Klimatneutrala
företag / verksamheter
”Klimatneutralt företag” och ”Klimatneutral verksamhet”
är ett handlingsprogram för organisationer och företag
som arbetar aktivt med att successivt minska
sin klimatpåverkan. Deltagarna får
systematiken och verktygen för att
konkret och kostnadseffektivt
beräkna och minska sina
utsläpp. Arbetet stärker
verksamhetens hållbarhetsprofil.

Några röster om klimatneutralt arbete X

Varför ska man göra något för klimatet?
Klimatfrågan är idag den mest dominerande miljöfrågan.
Enligt den samlade forskarkåren och FN:s klimatpanel har
mänskligheten de närmaste åren ett stort ansvar att hejda
alltför stora och skadliga klimatförändringar framöver. I
en värld där ord och handling bör gå hand i hand innebär
ett starkt och väl förankrat klimat- och hållbarhetsarbete i
företaget också ett ökat värde på varumärket.
De klimatneutrala företagens klimatarbete bygger på årlig
uppföljning och en strävan mot ständiga förbättringar.
Företagen:

X beräknar sin klimatpåverkan enligt internationell
standard (Greenhouse Gas protocol)

X genomför effektiva åtgärder
X rapporterar och granskas
X kompenserar för återstående utsläpp i klimatprojekt
(s.k. CDM)

X kommunicerar sitt arbete och sprider goda exempel

~Som gymnasieskola möter

vi ungdomar som ska erbjudas
en bra framtid och framtids
tro. Vi vill ge studenterna en
bra utbildning och grund för
att fortsätta sprida klimatar
betet på sina framtida arbets
platser. //Genom att minska
på vår förbrukning räknar vi
också med att spara på kost
nader. ~

Peter Conée, CEO ProCivitas
privata gymnasium (Växjö,
Malmö och Helsingborg)

~ Vi har arbetat med långt

gående åtgärder för att
minska vår klimatpåverkan.
I dag står personalens resor till
och från jobbet för de största
utsläppen. Därefter kommer
klimatpåverkan för tjänste
resor samt el och värme.//
Kundernas insikt om vårt
miljöengagemang ökar, vilket
ger ökade affärsmöjligheter.
Ett flertal produkter/pakete
ringar med bäring på miljön
har tagits fram inom såväl
spara- som lånaområdet. ~

~Vi har ett mycket nära

samarbete med kunder och
leverantörer där vi alltid foku
serar på helheten. Klimatpro
grammet SVANTE har givit
oss möjligheten att doku
mentera och följa upp vårt
miljöarbete. Målsättningen är
att minska vår klimatpåverkan
med 10% per år.~

Kenneth Sankala,
VD Trana spedition

Filippa Silverstolpe,
Chef Affärsutveckling,
Roslagens Sparbank

Svante: Svante är ett webbaserat

program som ger ditt företag stöd i
klimatarbetet. Bearbetning av uppgifter
och beräkningar sker systematiskt och
effektivt. Användaren få ett verktyg
för att enkelt redovisa verksamhetens
klimatpåverkan. Svante finns i olika
versioner för det lilla till det stora företaget.

Klimatkompensation:

För de flesta företag tar det tid att minska utsläppen. Som ett komplement till
egna åtgärder stöder företagen klimatprojekt som genom energieffektivisering
och omställning till förnybar energi leder
till mätbara globala utsläppsminskningar. Projekten följer Kyotoprotokollets intentioner och är certifierade av FN
(CDM).
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Företagens och organisationernas
exempel är till för att kopieras, förbättras

Gå in på www.klimatneutral.se

Vill du veta mer?

och sporra andra att göra ännu mer. Välkomna

För information och intresseanmälan:

att göra oss sällskap!

Telefon +46 8 454 06 00
Mail: info@klimatneutral.se

www.klimatneutral.se

Klimatneutrala företag och verksamheter

Alteco / Arlanda Helicopter / Bergendal Meetings / Bring CityMail / Cargo Center Sweden
/ Edita Boberg / Edita Sverige / Edita Västra Aros / Elanders Sverige: Malmöenheten /
Envima / Eventguiden.com / Firma Margareta Ivarsson / Hässelby Golf / Ibis Hotel Arlanda
/ KanEnergi AB / Kempartner AB / Miljöförvaltningen Malmö stad / MittMedia Print /
Norrtelje Tidning / ProCivitas privata gymnasium / Radisson SAS Arlandia Hotel / Radisson
SAS SkyCity Hotel / Johan Ernst Nilsson, Seven Summits / Reachem / Respect / Roslagens
Sparbank / Sånga-Säby Kurs & Konferens / Sydsvenska Dagbladet / Trana spedition / VisitSweden / Water Company / Återvinningsindustrierna /
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Bakom märkningen/handlingsprogrammet
står Respect.

www.klimatneutral.se

Respect erbjuder verksamheter stöd att genomföra ett
systematiskt hållbarhetsarbete som stärker affärerna
och varumärket. Respect hållbarhets- och klimatprogram kombinerar strategisk rådgivning med effektiva
och lättillgängliga IT-verktyg.
Respect är initiativtagare och driver ett flertal ledande
företagsnätverk i Sverige och internationellt. Bland
dessa finns BLICC (Business Leaders Initiative on
Climate change), BLIHR ( Business Leaders Initiative on
Human Rights) och Respect Table där hedersordförande
är Margot Wallström, Vice President EU Kommissionen.
Läs mer på www.respect.se

