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Miljöfoldern

Läs om vår miljöpolicy och våra inlägg i
miljödebatten

Välkommen

Till vores lilla miljöfoldern
Miljömyter
Med denna folder hoppas jag även kunna
belysa några av de miljömyter som florerar
kring trycksaker. Många glömmer att 8090 procent av allt tryckt material återvinns,
vilket innebär att reklamtrycksaker idag
endast står för 0,6 procent av ett hushålls
”koldioxidnota”.

Miljöansvar
Tveklöst är det så att vi som stort produk
tionsföretag är skyldiga att värna miljön.
Och det finns inga ursäkter för att inte
ständigt försöka minska verksamhetens
miljöpåverkan.
Ett bra exempel från de egna leden är vår
investering i Jyllands största solcellsan
läggning, där vi kombinerar en god gärning
med god ekonomi.

Och de träd som används för vårt Svanenmärkta papper återplanteras. I själva verket
täcks Europas yta i dagsläget av 50 procent
skog och beståndet har bara på de senaste
tio åren vuxit med 20 procent.

Jag hoppas att detta exempel kan fungera
som inspiration för andra företag.
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Det är dock viktigt att notera att det
fortfarande finns problem med avskogning
i tropikerna. Boven i dramat är emellertid
jordbruket och inte den grafiska industrin,
se sidan 9.
Denna folder
I foldern kan du även läsa om vår
Svanenmärkning och att vi är ett av få
tryckerier som kan koldioxidneutralisera dina
kunders trycksaker.
Frågor och kommentarer
Om du har frågor om vår miljöpolicy är
du välkommen att kontakta mig på
emk@lasertryck.se

Esben Mols Kabell,
VD, miljöansvarig
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MiljÖDATA

Välj tryckeri
med omsorg

Använd logotypen
Som LaserTryck.se-kund kan du alltså
sätta Svanenlogotypen på dina trycksaker
som ett synligt bevis på en ansvarsfull och
miljömedveten inköpspolicy. Du kan ladda ner
Svanenlogotypen på www.lasertryck.se/miljo

Välj tryckeri med omsorg
LaserTryck.se är ett Svanenmärkt tryckeri
med org. nr. 5041-0826. När du väljer ett
Svanenmärkt tryckeri, väljer du samtidigt ett
tryckeri som bidrar till en renare miljö, en
hälsosammare arbetsmiljö för de anställda
och en renare framtid för oss alla.
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Ett av landets största solcellsanläggnin

Till och med förpackni
återvinns

541-826
Regnr.
5041-0826
Svanemærket
tryksag
Svanenmärkt tryckeri
LaserTryk.dk
Träden kommer från ett hållbart
skogsbruk där alla träd återplanteras.
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Stränga krav för
Svanenmärkta
tryckerier

Miljömärkt papper
På LaserTryck.se trycker vi uteslutande på
miljömärkt papper.

•A
 nvändning av miljövänligt
papper
•A
 nvändning av vegetabiliska tryckfärger
• Återvinning av trycksaker
• Minimering av avfall, t.ex.
papper
•A
 nvändning av förnybar
energi
• Hänsyn till den kemiska
arbetsmiljön

I dagsläget är 95 procent av det papper
vi använder Svanenmärkt. Resten har
motsvarande EU-miljöstandard.

ta solcellsanläggningar

Danskt tryckeri med danskt kollektivavtal

l och med förpackningarna
ervinns
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Merparten av
pappret återvinns
Energin kommer huvudsakligen från vattenkraft
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MiljÖtips

solceller gagnar
miljön och ger
12 procent avkastning
Vi har en av landets största solcellsanläggningar
Genom upprättandet av landets största sol
cellsanläggningar försöker vi att kombinera
en god gärning med god ekonomi.
Avkastning
Anläggningen producerar lika mycket el som
100 hushåll förbrukar, och vi räknar med en
avkastning på tolv procent under perioden.
Inspiration
Här visar vi hur våra beräkningar ser ut och
hoppas därigenom kunna inspirera andra
företag.

Förutsättning
Räkna med att elpriset stiger med 4 procent
om året och kom ihåg att ta höjd för nya
avgifter på solpaneler.

