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0.

Inleiding

Fudura BV bestaat officieel sinds 01-01-2012. Als onderdeel van Enexis NV, richt zij zich op
het niet gereguleerde deel van de energiemarkt. De organisatie wil zich in deze markt
positioneren als de ondernemende en duurzame partner in continue energievoorziening voor
nu en in de toekomst.
In het kader van de CO2 prestatieladder wil Fudura BV aan haar opdrachtgevers laten zien
wat de CO2-emissies zijn van haar bedrijfsactiviteiten. Onderdeel daarvan is het in kaart
brengen van de indirecte emissie (scope 3) die vooral samenhangen met activiteiten eerder
of later in de keten van materialen of producten die door Fudura BV worden gebruikt.
De CO2 prestatieladder is een instrument dat is ontwikkeld door ProRail en sinds 2011 wordt
beheerd door SKAO. Dit instrument vraag om inzicht in de eigen CO2-emissies. Die emissies
worden ingedeeld in drie verschillende scopes.
Scope 1: Directe broeikasgassen
ten gevolge van de eigen
bedrijfsactiviteiten.
Scope 2: Indirecte, maar direct aan
energiegebruik gerelateerde
broeikasgassen ten gevolge van de
eigen bedrijfsactiviteiten.
Scope 3: Indirecte
broeikasgasemissie gerelateerd door
de activiteiten van anderen die voor
het bedrijf worden verricht.

De methodiek waarmee de waardeketen zal worden bepaald is gebaseerd op het Green
House Gas protocol (GHG-protocol) wat onderscheid maakt in de volgende stappen:
1. Breng de waardeketen van het bedrijf / product op hoofdlijnen in kaart;
2. Bepaal de relevante scope 3 emissiebronnen;
3. Identificeer de partners in de keten en onderhoudt goede relaties met partners in de
keten;
4. Verzamel de data, bouw hiervoor voldoende tijd / geld in en kwantificeer scope 3
emissies.
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1.

Waardeketen van de transformatoren

Doel van de ketenanalyse is het verkrijgen
van inzicht in de meest materiële emissies
uit scope 3 en het identificeren van
reductiemogelijkheden.
Om
de
totale
ketenemissie te kunnen bepalen, is het
noodzakelijk een globaal beeld te krijgen van
de relevante waardeketen.

1.1

Beheren en onderhouden van transformatoren

Voor het beheren en onderhouden van midden-spanningsinstallaties biedt Fudura product- en
dienstverlening op maat. Onderhoud, verhelpen van storingen alles om een continue
energievoorziening te kunnen borgen. In het kader van deze product -en dienstverlening
verhuurt en onderhoudt Fudura transformatoren voor haar klanten.
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2.

Bepalen relevante emissiebronnen

Aan de hand van de materialiteitsanalyse scope 3 blijkt dat het product ‘transformatoren’ een
significante bijdrage levert aan de CO2 uitstoot van Fudura (bron: Scope 3 –
materialiteitsanalyse). Het product transformatoren maakt onderdeel uit van de productmarkt-combinatie Grootverbruik (Vrije Domein). Emissiebronnen die in het kader van de
product- en dienstverlening omtrent transformatoren relevant kan zijn, zijn:
Relevant

Emissiebron – upstream

Omschrijving
Verkrijgen, produceren en transporteren van

Aangekochte goederen en diensten

goederen en diensten die zijn ingekocht. (in het
desbetreffende jaar). Niet activatie goederen.

Verkrijgen, produceren en transporteren van
Kapitaal goederen

kapitaal goederen die zijn ingekocht (in het
desbetreffende jaar). Activatie goederen.

Brandstof en energie gerelateerde activiteiten
anders dan scope 1 en 2

Verkrijgen, produceren en transporteren van
brandstof en energie die is ingekocht en niet al is
meegenomen in scope 1 en / of 2.

