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Inledning 
ZeroMission erbjuder klimatkompensation och klimatberäkningstjänster till företag och 
organisationer i både Sverige och andra delar av världen. Företaget är lokaliserat i Gamla Stan i 
Stockholm och har för närvarande 12 anställda. ZeroMission har analyserat sitt klimatavtryck för 
2020/21 med avsikten att fortsätta vara klimatneutrala enligt PAS 2060:2014. Dessutom avser 
ZeroMission att fortsätta vara ett klimatpositivt företag genom att klimatkompensera för ytterligare 
10% av den beräknade klimatpåverkan enligt Clipops kriterier.  
 

Generell information 
PAS 2060 inledande information Information, ZeroMission 
Ansvarig Cornilla von Plomgren, VD 
Enhet som gör uttalandet ZeroMission AB 
Föremål för uttalandet  ZeroMissions verksamhet 1 juli 2020 – 30 juni 2021 
Systemgränser Alla relevanta uppströms-, kärn- och nedströms aktiviteter enligt 

definitionen i ISO 14064-1:2019.  
Föremålets funktion ZeroMission är ett företag som erbjuder klimatkompensation 

och klimatberäkningstjänster till företag och organisationer i 
både Sverige och andra delar av världen. 

Skäl för val av föremål Föremålet definieras av Greenhouse Gas Protocol som 
beskriver alla relevanta utsläpp som uppkommer från 
ZeroMissions tjänster utifrån principen ”operationell kontroll”. 

Basår Omräknat 2019/20 (genomsnitt av perioderna 1 juli 2017 – 
30 juni 2018 samt 1 juli 2018– 30 juni 2019). 

Rapporteringsperiod 1 juli 2020 – 30 juni 2021 
Åtagandeperiod 1 juli 2021 – 30 juni 2022 
Standard för bedömning av 
minskning av växthusgasutsläpp 

ISO 14064-1:2019 Kravspecifikation med vägledning på 
organisationsnivå för kvantifiering och rapportering av utsläpp 
och avlägsnanden av växthusgaser. 
 
Greenhouse Gas Protocol:  

• Corporate Accounting and Reporting Standard;  
• Corporate value Chain (Scope 3) Accounting and 

Reporting Standard; samt  
• Scope 2 Guidance. 

Typ av konformitetsbedömning Egen bedömning av ZeroMission AB, ESV-1 ”self-validated- 
unified”. 

ZeroMissions klimatfotavtryck 
2020/21 

21 tCO2e (Market-based method) 

Bekräftelse ZeroMission AB bekräftar härmed att ISO 14064 har använts i 
enlighet med dess bestämmelser samt de grundregler som 
framförs i PAS 2060:2014. 

Årsomsättning 2020/21  55 091 TSEK 
Antal anställda (FTE) 2020/21 10  
Underskrift av senior 
företagsrepresentant 

Cornilla von Plomgren, VD ZeroMission. 
Se nedan. 
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Klimatfotavtryck 2020/21 
Introduktion 
För att uppfylla standarden PAS 2060:14 ska minst 95 % av alla utsläpp relaterade till föremålet 
vara inkluderade i beräkningen. Beräkningen följer ISO 14064: 2019 – Växthusgaser — 
Kravspecifikation med vägledning på organisationsnivå för kvantifiering och rapportering av 
utsläpp och avlägsnande av växthusgaser samt kategorisering av utsläpp enligt Greenhouse Gas 
Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard.  
 
Resultatet som ger en kvantitativ beräkning av ZeroMissions totala klimatfotavtryck för 2020/21, 
kommer att rapporteras publikt på hemsidan ZeroMission.se.  
 
Rapporten är framtagen av Linnea Skogfors och Erika Roselea på ZeroMission. Underlag till 
beräkningarna består av leverantörsfakturor, uppskattningar i de fall leverantörsdata saknas samt 
de anställdas egen rapportering av pendlingsresor och tjänsteresor.  
 

