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Inledning 
Fire Risk and Engineering Nordic AB (“Fire”) är en brandkonsultfirma med kontor i Uppsala, 
Västerås och Stockholm. Under 2021 har även ett kontor i Eskilstuna öppnats. Kunder finns både 
i den närmaste regionen och i resten av Sverige. I erbjudandet ingår bland annat 
brandskyddsprojektering, sprinklerprojektering och riskanalyser. 
 
Tillsammans med ZeroMission har Fire samlat in och analyserat utsläppsdata från 1 januari 2020 
till 31 december 2020 med syftet att bli klimatneutrala enligt PAS 2060. Det här dokumentet 
följer formatet för ett Qualifying Explanatory Statement (QES) enligt PAS2060:2014. 
 

Generell information 
Information, Fire Risk and Engineering Nordic AB 
Ansvarig Johan Hallencreutz, grundare och COB 
Enhet som gör uttalandet Fire Risk and Engineering Nordic AB 
Föremål för uttalandet  Fires verksamhet 2020  
Systemgränser Alla relevanta uppströms, kärn- och nedströms aktiviteter är 

inkluderade. Se ”Systemgränser” längre ner i denna rapport för 
mer information.  

Föremålets funktion Fire är ett brandkonsultföretag med uppdrag över hela Sverige.  
Skäl för val av föremål Föremålet definieras av Greenhouse Gas Protocol som 

beskriver alla relevanta utsläpp som uppkommer från Fires 
tjänster utifrån ett operationell kontroll-perspektiv. 

Baselineperiod 1 januari 2020 – 31 december 2020 
Achievement period 1 januari 2020 – 31 december 2020 
Commitment period 1 januari 2021 – 31 december 2021 
Standard för bedömning av 
minskning av växthusgasutsläpp 

Greenhouse Gas Protocol – Corporate Accounting and 
Reporting Standard, Corporate Value Chain (Scope 3) 
Standard och Scope 2 Guidance   

Typ av konformitetsbedömning OPV-3, Other party verified by ZeroMission AB– unified.  
Fires klimatfotavtryck 2020 62 tCO2e (location-basedmetoden) 
Bekräftelse ZeroMission AB bekräftar härmed att standarden GHG 

Protocol har använts i enlighet med dess bestämmelser och 
grundregler som framförs i PAS 2060. 

Underskrift av senior 
företagsrepresentant: Johan 
Hallencreutz, grundare och COB 
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Deklaration av klimatneutralitet enligt PAS 2060 
“Carbon neutrality of Fire’s services in 2020 achieved by Fire in accordance with PAS 2060 at 
31st of December 2020 with commitment to maintain to 31st of December 2021 for the period 
commencing 1st of January 2020, ZeroMission AB certified.” 
 

Uttalande från Fire 
Fire AB har som ambition att ständigt förbättra oss inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och socialt 
ansvarstagande. Vi har som målsättning att ligga i framkant inom dessa områden och på så sätt 
inspirera andra aktörer inom vår bransch att hjälpa till att driva utvecklingen framåt och skapa ett 
hållbart sätt att driva företag samt bidra till att bygga ett hållbart samhälle.  
 
Från 1 januari 2020 är Fire ett klimatneutralt företag enligt kriterierna i PAS 2060, med målet att 
behålla den statusen även för 2021. Dessutom har ytterligare 10 % av utsläppen 
klimatkompenserats för att kunna kommunicera klimatpositivt företag, enligt CLIPOPs kriterier. 
 
 
 
Johan Hallencreutz 
Grundare och COB, Fire AB 
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Standard och metod 
För att uppfylla standarden PAS 2060 ska minst 95 % av alla utsläpp relaterade till föremålet 
vara inkluderade i beräkningen. Beräkningen ska även följa en redovisningsstandard och i detta 
fall följer beräkningen på GHG Protocol (Corporate Accounting and Reporting Standard, 
Corporate Value Chain (Scope 3) Standard och Scope 2 Guidance). 
 
