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GOVERNANCE 
 

Sustainability is an important part of Stabelo Group’s strategy and a key element 
for future success. All Group entities are involved in the review, planning and 
implementation of the Group’s sustainability ambitions – from the Board of 
Directors to individual employees.  
 
The Group CEO and the Senior Executive Management Team have an annual 
cycle of review covering sustainability and climate related risks and 
opportunities facing the business, deliverance on goals for the past year as well 
as formulating the climate related goals for the upcoming year. The overall ESG 
strategy as well as climate focused goals and performance are reviewed and 
approved by the Board. 
 
Stabelo’s operational sustainability work is steered by our Sustainability Council. 
The Sustainability Council meets quarterly, and the Head of Sustainability chairs 
the Sustainability Council.  
 
We report on our sustainability work annually.  
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STRATEGY 
 

Stabelo’s work on climate mainly focuses on identifying, analysing and 
understanding climate risks and opportunities as well as how they may affect 
the value of our funds’ investments. It is also important to Stabelo Group to 
support sustainable development from a broader ESG perspective.  
 
Climate risks are usually divided into transition risks and physical risks. 
Transition risks are mainly driven by regulatory changes, technological 
development, and new consumption patterns. Physical risks arise from the 
gradual rising of temperatures and extreme weather. Up until this point in time 
our climate strategy has mainly been focused on minimising exposure to 
transition risks in the portfolio. However, during 2021 we have started to 
collaborate with an established provider of residential property data to build 
models and tools to be able to estimate and analyse the climate risks associated 
with individual properties.  
 
To protect homeowners and investors from transition risks associated with 
achieving the goals set out in the Paris Agreement, it is important to increase 
borrowers’ awareness related to the impacts of climate change and incentivise 
homeowners to make investments to enhance the energy efficiency of their 
homes. Examples of such transition risks include potential future changes in tax 
regimes connected to energy efficiency and / or potential future negative impacts 
on valuations on properties considered less environmentally friendly. Also, the 
overall mix and diversity of energy sources could have a significant impact on 
the future price of energy used in homes impacting the cost of living associated 
with individual residential properties. We aim to support our borrowers to be 
smart and proactive in adapting to change as well as contribute to the fight 
against climate change. 
 
Our Green Mortgage Initiative is in place to reward borrowers who purchase 
energy efficient homes with the highest standard of energy efficiency or who 
invest to improve the energy efficiency of an existing property to achieve this 
level. “Green mortgages” (properties with an Energy Performance Certificate 
(EPC) rating of A or B) receive discounted mortgage rates.  
 
Our Green Investment Mortgage Initiative provides attractive financing for 
Stabelo’s mortgage borrowers that make investments to improve the energy 
efficiency of their homes and / or install renewable energy sources. A discounted 
mortgage loan is provided for the investment.  
 
In the context of physical risks, the properties underlying the mortgages in the 
portfolio are exposed to rising temperatures and more extreme weather 
conditions. The most significant of the risks identified is potential exposure to 
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flooding due to a combination of more frequent extreme weather conditions and 
rising sea levels. Although this risk is considered to be more of a longer-term 
nature according to the Global Risk Report by the World Economic Forum, recent 
incidents of extreme weather and flooding cause us to upgrade our attention to 
these risks.  
 
By connecting our borrowers with installers of renewable energy sources such as 
solar panels and other home efficiency measures, we can further assist our 
borrowers to increase their homes’ readiness for future developments.  
 
Stabelo is a small player with a limited number of employees that do not travel. 
We do not operate through a network of branches which eliminates the need for 
our customers to travel to physical offices around the country. Although we are 
very much digitally based today, our ambition is to become a 100% digital 
mortgage provider and eliminate all consumption of paper in the origination / 
servicing process as well as the involvement of post or courier traffic.  
 