Standard och metod 
Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard 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. Indirekta utsläpp både uppströms och nedströms 

 
Totalt sett innebär detta att ett livscykelperspektiv tas för hela organisationen, från inköpta 
material till användning av tjänsterna som ZeroMission levererar. Vad som ingår i beräkningen 
beskrivs i detalj i avsnittet ”Klimatbokslutets omfattning”. 
 
Beräkningen 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 uppdaterade emissionsfaktorer använts för beräkning av klimatpåverkan, 
med ett livscykelperspektiv i åtanke. Läs mer om emissionsfaktorerna i referenslistan i 
ZeroMissions klimatbokslut 2020/2021 som också publiceras på zeromission.se. 
 
All data i analysen avser aktiviteter under perioden 1 juli 2020 – 30 juni 2021. Basår för 
ZeroMissions klimatberäkningarna motsvarar genomsnittet för perioderna 2017/18 samt 
2018/19 (basåret omräknades rapporteringsperioden 2019/20).  
 
Rapporteringen är uppbyggd utifrån s.k. operationell kontroll och inkluderar de verksamheter som 
ZeroMission har kontroll över.  
 



 6 

Beräkningar för el och värme i Scope 2 finns redovisade både enligt market-based-metoden och 
location-based-metoden i ZeroMissions klimatbokslut. När inget annat anges är resultaten 
presenterade enligt location-based metoden.   

 
Klimatbokslutets omfattning 
Inkluderade och exkluderade kategorier redovisas i figuren nedan.  
 

 
 
Tabell 1: Aktiviteter inkluderade och exkluderade i redovisningen, grupperade i uppströms, kärnaktiviteter och nedströms 
kategorier enligt GHG Protocol. 

Kategori Definition  Aktiviteter 
Uppströms utsläpp (Scope 3) 

1 Inköpt material Mat: kaffe, frukt, serverad vegetarisk och icke-vegetarisk mat. 
IT-utrustning till personal. 
Elförbrukning i datacenter och överföring i nätverk. 
Förbrukningsmaterial (papper, tidningar etc); inköp för konferensrum och 
arbetsplatser (skrivbord etc); utsläpp per renoverad kvadratmeter. 

4 Transport Transport av inköpta tjänster och produkter. 
5 Avfall Kontorsavfall till förbränning samt återvinning. 
6 Tjänsteresor Anställdas resor med bil, buss, flyg, färja, cykel, motorcykel, taxi och tåg 

samt hotellnätter. 
7 Pendlingsresor Anställdas pendlingsresor med bil, buss, tåg, motorcykel och cykel samt 

hemarbete.  
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Exkluderade aktiviteter: 

2 Kapitalvaror ZeroMission har inte investerat i kapitalvaror med ekonomisk avskrivning 
över en längre tid. Möbler och kontorsplatser är inkluderade i 
redovisningen i kategori 1 inköpt material. 

8 Uppströms 
leasade 
tillgångar 

Ej aktuellt för verksamheten.  

 
Uppströms utsläpp (Scope 2 och 3) 

3 El och värme El och fjärrvärme i egna kontorsytor. 
 
Kärnaktiviteter (Scope 1): saknas. 
 
Nedströms utsläpp (Scope 3) 

11 Användning av 
sålda produkter 

Serverutrymme hos externa leverantören Ecometrica avseende 
klimatberäkningsverktyget Our Impacts.  

13 Nedströms 
leasade 
tillgångar 

Elanvändning ZeroMissions hyresgäster.  

15 Investeringar Tjänstepensioner för anställda.  
Exkluderade aktiviteter: 

9 Nedströms 
transporter 

Ej aktuellt för verksamheten.  

10 Bearbetning av 
sålda produkter 

Ej aktuellt för verksamheten.  

12 Avfallshantering 
av sålda 
produkter 

Ej aktuellt för verksamheten.  

