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Välkommen till CSR-rapport 2021 för HITSA A/S. Rapporten omfattar räkenskapsåret 

från den 1 januari 2021 till den 31 december 2021 och omfattar alla enheter inom 

organisationen. Rapporten är HITSA:s första CSR-rapport och därmed den första 

systematiska och holistiska rapporten om vårt arbete med hållbarhet och socialt ansvar 

som presenteras offentligt.  

Syftet med rapporten är att beskriva hur HITSA arbetar för att göra positiv skillnad i 

samhället – socialt, miljömässigt och ledningsmässigt. Rapporten ger därför en inblick 

i våra framsteg under året och visar status på våra mål och åtgärder inom områdena 

miljömässig hållbarhet och socialt ansvar.

Rapporten stöds av ramverktygen: Mätningar och mål för ESG-data, baserade på 

FSR, danska revisorers ramverk för ESG-nyckeltal och danska företagsmyndighetens 

operationalisering av årsredovisningslagen § 99a. Koldioxidavtrycket beräknas med hjälp 

av danska företagsmyndighetens koldioxidkalkylator, Klimakompasset, som bygger på det 

erkända GHG-protokollet. 

De sociala räkenskaperna har granskats av Beierholm. Uppgifterna om miljön har inte 

verifierats av tredje part.  På lång sikt vill vi att alla siffror ska verifieras externt. Fram till 

dess betonar vi att vi gör mycket arbete internt för att verifiera siffrorna. 

Frågor om rapporten kan ställas till 

Hållbarhetsansvarig Josephine Husted Jespersen: jhj@hitsa.dk

HR/PA, Birgitte Eybye: bke@hitsa.dk   

OM RAPPORTEN

CSR: Corporate Social Responsibility

ESG: Environment (miljö), Social (samhälle) och Governance (ledning)
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VD – Henrik Andersen 

Arbetet med social och miljömässig hållbarhet har varit en del av HITSA-koncernen i 

många år. För två år sedan intensifierade vi våra ansträngningar och utarbetade en 

gemensam hållbarhetsstrategi. Nu går vi ett steg längre och publicerar vår första CSR-

rapport för att se om vårt arbete har burit frukt.

För oss är det viktigt att vi bedriver vår verksamhet på ett sätt som är hållbart i ordets 

bokstavliga mening. Först och främst kräver detta kunskap om hur vi påverkar. 

För det andra krävs det metoder att förändra våra handlingar på ett sätt som faktiskt 

är en förbättring. Hållbarhetsarbetet är komplext och överväldigande. Nu är vi glada att 

kunna säga att vi vet mycket mer än för två år sedan. 

Vi kommer att lära oss ännu mer i framtiden. Rapporten här kommer därför också att 

förändras när nya viktiga samhällsfrågor hamnar i förgrunden och efter hand som vi inför 

nya mål och nyckeltal i verksamheten.

Den information som vi har valt ut för årets rapport är baserad på våra egna strategier 

och mål (social inkludering och miljömässig hållbarhet). Dessutom presenteras ett antal 

nyckeltal som gör det möjligt för andra att bilda sig en uppfattning om företaget.

FÖRORD
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HITSA-koncernen består av HITSA, som designar, tillverkar och installerar stadsmöbler, 

och Lampas, som designar och tillverkar belysning. 

HITSA består av företagen HITSA A/S i Danmark, HITSA AB i Sverige och VT East Sia 

i Lettland. HITSA tillverkar, säljer och monterar cykelställ, bänkar, papperskorgar, 

väder- och vindskydd och pollare för Norden och Europa. Huvudkontoret, där merparten 

av produktion, försäljning, konstruktion och administration äger rum, ligger i Kolding 

i Danmark. I Sverige har vi försäljnings- och monteringskontor i Arlöv, Malmö och 

Stockholm. I Lettland har vi en smidesfabrik.

Lampas A/S har också sitt säte i Kolding. Lampas använder samma 

produktionsanläggningar som resten av koncernen. Lampas tillverkar parklampor, pollare, 

vägglampor, inomhusbelysning och brevlådor för kontraktsmarknaden i Norden, Europa 

och resten av världen.

Koncernens produktionsanläggningar omfattar en smedja och en träverkstad, 

intern montering, pulverlackering och lagerhållning. Vi använder ett stort antal 

underleverantörer, till exempel för galvanisering och gjutning. Våra inköp av material 

består huvudsakligen av trä, stål, aluminium, pulverfärg, glas, elektronik och fästelement. 

Vår produktion i Lettland och vår externa montering innebär att vi använder tunga 

transporter.