Strategic goals: 

• Promote investments in energy efficiency 
• Facilitate connections between borrowers and suppliers of advice and 

investments related to energy efficiency  
• Track and reduce our carbon footprint  
• Work to make mortgage process as digital as possible 
• Be on top of climate related risks impacting our mortgage portfolio 

 
 

RISK MANAGEMENT 
 

In line with the Task Force on Climate-related Financial Disclosures’ (“TCFD”) 
recommendations as well as to be compliant with the new EU regulations related 
to ESG disclosure requirements, Stabelo Group’s Leadership Team carries out an 
annual review of the potential impact on the Group and its stakeholders from 
sustainability and climate-related risks and opportunities. This work is an 
integrated part of the Group’s strategic planning and reporting.    
 
 

METRICS AND TARGETS 
 

In our annual review and strategic planning process we adopt climate-focused 
goals for the coming year. The annual goals are in line with our overall green 
strategic ambitions as stated in our ESG Strategy document. Each goal will be 
assigned a relevant metric upon which performance will be evaluated at the end 
of the year.  
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CLIMATE RELATED WORK AND ACHIVEMENTS 
FOR 2021 
 
Below follows a report of our climate related work and achievements during 2021:  
 
Strategic goal: Promote investments in energy efficiency 
 
As a complement to our Green Mortgage Initiative launched in 2019, we launched 
Stabelo’s Green Mortgage Investment Initiative during the latter part of 2020. The 
Green Mortgage Initiative was launched to incentivise borrowers to upgrade their 
homes to achieve a higher EPC rating and thereby ultimately get a discounted 
mortgage rate. The Green Mortgage Investment Initiative provides access to 
attractive financing to carry out the required renovations and / or investments in 
renewable energy sources.  
 
Our goal for 2021 was to raise awareness of our green financing products as well 
as the merits of energy efficient homes. Throughout 2021, together with Avanza, 
Stabelo carried out several marketing campaigns aimed to build awareness 
around the merits of energy efficient homes as well as promote Stabelo’s 
attractive green investment financing opportunity. The backdrop of elevated 
electricity prices during the year made the campaigns especially relevant. During 
2021 our green loans increased with 43%. The combined customer bases of 
Avanza and Stabelo totalling more than 1.5 million households in combination 
with plans for further marketing campaigns make us hopeful that we will 
increasingly make a difference in supporting borrowers to make Swedish homes 
greener.  
 
Strategic goal: Facilitate connections between borrowers and suppliers of advice 
and investments related to energy efficiency  
 
Our ambitions for 2021 was to establish at least one partnership with suppliers of 
solar panels for residential homes. In the beginning of 2021, we launched official 
cross marketing partnerships with Sweden’s largest providers of installation of 
solar panels on residential properties, Svea Solar and Cell Solar.  
 
Strategic goal: Track and reduce our carbon footprint 
 
To measure the climate impact of Stabelo’s mortgage assets, Stabelo Asset 
Management calculates the carbon footprint of its mortgage portfolio annually, 
using the best data and techniques available.  
 
Although we continue to be committed to our ambition to incentivise and support 
investments into energy efficiency associated with Swedish homes, we 
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recognise that change does not happen overnight and is not completely under 
our control. A goal for 2021 was to investigate ways to reduce the carbon footprint 
associated with the mortgage portfolio recognising the challenge that a great 
deal related to the outcome is beyond our direct control.  
 
As a result of our investigations, we decided to take action to increase the 
urgency of our efforts to support the global fight against climate change and 
make Stabelo Fund I an even greener investment alternative. Stabelo decided to 
invest in carbon offset projects to compensate for the Carbon Footprint 
(calculated in-line with PCAF standards) associated with the 2021 mortgage book.  
 
Carbon credits is an internationally recognised way for organisations to manage 
their carbon emissions beyond what they can directly control in their day-to-day 
business. When selecting specific carbon offset projects to finance it has been 
critical to us that they adhere to internationally recognised standards and are 
audited regularly by independent third-party organisations to ensure the 
additionality and environmental integrity of projects. We have worked together 
with South Pole (www.southpole.com), an established international firm in the field of 
climate financing and climate project development in selecting and purchasing 
relevant climate projects. 
 