Transport en distributie van producten en/of
Transport en distributie

diensten die zijn ingekocht tussen het bedrijf en
de tier 1 leveranciers.

Afval geproduceerd tijdens bedrijvigheid

Relevant

Afval en het behandelen van afval wat wordt
gegenereerd in de operatie van het bedrijf.

Emissie uit eigendommen in een

Uitstoot ten geval van het in bedrijf zijn van

leaseconstructie

assets die door het de organisatie zijn geleased.

Emissiebron – Downstream

Omschrijving
Transport en distributie tussen het bedrijf en de

Transport en distributie

eindconsument (incl. Retail en opslag) van
producten die zijn verkocht.
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Uitstoot ten gevolge van de verwerking van
Verwerking van verkochte producten

halffabricaten die zijn verkocht aan downstream
bedrijven.

Emissie ten gevolge van het eindgebruik van de
Gebruik van verkochte producten

goederen en/of diensten verkocht door het
bedrijf. Storingen en onderhoud.
Afval en het behandelen hiervan van producten

Afdanking van verkochte producten

die zijn verkocht door het bedrijf aan het einde
van de levenscyclus.
In gebruik zijn van assets die eigendom zijn van

Eigendommen in Lease (down-stream)

het bedrijf en worden geleased aan andere
eenheden en geen onderdeel zijn van scope 1 en
2.

Organisaties of franchises die geen onderdeel

Franchisenemers

uitmaken van scope 1 en 2

Emissie ten gevolge van investeringen gedaan

Investeringen

3.

door het bedrijf.

Identificeren van de partners in deze keten

Een belangrijk deel van de uitvoering rondom onderhoudswerkzaamheden:
Emissiebron
Aangekochte goederen en diensten

Partner
- Niet nader te specificeren mbt deze keten -

Kapitaal goederen

SGB-Smit (Productie)
Ohmstraße 10,93055
Regensburg,Duitsland

IEO Transformatoren

SGB-Smit (Productie)
Ohmstraße 10,93055
Regensburg,Duitsland

IEO Transformatoren

Transport en distributie
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Afval geproduceerd

SITA Holding
Mr. E.N. van Kleffensstraat 10
6842 CV Arnhem

Gebruik van verkochte producten

Enexis BV
Magistratenlaan 116
5223 MB ’s Hertogenbosch

4.

Kwantificeren van de emissies

Een groot deel van de emissie relevant voor deze ketenanalyse is meegenomen in Scope 1 en
2 van de totale CO2 Footprint van Fudura BV. Voor de volledigheid van deze keten is deze
wel meegenomen in de ketenanalyse. Deze ketenanalyse is voor het eerst uitgevoerd in 2013
en gecontinueerd in 2014 en 2015. In deze ketenanalyse wordt 2013 dan ook genomen als
uitgangspunt en basisjaar.

4.1

Kapitaal goederen

Bij de leveranciers IEO en SGB is opgevraagd hoeveel grondstoffen in de diverse
transformatoren zijn verwerkt. Deze zijn weergegeven in de volgende tabel:

Het aantal nieuw gekochte transformatoren in 2015 is vergeleken met deze tabel om zo te
komen tot de totale uitstoot met betrekking tot het produceren van de in 2015 nieuw
geplaatste transformatoren. Over 2015 heeft Fudura BV in totaal 214 transformatoren
ingekocht, in 2014 en 2013 (basisjaar) waren dit respectievelijk 179 en 158. In de volgende
tabel is terug te vinden wat de vermogens (uitgedrukt in kVA) zijn geweest van deze
ingekochte transformatoren.
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Vervolgens is het aantal ingekochte transformatoren (per vermogensklasse) vermenigvuldigd
met het aantal kg’s grondstof (opgesplitst in olie, koper, (electrical) staal) om het totaal
aantal kg’s verbruikte grondstof te berekenen. Per grondstof is bekend wat de CO2
equivalent is (BRON: CO2 emissiefactoren.nl 3.0 & CE Delft). De totale CO2 emissie is
berekend door het totaal aantal kg’s verbruikte grondstof voor de productie van
transformatoren te vermenigvuldigen met de CO2 equivalent. Zie bovenstaande tabel. De
totale CO2 emissie voor aangekochte kapitaal goederen betreft 1.313.528 kg CO2.