HITSA-koncernen har 103 heltidsanställda, bland annat smeder, snickare, målare, 

konstruktörer, säljare och montörer samt personal-, redovisnings-, utvecklings- och 

marknadsföringsansvariga.

FÖRETAGETS OMFATTNING
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FÖRETAGET I SIFFROR 
MODERBOLAG

ANTAL LÄNDER 

ANTAL ANSTÄLLDA

ELFÖRBRUKNING 

GASFÖRBRUKNING

TON CO2 (SCOPE 1 & 2) 

 

HITSA A/S

3 LÄNDER

103

1 074 496 kWh

235 925 m3

986,6 TON C02
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På en markremsa längs ett staket vid vår anläggning i Kolding såddes solrosor och blomsteräng sommaren 2021.
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ORGANISATION AV CSR-ARBETET

Strategi för social inkludering
HITSA:s strategi för social inkludering innebär att man varje år rekryterar och behåller ett 
angivet antal personer som anses befinna sig långt från arbetsmarknaden.

Strategi för hållbarhet
HITSA utvecklade sin första hållbarhetsstrategi 2020. Strategin innehåller sex 
fokusområden, vart och ett med underliggande aktivitetsmål.

ISO 14001
HITSA strävar efter ISO 14001-certifiering under 2022. ISO 14001 är ett 
miljöledningssystem som vi använder för att hantera miljöpolicy, riskanalyser och 
målsättningar.

Uppförandekod
År 2021 utarbetade HITSA en uppförandekod som fastställer den etiska ram inom vilken 
HITSA verkar och det beteende som vi vill stå för.

FSC®

HITSA är en FSC®-certifierad producent med spårbarhetskontroll i vårt eget 
företag.

Globala mål för hållbar utveckling
HITSA har valt att fokusera på tre av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling: 8.5 
under "Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt", 11.3 under "Hållbara städer och 
samhällen" och 12.5 under "Hållbar konsumtion och produktion".

UN Global Compact
HITSA vill arbeta i enlighet med de tio principerna i FN:s Global Compact. 

Green Network
HITSA har varit partner i Trekantområdets gröna nätverk Green Network sedan 2020 och 
fortsätter att använda nätverket för utbildning, rådgivning och som bollplank. 

HITSA:s CSR-arbete har påbörjats vid olika tidpunkter och av olika skäl. Sammantaget 

finns det alltså många olika infallsvinklar till CSR-arbetet. Här är en översikt över de olika 

ingångarna. På följande sidor beskrivs mer i detalj hur vi fyller ut denna ram.

På en markremsa längs ett staket vid vår anläggning i Kolding såddes solrosor och blomsteräng sommaren 2021.
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Allan Berthelsen från smedjan och Birgitte Eybye från HR utbildas till mentorer 2021.Allan Berthelsen från smedjan och Birgitte Eybye från HR utbildas till mentorer 2021.
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SOCIALT ANSVAR 
HITSA-koncernen arbetar målinriktat med social inkludering och har gjort det i många 

år. Det betyder att vi har praktikanter, lärlingar och fast anställda som är eller har varit 

långt från arbetsmarknaden. Det kan handla om personer med problem som missbruk, 

kriminalitet, sjukdom eller annat, som har flexjobb, praktikplatser och anställning på 

särskilda eller vanliga villkor. Detta arbete har mål i våra KPI:er för social inkludering.

Vi tar också ett socialt ansvar för våra fast anställda på så sätt att vi generellt sett 

arbetar för att skapa en sund arbetsplats och hjälper våra anställda genom kristider i 

syfte att hålla dem kvar på arbetsmarknaden.

KPI 1 – Lärlingsplatser inom EGU/IGU
HITSA har för närvarande en EGU-lärling anställd (EGU/IGU ≈ Yrkesinriktad 
grundutbildning/Yrkesinriktad grundutbildning för flyktingar). Vi vill alltid ha EGU/IGU-
lärlingar i företaget.

KPI 2 – Medarbetare och praktikanter anställda i minst 13 veckor under ett år
HITSA har ett avtal med Koldings kommun om ett företagscentrum, vilket innebär att vi 
alltid har två personer på företagspraktik. 

KPI 3 – Totalt antal anställda som stått långt från arbetsmarknaden den 31/12 2021
Denna KPI är en sammanfattning av KPI 1, KPI 2 och KPI 4 och de personer som är 
praktikanter/anställda men har varit här i mindre än 4 veckor. Det vill säga antalet 
personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden just nu. År 2025 är målet att 20 % 
av våra anställda i Danmark ska ha stått långt från arbetsmarknaden.  

