
carbonZER0
KLIMATNEUTRAL F INANSIERING AV IT-UTRUSTNING MED C ARBONZER0



Stationära datorer, bärbara datorer och smartphones producerar flera ton utsläpp av
växthusgaser. Tillsammans med åtgärder för att minska och undvika 
utsläpp är klimatkompensation för koldioxidutsläpp ett viktigt steg mot att 
förbättra företagets klimatinsatser. Genom carbonZER0 erbjuder 

CHG-MERIDIAN koldioxidneutral IT-finansiering med full kompensation för CO₂-utsläpp.

FEM SKÄL TILL ATT VÄLJA 
carbonZER0



MINIMERA 
MILJÖPÅVERKAN

#1
IT-utrustning står för mer än dubbelt så mycket koldioxidutsläpp som 
flygtrafik. Växthusgasutsläpp kan inte helt undvikas inom IT, men att 
kompensera för utsläppen är viktigt i en omfattande klimatskyddsstrategi.

Frivillig kompensation för koldioxidutsläpp har länge varit populärt bland 
miljömedvetna kunder när de bokar flyg. Med hjälp av carbonZER0 kan du 
nu göra detsamma när det gäller din IT-utrustning. CHG-MERIDIAN är först 
ut med att erbjuda företag en möjlighet att finansiera sin IT-utrustning på 
ett koldioxidneutralt sätt. 

V ILL  DU MINSKA DIN MILJÖPÅVERKAN OCH SE  T ILL  ATT DIN IT-UTRUSTNING 
ÄR CO₂-NEUTRAL?



BLI KOLDIOXIDNEUTRAL 
- DEN ENKLA VÄGEN

#2
Den certifierade beräkningen av CO₂-utsläpp täcker alla växthusgasutsläpp 
som genereras under hela din IT-utrustnings livscykel, från produktion och 
transport till användning och slutfas.

En iPhone 12 står till exempel för mer än 80 kg växthusgasutsläpp. 
Lyckligtvis behöver du inte själv beräkna alla dina utsläpp: carbonZER0 är 
ett omfattande och enkelt alternativ som erbjuder ett urval av aktuella 
klimatprojekt, erhåller utsläppscertifikat och håller reda på dina 
koldioxidutsläpp.

HUR PÅVERKAR EN SMARTPHONE MILJÖN? 
KÄNNER DU TILL DINA IT-ENHETERS MILJÖPÅVERKAN?



w

LITEN INVESTERING,
STOR NYTTA

#3

I gengäld får du som kund ett certifikat som bevis på mängden CO₂-utsläpp 
som sparats. Certifikatet garanterar att besparingarna endast används för 
att kompensera koldioxidutsläppen en gång. Beräkningen tar hänsyn till 
produktion, transport och  mängden el som förbrukas under 
IT-utrustningens livscykel, samt scenarier för IT-utrustningens avveckling.

De pengar som genereras av den marginellt höjda leasingavgiften används 
för att finansiera internationellt certifierade projekt, vars syfte är att 
motverka klimatförändringar. Att kompensera koldioxidutsläppen från 
exempelvis en smartphone via carbonZER0 kostar endast några kronor 
extra. 

HUR FUNGERAR DET ATT KOMPENSERA FÖR UTSLÄPP
OCH VAD KOSTAR DET?



STÖD TILL CERTIFIERADE 
KLIMATPROJEKT

#4

Vi tar hand om allt, från urval och uppföljning av klimatprojekt till 
utbetalning och certifikat, när du väljer carbonZER0. 
Projekten uppfyller de strikta kraven i systemen Gold Standard, Verified 
Carbon Standard (VCS) och CCB Standards.

Klimatprojekten som finansieras genom carbonZER0 säkerställer hållbar 
utveckling på ekonomisk, social och miljömässig nivå. Bland annat 
stöder vi ett solenergiprojekt i norra Namibia, som också inkluderar 
hälsovård och utbyggnad av lokala skolor.

ATT PÅVERKA KLIMATFÖRÄNDRINGAR KRÄVER INNOVATION OCH 

BÖR VARA VÄRDESKAPANDE



HÅLLBARHET SOM 
KONKURRENSFÖRDEL

#5

utrustningens livscykel, för att säkerställa hållbar återanvändning i linje 
med principerna för cirkulär ekonomi. Genom carbonZER0 får våra kunder 
möjlighet att göra hela livscykeln för sina IT-produkter koldioxidneutrala. 
Välj carbonZER0 och bidra till att minska klimatförändringarna på ett 
positivt och transparent sätt.

Att göra framsteg gällande miljöförändringar kräver innovation ur ett 
miljö-, ekonomiskt och socialt perspektiv. Hållbarhet och kampen mot 
klimatförändringar har blivit en viktig differentierande faktor för företag. 
Att stärka företagets gröna profil kommer också att göra företaget mer 
attraktivt i kampen av skicklig arbetskraft. I mer än 40 år har vi på 
CHG-MERIDIAN tagit hand om kundernas IT-utrustning i slutet av 

KUNDER,  INVESTERARE OCH MEDARBETARE V ILL
SE HÅLLBAR LÖSNINGAR



www.chg-mer id ian.se