4.2

Transport en Distributie

Transport en distributie betreft de levering van de transformatoren aan de klant. Deze
worden op locatie gebracht. De levering gebeurt vanuit Regensburg (Duitsland) en Breda
(Nederland). Transformatoren worden separaat getransporteerd, daarom gaan wij in de
berekening uit van gereden km’s, dus zowel de heen als de terug rit wordt meegenomen. De
totale CO2 emissie met betrekking tot transport van ingekochte transformatoren wordt
weergegeven in de volgende tabel:
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De totale CO2 emissie dat gepaard gaat met transport van ingekochte transformatoren in
2015 is berekend op 38.611 Kg. In 2014 en 2013 was dit respectievelijk 43.227 Kg en
43.648 Kg. Ondanks dat meer transformatoren zijn ingekocht ten opzichte van 2013 en
2014, is de CO2 uitstoot in 2015 lager ten opzichte van voorgaande jaren. Dit komt omdat in
2015 lagere vermogensklasse transformatoren zijn ingekocht die vanuit Breda geleverd
worden in plaats vanuit Neumark (Duitsland) waar hoofdzakelijk hogere vermogensklasse
transformatoren worden ingekocht. De levering vanuit Breda gaat gepaard met minder af te
leggen km’s en dus met een lagere CO2 uitstoot.
4.3
Afval
Al het afval vanuit Enexis NV wordt verwerkt door SITA. Hierover wordt in totalen
gerapporteerd. Een deel van dit afval zal afkomstig zijn uit het verwerken van afval vanuit
Fudura BV. Voor Fudura wordt de afvalstroom niet apart geregistreerd, daarom nemen we de
omzet van Fudura als percentage van de omzet van Enexis als grondslag voor de CO2
emissie. De laatste 2 jaar is er veel aandacht gegeven aan het opruimen en afvoeren van
oude transformatoren. Die aanvoer is sterk afgenomen in 2015. Bovendien heeft Enexis sinds
2015 een zeer actief “her-inzetteam” voor vooral kapitaal intensieve materialen. Hiermee
hebben we in 2015 een hergebruik percentage behaald van 91%. Ter vergelijking: in 2014
betrof het hergebruik percentage nog 55% (Bron: Begeleidende notitie Afvalmanagement
t.b.v. accountscontrole en Jaarverslag 2015 PWC).

De berekende CO2 emissie dat gepaard gaat met het verschrotten van afval bedraagt 8.052 Kg
CO2. In 2014 en 2013 was dit respectievelijk 42.935 en 24.307 Kg CO2. Zie voor een verdere

toelichting over verbetering van de afvalstroom paragraaf 5.3 ad A.
4.4
Gebruik (Onderhoud & Storingen)
Om optimaal functioneren van de transformatoren te kunnen garanderen wordt hier
regelmatig onderhoud op gepleegd conform de overeenkomst met de klant. Dit onderhoud
wordt uitgevoerd door Enexis BV als deskundige.
Om de CO2 uitstoot gerelateerd aan het onderhoud te bereken, is gekeken naar alle
onderhoudswerkzaamheden die uitgevoerd zijn in 2015. De reisbewegingen in het kader van
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dit onderhoud zijn in kaart gebracht en gekwantificeerd waarbij uit is gegaan van de
maximale uitstoot per kilometer. De gebruikte CO2 equivalentie is afkomstig van
CO2emissiefactoren.nl (mei 2016, versie 3.0) waarnaar verwezen wordt vanuit SKAO.