KPI 4 – Anställda och praktikanter som är anställda i 4–12 veckor under ett år
Vissa praktikperioder är kortare och vissa praktikperioder avbryts av olika skäl. 

HITSA har två anställda som har genomgått ett mentorprogram i Koldings kommun.  
En kurs där den anställde får utbildning i konflikthantering, aktivt lyssnande, motiverande 
samtal och uppskattande kommunikation. 

Vi vill att medarbetarna ska vara väl rustade för att ta på sig rollen som mentor och anser 
att det är viktigt att skapa en trygg och trivsam arbetsmiljö för personal som befinner sig 
långt från arbetsmarknaden. De behöver oftast extra gynnsamma förutsättningar.

SOCIALA KPI:er 

Allan Berthelsen från smedjan och Birgitte Eybye från HR utbildas till mentorer 2021.Allan Berthelsen från smedjan och Birgitte Eybye från HR utbildas till mentorer 2021.
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Mål för HITSA:s sociala KPI:er:

HITSA:s sociala data 2021:

*I Lettland är det inte möjligt att omfattas av ett kollektivavtal. 
**VT East har inte registrerat skillnaden mellan egna sjukdagar och barns sjukdagar. 
Sjukfrånvaro inbegriper långvarig sjukdom, sjukdom bland anställda som befunnit sig långt från arbetsmarknaden, vanlig sjukdom och Covid-19.

SOCIALA KPI:ER VIKT REDOVISNING 
2021

MÅL 2021 MÅL 2022 MÅL 2023 MÅL 2024 MÅL 2025

KPI 1 – Lärlingsplatser inom EGU/
IGU

20 % 1 1 1 2 2 2

KPI 2 – Medarbetare och 
praktikanter anställda i minst 13 
veckor

20 % 22 22 24 25 25 26

KPI 3 – Totalt antal anställda som 
stått långt från arbetsmarknaden 
den 31/12 2021

50 % 13 15 15 16 17 18

KPI 3 – Antal anställda som stått 
långt från arbetsmarknaden i 
förhållande till antalet anställda i 
HITSA A/S och Lampas A/S

17,3 % 19,5 % 18,3 % 19,3 % 19,3 % 20,0 %

KPI 4 – Anställda och praktikanter 
som är anställda i 4-12 veckor

10 % 9 10 11 12 13 14

SOCIALA DATA TOTALA 
SIFFROR

HITSA A/S LAMPAS A/S HITSA AB VT EAST ENHET

FAKTA OM MEDARBETARNA OCH SOCIALA FÖRHÅLLANDEN

Omfattas av ett kollektivavtal 56 49 0 7 0 Antal 
personer

Omfattas inte av ett kollektivavtal 47 17 7 3 20* Antal 
personer

Heltidsanställda 103 66 7 10 20 Antal 
personer

Personalomsättning 26 22 0 4 0 Antal 
heltidsekvivalenter

Sjukfrånvaro* 8,20 8,86 3,29 12,60 5,55* Dagar/
heltidsekvivalenter

Arbetsolyckor 3 3 0 0 0 Antal

KÖNSFÖRDELNING

Kvinnor 31 21 3 2 5 Antal 
personer

Män 72 45 4 8 15 Antal 
personer

KÖNSFÖRDELNING I LEDNINGSGRUPPERNA

Chefer totalt 17 13 1 2 1 Heltidsekvivalenter

Kvinnor 4 4 0 0 0 Heltidsekvivalenter

Män 13 9 1 2 1 Heltidsekvivalenter

SOCIALA DATA OCH LEDNINGSDATA 
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HITSA:s ledningsdata för 2021 i hela organisationen:

"Löneskillnader mellan könen" visar hur många gånger den genomsnittliga lönen för män skiljer sig från den genomsnittliga lönen för kvinnor 
inom olika yrkeskategorier i organisationen. I "löneskillnader mellan könen" tas ingen hänsyn till arbetsuppgifter, erfarenhet och utbildningsnivå.