14 Franchises  Ej aktuellt för verksamheten.  
 

Datakvalitet och osäkerhet 
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. I största möjliga mån eftersträvas primärdata för att undvika 
osäkerheter i resultatet. En stor del av klimatfotavtrycket 2020/21 baseras på primärdata, bl a 
energianvändning, inköpsvolymer samt utsläpp associerade med Our Impacts 
(serveranvändning). Utsläpp baserat på primärdata motsvarar ca 60% av klimatfotavtrycket.  
 
Osäkerheter finns både i aktivitetsdata och i de emissionsfaktorer som tillämpats. Osäkerhet i 
klimatberäkningar uppstår från tillämpade aktivitetsdata, metod, antaganden, emissionsfaktorer 
och GWP värden. För att undvika att utsläppen underskattas har konservativa antaganden och 
emissionsfaktorer genomgående tillämpats.  
 
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 genomförts under 
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året. Begränsningen för kvaliteten på emissionsfaktorerna är det rådande kunskapsläget, som 
kontinuerligt expanderar och förbättras.  
 

Antaganden och uppskattningar 
I de fall då primärdata inte finns tillgängligt, eller då luckor finns i underlagen, har följande 
antaganden och uppskattningar gjorts: 

• Server och internetanvändning: baserat på uppskattad internetanvändning och 
energiåtgång för t ex Teams-möten, lagrad mängd på servrar, hemsidevisningar etc.  

• Transportsträckor: baserat på uppskattad sträcka mellan leverantörens lokalisering och 
ZeroMission.  

• Tjänstepensioner: generell beräkning baserat på kostnad 2020/21 och publicerade 
utsläppsberäkningar från Collectums valbara pensionslösningar (traditionell och fonder).  

 

Land Use Change (LUC) 
Det är troligt att ZeroMission har en indirekt påverkan på LUC från inköpta produkter (exklusive 
klimatkompensation) men det har ej inkluderats i denna beräkning på grund av otillräcklig 
information.  
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Resultat 
De totala utsläppen av växthusgaser under 2020/21 är 21 ton CO2e. Det motsvarar 2,1 ton 
CO2e per anställd angett i heltidsekvivalenter (föregående period 4,4). Samtliga resultat 
redovisas i enlighet med location-based metod om inget annat anges. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 Utsläpp redovisat i tCO2e. ”IT-utrustning” inkluderar både serveranvändning och inköp av IT-utrustning. ”Övrigt” 
inkluderar tjänsteresor, pendlingsresor, transporter, avfall, mat, kontorsmaterial såsom papper och toner, vattenförbrukning.   

 
Resultat uppdelat per Scope enligt GHG Protocol  
 
Tabell 2 Resultat per scope för market-based och location-based metod. 

Scope Förklaring Ton CO2e 

Market-based metod 

Scope 1 Ej tillämpligt  0 

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

0,0019 

Scope 3 Alla övriga indirekta växthusgasutsläpp 21 

Total 2020/21  21 

Location-based metod 

Scope 1 Ej tillämpligt  0 

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

0,14 

Scope 3  Alla övriga indirekta växthusgasutsläpp 21 

Total 2020/21  21 

 
 
 

 tCO2e 

Användning av sålda produkter 12 

Investments 4,9 

IT-utrustning 3,3 

Elförbrukning 0,6 

Kaffe och frukt 0,2 
Övrigt 0,3 
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Resultat uppdelat per scope och kategori 
 
Tabell 3 Resultat per scope och kategori enligt GHG Protocol. Summan av samtliga poster kan skilja sig något från det totala 
värdet i tabeller, på grund av avrundningar. 

 
Tabell 2 Fördelning per kategori enligt ISO 14064–1. 

Kategori Market-
based 

Location-
based 

a) Direkta GHG utsläpp och removals 0 0 

b) Indirekta GHG utsläpp från köpt energi 0,0019 0,14 

c) Indirekta GHG utsläpp från transporter 0,075 0,075 

Scope Kategori Aktivitet Market-
based 
(tCO2e) 

Location-
based 
(tCO2e) 

Scope 1 Utsläpp saknas 

Scope 2 El och värme 
Energianvändning i lokaler som 
kontrolleras av ZeroMission. 