Kapacitet
Anläggningen har en årlig kapacitet på
328 000 kWh och kostar 3 101 500 danska
kronor (4 procents bankfinansiering per år)

Slutsats
Anläggningen betalar sig på 8,5 år.
Avkastning över 25 år: 12 procent per år.

Garantier
All el säljs till elbolaget, där staten garanterar
oss 1,30 kr/kWh i tio års tid.

Observera att solcellernas prestanda och
hållbarhet garanteras i 25 år.

Observera att reglerna ständigt förändras, så
glöm inte att kontrollera aktuell lagstiftning
före investering.

Läs mer
Hela beräkningsunderlaget finns på
www.lasertryck.se/miljo
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MiljÖmyt

Skogarna drabbas av
papperstillverkning
Nej, faktiskt det motsatta är sant

Ständig avskogning
Avskogning (icke-hållbart skogsbruk) före
kommer dock fortfarande utanför Europas
gränser, främst i tropikerna. 90 procent av
problemet beror på icke hållbart jordbruk1.
Läs mer om avskogning på sidan 9.

Vi blir bättre och bättre på att återvinna
papper. Faktum är att hela 84 procent av
papperet i den europeiska pappersindustrin
återvinns (världsrekord).
Men eftersom pappersfibrer endast kan
återvinnas ett fåtal gånger krävs 40 procent
nya pappersfibrer för att upprätthålla en
återvinningscykel. Alltså måste man ständigt
fälla fler träd.

Träd blir till energi, inte papper.
Det är också värt att notera att 53 procent
av allt trä i världen används för energipro
duktion, 28 procent av sågverk och endast
11 procent av pappersindustrin2. Läs mer om
papper och energi på sidan 10.

Att säga att det försvinner
träd när du använder papper är
samma sak som att hävda att
det försvinner spannmål när
du äter bröd.

Kontrollera att ditt
tryckeri kan redogöra
för varifrån deras
papper kommer.

Skandinaviskt papper
Allt papper som används på LaserTryck.se
härstammar från hållbart skogsbruk i Sverige
och Finland. Här planteras tre till fyra träd
för varje träd som avverkas (inte alla träd blir
fullvuxna).
Mer europeisk skog
I Europa har den totala skogsarealen ökat
med över 20 procent under de senaste tio
åren och omkring halva Europa är idag täckt
av skog.

1
2

World Rainforest Movement; UN FAO
FAO Statistics 2007
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MiljÖtips

Få din trycksak
koldioxidneutral
Vi dubblar din insats

LASERTRYC
K.S
E

CK
RY

Väljs vid beställning
Koldioxidneutraliseringen hanteras
enkelt och utan dröjsmål när du lägger din
beställning. Detta är givetvis frivilligt och
kostar 1,96 procent extra.

YCK.SE
RTR
SE
LA

LA
SE
RT

Fördelar för dig
Förutom den uppenbara fördelen att miljön
gagnas så får du även möjlighet att ange
på din trycksak att den är koldioxidneutral
(logotyp till höger).

Grundligt tillvägagångssätt
Vår totala koldioxidbelastning beräknas av
företaget ClimateCalc som inkluderar alla
processer hela vägen från pappersframstäl
lning, utsläpp, pakettransport, elförbrukning
och bränsle till medarbetarnas fordon.

Så beräknas tillägget på 1,96 procent
En gång om året beräknas miljöbelastningen
för samtliga av våra trycksaker samt kostna
den för fullständig koldioxidkompensering.

Faktiska motköp
Vi ser till att de koldioxidkvoter vi köper inte
är något Kyoto-hokuspokus utan en faktisk
koldioxidreduktion.

Tillägget på 1,96 procent går alltså till inköp
av kvoter.
LaserTryck.se dubblar insatsen
Vid årligt inköp av koldioxidkvoter åtar sig
LaserTryck.se att köpa motsvarande antal
kvoter för egen räkning. På så sätt fördubblas
det totala kvotinköpet.
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Koldioxidneutrala trycksaker
LaserTryck.se är ett av få tryckerier i landet
som erbjuder koldioxidneutrala trycksaker.

