
Avisera
Miljöredovisning 2012



AviserAs klimAtmål 
  För att styra verksamheten bort från beroen-

det av fossil energi arbetar Avisera mot ett utmanade 
klimatmål: ”Aviseras totala utsläpp av växthusgaser per 
omsatt krona ska halveras till år 2015 jämfört med 2007”

Avisera ger  
dig gröna möjligheter

   Avisera strävar alltid efter att leverera produkter av hög kvalitet 
med minimal miljöpåverkan. Vårt fokus på kvalitet är i sig ett sätt att 
värna om miljön. Genom ett brett produktutbud med många certifierade 
produkter skapar Avisera dessutom valfrihet för kunderna. Tillsammans 
kan vi skapa en grönare framtid!

Avisera. Miljöredovisning 2012.
CertifierAt miljöArbete 

  Avisera har under många år arbetat konsekvent för 
att verksamheten ska ha så liten påverkan på jordens resur-
ser och miljö som möjligt. Miljöarbetet drivs inom ramen 
för Aviseras miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 
14001. Under 2012 FSC®-certifierades Avisera som ett av de 
första företagen i förpackningsbranschen. 

Genom att Avisera är FSC-certifierade kan du som kund få 
förpackningslösningar med garantier för att produkterna, 
genom hela produktionskedjan, framställs enligt markna-
dens mest långtgående sociala och miljömässiga krav för 
ansvarsfullt skogsbruk.

HeltÄCkANDe klimAtkompeNsAtioN
  Sedan 2007 kompenserar Avisera för verksamhetens växthusgasutsläpp.  Nytt för i 

år är att vi kompenserar genom trädplantering i projektet Limay Community Carbon i Nica-
ragua, det näst fattigaste landet på västra halvklotet. Syftet med projektet är bland annat att 
förhindra avskogning, beskoga redan skövlade områden och utbilda de lokala jordbrukarna 
så att skogsbruket blir långsiktigt hållbart. 

resultatet av att Avisera klimatkompenserar är att lika mycket utsläpp som skapas i vår verk-
samhet och genom transporterna av varorna till våra kunder tas upp av de träd som vi plan-
terar. Aviseras klimatkompensation är certifierad av den oberoende organisationen plan vivo.

PeTer LUNdGreN, Vd, OCH MArIeLLA ZALbO LUNdGreN, MArKNAdSCHeF.

”På Avisera har vi arbetat hårt för att minimera vår miljöpåver-

kan under många år. Vi klimatkompenserar för alla våra växt-

husgasutsläpp, inklusive godstransporter. Nu tar vi ytterligare 

ett steg och involverar våra kunder i arbetet att minska klimatpåverkan. 

Under 2013 planterar Avisera ett träd för varje FSC®-beställning våra kunder 

lägger hos oss. På detta sätt kan vi tillsammans med våra kunder vara med i 

omställningen till ett mer klimatsmart näringsliv. ”

peter luNDgreN, Vd På AVISerA.

påverkAN Hos leverANtörer
   en viktig del av miljöpåverkan från de lösningar Avisera 

säljer skapas hos våra leverantörer och samarbetspartners. 
det är därför viktigt att även de arbetar ambitiöst med att 
minska sin miljöpåverkan. Avisera uppmanar tillverkarna att 
genomföra följande aktiviteter:

• Mäta organisationens klimatpåverkan med hjälp  
av riktlinjerna i Greenhouse Gas Protocol. 

• Öppet redovisa företagets klimatpåverkan.

• Mäta och följa upp tidsdefinierade klimatmål  
som styr verksamhetens klimatarbete. 

• Klimatkompensera för verksamhetens totala  
växthusgasutsläpp.

Vårt mål för 2013 är att tillsammans med våra 
kunder plantera 500 nya träd i Nicaragua!”



AviserA – ett klimAtpAktsföretAg 
  Avisera är sedan vintern 2010 stolt  medlem i Klimatpakten som är ett samarbete 

mellan Stockholms stad och företag verk samma i Stockholmsregionen. Före tagen som 
deltar  träffas regel bundet och utbyter erfarenheter för att tillsammans minska sin klimat-
påverkan.  Intresset för Klimatpakten är stort och den var en av  anledningarna till att Stock-
holm utsågs till  europas miljöhuvudstad 2010. 

fokus på miNskADe utslÄpp
  en viktig del av Aviseras miljöpåverkan rör vår påverkan på klimatet. För mätning av 

de växthusgaser som verksamheten skapar tillämpas standarden Greenhouse Gas Protocol. 