0,0019  0,14 

Scope 3 - 
Uppströms 1. Inköp 

Inköp av mat, förbrukningsmaterial 
och kontorsutrustning- och 
renovering. 

0,41 0,41 

Scope 3 -  
Uppströms 1.  Inköp 

Inköp av IT-utrustning och 
energiförbrukning i datacenter och 
överföring i nätverk  

3,34 3,34 

Scope 3 –  
Uppströms 

1.  Inköp Vattenförbrukning  0,0029 0,0029 

Scope 3 -  
Uppströms 

3. El och värme Energianvändning, distribution 0,13 0,03 

Scope 3 -  
Uppströms 

4. Uppströms transporter  
Transport av inköpta varor och 
tjänster 

0,075 0,075 

Scope 3 -  
Uppströms 

5. Avfall Kontorsavfall. 0,008 0,008 

Scope 3 -  
Uppströms 

6. Tjänsteresor Tjänsteresor och hotell. 0,022 0,022 

Scope 3 -  
Uppströms 

7. Pendlingsresor Pendling och hemarbete. 0,028 0,028 

Scope 3 - 
Nedströms 

11. Användning av sålda produkter 

Serverutrymme hos externa 
leverantören Ecometrica avseende 
klimatberäkningsverktyget Our 
Impacts. 

12,6 12,6 

Scope 3 -  
Nedströms 

13.  Nedströms leasade tillgångar 
Elanvändning ZeroMissions 
hyresgäster. 

0,33 0,42 

Scope 3 -  
Nedströms 

15. Investeringar Tjänstepensioner 4,9 4,9 

Total     20,9 21,0 
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d) Indirekta GHG utsläpp från produkter använda av 
organisationen 

9,2 9,2 

e) Indirekta GHG utsläpp från produkter sålda av 
organisationen 

11,6 11,6 

f) Andra direkta GHG utsläpp 0 0 

Total emissions 21 21 

GHG-emissions [tons] per employee 2,1 2,1 

 
 
Största utsläppsområden 
I 2020/21 års klimatbokslut framgår att de största utsläppsområdena i ZeroMissions verksamhet 
är följande: 

1. Användning av sålda produkter (serverutrymme Our Impacts): 12 tCO2e 
2. Investeringar (tjänstepensioner): 4,9 tCO2e 
3. Inköp IT-utrustning samt energiförbrukning i datacenter och överföring i nätverk: 3,38 

tCO2e  
 
Totalt motsvarar dessa områden 96 % av ZeroMissions totala klimatfotavtryck. På grund av 
pandemin har ZeroMissions anställda inte åkt på projektbesök, vilket annars är en viktig del av 
verksamheten. Efter pandemin förväntas denna kategori återigen vara bland ZeroMissions största 
utsläppskategorier.   
 
Användning av sålda produkter: Our Impacts 
Utsläpp från användning av sålda produkter avser klimatberäkningsverktyget Our Impacts som 
ZeroMission erbjuder sina kunder för att beräkna och analysera sina utsläpp. ZeroMission köper i 
sin tur tjänsten från Ecometrica vilket är plattformens skotska utvecklare och leverantör. Utsläppen 
från Our Impacts har beräknats av leverantören Ecometrica. Beräkningen involverar 
uppskattningar och antaganden, bl a använd hårdvara samt electricitetsmixen där servrarna är 
hostade (majoriteten i Irland, resterande i Tyskland). Utsläppen har inkluderats utifrån 
ZeroMissions kundandelar på Ecometricas servrar vilket för den aktuella rapporteringsperioden 
uppgår till 34,9% (förra perioden 31,7%). Trots att kundandelen har ökat, har utsläppen minskat 
till från 17,43 tCO2e till 12 tCO2e eller 0,13 tCO2e per Our Impacts-kund (förra perioden 
0,2). Vi har diskuterat utsläppsminskningen med Ecometrica som förklarar den med ett fortsatt 
aktivt arbete med att minska elkonsumtionen i servrarna. Bl a stängs alla utvecklings- och 
testservrar av utanför kontorstid (tidigare var de på hela dygnet) samt det sker en mer 
regelbunden rensning av testdata på servrarna.  
 