We have chosen to take a diversified approach to our carbon offset investment 
portfolio on both geographical location as well as type of project perspectives 
recognising that the fight against climate change is global and that the means to 
fight it are many and constantly changing.  
 
To offset the 2021 Carbon Footprint Stabelo has invested in the following three 
carbon offset projects:      
 
1) South Amazon Forest protection  
Protecting the abundantly biodiverse Southern Amazon from deforestation 
South Amazon Forest Protection (southpole.com) 
 

 

http://www.southpole.com/
https://www.southpole.com/projects/south-amazon-forest-protection
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Location: Brazil 
Type: Avoided deforestation 
Total CO2e reduced on average annually: 483,000 tonnes  
Standards: Verified Carbon Standard and Social Carbon standard 
SDGs: 13, 2, 4, 8, 15 

Broker: South Pole  
 
Brazil has the greatest concentration of biodiversity on the entire planet – its 
abundant life forms represent 20% of all Earth's known species. The rainforest 
protected by this project is home to at least 345 bird species including three 
vulnerable bird species and a further 27 that are endemic to the Southern 
Amazon.  
 
This project will protect over 30,000 hectares of rainforests from being cut down 
or degraded, avoiding the emission of roughly 14.5 million tonnes of carbon 
dioxide and creating an important South-western Amazon biodiversity corridor  
 
As well as preventing deforestation to reduce emissions, this project is registered 
under the Social Carbon Standard, certifying positive community and 
environmental impacts.  
 

 
 
2) Silvosa Biomass 
Sustainable fuel switch at a paper mill 
Svilosa Biomass (southpole.com) 
 

 
 
Location: Bulgaria 

https://www.southpole.com/projects/svilosa-biomass
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Type: Renewable energy, Biomass 
Total CO2e reduced on average annually: 83,000 tonnes  
Standards: Gold Standard 
SDGs: 13, 4, 7, 8, 11 
Broker: South Pole  
 
The transition to clean energy in Bulgaria is an important step towards long-
lasting climate action. By promoting innovative technology in production 
industries such as wood, this transition can become a reality. By installing 
biomass boiler technology, waste wood residue is recycled and clean energy is 
generated. 
 
With a thermal capacity of 19.73 MW, the biomass boiler displaces carbon dioxide 
that would have been produced from the burning of more carbon-intensive fuels. 
 

 
 
.  
3) Musi River Hydro 
 Renewable hydropower for the island of Sumatra 
Musi River Hydro Indonesia | South Pole 

 
 
Location: Indonesia 
Type: Renewable energy, Hydro 
Total CO2e reduced on average annually: 568,000 tonnes  
Standards: Verified Carbon Standard 
SDGs: 13, 7, 8, 9, 12, 15 
Broker: South Pole 
 

https://www.southpole.com/projects/renewable-energy-for-the-island-of-sumatra
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Sumatra, Indonesia's largest island, is covered by dense tropical forests that are 
home to countless plant and animal species. Its fertile soil is ideal for growing rice 
and other commodities such as coffee, cacao, cinnamon, and palm sugar. Despite 
this, new economic opportunities are limited by rudimentary infrastructure and 
poor electricity access – and growing energy demands threaten Sumatra's unique 
natural ecosystems. 
 
By harnessing the energy of running water, the Musi River Hydro plant has a total-
installed capacity of 210 MW and delivers over 765,000 MWh to Sumatra’s grid 
every year – that’s enough to meet the demands of over 700,000 Indonesians on 
average each year. A reforestation program has also been established in the 
surrounding catchment area to safeguard the natural landscape. 
 

