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CO2-neutral trycksaksproduktion
Ditt bidrag till klimatskyddet

Kom igång! 

Papyrus samarbetar med ClimatePartner i kampen mot global 
uppvärmning. Samarbetet ger dig tillgång till ClimatePartners 
hemsida där du kan beräkna och kompensera för dina CO2-
utsläpp.
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1. Gå in på www.papyrus.com/se och följ länken till ClimatePartner.

2. Klicka på ClimatePartners kontaktlänk och lägg in dina uppgifter.

3. Du kontaktas av ClimatePartner med ett förslag på samarbetsavtal.
    När avtalet är på plats kan du erbjuda CO2-neutral trycksaksproduktion
    med alla fördelar det ger dig, dina kunder och inte minst miljön.

För mer information:

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

www.climatepartner.com



1. Beräkning av CO2-utsläpp
Ditt tryckeri registrerar alla företagets CO2-utsläpp och minskar dem så mycket som möjligt. 

Återstående oundvikliga utsläpp kan tilldelas enskilda trycksaksprodukter med hjälp av 

råvarutillförseln. Denna mängd kan du kompensera för i slutet av processen.

CO2-neutral trycksaksproduktion – en viktig del av din klimatstrategi

Att trycka CO2-neutralt betyder att man kompenserar 

för alla CO2-utsläpp i samband med ordern på 

trycksaker. På så sätt förblir påverkan av det globala 

klimatet neutral.

2. Kompensationer för CO2-utsläpp 
Du stöder ett internationellt godkänt klimatprojekt i vår portfölj. Det kommer att minska 

CO2-utsläppen någonstans i världen. Alla projekt är certifierade enligt högsta internationella 

standard.

3. Kontroll av CO2-utsläpp 
Du får full insyn med ett orderrelaterat och därmed individuellt identifieringsnummer. Genom 

att ange detta identifikationsnummer på www.climatepartner.com kan du och dina kunder 

kontrollera hur många växthusgaser som har uppstått vid produktionen av dina trycksaker samt 

vilket klimatprojekt du valt att stötta för att kompensera för CO2-utsläppet.

Foto: Klimatprojekt, Kasigau Wildlife Corridor, 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

Beräkna och
kompensera dina
CO2-utsläpp via:  

www.papyrus.com/se



Ett exempel: Klimatprojektet i April Salumei, 
Papua Nya Guinea
Detta projekt skyddar ett område på 600 000 hektar av den primära 

regnskogen, som redan släppts för avverkning. Lokalbefolkningen har 

motsatt sig beslutet och skyddar numera skogen som deras livsförsörjning. 

På detta sätt bevaras CO2-lagringen.

Hur fungerar ett klimatprojekt?

Klimatprojekt reducerar växthusgaser, t.ex. genom 
att plantera nya skogar eller investera i förnybar 
energi. Oberoende organisationer som TÜV, SGS, 
PwC m.fl. kontrollerar besparingarna. Projektägaren 
kan finansiera projektet genom att sälja certifierade 
utsläppsrättigheter. Endast projekt som behöver 
ekonomiskt stöd erkänns som certifierade 
klimatprojekt.
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CO2-besparingar i April Salumei: 1,03 miljoner ton per år 

Mer information finns på www.climate-project.com/1032

Foto: Klimatprojektet i April Salumei, Papua Nya Guinea



Varför trycka CO2-neutralt?

•  Du bidrar till det globala klimatskyddet och stöder 
erkända klimatprojekt

•  TÜV Østrig- och ISO 16759 certifierad

•  Låga omkostnader: Kompensationen för din CO2-
neutrala trycksak kostar ca 1% extra

•  Full insyn: Du och dina kunder kan kontrollera 
utsläpp och kompensation via det individuella 
identifieringsnumret för beställningen och 
kommunicera om det

• Du tar synligt ansvar för klimatskyddet och blir en 
   partner för hållbarhet

• Du ökar trovärdigheten för din hållbarhetsstrategi

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
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