GHG Protocol är en internationellt vedertagen standard som tar ett helhetsperspektiv över 
organisationer, med guidning och tydlig gränsdragning för hur organisationer ska beräkna sina 
direkta och indirekta utsläpp. Enligt standarden grupperas utsläppen i tre s.k. scope:  

Scope 1. Direkta utsläpp 
Scope 2. Indirekta utsläpp från inköpt energi 
Scope 3. Övriga indirekta utsläpp uppströms och nedströms 

 
Beräkningarna inkluderar samtliga växthusgaser (huvudsakligen CO2, CH4 och N2O) som har 
räknats om och redovisas som ton koldioxidekvivalenter (CO2e). IPCC AR5 är källan till 
omräkningsfaktorerna (GWP) som har ett 100-årsperspektiv och är utan ”climate feedbacks”. Så 
långt som möjligt har primärdata eftersökts, för att minimera användningen av sekundära data. 

 
All data i analysen avser aktiviteter under perioden 1 januari 2020 – 31 december 2020. 
Rapporteringen är uppbyggd utifrån s.k. operationell kontroll.  
 
Beräkningar för el och värme i Scope 2 finns redovisade både som market-based och location-
based i Fires klimatbokslut. Resultaten redovisade i denna rapport är beräknade utifrån location-
basedmetoden och gäller om inget annat anges. Klimatbokslutet publiceras på www.fireab.se. 

 
Systemgränser 
I tabellerna nedan redovisas inkluderade och exkluderade aktiviteter. Dessa systemgränser ger 
en sann och rättvis bild av verksamhetens klimatutsläpp. 
 
Tabell 1: Aktiviteter inkluderade i redovisningen enligt strukturen för scope och kategorier i GHG Protocol. 

Kategori Definition  Inkluderade aktiviteter 

Scope 1 Direkta utsläpp 
från fordon och 
fastigheter 

Fordon som ägs eller kontrolleras av Fire, inkl. privat användning av 
tjänstebilar. 

Scope 2 Indirekta utsläpp 
från köpt el och 
värme 

El och fjärrvärme i egna och hyrda kontorslokaler.  

Scope 3 - 
uppströms 

1. Köpta 
produkter och 
tjänster 

IT-utrustning, kopieringspapper, kaffe och måltider. 

 3. Bränsle- och 
energirelaterade 
aktiviteter 

Uppströms utsläpp från el och fjärrvärme.  
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 4. Transport Inkommande leveranser av köpta varor. 

 5. Avfall Kontorsavfall till förbränning och återvinning. 

 6. Tjänsteresor Anställdas resor med bil, flyg, taxi och tåg samt hotellnätter. 

 7. Pendlingsresor Anställdas pendlingsresor med bil, buss, tåg och elcykel samt 
hemarbete.  

 
Exkluderade processer och relevans 
Följande processer har inte inkluderats i analysen utifrån riktlinjerna och kraven i GHG Protocol 
och PAS 2060. 
 
Tabell 2 Aktiviteter exkluderade i redovisningen 

Exkluderade kategorier Kommentar 

2. Kapitalvaror Fire har inte investerat i kapitalvaror med ekonomisk 
avskrivning över en längre tid.  

8. Uppströms leasade tillgångar 
 

Ej aktuellt för verksamheten.  

9. Nedströms transporter Ej aktuellt då produkterna ej transporteras. 

10. Bearbetning av sålda produkter Ej aktuellt att räkna på, då produkterna inte har något 
mätbart intermediärt tillstånd.  

11. Användning av sålda produkter Ej aktuellt för verksamheten. 

12. Avfallshantering av sålda produkter Ej aktuellt för verksamheten. 

13. Nedströms leasade tillgångar Ej aktuellt för verksamheten. 

14. Franchises  Ej aktuellt för verksamheten.  

15. Investeringar Ej aktuellt för verksamheten och inte ett krav enligt GHG 
Protocol att redovisa för den här typen av verksamhet. 