LEDNINGSDATA TOTAL KVANTITET ENHET

KÖNSFÖRDELNING I STYRELSEN

Män i styrelsen 4 Antal personer

Kvinnor i styrelsen 0* Antal personer

NÄRVARO VID STYRELSEMÖTEN

Närvarande 95 %

LÖNESKILLNAD MELLAN VD OCH ANSTÄLLDA

HITSA A/S 2,6 gånger

HITSA A/B 3,6 gånger

Lampas A/S 2,7 gånger

VT East 5,9 gånger

LÖNESKILLNADER MELLAN KÖNEN HITSA A/S LAMPAS A/S HITSA AB VT EAST ENHET

Ledare 1,0 - - - gånger

Mellanchefer 0,9 - - - gånger

Övriga tjänstemän 1,2 1,3 0,9 1,6 gånger

Timanställda 1,1 - - 1,6 gånger

*HITSA har ett starkt fokus på att öka mångfalden vad gäller kön i styrelsen
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Uppnådda mål: 

- All kontors- och produktionsbelysning är bytt till LED under 2020 på anläggningen i Kolding

- All el kommer från vindkraft från 2021 på anläggningen i Kolding 

- CO2e-utsläppen* beräknas med hjälp av Klimakompasset från den danska företagsmyndigheten.  
 Beräkningen är vägledande och används som utgångspunkt för vår minskning

- CO2-redovisning för hela organisationen år 2021 (Scope 1 och 2)

HÅLLBARHET INOM FÖRETAGET
I HITSA-koncernens hållbarhetsstrategi för 2020 identifieras sex fokusområden:  

koldioxidreduktion, hållbarhetscertifieringar, cirkulär ekonomi, material och leverantörer, 

social hållbarhet och hållbarhet på våra egna anläggningar. 

I strategin fastställs verksamhetsmål för de utvalda fokusområdena. När vi utarbetade 

den hade vi inte tillräckligt underlag för att fastställa resultatmål, till exempel för 

minskningar av koldioxidutsläpp eller avfallsmängder. I stället innehåller strategin mål 

som att mäta våra koldioxidutsläpp till noll och börja sortera vårt avfall.

Detta arbete har legat till grund för de mål som nu ingår i vår ISO 14001-certifiering. 

I följande avsnitt beskrivs några av våra hållbarhetsinsatser och resultat, samt de mål 

som kommer att ge effekt när vi slutför vår ISO 14001-certifiering under 2022.

REDUKTIONSMÅL 2022 2025 2030

CO2-redovisning för hela 
organisationen för Scope 1 och 2  

15 % minskning i Scope 1 och 2 
jämfört med 2019

30 % minskning i Scope 1 och 2 
jämfört med 2019

KOLDIOXIDREDUKTION

*CO2e-utsläpp är detsamma som CO2-ekvivalenter.  CO2e är en omräkningsfaktor för jämförelse av olika växthusgasers påverkan på 
växthuseffekten. 
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Koppar med den tidigare logotypen lämnades in för återvinning 2021 av marknadsföringsassistent Maja Andersen och hållbarhetsansvarig 
Josephine Husted Jespersen.
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Avfallshantering är ett fokusområde, både internt på HITSA och i utvecklingen av vårt produktsortiment.
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Mål för att minska HITSA:s CO2-utsläpp:  

Mål för HITSA:s CO2-redovisning:

MÅLSÄTTNINGAR 2021 2025 2030

Förnybar energi Elektriciteten vid anläggningen i 
Kolding ska vara förnybar energi  

Senast 2025 måste elektriciteten 
i hela organisationen komma från 
förnybara energikällor  

-

Grön konsult År 2022 ska en grön konsult 
utvärdera företaget och 
möjligheterna att använda 
processvärme, energioptimering, 
alternativa energikällor, 
renoveringar osv. 
Därefter utarbetas nya mål och 
handlingsplaner. 

- -

Elbilar 2022: Undersöka möjligheten att 
installera laddningsstationer för 
företag

År 2024 börjar utbyte av 
företagsägda och leasade bilar till 
elbilar. Under en treårsperiod ska 
alla bilar bytas ut.

Alla ägda och leasade bilar är 
eldrivna.

CO2-REDOVISNING 2021 2025 2030

Kontroll av våra reduktionsmål Anslutning till SBTi år 2022 - -

Beräkningens omfattning Organisationsomfattande 
redovisning för Scope 1 och 2 
påbörjas

Organisationsomfattande 
redovisning för Scope 1 och 2 

Organisationsomfattande 
redovisning för Scope 1, 2 och 3 

Scope 3 Vi samlar in så många data som 
möjligt, från inköp. 

System införs för att hämta data 
från inköpt material så korrekt 
som möjligt.  

Dokumentera och arbeta med 
Scope 3 i samband med koldioxid-
reduktion.

SCOPE 1:
Är alla direkta utsläpp från ägda eller kontrollerade källor, t.ex. bränsle från ägda och leasade bilar och gas i produktionen.

SCOPE 2:
Är indirekta utsläpp från köpt el och fjärrvärme.

SCOPE 3:
Innefattar indirekta utsläpp kopplade till varor och tjänster i värdekedjan som inte kontrolleras av organisationen.