In 2015 is voor 65.013 Km aan ritten gereden ten behoeve van storing & onderhoud vanuit
één van de Enexis locaties. De totale CO2 emissie die hierbij gepaard ging is berekend op
13.848 Kg CO2. In 2014 en 2013 (basisjaar) zijn respectievelijk 37.199 Km en 58.054 Km
aan storing & onderhoud ritten uitgevoerd. Hierbij ging respectievelijk 7.923 Kg en 12.191
Kg CO2 uitstoot gepaard. In 2015 zijn meer ritten uitgevoerd dan voorgaande jaren omdat in
2015 meer noodzakelijk onderhoud was ingepland in het jaarorderboek. Het aantal
onderhoudsopdrachten schommelt van jaar tot jaar, de initiële plaatsing datum van de
transformator is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

5.

Review

5.1

Analyse

De totale uitstoot in het kader van het leveren, onderhouden en afdanken van
transformatoren laat voor 2015 een totaal zien van ruim 1.374 ton Kg CO2. Het overgrote
gedeelte (95%) van deze uitstoot is gerelateerd aan de grondstoffen die worden gebruik bij
het produceren van deze transformatoren.

* Een volledige weergave van de uitwerking en methodiek – zie excel
“ketenanalyse_Transformatoren”
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5.2

Vergelijking met basisjaar

De totale CO2 uitstoot is in 2015 hoger dan in 2014 en 2015. Dit is te verklaren doordat
(35%) meer transformatoren zijn ingekocht vergeleken met het basisjaar. Door het beter
inregelen van afvalstoffen management, zie volgende paragraaf, is de totale CO2 uitstoot
voor het afvoeren van afval sterk gereduceerd in 2015. In de volgende tabel is de totale CO2
uitstoot per jaar weergegeven evenals de gemiddelde CO2 uitstoot per transformator.

De volgende tabel geeft de CO2 reductie (-) per categorie aan ten opzichte van het basisjaar
(2013).

*De reductie is berekend op basis van de gemiddelde
uitstoot per transformator (bij afdanking van verkochte
producten is wel gerekend met totale uitstoot).

5.3

Uitgevoerde acties ter reductie van CO2 uitstoot

Ad a. Bewuster omgaan met afvalstoffen in 2015:
In 2015 is er veel aandacht gegeven aan het opruimen en afvoeren van oude
transformatoren. Die aanvoer is sterk afgenomen in 2015 met 13,5% (Bron: Begeleidende
notitie Afvalmanagement t.b.v. accountscontrole en Jaarverslag 2015 PWC). Sinds 2015
werkt Fudura samen met Enexis door middel van het “her-inzetteam” voor vooral kapitaal
intensieve materialen. Voor ca. 2,5 mln. aan her-ingezette apparatuur en materialen zijn
geen afval geworden maar weer ingezet in ons energienet. Door het werk van het herinzetteam gingen er in 2015 minder transformatoren als afval naar SITA. Hergebruik van
apparatuur gedurende een periode van bijvoorbeeld 10 of 20 jaar is een voorbeeld van
circulair werken en is een directe besparing op inkoopkosten. De gemiste waarde van de
opbrengst als afvalstof blijft overigens in de apparatuur aanwezig en komt in de afvalfase (na
de definitieve verwijdering) alsnog vrij.
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Ad b. Meer inzicht in de grondstoffen van onze transformatoren:
In de voorgaande ketenanalyses (2014 en 2013) is uitgegaan van geschatte hoeveelheid
grondstoffen per vermogensklasse. Deze inschatting is destijds gemaakt na een studie
waarbij een transformator is gedemonteerd. De geschatte hoeveelheid grondstoffen zijn
gebruikt in de berekening voor kapitaalgoederen in 2013 en 2014. In 2015 heeft Fudura
opvraag gedaan bij leveranciers IEO en SGB om beter inzicht te krijgen in de verschillende
grondstoffen die verwerkt zijn in de transformatoren per leverancier en per vermogensklasse.
Vanuit dit inzicht zijn we te weten gekomen dat meer grondstoffen zijn verwerkt in de
transformatoren van IEO dan SGB. Daarentegen is CO2 uitstoot dat gepaard gaat met
transport en distributie vanuit SGB (Neumark - Duitsland) weer hoger dan bij IEO (Breda).

