Behaald resultaat CO2-reductie en nieuwe doelstellingen Amfors
Energiebeleid
Amfors wil de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van de productie
en de levering van onze producten verminderen.
Informatie over huidig energieverbruik
Sinds een aantal jaar brengen wij ons energieverbruik (elektra, gas, brandstoffen voor o.a.
voertuigen) in kaart. Halfjaarlijks wordt onze CO2-uitstoot die daarmee gepaard gaat berekend. Dit
inzicht maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. Over 2018 is de totale CO2uitstoot (ook wel CO2-footprint genoemd) 2.066,8 ton CO2.

Figuur 1: CO2 -footprint 2018
Evaluatie doelstellingen en maatregelen 2014-2018
Voor de periode 2015 - 2018 zijn op basis van de opgestelde maatregelen reductieprognoses en een
actieplan opgesteld. Na het verstrijken van deze periode kan geconcludeerd worden dat de meeste
reductiemaatregelen zijn uitgevoerd (zie ook figuur 2). Echter de grootste besparende maatregel, het
voor 50% overstappen op groene stroom, is niet gerealiseerd waardoor het gestelde doel van 19%
reductie van de CO2-uitstoot niet is gerealiseerd.

Figuur 2: Realisatie reductiemaatregelen per 31-12-18

In de periode t/m 2018 is echter toch een reductie van 7,7% ofwel 171,7 ton CO2 minder uitstoot
gerealiseerd. De grootste bijdrage aan deze reductie komt door een lager verbruik van het brandstof
door materieel en bedrijfsvoertuigen (m.n. bij Eemfors). Naast het doorvoeren van
efficiencymaatregelen speelt het kleiner worden van de organisatie daar een grote rol in. De
orderportefeuille wordt afgestemd op de beschikbare capaciteit en dat resulteert in minder
voertuigen en materieel.
De gerealiseerde besparing op de CO2-uitstoot van elektriciteit had in 2018 hoger kunnen zijn als de
omrekenfactor van kWh naar CO2 niet zou zijn verhoogd in 2018. We hebben op het verbruik van
elektriciteit in 2018 t.o.v. 2014 namelijk 22% bespaard maar dat komt niet goed tot uiting in de cijfers.

Figuur 3: Verschil werkelijke reductie met prognose reductie uitstoot CO2 (ton) 2014 - 2018 Amfors
Nieuwe doelstellingen en maatregelen 2018 – 2022
Voor 2022 is een nieuwe doelstelling geformuleerd en dat is een reductie van 10,6 % CO2 ten
opzichte van 2018.
Deze doelstelling is tot stand gekomen uit de ideeën van de verschillende overlegvormen en is verder
uitgewerkt in overleg met de meest betrokken managers.

Figuur 4: Reductiedoelstelling 2018-2022

Maatregelen 2019-2022
De reductiedoelstelling is gebaseerd op maatregelen die we treffen om het energieverbruik te
verminderen en ook om de CO2-uitstoot die daarbij komt te verminderen.
Op het gebied van verwarming en elektriciteitsverbruik denken we een besparing te kunnen behalen
door de verbruiksgegevens van de slimme gas- en elektriciteitsmeters te analyseren. De gegevens
worden ieder uur geregistreerd en zo kunnen er mogelijk pieken in verbruik op vreemde momenten
(bijv. buiten werktijd) wanneer het niet nodig is, gesignaleerd worden. Als deze er uit te halen zijn
door de installaties anders af te stellen, dan kan energie bespaard worden.
Het nieuwe dak van het Productiebedrijf isoleert beter wat in de zomer minder koeling betekent en
’s winters minder verwarming.
Chauffeurs van voertuigen en machines zullen meer bewust worden gemaakt van de invloed van
rijgedrag/machinegebruik op het verbruik van brandstof. Daarnaast is het de bedoeling om met
leveranciers die onderhoud doen aan voertuigen of machines afspraken te maken over het op
spanning houden van de banden. Dat scheelt in het brandstofverbruik.
Voor kantoren en vergaderruimten wordt gekeken naar aanwezigheidsmelders, zodat het licht niet
onnodig hoeft te branden. Op de Uraniumweg is het namelijk op een aantal afdelingen zo geregeld
dat alle verlichting centraal aan of uit gaat. Op de Argonweg is het de bedoeling dat de tl-verlichting
wordt vervangen door ledverlichting en onderzocht wordt of het haalbaar is om op het nieuwe dak
van het Productiebedrijf zonnepanelen te leggen.

Project met gunningsvoordeel
Het project Amersfoort is nog steeds in uitvoering maar het gunningsvoordeel is niet meer van
toepassing m.i.v. 1-1-18 is dus de aparte CO2-rapportage komen te vervallen.

Individuele bijdrage
Medewerkers wordt gevraagd om zelf een bijdrage te leveren aan het verminderen van de CO2uitstoot. Enkele mogelijkheden zijn:
Chauffeurs kunnen veel bijdragen aan het reduceren van ons brandstofverbruik door bewust
te rijden en te anticiperen op het verkeer. Dit scheelt ook in de onderhoudskosten;
Voer regelmatig onderhoud uit aan het materieel, waardoor het materieel minder brandstof
verbruikt dan bij onregelmatig onderhoud;
Laat het licht niet onnodig branden;
Laat kachels en airco’s niet onnodig aan staan;
Doe de buiten- of tussendeuren dicht als het koud of warm is;
Wij vragen iedere medewerker om mee te denken onze CO2-uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten
we ons samen in om onze CO2-reductiedoelstelling te behalen.