LAS
ER
T
.SE
CK
RY

YCK.SE
RTR
SE
LA

Pengarna används således för uppförande
av vindkraftverk och solpaneler, installation
av mer koldioxid vänlig teknik i utvecklings
länder, m.m.
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Miljömyt

Avskogning är inte
längre något problem
Helt fel

problem som klimatförändringarna orsakat.
Men det är en komplex och krävande
uppgift som kommer att kräva långsiktigt
engagemang, säger FN:s generalsekreterare,
Ban Ki-moon, enligt Media Global.

Bara för att vi på våra breddgrader har ett
starkt fokus på hållbart skogsbruk, betyder
det inte att problemet med avskogning är
löst.
Plats för jordbruk
Mellan 1990 och 2005 avverkades årligen
13 miljoner hektar skog i genomsnitt.
Skogarna avverkas ofta i syfte att tjäna
pengar, för att göra mer plats för jordbruk
samt för att exportera trä. Detta enligt
nyhetsbyrån Media Global som samarbetar
med FN.

Enligt Jens Stoltenberg är lösningen att ge
ekonomisk kompensation till de länder som
drar ned på sin avskogning.
Avskogning – en kostsam affär
Skogsskövlingen kostar världsekonomin mer
än den rådande finanskrisen, vilket framgår
av en EU-studie.

20 procent av världens koldioxidutsläpp
Avskogningen står för uppskattningsvis 20
procent av jordens koldioxidutsläpp.

Träd renar vatten
Varje år kostar det oss mellan 2 000 och
5 000 miljarder dollar när planetens träd
och skogar försvinner. Det skyhöga beloppet
beror på att träden bland annat hjälper till
att rena vatten och absorbera koldioxid från
atmosfären.

Bäst, snabbast och billigast
Norges statsminister före detta, Jens
Stoltenberg, har sagt att vi genom att
minska avskogningen kan uppnå de största,
snabbaste och billigaste nedskärningarna av
de globala växthusgasutsläppen.

Nya metoder
När naturen förstörs slutar den att bidra
positivt till vårt klimat – ett bidrag som
ursprungligen inte kostade oss något, då det
skedde helt naturligt.

Utsläppen från skogsavverkningen
är värre än de totala utsläppen från
världens alla transportmedel.

När exempelvis träd avverkas och inte längre
tar upp någon koldioxid måste vi i stället hitta
andra sätt att minska koldioxidmängden.
Det kostar.

Kilde: Robert Falls, Ecosystem Restoration Associates

Bidrag till U-länder
– Det är av yttersta vikt att minska avskognin
gen i utvecklingsländerna när vi ska åtgärda de
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Miljömyt

Det krävs mycket energi
för att tillverka papper
Ja, men mycket mindre än man skulle kunna tro
Därtill kommer att den grafiska industrin,
bl.a. genom ny teknik, har gjort en riktad
miljöinsats genom att uppdatera produk
tionsutrustningen.

Även om den europeiska pappersindustrin är
en stor konsument av förnybar energi med
låga koldioxidutsläpp, är det ingen tvekan
om att pappersindustrin är energiintensiv.
Men faktiskt mycket mindre än man skulle
kunna tro.

Den globala pappersindustrin
Om vi går utanför Europas gränser, så stod
pappersindustrin under 2005 för 1,1 procent
av världens koldioxidutsläpp.

Koldioxidneutral europeisk pappersindustri
Även när man räknar in koldioxidbelast
ningen under produktion och transport
är vårt Svanenmärkta, europeiska papper
koldioxidneutralt.

Pappersindustrin har utsetts till en av dagens
hållbaraste branscher1.

För det första syresätter träden atmosfären
under sin uppväxttid och lagrar koldioxid. Läs
mer om koldioxidkretsloppet på sidan 12.
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I Europa kommer hälften av all
energi som används för att framställa papper från förnybar energi2.

220 kg papper per år
Vi använder i genomsnitt 220 kg papper per
år. Eftersom 80-90 procent av detta papper
återanvänds utgör reklamtrycksaker endast
0,6 procent av ett hushålls koldioxidnota.

CEO Perspectives 2008, PricewaterhouseCoopers
CEPI, Forest Fact Sheet, 2008
Se också www.twosides.info og www.klimabevidst.dk

1
2
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Miljömyt

Alla typer av
trycksaker är lika
skadliga för miljön
Nej, så är inte fallet

Det finns goda skäl att ha koll på produktions
metoden när du beställer trycksaker.