 
  



 7 

Datakvalitet och antaganden 
Följande uppskattningar och antaganden har gjorts vid klimatberäkningen: 

• Utsläpp från transporter har beräknats utifrån godsets vikt och sträckan mellan 
leverantören och Fires kontor samt antagande om använt fordon.  

• Vissa medarbetare har uppskattat körda km med företagsägda fordon. Denna information 
kommer vara säkrare till nästa rapportering då medarbetarna vet att denna information 
kommer att efterfrågas. 

• Elförbrukning på kontoren i Västerås och Uppsala baseras på schablonvärde för 
kWh/m2 från CIBSE. Fjärrvärmeanvändningen i samtliga kontor är baserad på 
Energimyndighetens medelvärde för kWh/m2. Då schablonvärdena är relativt höga 
anses denna uppskattning vara konservativt gjord.  

• Pendlingsresorna är beräknade utifrån varje medarbetares uppskattning av rest sträcka 
under året och färdsätt. 

• Utsläpp från IT-utrustning är beräknade utifrån leverantörens egna produktberäkningar, i 
de fall dessa fanns tillgängliga. För övriga produkter har likvärdiga produktberäkningar 
använts.  

 
Enligt GHG Protocol kan data som klimatbokslutet baseras på vara primär eller sekundär. 
Primärdata är data från specifika aktiviteter i verksamhetens värdekedja, medan sekundärdata 
inte är specifik för verksamheten. Det kan då vara data från nationell statistik, databaser med 
mera. Fördelningen mellan primär- och sekundärdata i Fires klimatbokslut redovisas i figuren 
nedan och en översikt av bland annat datakvalitet per utsläppskategori redovisas i Tabell 5. Den 
främsta förbättringspotentialen för att öka andelen primärdata i klimatbokslutet är att få uppgifter 
om verklig energianvändning från hyresvärd.  
 

 
Figur 1 Fördelning mellan andel primära resp. sekundära data. 

 
Använda emissionsfaktorer kommer från ett flertal databaser, livscykelanalyser, publicerade 
artiklar, nationell statistik eller kombinationer av dessa. Ambitionen är alltid att faktorerna i största 
möjliga mån ska vara uppdaterade och relevanta för de aktiviteter som Fire genomfört under 
2020. Begränsningen för kvaliteten på emissionsfaktorerna är det rådande kunskapsläget, som 
kontinuerligt expanderar och förbättras. Se referenslistan för en förteckning av använda 
emissionsfaktorer.  

Datakvalitet

Primärdata Sekundärdata



 8 

Resultat 
Nedan presenteras resultatet av klimatbokslutet 2020, både i absoluta tal och per anställd och 
omsatt krona. 
 
Tabell 3 Resultat per scope för market-based och location-basedmetoden. Alla siffror är avrundade till närmaste heltal vilket 
förklarar varför Total 2020 inte exakt motsvarar summan av utsläppen per scope nedan.  

Scope Förklaring Ton CO2e 

Market-based method 

Scope 1 
Direkta växthusgasutsläpp från fordon/fastigheter som står under Fires 
kontroll  

26 

Scope 2 
Indirekta växthusgasutsläpp som uppstår från energianvändning i 
fastigheter som ägs eller kontrolleras av Fire (market-based reporting) 

14 

Scope 3 Alla övriga indirekta växthusgasutsläpp 25 

Total 2020  66 

Location-based method 

Scope 1 
Direkta växthusgasutsläpp från fordon/fastigheter som står under Fires 
kontroll  

26 

Scope 2  
Indirekta växthusgasutsläpp som uppstår från energianvändning i 
fastigheter som ägs eller kontrolleras av Fire  

10 

Scope 3  Alla övriga indirekta växthusgasutsläpp 25 

Total 2020  62 

 
 
Tabell 4 Utsläpp i förhållande till antal anställda och omsättning. 

 Antal Market-based Location-based 
tCO2e/anställd 21 FTE 3,14 2,95 
tCO2e/omsatt krona 
(MSEK)  

28,992 MSEK 2,28 2,14 

 
Fördelningen av utsläpp per kategori och en översikt över typ av aktivitetsdata, emissionsfaktor 
och datakvalitet presenteras på nästa sida. 
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Figur 2 Fördelning av utsläpp per kategori, baserat på location-basedmetoden. 