Investeringar: tjänstepensioner 
Beräkningen baseras på ZeroMissions bokförda kostnad för tjänstepension för perioden. 
Tjänstepensionen placeras hos de valbara produkter som finns tillgängliga hos Collectum. Någon 
specifik beräkning på faktiska placeringar av tjänstepension har inte kunnat göras då information 
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om detta inte är allmän information utan de anställdas privata angelägenhet. Beräkningen har i 
stället gjorts utifrån generell allokeringen av tjänstepension enligt uppgifter från Collectum. Endast 
placeringar i produkter med publicerade emissionsfaktorer har utsläppsberäknats, således är det 
rimligt att anta att det beräknade utsläppet är i underkant. Enligt GHG Corporate Value Chain 
(Scope 3) Accounting and Reporting Standard är dock pensionsavsättningar inte obligatoriskt att 
inkludera i klimatbokslutet. Efter interna diskussioner på ZeroMission, har vi beslutat att i framtiden 
ej ta med dessa utsläpp då placering av pensionsavsättningar är helt utom ZeroMissions kontroll.  
 
Inköp IT-utrustning samt energiförbrukning i datacenter och överföring i nätverk 
Underlag till inköp av IT-utrustning etc har inhämtats från fakturor. Specifika emissionsfaktorer har 
använts när sådana har funnits att tillgå, i annat fall har konservativa uppskattningar baserat på 
liknande produkter använts. Utsläpp avseende inköp av IT-produkter motsvarar endast 0,38 
tCO2e, resterande 3 tCO2e avser energianvändning för digitala tjänster.    
 
Digitala tjänster såsom e-mail, videomöten, sociala media och andra web-baserade tjänster 
utgör den största delen av utsläppen från inköp av IT-utrustning och energiförbrukning i 
datacenter och överföring i nätverk. För de digitala tjänsterna, beräknades ett intensitetstal ifrån 
tillgängliga datakällor. Detta intensitetsmått användes sedan för att beräkna resten av de digitala 
tjänsterna där specifik data inte fanns tillgänglig. För vissa digitala tjänster kunde inte någon 
information erhållas och dessa har helt exkluderats från beräkningen men antas inte vara av 
någon signifikans. Vad gäller elkonsumption har genomsnittliga emissionsfaktorer använts om inte 
servrarnas placering varit känd.  
 

Åtgärds- och minskningsplan 
ZeroMission har kvantifierat sina GHG utsläpp sedan 2011 och arbetar aktivt med att minska 
sina utsläpp. ZeroMissions åtgärds- och minskningsplan togs fram efter klimatbokslutet 2019/20 
och den fastställer hur ZeroMission ska uppnå och upprätthålla sina GHG utsläppsmål.  
 
ZeroMissions åtgärds- och minskningsplan tar även hänsyn till företagets möjlighet till att själv 
påverka sina utsläpp. Majoriteten av utsläppen återfinns i scope 3 och ZeroMission är därför 
delvis beroende av hur företagets leverantörer hanterar sina utsläpp. Beslutade/implementerade 
minskningsåtgärder:  

• Vegetarisk matpolicy i samband med företagsevent. 
• Inrikes resor sker aldrig med flyg. 
• Endast hyrbilar oberoende av fossilt bränsle.  

 
ZeroMissions långsiktiga utsläppsmål är att halvera sina GHG-utsläpp (i ton) per anställd vart 
tionde år vilket resulterar i en halvering av totala utsläpp till 2029 jämfört med basåret (det 
genomsnittliga klimatfotavtrycket för 2017/18 samt 2018/19).  
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Plan för reduktion av utsläpp 
ZeroMission’s plan för reduktion av utsläpp, i prioriteringsordning: 

• Använda vår position som stor kund hos Ecometrica för att påverka dem att övergå till 
förnyelsebar energi för sina servrar.  