 
 
 
Stabelo Carbon Footprint calculations:   
 

Date Fund AUM (SEKm) Net Carbon 
Footprint (tCO2e / 
SEKm) 

31 Dec 2021 Stabelo Fund I 20 352 0.00 
31 Dec 2020 Stabelo Fund I 14 862 0.23 
31 Dec 2019 Stabelo Fund I 9 778 0.57 

 
2021 GHG emissions tCO2e 

(Gross)  
tCO2e   
(Net) 

tCO2e / 
SEKm 
(Gross) 

tCO2e / 
SEKm 
(Net) 

Portfolio total: 12 543 7 883 0.62 0.39 
Scope 1 4 667 4 667 0.23 0.23 
Scope 2 4 660 0 0.23 0.00 
Scope 3 3 216 3 216 0.16 0.16 
Portfolio annual emissions / 
household 

1.062 0.621  

 
  Please see appendix A for description of model overview and sources of data. 
 
 
Strategic goal: Be on top of climate related risks impacting our mortgage portfolio 
 
A goal for 2021 was to investigate ways to better incorporate climate risks into 
our investment decisions using a more data based approach. During 2021 we have 
started to collaborate with an established provider of residential property data to 
build models and tools to be able to estimate and analyse the climate risks 
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associated with individual properties. Our goal is to be able to integrate these 
tools into our risk management and lending processes during 2022. 
 
A strong determinant of the level of risk to an individual property is the 
geographical location of the property. Our direction is to analyse the portfolio’s 
exposure to various scenarios of rising sea levels and flooding to be able to 
estimate the potential impact on our mortgage portfolio in such scenarios during 
2022.    
 
 

PROPORTION OF INVESTMENTS  
 
Stabelo Fund 1 as a financial product promotes environmental and 
social characteristics. It does not have sustainable investment as its 
primary objective. 
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APPENDIX A – CARBON FOOTPRINT MODEL 
OVERVIEW AND SOURCES OF DATA 
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Metodbeskrivning 
Beskrivning av beräkningsmetod för Stabelo Fund I ABs 
koldioxidavtryck 

2022-01-30 
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Versionshistorik 
Version Beslutad datum Kommentar / Förändring 
1.0 2020-03-23 Första version av Metodbeskrivning. 
2.0 2020-11-29 Uppdatering av layout och utveckling av beskrivningen av 

beräkningsmetoden samt addering av sektion 7 Bedömning av brister. 
3.0 2021-03-05 Uppdaterat dataunderlag för 2020-års beräkning samt redogörelse för 

rapportering enligt PCAF-standarden som antogs i november 2020. 
3.1 2022-01-30 Uppdaterat dataunderlag för 2021-års beräkning. Källa för slutanvändning av 

energiförbrukning flyttas med från LEKS till SCB som nu tillhandahåller den 
officiella statistiken. 
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1 Bakgrund 
FCG Risk & Compliance AB (”FCG”) har analyserat Stabelo ABs bolåneportfölj i syfte att beräkna 
portföljens klimatpåverkan, s.k. Carbon Footprint. Syftet med beräkningen är att synliggöra 
portföljens klimatpåverkan samt att bidra till ökad transparens och förbättrad klimatredovisning hos 
investerare.  

Den globala pressen på att göra en förflyttning mot koldioxidneutrala samhällen ökar. Åtskilliga 
initiativ pågår parallellt från beslutsfattare och tillsynsmyndigher, tillika av intresseorganisationer 
inom finansmarknaden för att understödja och säkerställa förflyttningen. 

Redovisning av koldioxidutsläpp är en förutsättning för att möjliggöra mätning av förflyttningen mot 
en koldioxidneutral framtid. För närvarande finns ett flertal standarder varvid TCFD, GRI eller CDP 
utgör exempel på ramverk som definierar tillvägagångssätt och utformning av klimatredovisning. En 
gemensam nämnare och marknadspraxis för klimatredovisning är Greenhouse Gas (”GHG”) 
Protokollets standard som tillämpas i syfte att mäta utsläpp av växthusgaser.  