 
Tabell 5 Resultat per kategori i resp. scope enligt GHG Protocol (avrundat till närmaste heltal) samt information om dataunderlag, 
emissionsfaktor, datakvalitet och antaganden. 

Scope Kategori 
Utsläpp 

[ton 
CO2e] 

Typ av 
aktivitetsdata 

Emissionsfaktor Datakvalitet 
Antaganden 

/metod 

Scope 1   26 Biltyp (inkl. 
drivmedel) och 
sträcka 

Generiska data Primär- och 
sekundärdata 

Mätaravläsning 
alt. sträcka 
uppskattad av 
medarbetaren 

Scope 2   10 Förbrukningsdata 
och 
kvadratmeteryta 

Produktspecifika 
data och 
generiska data 

Primär- och 
sekundärdata 

Leverantörsdata 

Scope 3 

1. Köpta varor 
och tjänster 
(”Kontor”) 

13 Förbrukningsdata Generiska och 
produktspecifika 
data 

Primär- och 
sekundärdata 

Fakturor och 
uppskattad 
konsumtion 

3. Uppströms 
energi och 
bränslerelaterade 
utsläpp 

7 Förbrukningsdata 
och 
kvadratmeteryta 

Leverantörs- 
och nätspecifika 
data samt 
nationellt 
genomsnitt 

Primär- och 
sekundärdata 

Leverantörsdata 

4. Transport 
(”Inkommande 
leveranser”) 

0 Inköpt vikt och 
sträcka till 
leverantör 

Generiska data Sekundärdata Antagande om 
fordon  

5. Avfall 0 Volym och 
transporterad 
sträcka 

Generiska data Sekundärdata Uppskattning om 
mängd utifrån 
tidigare år och 
antagande om 
fordon och sträcka 

6. Tjänsteresor 2 Färdmedel och 
sträcka 

Generiska data Primärdata Fakturor 

7. Pendlingsresor 3 Färdmedel och 
sträcka 

Generiska data Primärdata Rapporterat av 
medarbetare 

Företagsägda/leasade 
bilar
54%

Kontor
21%

El och värme
18%

Pendlingsresor
4%

Tjänsteresor
3%

Inkommande 
leveranser

0%

Avfall
0%

Fördelning av utsläpp
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Carbon management plan 
Fires övergripande mål är att till 2030 minska koldioxidavtrycket per anställd med 50 %. Med 
2020 som basår motsvarar detta en årlig utsläppsminskning med 7 %. Eftersom utsläpp kopplade 
till resor står för över hälften av Fires fotavtryck fokuserar reduktionsplanen på aktiviteter 
kopplade till resor. 
 
Målet ska uppnås främst genom: 

• Minska resandet, bland annat genom att minska behovet av att resa med fortsatta digitala 
möten så långt det går. 

• Byta ut fordonsparken till el-, etanol- eller gasbilar i den takt nya bilar köps in till 
verksamheten. 

• Begränsa antalet flygresor till endast absolut nödvändiga resor. 
• Erbjuda medarbetarna tillgång till cykel eller mindre elfordon för kortare transporter inom 

närområdet. 
 
Varje år när planen ses över i och med nytt uttalande om klimatneutralitet kommer Fire att följa 
upp utfallet i förhållande till de satta målen.  
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Program för klimatkompensation 
Klimatkompensation perioden 2020 
Fire har klimatkompenserat samtliga utsläpp under 2020. Utöver detta klimatkompenseras 
ytterligare 10 % av utsläppen, för att kunna kommunicera klimatpositiv verksamhet enligt CLIPOPs 
kriterier. Klimatkompensationen görs i två projekt utanför Fires organisation, i linje med reglerna 
för certifierad klimatkompensation. Projekten är certifierade med Plan Vivo och Gold Standard, 
och är ex-post krediter. Certifieringarna som är internationellt vedertagna innebär att klimatnyttan 
är vetenskapligt uppmätbar, beständig över tid och spårbar till Fires utsläpp 2020 via publika 
register. Certifieringen styrker också att klimatnyttan är additionell, att läckage hanteras och 
minimeras och att projekten validerats och verifierats av en granskande tredje part.  
 

