
Arfman Hekwerk B.V.
Title

Global Measurement

CO₂ uitstoot, scope 1 en 2 158 ton

Omzet 5,42 miljoen Euro 29,17 ton/miljoen Euro

Personeelsleden 26 FTE 6,08 ton/FTE

Overview Of Measures
Bedrijfshallen en -terreinen

Eigen opwekking hernieuwbare elektriciteit
Duurzame energie

Categorie C Het electriciteitsgebruik van alle bedrijfhallen wordt voor tenminste 50% gedekt met
eigen opwekking van hernieuwbare elektriciteit (via eigen investering of PPA)

Geïmplementeerd op 05/2019
De in mei 2019 geplaatste zonnepanelen zorgen ervoor dat we in
2020 op 3.031 KwH na alle elektra verbruik zelf hebben opgewekt.

Erkende Maatregelen energiebesparing voor bedrijfshallen
Integrale maatregel

Categorie A
Het bedrijf heeft aantoonbaar de relevante 'erkende maatregelen voor bedrijfshallen'
geïmplementeerd in alle bedrijfshallen die het bedrijf in gebruik heeft c.q. voorzover
in die lijst aangegeven: worden op natuurlijke momenten doorgevoerd.

Gepland voor 11/2021
Vanwege budgettaire redenen is volledige implementatie van LED
nog niet gelukt in 2020. Beetje afhankelijk van hoe de Corona crisis
zich ontwikkelt, zal hier in 2021 hopelijk ruimte voor zijn.

LED-buitenverlichting
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie C 100% van de verlichting van bedrijventerreinen bestaat uit LED-verlichting. Gepland voor 10/2021
Alle buitenverlichting van het terrein vervangen door LED

Kantoren

Erkende Maatregelen energiebesparing voor kantoren
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A Alle Erkende Maatregelen Energiebesparing kantoren zijn doorgevoerd c.q.
voorzover in die lijst aangegeven: worden op natuurlijke momenten doorgevoerd

Gepland voor 11/2021
zie eerder de geplande investering in LED

Inkoop groene stroom en/of Nederlandse Garantie Van Oorsprong (GVO)
Toepassen duurzame energie

Categorie A Meer dan 75% van de gebruikte elektriciteit is groene stroom of vergroend met
Nederlandse GVO's Geïmplementeerd op 08/2015

Categorie B Meer dan 98% van de gebruikte elektriciteit is groene stroom of vergroend met
Nederlandse GVO's

Gepland voor 09/2022
Doordat in 2019 gekozen is voor een overstap naar Delta Energie
laat het stroometiket zien dat deze stroom voor 48,4% bestaat uit
biomassa, vandaar dus niet volledig groen. Per
contractvervaldatum (sept 2022) zal bij hen een product
aanpassing / upgrade plaatsvinden naar volledig groene stroom

Optimalisatie klimaatinstallaties
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A Bij alle kantoren die de afgelopen 5 jaar in gebruik zijn genomen is de
klimaatinstallatie geoptimaliseerd door een professioneel installatiebedrijf.

Geïmplementeerd op 01/2021
Airco units zijn geplaatst waarmee zowel koude als warme lucht
verspreid kan worden. In de loop van 2021 moet uitwijzen of we
hiermee ook het gasverbruik verder kunnen verlagen

Verbeteren Energielabel kantoren
Integrale maatregel

Categorie B Het gemiddeld Energielabel van kantoren is C of B. Geïmplementeerd op 05/2019
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Materieel

Elektrificeren handgereedschap
Elektrificeren

Categorie B Aantoonbaar beleid vervanging / invoering elektrisch handgereedschap in plaats van
handgereedschap op brandstof.

Gepland voor 04/2021
In 2019 start gemaakt met het hierin investeren. Door Corona stil
komen te liggen in 2020, maar doelstelling is dit vanaf 2021 weer
op te pakken vanuit energiebesparing en werkverlichting.

Zero CO2-emissie heftrucks
Elektrificeren

Categorie C Alle heftrucks, zowel voor binnen als voor buiten gebruik zijn zero CO2-emissie. Geïmplementeerd op 04/2019

Organisatiebeleid algemeen

Uitvoeren energiebesparingsmaatregelen
Integrale maatregel

Categorie B Bedrijf voert structureel alle energiebesparingsmaatregelen (scope 1 en 2) uit met
een TVT van minder dan 10 jaar. Geïmplementeerd op 05/2019

Personen-mobiliteit

Controle juiste bandenspanning leaseauto's
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie C Driemaandelijkse controle bandenspanning bij meer dan 90% van de lease-auto's. Gepland voor 09/2021

Stimuleren zuinig rijden: Het Nieuwe Rijden
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A Toolbox zuinig rijden ter beschikking stellen aan alle bestuurders

Gepland voor 09/2021
Vanaf 2017 jaarlijks in de toolbox aandacht voor het (onnodig)
stationair laten draaien van de motor van de bestelauto's met als
doel een mindset verandering tot stand brengen onder de
medewerkers

Stimuleren zuinig rijden: Monitoring
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A Monitoring brandstofgebruik en 3-maandelijkse terugkoppeling naar bestuurders.
Gepland voor 06/2021
Vanaf 2017 worden regelmatig door het jaar heen opvallende
zaken in verbruik of stationair draaien besproken met de
ploegbazen obv de info uit de blackbox.

Not Selected Activities Title

Not Selected Activities
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