• Minska flygresor till förmån för mindre utsläppsintensiva färdmedel.  
• Använda mindre utsläppsintensiva alternativ för elektronik och digitala tjänster.  
• Inspirera fler leverantörer att använda cykel i stället för skåpbilsleveranser. 
• Förtydliga i vår hållbarhetspolicy med att IT-utrustning byts ut ”vid behov”, inte per 

automatik. 
• Undersöka möjligheten att ta fram en utsläppsbudget för t ex tjänsteresor (i absoluta 

utsläpp).     
 

Utsläpp per anställd 
Grafen nedan visar att totala utsläpp per anställd har minskat med 75% jämfört med basår. 
Denna minskning är främst ett resultat av de minskade utsläppen från Ecometricas servrar. 
Noteras bör att omfattningen av beräkningen utökades 2020/21 med utsläpp från 
tjänstepensioner vilket motsvarande 0,49 tCO2e per anställd.  
 

 
Figur 2 ZeroMissions utsläpp redovisade i tCO2e/anställd. Linjen visar ZeroMissions långsiktiga utsläppsminskningsmål fram till 
2029.  
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Program för klimatkompensation 
Klimatkompensation perioden 2020/21 
ZeroMission har klimatkompenserat samtliga utsläpp under 2020/21 för att bli klimatneutrala 
samt ytterligare 10% för att bli klimatpositiva enligt Clipops kriterier (se Clipop.org). 
Klimatkompensation görs i projekt utanför ZeroMissions organisation, i linje med reglerna för 
certifierad klimatkompensation. Projektet är certifierat enligt Plan Vivo standarden och är ex-post 
krediter. Certifieringen som är internationellt vedertagen innebär att klimatnyttan är vetenskapligt 
uppmätbar, beständig över tid och spårbar till ZeroMissions utsläpp 2020/21 via publika 
register. Certifieringen styrker också att klimatnyttan är additionell, att läckage hanteras och 
minimeras och slutligen att projekten validerats och verifierats av en granskande tredje part.  
 
ZeroMission har klimatkompenserat i REDD+ projektet Plan Vivo Loru (Nakau) Vanuatu i Stilla 
Havet, en ö-region som är mycket sårbar för klimatförändringar. Genom betalningar för 
ekosystemtjänster får lokalbefolkningen stöd att långsiktigt bevara och skydda regnskogen, samt 
förbättra sin levnadsstandard. 
 

Redogörelse av köpta krediter 
ZeroMission har köpt krediter och klimatkompenserat för totalt 21 ton för att nå klimatneutralitet i 
enlighet med PAS 2060:14 för perioden 1 juli 2020 till 30 juni 2021.  
 
Tabell 3 Detaljer från annulleringen av klimatkompensationskrediterna, inklusive serienummer. 

Projekt Standard Antal 
ton 

Vintage Datum för köp av 
klimatkompensation 

Nakau Vanuatu Plan Vivo 24 2017-
2018 

Maj 2022 

PV-PVC-VU-104000000011558-16012017-15012018-6046334-6046357-MER-0-P 
 
Serienummer och annulleringsbevis finns publikt att hitta på https://mer.markit.com/br-
reg/public/index.jsp?s=ca via fliken Retired credits. 
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Bekräftelse av ZeroMission AB, Stockholm 
 
ZeroMission har validerat sitt eget klimatfotavtryck gentemot PAS 2060:2014 standarden.  
 
Arbetet har gått igenom tre steg:  
1. Inventering av organisationen och källor till utsläpp.  
2. Validering av att beräkning och rapportering av utsläpp är i enighet med ISO/TR 14064-
1:2019 samt bestämmelserna i PAS 2060:2014 inklusive säkerställande av att beräkning, 
metod, management plan, m.m. följer specifikationen. 
3. Validering av att uttalandet om klimatneutralitet är i enighet med kraven i PAS 2060:2014.  
 
