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Papper Transport Klimatneutral  
trycksak

Papper Transport Klimatneutral  
trycksak

16 sidor A4, broschyr
Trycksaksvikt 75 gr 10:- 25:- 35:- 115:- 125:- 240:-

70x100 cm, affisch
Trycksaksvikt 150 gr 15:- 50:- 65:- 225:- 250:- 475:-

100x150 cm, skylt
Trycksaksvikt 225 gr 20:- 75:- 95:- 340:- 375:- 715:-

64 sidor A4, katalog
Trycksaksvikt 250 gr 25:- 85:- 110:- 375:- 425:- 800:-

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

Kostnad för klimatkompensation av pappret ligger på
150:-/ton papper för bestrukna kvaliteter och 175:-/ton  
för obestruket papper. Detta blir ett tillägg till framräknat 
pris i offert.

KLIMATNEUTRALT TRYCKERI innebär att Billes varje år gör ett  
klimatbokslut utifrån FN:s riktlinjer GHG (Green Gas Protocol) 
för klimatberäkningar. I ett sådant ingår koldioxidutsläpp 
från inkommande transporter för råvaror som färg, papper, 
plåt och andra kemiska produkter (IPA, Tvättvätska) Vidare 
ingår koldioxidutsläpp från den fjärrvärmeproduktion som 
krävs för uppvärmning av lokalerna samt den elproduktion 
som företaget förbrukar. 

Billes köper grön el- och fjärrvärme sedan 2014 vilket redu-
cerar utsläppen kraftigt. Egna transporter med tjänstebilar 
och transportbilar ingår också i klimatbokslutet. Transport-
bilarna kör på HVO-diesel sedan 2016. Övergången till 
förnybart bränsle har inneburit en reducering för lastbil och 
budbilar med nästan 20 ton per år.

Kostnaden för klimatkompensation av Billes nettoöver-
skott av koldioxid på årsbasis på ca 50 ton ligger på ca 
10.000:-. Den här kostnaden belastar inte en enskild tryck-
sak utan den står Billes för och denna summa/investering 
förmedlas för tillfället via Tricorona till Vindkraftsprojekt i 
Mongoliet (Kina).

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.

Detta blir ett tillägg till framräknat pris i offert. Kompenserar 
kunden för pappret och distributionen kan vi med gott 
samvete tala om Klimatneutral trycksak, väljer man ett av 
stegen talar vi om Klimatkompenserad trycksak.

MINSKADE KOLDIOXIDUTSLÄPP ÅR 2010–2018