Under 2012 ökade Aviseras totala utsläpp av växthusgaser med 24 procent jämfört med fö-
regående år. Ökningen kommer framförallt från våra outsourcade godstransporter som ökar 
i och med att vi växer och säljer mer produkter. Vi har nu 5 procentenheter kvar för att nå 
vårt klimatmål för 2015 som innebär halverade utsläpp per omsatt krona jämfört med 2007. 

Aviseras stora fokusområde framöver kommer att vara resor och transporter som under 
2012 stod för cirka 83 procent av de totala utsläppen. 

Aviseras enskilt största utsläppsdrivare, och även det område som kontinuerligt fortsätter 
att öka, utgörs av godstransporter – vilka helt sköts av underleverantörer. Aviseras ambi-
tion är att påverka speditörerna att bli bättre ur miljösynpunkt och arbeta för att vara ett 
av de företag som framför önskemål om ökad bränsleeffektivitet och förnybara bränslen.

vAD Är fsC®?
Forest Stewardship Council® är en obero-
ende, internationell medlemsorganisation 
som verkar för ett hållbart skogsbruk samt 
säkra och sunda arbetsvillkor för dem som 
arbetar i skogen. 

FSC-märket gör att konsumenter och fö-
retag kan välja varor av trä och papper som kommer från ett 
ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar 
hänsyn till både människor och miljö.

NYHET! 
för vArje fsC®-bestÄllNiNg 
plANterAr AviserA ett trÄD
Avisera vill att fler ska bidra till arbetet med en mer 
hållbar användning av världens skogar. därför plan-
terar Avisera under 2013 ett träd för varje beställning 
av våra FSC®-certifierade produkter! Trädplante-
ringen sker i projektet Limay Community Carbon 
i Nicaragua. På detta sätt kan du som kund välja 
produkter som är producerade med högkvalitativa  
råvaror och med minimal miljöpåverkan. 

vårt mål för 2013 är att tillsammans med våra kunder 
plantera 500 nya träd i Nicaragua! Det betyder att 
vi tillsammans med våra kunder klimatkompense-
rar för ytterligare 92 ton koldioxid utöver Aviseras 
klimatkompensation.
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Internt arbetar Avisera fortlöpande för att minimera både resor med flyg och bil. Samti-
digt är det viktigt att företrädare för Avisera har möjlighet att besöka våra leverantörer för 
att kontrollera att dessa följer Aviseras krav på kvalitet och miljö. eftersom en stor andel av 
våra leverantörer finns i södra europa och Asien krävs flygresor i viss utsträckning – men vi 
arbetar för att hålla dessa resor till ett minimum.

visA Ditt eNgAgemANg för miljöN
  I Aviseras breda produktutbud finns många gröna möjligheter. bland an-

nat erbjuder vi högkvalitativa bärkassar som är tillverkade av återvunnet material 
och FSC®-certifierat papper. Visa ditt miljöengagemang genom att sätta återvin-
nings- eller FSC-symbolen på din förpackningslösning.

NYHET! AirtApe™ 
NYA geNerAtioNeNs miljötejp
Under 2013 kommer Avisera som första återförsäljare 
i Sverige att börja marknadsföra en helt ny genera-
tion packtejp – Airtape™. Tjockleken på Airtape™ har 
minskats med hela 30 procent jämfört med en stan-
dardtejp vilket kraftigt minskar förbrukningen av jor-
dens ändliga resurser vid tillverkning. 

Tejpen är idealisk för olika typer av förpackningar och 
fullt återvinningsbar. Andra fördelar med Airtape™ är 
kraftigt minskade kostnader för transport och förva-
ring eftersom tejpen är lättare. 

Tveka inte att höra av dig till oss för mer information 
om nästa generations packtejp!

Trädplanteringsprojektet är på initiativ av Avisera 
FSC varken ansvarar för eller stödjer Aviseras planteringsprojekt



Avisera grundades 1992 och har nu blivit ett av de främsta företagen i 
branschen med en årsomsättning på 50 mkr. Avisera fokuserar på att 
ta fram lösningar som skyddar, paketerar och lyfter fram kundernas 
varumärken och värden. Men framför allt ska Aviseras produkter 
hjälpa till att förbättra kundrelationer och därmed också förbättra 

kundernas affärer. Aviseras målsättning är att alltid leverera produkter 
av bästa möjliga kvalitet och med minsta möjliga miljöpåverkan. 
det gör att kunderna alltid kan vara trygga i förvissningen om att få 
produkter ur bästa miljömässiga och etiska perspektiv. 
www.avisera.se
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