GUIDE FÖR KLIMATKOMPENSATION
AV TRYCKSAKER HOS BILLES
KLIMATKOMPENSATION AV PAPPRET innebär att man kompenserar för koldioxidutsläppen från transporterna av råvaran
till bruket och för den energianvändning som behövs för
att framställa en specifikt papperskvalitet.

KLIMATNEUTRALT TRYCKERI innebär att Billes varje år gör en
klimatberäkning utifrån FN:s riktlinjer GHG (Green Gas
Protocol) för klimatberäkningar. I en sådan ingår koldioxid
utsläpp från inkommande transporter för råvaror som färg,
papper, plåt och andra kemiska produkter (IPA, Tvättvätska). Till det även CO2- utsläpp från uppvärmning av
lokalerna och från den elström som förbrukas av företaget.

KLIMATKOMPENSATION AV DISTRIBUTIONEN innebär att man
kompenserar för koldioxidutsläppen från transporterna av
utskicket (försändelsen) till kund. För denna del görs en
beräkning utifrån givna förutsättningar, ska det skickas ut
till ett antal butiker ingående i en klädkedja eller ska det gå
adresserat till slutmottagare.
Upplaga

Billes köper både grön el och fjärrvärme sedan 2014
vilket är mycket positivt för att reducera utsläppen till
ett minimum. Billes egna transporter med tjänstebilar
och Transportbilar ingår också. Däremot inte utgående
transporter med DHL, Blondie osv.

Kostnad för klimatkompensation av pappret ligger på
100:-/ton papper för bestrukna kvaliteter och 160:-/ton för
obestruket papper. Kostnaden blir ett tillägg till framräknat
pris i offert.

Kostnad för klimatkompensation av Billes nettoöverskott
av koldioxid på ca 80 ton ligger på ca 16 000:-. Denna
kostnad belastar inte en enskild trycksak utan den står Billes
för och denna summa/investering förmedlas för tillfället via
Tricorona till Vindkraftsprojekt i Indien (Rajasthan).

Klimatkompensera hela vägen och du får en klimatneutral trycksak!
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Kostnaden läggs till i aktuell offert. Kompenserar kunden
för både papper och distributionen kan vi med gott
samvete tala om klimatneutral trycksak. Väljer man endast
ett av stegen talar man om klimatkompenserad trycksak.