Sammanfattningsvis: 
ZeroMission har klimatkompenserat för samtliga utsläpp som härrör från organisationen under 
2020/21 och uppnått klimatneutralitet i enlighet med PAS 2060:14 för perioden 1 juli 2020 till 
30 juni 2021. ZeroMission har även deklarerat ett långsiktigt mål och etablerat en reduktionsplan 
med ett åtagande att minska utsläppen per anställd under perioden 2020–2029 med åtagande 
om klimatneutralitet för perioden 1 juli 2021-30 juni 2022.  

Utlåtande av ZeroMission AB, Sweden.  
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Bilagor 
A. QES checklist 

Checklist for QES supporting declaration of achievement of carbon neutrality  

1) Define standard and methodology used to determine its GHG emissions 
reduction.  p.3, p.5 

2) Confirm that the methodology used was applied in accordance with its 
provisions and the principles set out in PAS 2060 were met.  p.3, p.13 

3) Provide justification for the selection of the methodologies chosen to quantify 
reductions in the carbon footprint, including all assumptions and calculations 
made and any assessments of uncertainty.  

(The methodology employed to quantify reductions shall be the same as that 
used to quantify the original carbon footprint. Should an alternative 
methodology be available that would reduce uncertainty and yield more 
accurate, consistent and reproducible results, then this may be used provided 
the original carbon footprint is re-quantified to the same methodology, for 
comparison purposes. Recalculated carbon footprints shall use the most recently 
available emission factors, ensuring that for purposes of comparison with the 
original calculation, any change in the factors used is taken into account).  

p.5-7 

4) Describe the means by which reductions have been achieved and any 
applicable assumptions or justifications.  p.8 

5) Ensure that there has been no change to the definition of the subject. (The 
entity shall ensure that the definition of the subject remains unchanged through 
each and every stage of the methodology. In the event that material change to 
the subject occurs, the sequence shall be re-started on the basis of a newly 
defined subject.)  

p.3, p.5 

. 6) Describe the actual reductions achieved in absolute and intensity terms 
and as a percentage of the original carbon footprint. (Quantified GHG 
emissions reductions shall be expressed in absolute terms and shall 
relate to the application period selected and/or shall be expressed in 
emission intensity terms (e.g. per specified unit of product or instance of 
service 

. plus whether or not the actual reduction is in line with that forecast in the 
carbon management plan together with the reasons for any significant 
variation;   

. and the time period chosen to measure reduced GHG emissions  

p.4 -13  



 17 

. and the size of the reduced carbon footprint. 

7) State the baseline/qualification date.  p.3 

8) Record the percentage economic growth rate for the given application 
period used as a threshold for recognising reductions in intensity terms.  N/A  

9) Provide an explanation for circumstances where a GHG reduction in 
intensity terms is accompanied by an increase in absolute terms for the 
determined subject.  

N/A 

10) Select and document the standard and methodology used to achieve 
carbon offset.  p.14 

11) Confirm that:   

a) Offsets generated or allowance credits surrendered represent genuine, 
additional GHG emission reductions elsewhere.  p.14 

b) Projects involved in delivering offsets meet the criteria of additionality, 
permanence, leakage and double counting. (See the WRI Greenhouse Gas 
Protocol for definitions of additionality, permanence, leakage and double 
counting).  

p.14 

c) Carbon offsets are verified by an independent third-party verifier.  p.14 

d) Credits from Carbon offset projects are only issued after the emission 
reduction has taken place.  p.14 

e) Credits from Carbon offset projects are retired within 12 months from the 
date of the declaration of achievement.  p.14 

f) Provision for event related option of 36 months to be added here.  N/A 

g) Credits from Carbon offset projects are supported by publicly available 
project documentation on a registry which shall provide information about the 
offset project, quantification methodology and validation and verification 
procedures.  