Den största utmaningen för de flesta företag är att göra en korrekt beräkning av sina Scope 3-utsläpp. Det är också här som de flesta CO2-
utsläppen sker.
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CO2-redovisning 
HITSA har satt som mål att minska vår CO2-förbrukning med 30 % i Scope 1 och 2 
till 2030. Detta gäller hela organisationen. För 2019 och 2020 har vi sammanställt 
CO2-redovisningen för HITSA A/S (DK) och Lampas A/S. Från och med 2021 kommer 
redovisningen att utvidgas till att omfatta HITSA A/S, Lampas A/S, HITSA AB och 
VT East Sia. 

Vårt mål är att kunna jämföra siffrorna från 2021 och 2022 för hela organisationen i 
redovisningen för 2022. 

Kommentarer till årets CO2-redovisning
Diagrammen nedan visar HITSA:s CO2-förbrukning i ton i Scope 1 och 2. CO2-redovisningen 
omfattar gas, el och bränsle från egna och leasade bilar. Se input och output från HITSA 
DK och Lampas för att få en närmare beskrivning av siffrorna. Det har skett en stor 
minskning av CO2-utsläppen från elförbrukningen i år, på grund av vår övergång till 
förnybar energi inom området. Under 2019 kommer Scope 1 att vara lågt, på grund av 
outsourcing av pulverlackeringen i 4–6 månader (minskad gasförbrukning) medan vår 
pulverlackeringsanläggning flyttades och startades upp på en ny plats.

CO2-REDOVISNING, HITSA A/S (DK) och Lampas A/S 
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HITSA:s miljödata för organisationen i Danmark:

TOTAL INPUT OCH OUTPUT VEKSØ A/S + HITSA A/S
2019*

HITSA A/S + LAMPAS A/S
2020

HITSA A/S + LAMPAS A/S
2021

CO2-UTSLÄPP TON TON TON

Scope 1 576,1 645,8 656,7

Scope 2 224,3 298,1 113,7

Total mängd CO2 800,4 943,9 770,4

ENERGIFÖRBRUKNING KWH KWH KWH

Elförbrukning 614 266 816 383 763 697

... varav förnybar energi 0 0 763 697

Fjärrvärme 0 0 0

ENERGIFÖRBRUKNING M3 M3 M3

Naturgas (värme) 117 665 100 120 81 076

... varav biogas 0 0 0

Naturgas (målningsanläggning) 75 982 145 846 154 849

... varav biogas 0 0 0

BRÄNSLE – EGNA OCH LEASADE 
BILAR

L L L

Bensin 1 119,91 3 946,15 6 019,72

Diesel 52 566,23 31 641,59 42 802,87

VATTENFÖRBRUKNING M3 M3 M3

Total vattenförbrukning 1 626,33 1 776,08 413,72

AVFALL KG KG KG

Total mängd avfall 293 918 370 027 162 578

* Nyckeltal beräknade för de danska anläggningarna från 2019, 2020 och 2021. Under 2019 har företagen samlats på en ny anläggning. År 2020 
slogs HITSA A/S och VEKSØ A/S samman till HITSA A/S och Lampas blev ett självständigt Lampas A/S

På nästa sida visas insamlade data för 2021 från hela organisationen. År 2022 kommer en jämförelse mellan de två åren att göras.



2120

HITSA:s miljödata 2021: 

*Inte ännu beräknat av vattenbolaget i Sverige.
** Avfall saknas för Sverige och Lettland. Ska föras in när siffrorna sammanställts och utgör en del av jämförelseunderlaget för 2022. 

TOTAL INPUT OCH OUTPUT 
PER ENHET

TOTALT
2021

HITSA A/S + LAMPAS A/S
2021

HITSA AB
2021

VT EAST
2021

CO2-UTSLÄPP TON TON TON TON

Scope 1 759,4 656,7 50,9 51,8

Scope 2 227,2 113,7 35,1 78,4

Total mängd CO2 986,6 770,4 86 130,2

ENERGIFÖRBRUKNING KWH KWH KWH KWH

Elförbrukning 1 074 496 763 697 96 199 214 600

... varav förnybar energi 763 697 763 697 - 0

ENERGIFÖRBRUKNING M3 M3 M3 M3

Naturgas (värme) 235 925 235 925 0 0

... varav biogas 0 0 0 0

Fjärrvärme 0 0 0 0

ENERGIFÖRBRUKNING L L L L

Diesel – eldningsolja 12 200 0 0 12 200

BRÄNSLE – EGNA OCH LEASADE 
BILAR

L L L L

Bensin 7 558,16 6 019,72 1 538,44 0

Diesel 66 198 42 802,87 18 299,13 5 096

VATTENFÖRBRUKNING M3 M3 M3 M3

Total vattenförbrukning 413,72 * 165

AVFALL KG KG KG KG

Total mängd avfall 162 578 162 578 ** **
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Uppnådda mål: 
HITSA har sett över och optimerat vår avfallssortering från produktionen i Kolding.  
Sorteringen sker nu i 12 fraktioner: metall, plast, trä, träflis, elektroniskt avfall, papper, 
kartong, gips, betong, glas, farligt avfall (t.ex. spillolja) och restavfall. Metall och träflis 
säljs till bland annat återvinning.