5.4

Reductie mogelijkheden

96% van de emissie ontstaat door de productie van kapitaal goederen en nog eens 3% door
aflevering van de transformatoren vanuit de twee productielocaties naar de klant. In totaal
wordt 65.000 kilometer gereden voor het onderhoud (gebruik), dit is 1% van de totale scope
3 CO2 uitstoot. Daarnaast bestaat bijna 1% van de uitstoot uit het verwerken van afval.

Ad a. Verscherpte normen leveranciers bij aanbesteding:
De aanbesteding van de distributietransformatoren is aanstaande en duurzaamheid en
daarmee tevens circulariteit worden hierin meegenomen. Vooropgesteld is de transformator
al een heel ‘groen’ component (los van de kleur) ten opzichte van zijn functie. In de
voorgaande aanbesteding zijn de verliezen zwaar meegewogen in de specificaties en daarmee
voldoen de transformatoren die Fudura nu onder contract heeft al aan de dit jaar ingetreden
Europese richtlijnen ten aanzien van Eco design (maximaal toelaatbare verliezen). Op dit
moment zijn Enexis en Fudura in discussie met andere netwerkbedrijven. In 2021 wordt de
eco-design eis wederom strenger gesteld. Fudura kan hierop twee opties doen:
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1. Nu al de eis stellen zoals ook in 2021 wordt geëist. Dit zal als consequentie hebben
dat de transformatoren inkoop technisch duurder zijn dan vereist;
2. Niet de eis stellen zoals in 2021 wordt geëist en de huidige eisen (eco-design 2015)
handhaven. Hiermee is het contract automatisch gelimiteerd tot 2021, want
transformatoren met hogere verliezen mogen dan niet meer verkocht worden.

Beide opties hebben voor en tegens en zijn afhankelijk van de klant vraag. Bij Enexis
gerelateerde is de afschrijf en inzet termijn langer en kan optie 1 interessanter zijn, terwijl
voor de verhuur aan klanten optie 2 interessanter kan zijn voor Fudura, omdat de
aanschafprijs (en daarmee verhuurprijs) meer marktconform is ten opzichte van optie 1.
Als actiepunt voor 2015 gaat Fudura onderzoeken welke optie de voorkeur heeft. Concrete
gevolgen in cijfers heeft Fudura op dit moment nog niet.
Ten aanzien van duurzaamheid wordt tevens gekeken naar circulariteit, maar dit is voor een
transformator al goed geregeld, omdat een transformator bestaat uit een klein aantal
grondstoffen die relatief goed herwonnen kunnen worden. Hierover wordt verder nog
uitdieping gedaan in overleg met de duurzaamheidscoördinatoren van de verschillende
netwerkbedrijven.
Ad b. Inzicht verkrijgen in transport van leverancier (Euro 6 norm):
3% van de CO2 uitstoot in de keten van transformatoren wordt beinvloed door aflevering van de
transformatoren vanuit de twee productielocaties (Neumark (DE) en Breda) naar de klant. Op dit
moment is onbekend of de vrachtwagens van beide leveranciers voldoen aan de Euro6 norm. Ook
is onduidelijk of zij deelnemen aan het Lean & Green programma. In 2016 zal Fudura hierover
vragen stellen aan IEO en SGB. Indien de leveranciers niet kunnen aantonen dat zij voldoen aan
de Euro6 norm en deelnemen aan het Lean & Green programma dan zullen wij hierover met de
leveranciers in gesprek gaan.
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