1. REDD+ in the Yaeda Valley, Tanzania är ett Plan Vivo-certifierat skogsbevaringsprojekt. 
Projektdokumentation finns tillgänglig på https://www.planvivo.org/yaeda-valley. 

2. CO2OL Tropical mix är ett återbeskogningsprojekt i Panama certifierat enligt Gold 
Standard. Projektdokumentation finns tillgänglig på 
https://registry.goldstandard.org/projects/details/1796.  

 

Redogörelse av köpta krediter 
Fire har köpt krediter och klimatkompenserat för totalt 68,4 ton för att nå klimatneutralitet i 
enlighet med PAS 2060 för perioden 1 januari 2020 till 31 december 2020.  
 
Tabell 6 Detaljer från annulleringen av klimatkompensationskrediterna, inklusive serienummer. 

Projekt Standard Antal 
ton 

Vintage Datum för köp av 
klimatkompensation 

REDD+ in the Yaeda 
Valley, Tanzania 

Plan Vivo 55  2019–
2020 

2021-05-25 

PV-PVC-TZ-103000000004180-01022019-31012020-5604006-5604060-MER-0-A 
Tropical Mix Gold Standard 4,68 2015 Maj 2020 
Del av GS1-1-PA-GS2940-21-2015-19651-36275-36798 
Tropical Mix Gold Standard 2,79 2015, 

2017 
September 2020 

Del av GS1-1-PA-GS2940-21-2015-19651-38478-28892; GS1-1-PA-GS2940-21-
2017-19658-33513-35726; GS1-1-PA-GS2940-21-2017-19658-35727-35841 
Tropical Mix Gold Standard 3,01 2017 Oktober 2020 
Del av GS1-1-PA-GS2940-21-2017-19658-35842-36041 
Tropical Mix Gold Standard 2,95 2018 Januari 2021 
Del av GS1-1-PA-GS2940-21-2018-19652-44311-45711 

 
Serienummer och annulleringsbevis finns publikt att hitta på https://mer.markit.com/br-
reg/public/index.jsp?s=ca via fliken Retired credits och 
https://registry.goldstandard.org/credit-blocks.  
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Bekräftelse av ZeroMission AB, Stockholm 
 
Fire har utsett en andra part, ZeroMission AB, att agera som en extern granskare (s.k. ”other 
party validator”) för att kontrollera efterlevnad av PAS 2060:2014 standarden.  
 
Arbetet har gått igenom tre steg:  

1. Inventering av organisationen och källor till utsläpp  
2. Beräkning och rapportering av utsläpp enligt GHG Protocol, och upprättande av PAS 

2060:2014-rapportering inklusive säkerställande att beräkning, metod, management 
plan m.m. följer specifikationen. 

3. Validerat att uttalandet om klimatneutralitet är i enlighet med kraven i PAS 2060:2014  
 
Sammanfattningsvis: 
Fire har klimatkompenserat för samtliga utsläpp som härrör från organisationen under 2020 och 
uppnått klimatneutralitet i enlighet med PAS 2060 för perioden 1 januari 2020 till 31 december 
2020. Utöver detta har ytterligare 10 % av utsläppen klimatkompenserats. Fire har även 
deklarerat ett mål och etablerat en reduktionsplan med ett åtagande att minska utsläppen per 
anställd med 50 % till 2030, med 2020 som basår.  

Utlåtande av ZeroMission AB, Sweden.  
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Bilagor 
A. PAS2060:2014 QES checklist 

 
Tabell A 1 PAS 2060-checklista för deklaration om åtagande om klimatneutralitet. 
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Tabell A 2 PAS 2060-checklista för deklaration av klimatneutralitet. 
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