I november 2020 antogs en ny harmoniserad standard avseende på vilket sätt finansiella aktörer 
konsekvent kan mäta och redovisa  utsläpp av växthusgaserväxthusgasutsläpp som finansieras av 
aktörernas lån och investeringar, benämnt ”The global GHG accounting and Reporting Standard for 
the Financial Industry” av PCAF. Standarden bygger på GHG-protokollet och utgör den första 
gemensamma standarden gällande tillvägagångssätt för finansiella bolags klimatredovisning gällande 
utsläpp av växthusgaser. 

Utöver koldioxid (CO2) utgör dikväveoxid (N2O), metan (CH4) och svavelhexafluorid (SF6) de vanligaste 
växthusgaserna. Eftersom olika växthusgaser påverkar växthuseffekten med varierande effekt 
mulitpliceras växthusgasens utsläpp med gasens ”Global Warming Potential”-värde. Exempelvis har 
metan 21 gånger större påverkan på växthuseffekten än koldioxid. Således motsvarar ett ton 
metanutsläpp 21 ton koldioxidekvivalent.  

Vidare kategoriseras utsläpp av växthusgaser i direkt och indirekt utsläpp. Både GHG-Protokollet samt 
PCAFs nya standard definierar utsläpp i tre scope:  

• Scope 1 innefattar direkta utsläpp hänförliga till den egna produktionen,  
• Scope 2 avser direkta utsläpp från konsumtion av el, ånga, värme och kyla,  
• Scope 3 innefattar samtliga indirekta utsläpp genererade före produktion samt slutkundens 

användning av produkten. För en bostad inbegriper utsläpp tillhörande scope 3 uppförandet 
av bostaden, inköp av hushållsprodukter och inredning samt rivning och återvinning av 
fastigheten.  

Klimatpåverkan bör redovisas av industriella företag likväl som finansiella institut. I sin handlingsplan 
för finansiering av hållbar tillväxt anger EU-kommissionen styrning av kapitalflöden som en 
målsättning och framhåller finansiella instituts bidrag till en hållbar anpassning som avgörande faktor 
i syfte att minska den globala klimatpåverkan.  
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2 Definitioner 
Förkortning Förklaring 
COICOP Klassificering av individuell konsumtion enligt 

syfte. Förkortning för “Classification of 
Individual Consumption by Purpose”. 

CDP Carbon Disclosure Project 
GHG Växthusgaser (CO2, N2O, CH4, SF6, HFCs och 

PFCs). Förkortning för ”Greenhouse Gas”. 
GRI Global Reporting Initiative. 
LtV Loan-to-Value. 
PCAF Partnership for Carbon Accounting Financials. 
SCB Statistiska centralbyrån. 
TCFD Task Force on Climate-related Financial 

Disclosures. 
Tabell 1 Definitioner och förkortningar 

 

3 Externa datakällor 
För att analysera miljöpåverkan och energianvändning i svenska hushåll har FCG använt externa 
datakällor, se Tabell 2. Analysen baseras huvudsakligen på miljöpåverkan av hushållens konsumtion i 
förhållande till bostaden samt respektive läns energistatistik.  

Inom ramen för analysen har direkt och indirekt miljöpåverkan från hushållens energiförbrukning och 
konsumtion kategoriserats efter uppkomst och produktgrupp. Vidare har aggregerad utsläppsdata 
proportionerligt brutits ned per hushåll, med hänsyn till antal bostäder per bostadstyp, 
upplåtelseform och region i Sverige samt antal hushåll per hushållstyp. 

FCG har hämtat data om energianvändning för respektive län från SCB. Härvid har slutanvändningen 
per län delats upp i förbrukningskategori och bränsletyp. Data är daterad till 2019, med undantag för 
några länsspecigik datapunkter per kategori och typ som är sekretessbelagda. I dessa fall har data från 
2018 används eller om möjligt, beräknats från aggregerade siffror.  

