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CO2-nøytral trykking
Ditt bidrag til klimabeskyttelse

Sånn kommer du i gang

Papyrus samarbeider med ClimatePartner i kampen mot global oppvar-
ming. Samarbeidet gir deg adgang til ClimatePatners webside, hvor du 
kan beregne og kompensere dine CO2-utslipp.
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1. Gå inn på www.papyrus.com/no og følg linken til ClimatePartner.

2. Klikk på ClimatePartners kontaktlink og tast inn dine opplysninger.

3. Du kontaktes deretter av ClimatePartner med et forslag til en sam-
    arbeidsavtale. Når avtalen er inngått, kan du tilby CO2-nøytral
    trykksakproduksjon, med alle de fordelene det innebærer for deg,
    dine kunder og ikke minst for miljøet.

For mer informasjon:

ClimatePartner Deutschland GmbH
St.-Martin-Str. 59, 81669 München
Tlf.:  +49 89 122 28 75-0
E-post: germany@climatepartner.com

www.climatepartner.com



1. Beregning av CO2-utslipp
Ditt trykkeri registrerer samtlige av virksomhetens CO2-utslipp og reduserer dem mest mulig. 

Resterende, uungåelige utslipp kan tildeles de enkelte trykkprodukter ved hjelp av råvarens 

utslipp. Denne mengde kan du kompensere for til slutt i prosessen.

CO2-nøytral trykking – et viktig punkt i din klimabeskyttelsesstrategi

Å trykke CO2-nøytralt betyr, at det kompenseres 

for alle CO2-utslipp i forbindelse med ordren på 

trykksaker. På den måten forblir den samlede 

påvirkning av det globale klima nøytral. 

2. Kompenser for CO2-utslipp 
Du støtter et internasjonalt godkjent klimabeskyttelsesprojekt i vår portefølje. Så reduseres 
CO2-utslippene et sted i verden. Alle prosjekter er sertifisert i henhold til de høyeste 
internasjonale standarder.

3. Kontroll av CO2-kompensasjon 
Du oppnår full åpenhet med et ordrerelatert og dermed individuelt identifikasjonsnummer. Ved 

å taste inn dette identifikasjonsnummer på www.climatepartner.com kan du og dine kunder 

nøyaktig kontrollere, hvor mye drivhusgasser som er oppstått i forbindelse med produksjonen 

av dine trykksaker, og hvilket klimabeskyttelsesprosjekt du har støttet med henblikk på å 

kompensere for CO2-utslipp.

Foto: Klimabeskyttelsesprojekt skogbeskyttelse, Kasigau Wildlife Korridor, Kenya

Emission calculation results
of your print product

Sample Printery

Street 14
12345 City
Germany

Client

Sample printery

Order

sustainability report 2020

ClimatePartner-ID

11826-1704-1001

Calculation result (kg CO2) Print run 1 Print run 2 Print run 3

Substrate
Emissions through commodities, production and
transport of the used papers.

808 1,211 1,615

Energy consumption and general emissions
Emissions through press and post press
machines, auxiliary materials, heating, mobility,
etc.

75 151 226

Production materials
Printing plates, ink, varnish.

322 359 377

Transportation
Delivery of the end product.

213 426 638

Subtotal 1,418 2,147 2,857

Safety charge 10% 142 215 286

External services
Services that are produced by external service
provider. Amount of emissions is provided by
the respective supplier.

0 0 0

Total emissions 1,559 2,361 3,143

Beregn og
kompenser dine 
CO2-utslipp via: 

www.papyrus.com/no



Et eksempel: Skogbeskyttelse i April Salumei, 
Papua Ny Guinea
Dette projektet beskytter et område på 600.000 ha primær regnskog, som 

allerede er blitt frigitt til avskogning. Den lokale befolkningen motsetter seg 

beslutningen og støtter opp om bevaring av skogen som livsgrunnlag. På 

denne måten bevares CO2-lageret.

Hvordan fungerer et 
klimabeskyttelsesprojekt?

Klimabeskyttelsesprojekter reduserer påviselig 
drivhusgasser f.eks. ved nyplantning av skog eller 
investering i vedvarende energi. Uavhengige 
organisasjoner som TÜV, SGS, PwC m.fl. 
kontrollerer de nøyaktige besparelser. Prosjektøren 
kan finansiere prosjektet ved å selge sertifiserte 
utslippsreduksjoner. Kun prosjekter som har bruk for 
økonomisk støtte, annerkjennes som sertifiserende 
klimabeskyttelsesprojekter.
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CO2-besparelse i April Salumei: 1,03 millioner tonn pr. år 

Mer informasjon finnes på www.climate-project.com/1032

Fotos: Skogbeskyttelsesprojekt i April Salumei, Papua Ny Guinea



Hvorfor trykke CO2-nøytralt?

•  Du yter et bidrag til den globale 
klimabeskyttelsen og støtter annerkjente 
klimabeskyttelsesprojekter 

• TÜV Østrig- og ISO 16759-sertifisert

•  Lave omkostninger: Kompensasjonen for 
   ditt CO2-nøytrale trykkprodukt koster cirka
   1% ekstra 

•  Full åpenhet: Du og dine kunder kan 
sjekke utslipp og kompensasjonen via det 
individuelle identifikasjonsnummer for ordren 
og kommunisere om det  

•  Du tar et synlig ansvar for klimabeskyttelse 
og blir partner for en bærekraftig utvikling

•  Du øker troverdigheten av din miljøstrategi

Certificate

Partner in Climate 
Protection

Sample customer

Sustainability report

This certificate confirms the offset
of carbon emissions by additional
carbon offset projects.

CO2-equivalents

2,317 kg

Supported offset project

Biomass
Bandeira e Capelli
Brazil

ClimatePartner-ID

11225-1512-1001

Issued on

14.03.2018

Use the following URL for more
information about the offset and the
supported carbon offset project:

climatepartner.com/11225-1512-1001

Foto: Klimabeskyttelsesprojekt skogbeskyttelse, Kasigau Wildlife Korridor, Kenya

Beregn og
kompenser dine CO2-

utslipp via: 
www.papyrus.com/no