 Mål för cirkulär ekonomi i företaget:

*Målen i procent fastställs efter inventering och jämförelse med 2022 års siffror för den totala avfallsmängden.

CIRKULÄR EKONOMI 2021 2025 2030 

Avfallssortering Optimering av avfallssorteringen 
vid anläggningen i Kolding. 
Målet är att mindre avfall ska 
gå till förbränning och mer till 
återvinning.

Minskning av avfall till 
förbränning i hela organisationen*   

Minskning av den totala 
avfallsmängden 

Mätning av vår totala avfalls-
mängd på anläggningen i Kolding

Minskning av vårt totala avfall 
med 10 % i hela organisationen.

-

Utveckling av nya produkter - Senast 2022 ska 
hållbarhetskriterier fastställas för 
utveckling av nya produkter med 
fokus på cirkulära principer.

CIRKULÄR EKONOMI 
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TOTAL KVANTITET 2019 2020 2021

KG 293 918 370 027 162 578

Återvinningsgrad i procent 70,7 75,4 77,2

Förbränning i procent 26,5 22,7 18,6

Farligt avfall i procent 1,7 1,9 4,2

Deponi i procent 1,1 0 0

Återvinning i kg 207 881 279 235 125 516

Förbränning i kg 77 768 83 905 30 160

Farligt avfall i kg 5 129 6 887 6 902

Deponi i kg 3 140 0 0

Avfall för HITSA A/S (DK) och Lampas A/S
På nästa sida visas diagram över avfallsmängderna för fyra grupper under de senaste tre 
åren. I denna rapport beräknas det totala avfallet för anläggningen i Kolding. Målet är att 
rapporten för 2022 ska ge en utvidgad översikt över hela organisationen. 

Kommentarer: 
Från 2020 och 2021 ses en stor minskning vid anläggningen i Kolding, med en minskning 
på 56,1 % av den totala avfallsförbrukningen. Även om avfallssorteringen har ökat beror 
minskningen också på sammanslagningen av Veksø och Hitsa. I detta sammanhang 
har det genomförts en produktrensning, vilket resulterat i en högre kassationsfrekvens 
än normalt. Det är ändå en betydande förbättring 2021 jämfört med 2019, då företagen 
fortfarande var uppdelade. Här har det skett en minskning med 44,7 % från 2019 till 2021.

AVFALL
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Mål för certifieringar: 

CERTIFIERINGAR 2021 2025 2030 

ISO-14001, miljöledning Genomförande och slutförande 
våren 2022  

- -

Svanenmärkta produkter - Målet är att utvalda produkter ska 
vara Svanenmärkta år 2022

-

FSC-certifiering  - Undersökning av möjligheterna 
att utöka sortimentet av FSC-
certifierat trä. Övervägs i ett nytt 
system. 

-

CERTIFIERINGAR

2 % 1%

Farligt avfall

Farligt avfall

Farligt avfall Farligt avfall

Återvinning

Återvinning

Återvinning ÅtervinningFörbränning

Förbränning

Förbränning Förbränning

Deponi

Deponi

Deponi Deponi

Avfall 2019 Avfall 2020

Avfall översikt

Avfall 2021
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*Avfallet är inte beräknat för Lettland och Sverige. Dessa siffror kommer att ingå i nästa års CSR-rapport. 

*Inte möjligt att få fram uppgifter om kollektivavtal i Lettland. Utan Lettland är siffran 67 %. 
**Heltidsekvivalenterna beräknas enligt formeln i redovisningen. År 2022 kommer vi att beräkna den enligt FSR-formeln. 

ESG-NYCKELTAL 2021
Nyckeltalen beräknas enligt FSR-formeln. Beräkningsmetoder för varje kategori bifogas. 

Nyckeltalen gäller hela organisationen.

