
Carbon Footprint 2018 
Scope 1: directe CO2-uitstoot, veroorzaakt door eigen bronnen binnen de organisatie, zoals brandstofverbruik werk-
werk vervoer en gasverbruik.

Scope 2: indirecte CO2-uitstoot, veroorzaakt door opwekking van zelf gekochte en verbruikte elektriciteit of warmte, 
zoals elektraverbruik, stadswarmte en brandstofverbruik zakelijke kilometers met privé auto.

         Lasaulec B.V. heeft de CO2-uitstoot van 
         scope & 2 in kaart gebracht over het 
         basisjaar 2018. De scope 1 uitstoot komt 
         uit op 1050,36 ton CO2. Voor scope 2 
         bedraagt dit 661,38 ton CO2. In totaal komt 
         dit uit op 1711,74 ton CO2. Halfjaarlijks 
         publiceren wij een update van onze scope 
         1 & 2 uitstoot, zodat we onze voortgang 
         kunnen laten zien. De eerst volgende update 
         gaat over het eerste halfjaar 2019. Deze 
         publiceren wij rond september op de 
         website. Hiernaast wordt een overzicht van 
         onze Carbon Footprint 2018 weergegeven.

Hieronder een overzicht van de verhouding CO2 uitstoot in scope 1 & 2.

      

      

Gezien dit het basisjaar is, kunnen wij nog geen voortgang tonen. In de eerst volgende update laten wij 
         onze voortgang zien door een overzicht te 
         tonen van het 1e halfjaar 2018 en het 1e 
         halfjaar 2019. Hiernaast een cirkeldiagram 
         met de verhouding CO2-uitstoot per 
         energieverbruiker.

Grootverbruikers: brandstofverbruik 753,52 ton CO2 (44%) en elektraverbruik 646,45 ton 
CO2 (38%) zijn samen verantwoordelijk voor 82% van de totale CO2-uitstoot.
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     ton CO2 % totaal
  Scope 1        1050,36 61,36%
  Zakelijk verkeer: wagenpark  753,52  44,02%
  Zakelijk verkeer: vrachtverkeer  0,00  0,00%
  Overige energie, verwarming: aardgas 296,84  17,34%
  Overige energiedragers  0,00  0,00%
             
  Scope 2        661,38 38,64%
  Elektriciteitsverbruik   646,45  37,77%
  Zakelijk verkeer: priveauto’s  8,35  0,49%
  Zakelijk verkeer: OV   0,00  0,00%
  Personenvervoer vliegtuig  0,00  0,00%
  Overige energie: stadswarmte  6,59  0,38%       
       
  Totaal scope 1 en 2 :   1711,74 ton CO2
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