
carbonZER0
K ARBONNØYTRAL IT-F INANSIERING MED  
FULL  KOMPENSERING FOR K ARBONUTSLIPP



PC-er, laptoper og smarttelefoner står for et drivhusgassutslipp på flere tonn. 
Sammen med tiltak for å redusere og unngå utslipp er klimakompensasjon 
for CO₂-utslipp et viktig skritt mot forbedring av bedriftens klimainnsats. 
Gjennom carbonZER0 tilbyr CHG-MERIDIAN karbonnøytral IT-finansiering 

med full kompensering for CO₂-utslipp. 

FEM GRUNNER TIL  
Å VELGE carbonZER0



MINIMERER 
MILJØAVTRYKKET DITT

#1
IT-utstyr står for mer enn dobbelt så mye CO₂-utslipp som flytrafikken. 
Drivhusgassutslipp kan ikke unngås helt i IT, men det å kompensere for 
utslippene er viktig i en helhetlig klimavernstrategi.

Frivillig kompensering for CO₂-utslipp har lenge vært populært blant 
miljøbevisste kunder ved bestilling av flyreiser. Ved hjelp av carbonZER0 
kan du nå gjøre det samme når det gjelder IT-utstyret ditt. CHG-MERIDIAN 
er først ute med å tilby bedrifter en mulighet til å finansiere IT-utstyret sitt 
på en karbonnøytral måte.

VIL  DU REDUSERE MILJØAVTRYKKET DITT OG FORSIKRE DEG 
OM AT IT-UTSTYRET DITT ER KARBONNØYTRALT?



KARBONNØYTRAL – 
DEN ENKLE MÅTEN

#2
Den ertifiserte utregningen av CO₂-utslipp dekker alle drivhusgassutslipp 
som genereres gjennom livssyklusen til IT-utstyret ditt, fra produksjon og 
transport til bruks- og sluttfase.

En iPhone 12, for eksempel, står for mer enn 80 kg drivhusgassutslipp. 
Du trenger heldigvis ikke å regne ut alle utslippene dine selv: carbonZER0 
er et omfattende og enkelt alternativ som tilbyr et utvalg aktuelle 
klimaprosjekter, skaffer utslippssertifikater og holder øye med 
karbonutslippene dine. 

HVORDAN PÅVIRKER EN SMARTTELEFON MILJØET? VET DU 
HVA KARBONAVTRYKKET TIL IT-PRODUKTENE DINE ER?



w

ET LITE BIDRAG MED 
STOR VIRKNING

#3

Du kan også få skriftlig bekreftelse på CO₂-utslippene du sparer. 
Sertifikatet garanterer at de innsparte utslippene kun brukes til å 
kompensere for CO₂-utslipp én gang.

Pengene som kommer inn investeres direkte i internasjonalt anerkjente 
klimaprosjekter, og derfor er carbonZER0 vanligvis rimeligere enn frivillig 
karbonhandel. For eksempel øker den månedlige kostnaden for å 
kompensere for en smarttelefons CO₂-utslipp gjennom carbonZER0 bare 
marginalt.

HVORDAN VIRKER FRIVILLIG KOMPENSERING AV UTSLIPP? 
OG HVOR MYE KOSTER DET?



STØTTE TIL SERTIFISERTE 
KLIMAPROSJEKTER

#4
Vi tar oss av all utvelgelse og oppfølging av klimaprosjekter for deg når 
du velger carbonZER0. Prosjektene oppfyller de strenge kravene til 
ordningene Gold Standard, Verified Carbon Standard (VCS) og CCB 
Standards.

Klimaprosjektene som finansieres gjennom carbonZER0 sikrer 
bærekraftig utvikling på et økonomisk, sosialt og miljømessig nivå. 
Vi støtter blant annet et solenergiprosjekt nord i Namibia, som også 
omfatter helsetjenester og utviding av lokale skoler.

UTSLIPPSREDUKSJON KREVER INNOVASJON 
OG BØR VÆRE VERDISKAPENDE



MILJØVERN SOM EN 
KONKURRANSEMESSIG FORDEL

#5

CHG-MERIDIAN har i mer enn 40 år tatt seg av IT-utstyret til kunder ved 
slutten av livssyklusen til utstyret, for å sikre bærekraftig gjenbruk i tråd 
med sirkulærøkonomiske prinsipper. Gjennom carbonZER0 får kundene 
våre mulighet til å gjøre hele livssyklusen til IT-produktene sine 
karbonnøytrale. Velg carbonZER0 og vær med på å redusere 
klimaendringene på en positiv og transparent måte.

Den ukontrollerte fremgangen til miljøendringene krever nytenking fra et 
miljømessig, økonomisk og sosialt perspektiv. Bærekraft og kampen mot 
klimaendringene er nå ofte avgjørende for at bedriften skal lykkes. 
Det å øke bedriftens grønne kvaliteter vil bedre bedriftsprofileringen og 
tiltrekke flere talenter.

KUNDER,  INVESTORER OG ANSATTE ØNSKER 
BÆREKRAFTIGE LØSNINGER



www.chg-mer id ian.no