REF. ESG – MILJÖDATA TOTAL VOLYM 2021 ENHET

2. CO2-UTSLÄPP

2.1 Scope 1 759,4 ton CO2

2.2 Scope 2 227,2 ton CO2

Total mängd CO2 986,6 ton CO2

3. ENERGI

3.1 Energiförbrukning 12 739,87 GJ

3.3 Andel förnybar energi 30,4 %

4. VATTEN

4.1 Vattenförbrukning 579 m3

5. AVFALL*

5.1 Förbrukning av avfall 162 ton

Återvinning 77,2 %

Förbränning/termisk gen. 18,6 %

Deponi 0 %

Farligt avfall 4,2 %

REF. ESG – SOCIALA DATA TOTAL VOLYM 2021 ENHET

7. FAKTA OM MEDARBETARNA OCH SOCIALA FÖRHÅLLANDEN

7.6 Kollektivavtal 54* %

7.8 Heltidsanställda 103** HELTIDSEKVIVALENTER

7.9 Personalomsättning 25 %

7.10 Sjukfrånvaro 8,2 dagar/heltidsekvivalenter

7.12 Arbetsolyckor 15 faktor

8. MÅNGFALD

8.5 Könsfördelning i organisationen 30 %
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*Siffran gäller HITSA A/S. Avsnittet om socialt ansvar ger en förklaring till löneskillnaden mellan vd och anställda för hela organisationen. 
Löneskillnaden mellan könen kan också ses här. 

REF. ESG – LEDNINGSDATA TOTAL VOLYM 2021 ENHET

11. STYRELSEN

11.1 Könsfördelning i styrelsen 0 %

11.3 Närvaro vid styrelsemöten 95 %

12. DIREKTION OCH ANDRA LEDNINGSGRUPPER

12.1 Könsfördelning i ledningsgrupperna 24 %

12.4 Löneskillnad mellan vd och anställda 2,6* gånger

REF. ESG – MILJÖDATA HITSA A/S  
+ VEKSØ A/S

2019* 

HITSA A/S  
+ LAMPAS A/S  

2020

HITSA A/S 
+ LAMPAS A/S  

2021

ENHET

2. CO2-UTSLÄPP

2.1 Scope 1 576,1 645,8 656,7 ton CO2

2.2 Scope 2 224,3 298,1 113,7 ton CO2

Total mängd CO2 800,4 943,9 770,4 ton CO2

3. ENERGI

3.1 Energiförbrukning 9 478,16 12 143,18 11 589,7 GJ

3.3 Andel förnybar energi - - 30,4 %

4. VATTEN

4.1 Vattenförbrukning 1 626,33 1 776,08 413,72 m3

5. AVFALL*

5.1 Förbrukning av avfall 294 370 162 ton

Återvinning 70,7 75,4 77,2 %

Förbränning/termisk gen. 26,5 22,7 18,6 %

Deponi 1,1 0 0 %

Farligt avfall 1,7 1,9 4,2 %

* Nyckeltal beräknade för de danska anläggningarna från 2019, 2020 och 2021. Under 2019 har företagen samlats på en ny anläggning. År 2020 
slogs HITSA A/S och VEKSØ A/S samman till HITSA A/S och Lampas blev ett självständigt Lampas A/S
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SDG 8
Delmål 8.5:

"Senast 2030 ska vi uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor 
för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, 
samt lika lön för likvärdigt arbete."

På HITSA är socialt ansvarstagande av största vikt. Vi vill mäta jämställdheten mellan 
könen och arbeta för att minimera skillnaderna. Att hjälpa människor som befinner sig 
långt från arbetsmarknaden har varit HITSA:s mål i många år. Vi fortsätter detta arbete 
för att skapa bättre inkludering och som företag ta ansvar i vårt lokalsamhälle. 

SDG 11 
Delmål 11.3:

"Fram till 2030 ska vi verka för en inkluderande och hållbar urbanisering samt förbättra 
kapaciteten för deltagandebaserad, integrerad och hållbar planering och förvaltning av 
bosättningar i alla länder."

HITSA vill att våra produkter ska stödja en mer hållbar värld i många år framöver,
efter att de har lämnat produktionen. Därför vill HITSA fokusera på holistisk 
design, cirkulär ekonomi och produkternas livslängd. 

SDG 12 
Delmål 12.5: 

"Till 2030 ska vi väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfall."

HITSA vill ha en produktion som stödjer en grönare värld. Vi kommer därför att sätta upp 
mål för att minska avfallet och öka återvinningen.