Filnamn Tidsperiod Källa 

Miljöpåverkan från hushållens konsumtion efter ändamål 
COICOP och ämne.  

2008-2019 SCB 
Statistikdatabasen 
2022-01-24 

Antal hushåll efter region, hushållstyp, antal barn och år. 2011-2020 SCB 
Statistikdatabasen 
2022-01-24 

Antal hushåll efter region, hushållstyp, boendeform och år. 2012-2020 SCB 
Statistikdatabasen 
2022-01-24 

Antal lägenheter efter region, hustyp och upplåtelseform. 1990-2020 SCB 
Statistikdatabasen 
2022-01-24 

https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI1301__MI1301F/MI1301MPCOICOPN/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI1301__MI1301F/MI1301MPCOICOPN/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101S/HushallT05/?loadedQueryId=105550&timeType=top&timeValue=1
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101S/HushallT05/?loadedQueryId=105550&timeType=top&timeValue=1
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__HE__HE0111/HushallT22/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__HE__HE0111/HushallT22/
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BO__BO0104__BO0104D/BO0104T04/
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BO__BO0104__BO0104D/BO0104T04/
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Antal fritidshus efter region och år. 2007-2020 SCB 
Statistikdatabasen 
2022-01-24 

Slutanvändning (MWh) efter region, förbrukarkategori och 
bränsletyp och år. 

2009--2019 SCB 
Statistikdatabasen 
2022-01-30 

Tabell 2 Datakällor 

 

4 Antaganden 
På grund av fortsatt bristande dataunderlag har beräkningarna baserats på antagandet att den senast 
tillgängliga data är applicerbar även för 2021. Vidare har det presumerats att energiförbrukning och 
bränsletyper har en jämn fördelning över hushållen per län.  

I syfte att beräkna hushållens totala miljöpåverkan har åldersgrupper viktats baserat på mängd 
koldioxidutsläpp, se Tabell 3. Vikterna är framtagna av SCB. I den tillgängliga statistiken av antal 
hushåll grupperar SCB tre eller fler vuxna respektive barn i samma hushållstyp. Härav följer antagandet 
att fyra eller fler vuxna har samma miljöpåverkan som ett hushåll bestående av tre vuxna har därmed 
varit nödvändigt och dessa hushållstyper tilldelas samma vikt. Motsvarande antagande har gjorts för 
tre eller fler barn i samma hushåll.  

5 PCAF-standarden 
PCAF-standarden har granskats av GHG-protokollet och överenstämmer med kraven som uppställs i 
GHG-protokollets standard ”Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting” för 
investeringsverksamhet (kategori 15). 

Beräkningsmetoden som tillämpats är anpassad för tillgångsklassen ”Bostäder”. Definitionen 
inkluderar lån på balansräkningen för köp och refinansiering av bostadsfastigheter, inklusive enskilda 
bostäder och flerfamiljshus. Avseedda fastigheter får endast användas för bostadsändamål och inte 
bedriva inkomstgenerererande aktiviteter.   

Beräkningen innefattar lägenheten eller husets utsläpp relaterade till dess energianvändning och 
motsvarar således Scope 2 vilket innebär att utsläpp redovisade enligt PCAF-standarden motsvarar 
Scope 2.  

Enligt PCAF-standarden ska utsläpp genererade från bostäder viktas enligt LTV-metoden, dock ska 
viktningen ske baserat på fastighetens ursprungliga värde. Således är tillskrivningen av växthusgaser 
lika med förhållandet mellan utestående balans vid tidpunkten för redovisningen till fastighetens 
värde vidtidpunkten som lånet utbetalades. På så sätt elimineras eventuell påverkan av upp- och 
nedgångar gällande fastighetspriser. 

