
 

Februari 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons energiebeleid 

Eind februari 2020 wordt Saval B.V. gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder niveau 3. 

Hierdoor is het van belang dat Saval B.V. halfjaarlijks CO2-footprint in kaart te brengen 

als doel dit te reduceren. Deze reductie wordt gerealiseerd door middel van het CO2-

managementsysteem van de CO2-Prestatieladder, versie 3.0. Hierin komen de 

onderdelen inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven naar voren.  

 

Energieverbruik 2019-1 

Ieder halfjaar worden de emissies in kaart gebracht om zicht te krijgen op de CO2-

footprint. Hierbij geldt 2018 als referentiejaar. In het eerste half jaar van 2019 is in 

totaal voor 756,4 ton aan CO2 uitgestoten waarvan 528,8 ton in scope 1 en 227,6 ton in 

scope 2.  

 
Scope 1 omvang eenheid emissiefactor ton CO2 

Gasverbruik 24.097,00 m3 1.884 45,4 

Gasverbruik oven 9.472,00 m3 1.884 17,8 

Brandstofverbruik diesel 135.396,37 liters 3.230 437,3 

Brandstofverbruik benzine 10.189,26 liters 2.740 27,9 

Adblue 262,96 liters 260 0,1 

   Totaal scope 1 528,6 

     

Scope 1 omvang eenheid emissiefactor ton CO2 

Elektraverbruik - grijze stroom 331.351,00 kWh 556 184,2 

Zakelijke kilometers privéauto’s 200.818,25 km’s 195 39,2 

Zakelijke kilometers openbaar vervoer 22.853,08 km’s 36 0,8 

Vliegreizen < 700 16.610,00 km’s 297 4,9 

Vliegreizen 700 – 2500 38.265,00 km’s 200 7,7 

Vliegreizen >2500 - km’s 147 - 

   Totaal scope 2 236,8 

Totaal scope 1 en 2    765,4 
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Scope 1 en 2 doelstellingen Saval B.V. 

Saval B.V. wil in 2023 ten opzichte van 2018 35% minder CO2 uitstoten. 

Deze doelstelling is gerelateerd aan de behaalde omzet en het aantal FTE. 

 

Belangrijkste CO2-Maatregelen 

Om deze doelstelling te realiseren zijn de onderstaande maatregelen opgesteld: 

 

Maatregelen          Planning 

✓ Installatie integraal klimaatbeheersingssysteem    2020 

✓ Leasebeleid aanscherpen       2020 

✓ LED-verlichting toepassen bij installatie klimaatbeheersingssysteem 2020 

✓ Overstappen naar 100% Nederlandse groene stroom   2020 

✓ Plaatsen extra tussenmeters      2020 

✓ Mobiliteitsregeling opstellen      2021 

✓ Terugdringen meenemen overtollig materieel    2021 

✓ Noodverlichtingsarmaturen vervangen voor LED    2021 

 
Voortgang 
In de onderstaande grafiek is de voortgang van Saval B.V. beschreven. Wanneer de  

CO2-uitstoot wordt gerelateerd aan de behaalde omzet, heeft de organisatie in 2019-1 

een daling van 5% heeft behaald ten opzichte van het referentiejaar 2018. 
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Individuele bijdrage 

Wij vragen van iedere medewerker mee te denken om onze CO2-uitstoot nog verder te 

verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze CO2-reductiedoelstelling te behalen. Heb 

je zelf een idee? Laat graag van je horen! 

 

Tips zuinig rijden 

✓ Schakel zo vroeg mogelijk door naar een hogere versnelling. 

✓ Probeer zo min mogelijk te remmen. Laat het gas dus tijdig los en rol uit  

✓ Houd je snelheid stabiel. 

✓ Zet je motor af wanneer je even moet wachten, zoals bij een openstaande brug. 

✓ Maak, indien je auto over deze functie beschikt, zoveel mogelijk gebruik van de 

cruise control. 

✓ Parkeer achteruit in. Een koude motor en achteruit rijden kosten meer brandstof 

 

Tips om je auto zuiniger te maken 

✓ Let op het gewicht van de auto. Hoe meer gewicht, hoe meer brandstof. 

✓ Probeer je tank zo leeg mogelijk te rijden, voordat je deze bijvult.  

✓ Onderhoud de auto goed. Zo presteert deze optimaal 

✓ Check regelmatig de bandenspanning. Indien dit maandelijks gebeurt kan dit tot 

10% brandstof besparen 

 