FN:S GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
HITSA-koncernen har valt att fokusera på delmål inom tre av FN:s 17 mål för hållbar 

utveckling. Arbetet med hållbarhetsmålen inleds 2022, då vi kommer att fastställa 

konkreta mål för varje delmål.
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BILAGA
FSR – ramverket för danska revisorer 

Överblick över beräkningsmetoder och definitioner för ESG-nyckeltal  

 DATA BESKRIVNING BERÄKNINGSMETOD

ENVIRONMENT – MILJÖDATA   

CO2-ekv., Scope 1 Direkta utsläpp från företagets egen 
förbränning av bränslen och material

Växthusgaser (GHG) beräknas utifrån varje 
bränsletyp = ∑ (bränsletyp som används 
i ton x omräkningsfaktor per bränsletyp) 
per bränsletyp. Därefter normaliseras till 
koldioxidekvivalenter.

CO2-ekv., Scope 2 Indirekta utsläpp från den energi som 
används för att producera el, fjärrvärme eller 
fjärrkyla som företaget köper för sin egen 
förbrukning

Scope 2-utsläpp beräknas per land per köpt 
MWh el och/eller GJ fjärrvärme/fjärrkyla

CO2-ekv., totalt Totala utsläpp ∑ (Scope 1 + Scope 2 + Scope 3)

Kolintensitet Totala utsläpp/omsättning ∑ (Scope 1 + Scope 2 + Scope 3) / årets 
totala omsättning

Energiförbrukning Energiförbrukningen ska omfatta både 
Scope 1- och Scope 2-källor (se tidigare 
definitioner), inklusive förbrukning av 
förnybar energi

 ∑ (använd bränsletyp (t) x energifaktor 
per bränsletyp) per bränsletyp + (använd 
el (inkl. förnybar energi) (MWh)*3,6) + 
(använd fjärrvärme/fjärrkyla inkl. förnybara 
energikällor för uppvärmning/kyla (GJ))

Energiintensitet Total energiförbrukning/omsättning Energiförbrukning/årets totala omsättning

Andel förnybar energi Andel av den totala energiförbrukningen som 
kommer från förnybara energikällor

(Förnybar energi/Energiförbrukning) x 100.

Vattenförbrukning Summan av allt vatten som tas ut inom 
företagets gränser från alla källor, inklusive 
ytvatten, grundvatten, regnvatten och 
kommunalt vatten

 Total vattenförbrukning – brutto

Förbrukning av avfall Summan av alla fasta material som lämnar 
företaget direkt för avfallshantering

 Totalt avfall – brutto



2928

SOCIAL – SAMHÄLLSDATA   

Kollektivavtal Personer som omfattas av ett kollektivavtal Antal anställda i företaget som omfattas 
av kollektivavtal / totalt antal anställda i 
företaget vid periodens slut.

Heltidsanställda Antal årsverken Heltidsekvivalenter + tillfälligt anställda

Personalomsättningsfrekvens Andelen som slutat, frivilligt och ofrivilligt ((Frivilliga + icke-frivilliga som lämnar 
heltidsekvivalenter) / heltidsekvivalenter) x 
100

Sjukfrånvaro Antal hela dagar som det totala antalet 
anställda är sjuka och inte arbetar, jämfört 
med antalet årsverken

(Antal sjukdagar för alla egna 
heltidsanställda under perioden) / (Totalt 
antal heltidsanställda)

Arbetsolyckor Andel förlorade arbetstimmar på grund av 
arbetsolyckor

Antal arbetsolyckor multiplicerat med 
1 000 000 / totalt antal arbetstimmar för alla 
heltidsanställda

Könsfördelning i organisationen Procentuell andel kvinnliga anställda ((Kvinnliga heltidsanställda + tillfälliga 
kvinnliga arbetstagare) / (Heltidsanställda)) 
x 100

GOVERNANCE – LEDNINGSDATA   

Könsfördelning i styrelsen Andel kvinnliga styrelseledamöter ((Kvinnliga styrelseledamöter som valts av 
bolagsstämman) / (Alla styrelseledamöter 
som valts av bolagsstämman)) x 100

Närvaro vid styrelsemöten Närvaro vid styrelsemöten ((∑Antal styrelsemöten som deltagit på) per 
styrelseledamot / (Antal styrelsemöten x Antal 
styrelseledamöter)) x 100

Könsfördelning på andra ledningsnivåer Andel kvinnliga chefer ((Kvinnliga chefer) / (Alla chefer)) x 100

Löneskillnad mellan vd och anställda Hur många gånger medianlönen för 
personalen kan täckas av vd:s lön

Ersättning till vd/medianlön till anställda

Löneskillnader mellan könen Skillnaden mellan medianbruttotimlönen för 
manliga och kvinnliga arbetstagare i procent 
av den genomsnittliga bruttotimlönen för 
manliga arbetstagare

Medianlön för män/medianlön för kvinnor
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