Ved almindelig offsettryk bruges
der ca. 1.600 A4-ark pr. trykstart,
før farverne passer. Ved offset
puljetryk er tallet ca. 100 A4-ark.

Offsetsamtryck
På LaserTryck.se produceras de flesta
trycksaker med s.k. offsetsamtryck, vilket
innebär att vi trycker för många kunder på
samma stora tryckark. Därigenom minimeras
antalet spillark per kund.

Exempel:
Ett stugföretag ska trycka en katalog. Istället
för att producera en stor trycksak med
samtliga stugor kan man med digitaltryck
producera exempelvis 20 olika kataloger som
segmenteras på olika målgrupper.

Vår nya Heidelberg XL 106 tryckmaskin har lågenergi UV
tryckteknologi, detta gör att vi användar 25 procent mindre
ström i förhållande till traditionella tryckmaskiner. Vi
sänker samtidigt antalet av makulatorark med 50 procent.

Digitaltryck och miljön
Om du behöver trycksaker i liten upplaga är
digitaltryck lösningen för dig. Här används
inga ark för färgpassning.

Produktion dygnet runt
Värt att notera är att vi på LaserTryck.se
producerar både digitaltryck och offsetsam
tryck dygnet runt.

Med digitaltryck går det också att framställa
flera olika trycksaker i mindre upplaga och
därmed rikta trycksaken till mottagaren.
Detta minimerar pappersförbrukningen
och ger samtidigt bättre respons, eftersom
mottagaren upplever reklamen som mer
relevant.
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Kunder som alltid åker till Bohuslän i stora
grupper behöver inte
få alla sidorna med
stugor i Småland för
fyra personer, utan
Digitaltryckpress
Xerox iGen4
swimmingpool, för att
ta ett exempel.

Detta har en positiv effekt på miljön
eftersom vi utnyttjar den överskottskraft som
vindkraftverken producerar när de flesta
ligger och sover.
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MiljÖmyt

Trä är världens
miljövänligaste råvara
Ja, det stämmer

Det finns flera skäl till varför trä är den
miljövänligaste råvaran.

Slutanvändar

Träd växer
Naturen producerar själv ständigt nya träd
som skapas av solenergi, koldioxid och
vatten.

Slam och aska

Utvecklat papper

Träd avlägsnar en del av den koldioxid i
luften som annars orsakar växthusgaser.
Koldioxidlagringen sker såväl i levande träd
som i träprodukter.
Reningsverk

Solenergi
Träd lagrar solenergi som kan utnyttjas i ett
senare skede genom förbränning av trä, t.ex.
i form av ved eller flis.

Pappersfabrik

Återvinning

Energi från träd och andra växtprodukter
bidrar inte till växthuseffekten, i motsats till
energi från kol, olja och gas.

Flod
Hållbart skogsbruk

Förklaringen är att förbränningen av
växtprodukter frigör koldioxid, som redan
finns i kretsloppet, medan förbränningen
av kol, olja och gas skickar in nytt kol från
jordens inre i det kolkretslopp som skapar
växthuseffekten.
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Återvinningscykel för trä
På bilden ser vi hur trä återvinns. Trädet
binder under sin uppväxttid upp koldioxid
som frigörs igen när trädet förbränns eller
ruttnar. Under tiden kan vi använda det till
papper, husbygge etc.
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Slutanvändare

Förutsättningar
Papper för återvinning

Återvinnings
fabrik

Slam och aska

Reningsverk

Återvinning

Bevarande av skogsareal
Skogsarealen måste
bevaras och man får inte
avverka fler träd i skogarna än
den löpande tillväxten. Så går det
till i exempelvis Danmark, Europa
och Nordamerika.
Biologisk mångfald
Träproduktionen får inte
minska ekosystemets biologiska
mångfald.

Flod

Energi och kemikalier
Träet ska bearbetas utan
onödig användning av energi och
kemikalier med hänsyn tagen till
miljön, t.ex. genom användning
av Svanenmärkt papper.

