
MILJØ & BÆREKRAFT

KOMPETANSE

ENERGI

Mål 2020: 100 % skal ha gjennomført 
opplæring i The Code ”etisk læring”.

Mål 2020: Det totale energiforbruket skal 
reduseres med 20 % i relasjon til omsetning. 

”The Code”

LADESTASJONER17

AVFALL & GJENVINNING
Mål 2020: Redusere total tonn 
avfall/MSEK omsetning med 20%. 
Øke gjenvinningsgraden med 20%

Gjenvinnings-
grad

2020

BÆREKRAFTIGE  
INNOVASJONER
Mål 2020: Lansere 10 produkter og 
tjenester for økt bærekraft hvert år.

Ahlsell Norge har sterk fokus på HMS og 
er sertifi sert ihht. ISO 45001:2018.  

ISO 45001:

• Verdens første ISO-standard for arbeidsmiljø 

• Et verktøy for å sikre gode prosesser for å redusere 
 jobbrelatert sykdom, skade og død.

• Gjennomføring av tredje parts revisjon av vårt HMS 
 arbeid med fokus på systematiske forbedringer 

2020

12

Energi
Total energi kWh/MSEK 

omsetning

2 376

2020

HELSE, MILJØ 
& SIKKERHET

ANSVARSFULLE INNKJØP
Mål 2020: 50 % av innkjøpt verdi hos 
våre leverandører skal følges opp i 
henhold til kravene i vår Code of 
Conduct – Etiske retningslinjer  

Oppfølging av leverandører   
(Sverige, Norge, Finland)

Evaluering leverandører 
Norge

UTSLIPP CO2e

Mål 2020: Redusere 
CO2e-utslipp med 20 % 
i relasjon til omsetning.

2020

Fordeling av CO2e ihht. GRI

Tonn CO2e/MSEK omsetning

1,33

2020

477 tonn

395 tonn

6 767 tonn

Scope 1: CO2e som Ahlsell selv genererer

Scope 2: CO2e fra energi som Ahlsell har kjøpt inn

Scope 3: CO2e  fra innkjøpte tjenester

3 884 tonn

430 tonn

Totalt avfall 2020

Farlig avfall

Total mengde avfall 
tonn/MSEK omsetning

50 %
Status 2020

19 %
Status 2016–2020

Redusert med 

Mål 2020:
Redusere 20%

Mål 2020: 100 % av våre leve-
randører skal evalueres i henhold 
til kravene i Code of Conduct – 
etiske retningslinjer

Alle data er beregnet med 2016 som indeks-år. Mål året er 2020. 

Resultat er beregnet for Norge, målene er for konsern. 

Resumé & status
Ahlsell Norge AS 2020

2020 markerte slutten på Ahlsell Groups strategi for 2016–2020. Vi klarte å nå både vårt 
karbonreduksjonsmål og vårt mål om oppfølging og evaluering av våre leverandører samt å 
defi nere bærekraftsrisiko i vår leverandørkjede. Vi var imidlertid mindre vellykkede med å nå 

våre mål for gjenvinning og transport. Basert på disse prestasjonene erkjenner vi at vi har mer 
arbeid foran oss og derfor implementerte vi en ny femårsstrategi (2021–2025). 

Den nye strategien inkluderer to langsiktige mål: fossilfri virksomhet innen 2045 
og ingen stor risiko i leverandørkjeden innen 2025.

Vi arbeider kontinuerlig med konsolidering av sendinger og benytter mer bærekraftige trans-
port-tjenester. Vi har hatt en god vekst i prosjekter hvor kundene benytter vårt konsept for 

«effektive byggeplasser», som gir fordelaktige og grønne alternativer for logistikk 
til og på byggeplass/anlegg. 

I 2020 skaffet Ahlsell Norge en høy andel fornybar strøm til sine butikker, 
som reduserte utslippet.  

58 %
Status 2016–2020

Mål 2020:
100 %

32 %
Status 2016–2020

Redusert med

Mål 2020:
Redusere 20 %

77 %
Status 2016–2020

Mål 2020:
100 %

4 %
Status 2016–2020

Redusert med

Mål 2020:
Redusere 20 %

65 %

Grønn sirkel innebærer at vi har nådd målet

Rød sirkel innebærer at vi ikke har nådd målet

39 GWh

Energi
Total energi 2020

7 639
Totalutsläpp

Ahlsell legger til rette for og gir muligheter for økt bære-
kraftig handel igjennom sine «samhandlings konsepter» 
som f.eks E� ektiv Byggeplass, hvor Ahlsell tilbyr leve-
ranser for fl ere fag - levert på en og samme bil. Selvsagt 
levert på byggeplass i henhold til avtale.

TRANSPORT
Mål 2020: Miljøpåvirkningen 
fra transport skal reduseres med 
20 % i relasjon til omsetning.

Tjenestereiser i 
tonn CO2e

2020

490

2 %
Status 2016–2020

Økt med

Mål 2020:
Redusere 20 %

Transport i relasjon til 
total CO2e  i tonn

2020

7 639
Totalutslipp

Godstransport til kunde

Import 

Forretningsreiser 

Andre

4 950

653

490

1 546


