
 KLIMATCERTIFIKAT 2013  

Klimatcertifikatet tilldelas Grand Service som har genomfört en klimatredovisning, 
och väljer att kompensera för alla sina växthusgasutsläpp. I klimatredovisningen 2012 
ingår förbrukningen av tjänstebil och el. Grand Service har därmed köpt FN certifierade 
utsläppsminskningar motsvarande ett totalt utsläpp på 2 ton CO2.
       
Certifierade utsläppsminskningar CER utfärdas av FN och är en del av Kyotoprotokollets 
projektbaserade mekanismer som stöder en hållbar utveckling i utvecklingsländer 
i kampen mot klimathotet. En CER utfärdas först när minskningen av motsvarande 
mängd växthusgasutsläpp är genomförd. CO2focus både köper och makulerar 
utsläppsminskningarna på vägnar av kunden, vilket innebär att utsläppsminskningarna 
inte kan säljas vidare.

Genom att köpa FN godkända reduktionsenheter är Grand Service med och finansierar i 
ett klimatreducerande projekt, motsvarande certifikatets värde. För mer information om 
reduktionsenheter och vilket projekt detta certifikat är förbundet med, se länk till CDM 
projekt Nr 0928 – Norte III-B deponigasprojekt i Argentina eller www.co2focus.com.   

Oslo, 4 april 2013

För mer information om CO2focus, se www.co2focus.com

Per Otto Larsen

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1171431768.63/view


Deponigasprojektet ligger vid Norte III-B avfallsdeponi i San Miguel i provinsen Buenos Aires. Projektet 
består i att reducera växthusgasutsläppen genom att samla upp deponigaser som sedan används för 
att producera elektricitet. Projektet startade i 2006 och behandlar uppemot 4 miljoner ton kommunalt 
avfall per år från staden Buenos Aires. 

Avfallshanteringen i Argentina är bristfällig. Okontrollerade 
avfallsdeponier förorenar den lokala miljön, som kan leda till 
spridning av sjukdomar, brand och explosionsolyckor. Dessutom 
är avfallsdeponier en stor källa till växthusgaser som genereras 
under nedbrytningsprocessen av avfall. 

Projektet har gått ut på att utveckla ett system med aktiv 
gasinsamling, produktion av elektricitet och rening av 
deponivatten. Metan (CH4) bidrar 21 gånger mer till den globala 
växthuseffekten än CO2, det vill säga att klimatvinsten blir stor 
vid uppsamling av metan och produktion av ström. Utan det här 
projektet skulle metan sipra rätt ut i atmosfären. Avfallsdeponier 
runt om i världen bidrar betydligt till ökade mängder av 
växthusgaser. 

Projektet är godkänt av FN för att det uppfyller alla kriterier för ett 
CDM-projekt (Clean Development Mechanism). Det innebär bland 
annat att projektet inte skulle ha varit möjlig att genomföra utan att få utfärdade reduktionsenheter 
(Certified Emission Reductions). Certifieringsorganet Det Norske Veritas (DNV) har verifierat projektet. 

Deponiprojektet bidrar med en årlig reduktion 
av 150 000 ton CO2-ekvivalenter/år1.

För mer information om projektet, se FNs 
hemsida, CDM projekt 0928:

http://cdm.unfccc.int/index.html

Flygfoto av Norte III - området

1 Motsvarar ett årlig CO2-utsläpp från mer än 60 000 privatbilar.

Era reduktionsenheter har sitt ursprung ifrån följande projekt
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