Energin samlas upp
Trä kan också användas som ved/bränsle och
den energi som frigörs gör att vi inte behöver
använda icke förnybara bränsletyper som olja
och kol.

iljøfolder_SE - apr15.indd 13

Det finns några nödvädiga förutsättningar för träets överlägsna
miljöprestanda:

Flitig användning
Träprodukter ska användas flitigt,
länge och klokt.
Återvinning
Träprodukter ska återvinnas eller
användas som energikälla efter
att ha tjänat sitt ursprungliga
syfte.
13
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Artikel

Trycksaker är populära
Men vi älskar att hata dem
Papperstidning jämfört med nätet
En tidning belastar klimatet med ca 80 gram
koldioxid. Läser du nyheter på nätet en
halvtimme om dagen, belastar du den med
ca 100 gram koldioxid. Allt vi gör påverkar
klimatet. Men få vet hur mycket.

Den tryckta kommunikationen växer i en
alltmer digitaliserad värld. Detta beror på att
tryckta och digitala medier inte utgör någon
motsättning till varandra utan är två kom
munikationsformer med olika egenskaper
och betydelse i vår vardag

Danskarna har ett speciellt förhållande
till trycksaker, särskilt de som varje vecka
hamnar i brevlådan. 90 procent av dem
som får hushållsreklam använder den varje
vecka och två av tre danskar säger i en färsk
undersökning att reklammaterial hjälper dem
att hitta bra erbjudanden och handla billigare
än tidigare.

Trycksaker är användarvänliga
Trycksaker är konkreta och överskådliga
och ger värdefull, användbar information.
De är enkla och användarvänliga och kan
transporteras i tid och rum.
Men trycksaker är också något som
vi nästan alla älskar att hata.
Reklamhögen stör oss därför att vi
tror att den förorenar mycket
mer än den faktiskt gör.

Det finns ingen anledning att välja
bort tidningar och trycksaker
enbart av hänsyn till miljön.

Samma sak gäller
för tidningar och
tidskrifter. Vi
använder dem

Veckotidningar är populära
Veckotidningar är också populära. 7 av 10
danskar läser dem ofta eller alltid. Dessutom
uppger 63 procent av danskarna att de
föredrar att läsa tidningen på papper snarare
än på nätet. Samtidigt fortsätter läsningen av
tidningar och tidskrifter att öka.

iljøfolder_SE - apr15.indd 14

14

05-05-2015 09:16:19

15 års systematiskt miljöarbete
Hållbart, nordiskt skogsbruk, effektiv och
energisnål papperstillverkning baserad
på biomassa och vattenkraft, återvinning
av trycksaker och 15 års systematiskt
miljöarbete i den grafiska branschen
säkerställer att danska tidningar, tidskrifter
och reklammaterial har en god miljöprofil.

fli
tigt,
men vill
inte heller
riktigt stå för
det. De stör vår
miljömedvetna
image.

Klimatutmaningen
Vi måste ta klimatutmaningen på allvar och
stärka konsumenternas medvetenhet om
klimat och miljö.

Familjens koldioxidnota
Inte många vet att trycksa
ker bara utgör 0,6 procent av
en familjs koldioxidnota.

Och det är sunt förnuft att välja bort
hushållsreklam som man inte har användning
av. Eller skippa papperstidningen om man
hellre läser nyheter på nätet.

Dagstidningar, veckotidningar
och hushållsreklam utgör cirka en
procent av de totala koldioxidutsläppen i ett genomsnittligt, danskt
hushåll. Detta motsvarar knappt
130 kg koldioxid om året.

Alternativen belastar också klimatet så
det finns ingen anledning att stryka kring
husväggarna med det senaste matmagasinet
och de senaste veckotidningarna.
Följ miljödebatten och läs fler artiklar på
www.ga.dk.

Tygväska från våra
danska filial
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Artikel från Børsen, torsdag 5 mars 2009
Av Lars Bram, vd, Grafisk Arbejdsgiverforening
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Anslag

Olika projekt
stora och små

Vi har en bra arbetsmiljö. Vi har till
och med fått en fin, grön smiley av
Arbetsmiljöverket.

Esben och Katrine på besök vid en av världens största biogasanläggningar, Maabjerg
BioEnergy. De fick lära sig lite om “live
CO2-reduktion”.
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Vi har ett stående samarbete
med CSR-Awards.
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Artikel om oss i affärsmagasinet CSR.

dd till en shopFå din tygbanderoll omsy
för frakten.
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