p.14 

h) Credits from Carbon offset projects are stored and retired in an independent 
and credible registry.  p.14 

12) Document the quantity of GHG emissions credits and the type and nature of 
credits actually purchased including the number and type of credits used and 
the time period over which credits were generated including:  

p.134 

a) Which GHG emissions have been offset.  p.14  
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b) The actual amount of carbon offset.  p.14 

c) The type of credits and projects involved.  p.14 

d) The number and type of carbon credits used and the time period over which 
the credits have been generated.  p.14 

e) For events, a rationale to support any retirement of credits in excess of 12 
months including details of any legacy emission savings, taken into account.  N/A 

f) Information regarding the retirement/cancellation of carbon credits to 
prevent their use by others including a link to the registry or equivalent publicly 
available record, where the credit has been retired.  

p.14 

13) Specify the type of conformity assessment:  

. a)  independent third party certification;   

. b)  other party validation;   

. c) self-validation.  

p.3, p.15  

14) Include statements of validation where declarations of achievement of 
carbon neutrality are validated by a third-party certifier or second party 
organisations.  

N/A 

15) Date the QES and have it signed by the senior representative of the entity 
concerned (e.g. CEO of a corporation; Divisional Director, where the subject is 
a division of a larger entity; the Chairman of a town council or the head of the 
household for a family group).  

p.4 

16) Make QES publicly available and provide a reference to any freely 
accessible information upon which substantiation depends (e.g. via websites).  

Published on 
zeromission.se 
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B. Detaljerade resultat 2020/21 
Tabell med detaljerade resultat för ZeroMission 2020/21.   

tCO₂e 
Average CNG car, upstream emissions 0,005 

(tom) 0,005 
Bicycle 0,000 

Bicycle 0,000 
Bus and coach 0,001 

City bus 0,001 
Cars 0,005 

Average car (unknown fuel) 0,005 
Coffee and fruit 0,201 

Coffee and tea 0,098 
Mixed fruit 0,103 

Composted waste treatment 0,000 
Composted waste 0,000 

Diesel, 100% mineral, upstream emissions 0,008  
0,008 

Electric two-wheelers 0,000 
Electric scooter 0,000 

Electricity 0,475 
Electricity consumption (Nordic Market) 0,475 

Electricity - transmission & distribution losses (MCR) 0,035  
0,035 

Electricity grid, generated, upstream emissions 0,074  
0,074 

Electricity grid, T&D losses, upstream emissions 0,006  
0,006 

Employee owned cars 0,017 
Average CNG car 0,017 

Food 0,020 
Coffee and tea 0,000 
Meal  0,012 
Portion veg (320 g) 0,008 

Home working 0,022 
Home working day - laptop 0,004 
Home working day - laptop and screen 0,018 

Incinerated waste treatment 0,000 
Combusted waste, energy recovery 0,000 

Investments 4,946 
Securities, commodity contracts, and investments 4,946 

IT Equipment 3,338 
Computer (excluding use-phase) 0,250 
Other small devices (general) 0,065 
Phone (including use phase) 0,065 
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Total CO2e emissions  2,959 
Office Supply 0,153 

Coffee and tea 0,153 
Paper and printed material 0,032 

Office paper (from Sweden) 0,002 
Printed material (from Sweden) 0,030 

Postal services 0,011 
Letter delivery (B-post), Sweden 0,011 

Rail (train, tram, light rail, underground) 0,001 
Swedish rail 0,001 
Underground/Subway 0,000 

Recycled waste treatment 0,000 
Material recycling (open-loop) 0,000 

Road freight, shared vehicle (tonne.km factors) 0,015 
Average van deliveries 0,015 

Trucks 0,043 
Diesel medium and heavy duty truck 0,043 

Underground, upstream emissions 0,001 
(tom) 0,001 

Use of Sold Products 11,577 
Other personal articles 11,577 

Walk & Bike 0,000 
Bicycle 0,000 

Water supply 0,003 
Water supply 0,003 

Totalsumma 20,987 
 
 




