
carbonZER0
CO2-NEUTRAL IT-F INANSIERING MED KOMPLET CO2-UDLIGNING



Pc‘er, bærbare computere og smartphones genererer tonsvis af drivhusgasser. 
Ud over at mindske og forebygge udledning er CO₂-udligning endnu et skridt i retning af 
mere bæredygtige virksomheder. Via carbonZER0 tilbyder CHG-MERIDIAN CO₂-neutral 

IT-finansiering med komplet CO₂-udligning

FEM GRUNDE TIL AT 
VÆLGE carbonZER0



MINIMERER JERES 
MILJØAFTRYK

#1
IT-enheder udleder mere end dobbelt så meget CO₂ som den civile luftfart. 
Eftersom drivhusgasser ikke kan undgås helt inden for it, er udligning et 
vigtigt aspekt i en helhedsstrategi for klimabeskyttelse.

Frivillig CO₂-udligning har længe været vejen frem for miljøbevidste 
forbrugere, når de bestiller flyrejser. Takket være carbonZER0 er det nu 
muligt at gøre det samme for it-enheder. Denne finansieringsmulighed fra 
CHG-MERIDIAN giver for første gang virksomheder mulighed for at 
finansiere deres it-enheder på en CO₂-neutral måde.

VIL  I  FORBEDRE JERES MILJØAFTRYK OG SIKRE,  AT JERES 
IT-ENHEDER ER CO2-NEUTRALE?



CO2-NEUTRAL – 
PÅ DEN NEMME MÅDE

#2
Den certificerede beregning af CO₂-udledningen omfatter samtlige 
drivhusgasser, der genereres i løbet af jeres IT-enheders livscyklus – fra 
produktion og transport til brug og end-of-life.

En iPhone 12 genererer mere end 80 kg drivhusgasser. Heldigvis behøver I 
ikke at beregne jeres udledning selv. carbonZER0 er en omfattende løsning, 
som uden at kræve nogen indsats fra kundens side tilbyder et udvalg af 
passende projekter til modvirkning af klimaforandringer, giver jer adgang til 
udledningscertifikater og registrerer jeres CO₂-udledning.

HVOR STORT ER EN SMARTPHONES MILJØAFTRYK? VED DU, 
HVOR STORT JERES IT-INFRASTRUKTURS MILJØAFTRYK ER?



w

ET LILLE BIDRAG MED 
STOR EFFEKT

#3

Og så får I skriftlig dokumentation for den CO₂-udledning, I sparer. 
Certifikatet garanterer, at besparelser kun anvendes til at udligne 
CO₂-udledning én gang.

Eftersom alle de penge, der genereres, investeres direkte i internationalt 
anerkendte projekter til modvirkning af klimaforandringer, ender 
carbonZER0 for det meste med at være en mere økonomisk løsning end 
handel på kulstofmarkeder. For eksempel koster det kun nogle få øre ekstra 
at udligne CO₂-udledningen fra en smartphone via carbonZER0.

HVORDAN FUNGERER FRIVILLIG UDLIGNING AF UDLEDNING? 
OG HVOR MEGET KOSTER DET?



STØTTER CERTIFICEREDE 
PROJEKTER TIL MODVIRKNING 
AF KLIMAFORANDRINGER

#4

Når I vælger carbonZER0, sørger vi for at udvælge og overvåge 
projekter til modvirkning af klimaforandringer for jer. 
Projekterne opfylder de strenge kriterier i Gold Standard, Verified 
Carbon Standard (VCS) og Community and Biodiversity Standard 
(CCBS).

De projekter til modvirkning af klimaforandringer, som er blevet 
finansieret via carbonZER0, sikrer bæredygtig udvikling på økonomisk, 
socialt og miljømæssigt niveau. Vi støtter for eksempel generering af 
solenergi i det nordlige Namibia, et projekt, som også inkluderer 
lægehjælp i lokalområdet og udbygning af de lokale skoler.

MODVIRKNING AF KLIMAFORANDRINGER KRÆVER 
INNOVATION OG BØR SKABE MERVÆRDI .



MILJØBESKYTTELSE ER EN 
KONKURRENCEFORDEL

#5

CHG-MERIDIAN har i mere end 40 år tilbudt end-of-life-tjenester baseret 
på bæredygtig genanvendelse af brugte it-enheder i tråd med 
principperne for cirkulær økonomi. Med carbonZER0 gør vi vores kunder i 
stand til at gøre deres IT-udstyrs fulde livscyklus CO2-neutral. 
Vælg carbonZER0, og yd et positivt og transparent bidrag i kampen mod 
klimaforandringer.

Klimaforandringernes fremmarch kræver, at vi tænker i helt nye baner fra 
et miljømæssigt, økonomisk og samfundsmæssigt perspektiv. 
Bæredygtighed og kampen mod klimaforandringer har fået større og 
større betydning for virksomheders succes. Ved at give jeres grønne 
værdier et løft gør I også jeres virksomhed mere attraktiv i kampen om de 
dygtigste medarbejdere.

KUNDER,  INVESTORER OG MEDARBEJDERE EFTERSPØRGER 
BÆREDYGTIGE LØSNINGER.



www.chg-mer id ian.dk


