Klimatkompenserad
värme
Så här kan du nå ditt företags hållbarhetsmål
Med tilläggstjänsten Klimatkompenserad värme blir din värmeleverans helt fri från koldioxidutsläpp.
En tydlig väg för att göra skillnad för klimatet och för att nå ditt företags hållbarhets- och miljömål.
Som fjärrvärmekund gör du redan en
betydande insats för klimatet.
Tilläggstjänsten Klimatkompenserad
värme är för dig som vill vill höja ditt
företags hållbarhetsarbete ännu ett steg,
för dig som har ambitiöst inställda interna
mål och vill bygga ett starkare varumärke.

Så här går det till
1. Klimatkompensation. Vi
klimatkompenserar din
fjärrvärmeleverans, med hänsyn till
koldioxidutsläpp från energiomvandling
och indirekta utsläpp. De indirekta
utsläppen kan exempelvis vara
förädling av bränslen och transport av
bränslen. Som kompensation för
utsläppen från hela livscykeln har vi valt
att använda Gold Standard.
2. Garant. En gång per år granskar en
oberoende part försäljningen av
Klimatkompenserad Värme. Då
kontrolleras att Vattenfall har köpt och
annullerat rätt mängd
koldioxidreduktioner för ditt företag.
3. Fossilfritt. Resultatet blir en helt fossilfri
värmeleverans.
Gold Standard är en märkning för
utsläppsreduktioner av hög kvalitet som
kan användas vid klimatkompensation.
Det är en certifieringsstandard som är
godkänd av mer än 80 miljöorganisationer världen över.

Fördelarna är många!
• Klimatsmart. Du får en fossilfri
värmeleverans och bidrar aktivt till en
mer hållbar framtid.
• Gold Standard. Ditt företag får
klimatkompensation för hela leveransen
genom internationellt erkända Gold
Standard.
• Hållbarhetsredovisning. Interna
hållbarhetsmål kan uppnås och du kan
uppge en fossilfri värmeleverans i din
hållbarhetsredovisning.
• Stärkt varumärke. Det blir enkelt att
påvisa engagemang i klimatfrågan.
Vilket kan öka attraktionskraften hos
kunder och stärka varumärket.

Miljöbyggnadscertifiering
Vattenfall Värmes arbete för att bli
fossilfria i produktionen 2025 innebär att
vi redan nu genomför en mängd aktiviteter
för att minska koldioxidutsläppen. Detta för
att bidra till en mer hållbar framtid för alla,
både på våra svenska verksamhetsorter
och på hela planeten.
Vår fjärrvärme produceras med så hög
andel förnybara bränslen som möjligt.
Därför finns mycket goda möjligheter att
uppnå nivå Silver för Miljöbyggnad 3.0
genom ordinarie fjärrvärmeleverans.

Vill du veta mer?
Gå in på vår hemsida:
vattenfall.se/
klimatkompenserad-varme/
för mer information.

Direkt till sidan
Skanna QR-koden så
kommer du direkt till
Klimatkompenserad
värme på webben..

Tack för att du är
fjärrvärmekund!
Vi på Vattenfall har bestämt oss för
att göra det möjligt att leva fossilfritt
inom en generation. Därför arbetar
vi aktivt för att driva omställningen
till ett hållbart energisystem.
Fjärrvärme är ett utmärkt sätt att
producera hållbar värme och en
viktig del av det framtida
energilandskapet.

Pris
8 kr/MWh i Nyköping, Askersund,
Haninge/Tyresö/Älta, Vänersborg,
Motala, Gustavsberg, Knivsta och
Storvreta (tillägg till fjärrvärmepriset).