6 Beräkningsmetod 
Den externa data som FCG använt är rapporterad på en aggregerad totalnivå för samtliga hushåll och 
län i Sverige. Beräkningen av portföljens klimatpåverkan baseras med fördel på varje enskilt 
bostadslån genom att exempelvis beakta hushållens storlek och sammansättning. Den aggregerade 
data har av denna anledning brutits ned proportionerligt top-down baserat på ovanstående 
antaganden samt konsumentvikter från SCB beskrivna i Tabell 3.  

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BO__BO0104__BO0104H/BO0104T08/?parttable=K1
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BO__BO0104__BO0104H/BO0104T08/?parttable=K1
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__EN__EN0203/SlutAnvSektor/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__EN__EN0203/SlutAnvSektor/
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Eftersom beräkningarna är baserade på genomsnittligt utsläpp på en aggregerad totalnivå tillskrivs 
datakvalitén Score 5 enligt PCAF-standarden enligt vilken Score 1 innebär hög datakvalité per bostad 
och Score 5 innebär generell data av sämre datakvalité 1. 

Med hänsyn till att utsläpp inte ökar proportionellt med antal personer i hushållet använder SCB 
nedanstående vikter vid beräkning av konsumtionsenheter/hushåll2. Beräkningen av portföljens 
Carbon Footprint utgår därför från dessa vikter för att beräkna varje hushållstyps miljöpåverkan. Ett 
hushåll bestående av en ensamstående vuxen med ett barn tillskrivs en vikt på 1,52 medan 
motsvarande viktning för två vuxna och fyra barn blir 2,87.  

 

Konsumtionsenhet Vikt 

Första vuxen 1 

Andra vuxen 0,51 

Ytterligare vuxen 0,6 

Första barnet (0-24 år) 0,52 

Ytterligare barn (0-24 år) 0,42 

Tabell 3 Vikt för hushållstyp 

Utsläppsdata för hushållstyp ”Ensamstående utan barn” 
Utsläpp kopplade till underhåll av bostaden samt möbler, hushållsutrustning, förbrukningsvaror med 
mera beräknas som bas för en vuxen enligt: 

UBas =
Totalt utsläpp per COICOP

∑ (viHi)n
i=1

 

där vi är vikten för hushållstyp i och Hi  avser antal hushåll i Sverige av hushållstyp i. Exempel på 
hushållstyper är ensamstående utan barn, ensamstående med ett, två eller flera barn, 
sammanboende utan barn, sammanboende med ett, två eller flera barn samt övriga hushåll med eller 
inga barn. 

Utsläppsdata för nyttjandevärde av bostadstyp 
För att beräkna klimatpåverkan från nyttjande av en bostadsrätt, småhus eller fritidshus har 
utsläppsdata för kategori ”Nyttjandevärde, kallhyra” dividerats med antalet bostäder, småhus samt 
fritidshus för respektive kategori.  

 
1 För mer information angånde datakvalitetsfördelningen, se Table 5-10 ”General description of the data 
quality score table for mortgages”, s. 87 i PCAF-standarden. 
https://carbonaccountingfinancials.com/files/downloads/PCAF-Global-GHG-Standard.pdf 

2 https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-
utveckling/miljorakenskaper/pong/tabell-och-diagram/hushallens-miljopaverkan/koldioxidutslapp-per-
konsumtionsenhet-20032009/ 
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Energiförbrukning per län  
Vid antagande att samtliga hushåll i ett län har samma energiförbrukning och klimatpåverkan vid 
beräkning av en portföljs Carbon Footprint kommer energiförbrukningsfaktorn att baseras på vilket 
län som bostaden är belägen i.  

I syfte att återspegla att län använder olika bränsletyper för uppvärmning i olika utsträckning, har FCG 
inhämtat och sammanställt data för repspektive län avseende slutanvändning inom kategorierna 
småhus, flerbostadshus och fritidshus. Den totala klimatpåverkan för hushållens energiförbrukning är 
därefter procentuellt fördelad per län och bränsletyp. Gällande energiförbrukning per hushåll i 
respektive län har förbrukningen dividerats med antalet hushåll i länet: 

Ei,j = pi,jxTotalt utsläppj 

ei,j =
Ei,j

hj
 

Elj = ∑ ei,j

5

i=1
 

där  
 
Ei,j = total klimatpåverkan av bränsletyp i för län j. 
pi,j = den procentuella andel av slutanvändningen av bränsletyp i för län j 
ei,j = klimatpåverkan av bränsletyp i per hushåll för län j, 
hj = antal hushåll för län j 
Elj = total klimatpåverkan från energi per hushåll för län j 

Respektive bostadslåns klimatpåverkan i portföljen 
Den direkta klimatpåverkan för respektive lån har beräknats som summan av nyttjandevärdet för 
respektive bostadstyp adderat med basvärdet för underhåll av bostaden som viktats mot vilken 
hushållstyp som bor i bostaden samt klimatpåverkan från energiförbrukningen i länet. 

Den indirekta klimatpåverkan har beräknats som det uträknade basvärdet för utsläpp kopplade till 
möbler, hushållsutrustning, förbrukningsvaror med mera viktat mot hushållstypen för respektive lån. 

Därefter har såväl den direkta som den indirekta klimatpåverkan för respektive lån viktat enligt lånets 
LtV innan summering av portföljens Carbon Footprint. I enlighet med PCAF har bostadens ursprungliga 
värdering använts.  

7 Bedömning av brister 
Generellt kan det framhållas att utvecklingen av modeller inom ESG-området är relativt outvecklade. 
Även om framsteg sker avseende relevant, konsekvent och transparent klimatredovisning finns 
alltjämt brister och utvecklingsområden.  

I synnerhet är bristen och kvalitén på tillgänglig data en utmaning. Genomförande av en fullständig 
klimatavtrycksberäkning erfordrar utsläppsdata per bostad för att möjliggöra hänsynstagande av 
respektive bostads energieffektivitet samt hushållets utformning och levnadssätt. För att hantera 
detta görs antagandet att samtliga hushåll, oavsett typ eller bostadsstorlek, har samma 
energiförbrukning inom respektive län. 

Ytterligare en aspekt är att data som använts vid beräkningen inte är uppdaterad. Energistatistiken för 
samtliga län och finns endast uppdaterad för 2019 men där ett antal datapunkter är sekretessbelagda. 
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Det skiljer sig mellan åren vilken data som är belagd med sekretess och kan komma att leda till en viss 
inkoncitent mellan olika rapporteringstillfällen. Eftersom den senast publicerade data avseende 
klimatpåverkan av hushållens konsumtion är från 2019, föreligger en risk att data inte beaktar 
eventuella förändringar som skett på marknaden. FCG har vid en översiktlig analys av data identifierad 
antydan till att hushållens utsläpp minskar. Ett sådant scenario skulle medföra att det beräknade 
Carbon Footprint är mer konservativt än det faktiska värdet.  

Gällande avsaknad av data bör det även beaktas att värden för klimatpåverkan i kategorin 
vattenförsörjning och diverse andra bostadstjänster såsom sophämtning, saknas i SCBs 
miljöräkenskaper. Avsaknaden av sådan data medför att den direkta påverkan inte kan anses 
komplett.  

Vidare bör det beaktas att vid publicering av data per hushållstyp, aggregerar SCB hushåll med fler än 
två sammanboende vuxna och tre eller fler barn vilket får till följd att större hushåll vid varje tillfälle 
antas ha samma miljöpåverkan som ett hushåll med tre vuxna och tre barn. Således är mer granulär 
data att föredra i syfte att kunna vikta hushållen efter faktiskt antal personer.  

En förbättringsåtgärd är förslagsvis att komplettera de indirekta utsläppen med en livscykelanalys av 
bostäder innan det klassificeras som ett fullständigt mått för Scope 3 i syfte att säkerställa att samtliga 
utsläpp kategoriserade som Scope 3 ingår i analysen. 


