Selskapsnavn
Adresse
Postnummer og sted

Bergen, 20. april 2020

Klimakrav til våre leverandører
Skal verden klare å holde temperaturstigningen på jorden godt under to grader, og med det
unngå de mest dramatiske konsekvensene av klimaendringene, må vi få til raske og
omfattende utslippskutt i alle sektorer. For hvert tiår frem mot 2050 må utslippene halveres.
Norsk klimastiftelse har bestemt at vi fremover ikke bare vil stille krav til egen virksomhet,
men også til våre største leverandører. I første omgang henvender vi oss til våre ti største
leverandører i 2019 – med spørsmål om dere oppfyller følgende krav, eller har intensjon om
å oppfylle disse kravene i løpet av det neste året:
•
•
•
•
•

Miljøsertifisering: Virksomheten må være miljøsertifisert (f.eks. Miljøfyrtårn).
Klimarapportering: Virksomheten må føre årlige regnskap over egne
klimagassutslipp og offentliggjøre disse.
Klimatiltak: Virksomheten må gjennomføre tiltak som reduserer egne
klimagassutslipp i egen virksomhet. Dette arbeidet må foregå kontinuerlig.
Fossilfri: Virksomheten må sette seg mål om å fase ut all direkte bruk av fossil energi
innen 2025.
Klimakrav underleverandører: Virksomheten må stille klimakrav til egne
underleverandører.

Vi ber om svar innen 20. juni på om dette er krav Selskapsnavn allerede innfrir eller har
intensjon om å innfri i innen 20.januar 2021. Vennligst bruk intensjonserklæring på neste
side til dette.
Dersom leverandører ikke vil innfri klimakravene vil vi se oss om etter andre leverandører.
Ta kontakt med undertegnede på xxx eller mobil xxxx dersom dere har spørsmål.

Vennlig hilsen
Lars-Henrik Paarup Michelsen
Daglig leder

Norsk klimastiftelse
Odd Frantzens plass 5
N-5008 BERGEN

Besøksadresse:
Odd Frantzens plass 5

post@klimastiftelse.no
www.klimastiftelsen.no

Bank: 3624.32.00495
Org.nr.: 995306360

Intensjonserklæring om klimaansvar
Fra 20.01.2021 skal Norsk klimastiftelses leverandører innfri følgende klimakrav:
•
•
•
•
•

Miljøsertifisering: Virksomheten må være miljøsertifisert (f.eks. Miljøfyrtårn).
Klimaregnskap: Virksomheten må føre årlige regnskap over egne klimagassutslipp.
Klimahandlingsplan: Virksomheten må gjennomføre tiltak som reduserer egne
klimagassutslipp i tråd med en klimahandlingsplan. Dette arbeidet må foregå
kontinuerlig.
Fossilfri: Virksomheten må sette seg mål om å fase ut all direkte bruk av fossil energi
innen 2025. Klimahandlingsplanen må gjenspeile dette.
Klimakrav underleverandører: Virksomheten må stille klimakrav til egne
underleverandører.

Klimastiftelsen ønsker å forsikre seg om at alle leverandører er med på laget. Derfor ber vi
virksomheten bekrefte at man har som intensjon å oppfylle overnevnte krav innen oppgitt
frist ved å signere og returnere denne erklæringen innen 20. juni 2020.
Denne bekreftelsen gjelder:
Virksomhetens navn
Organisasjonsnr/fødselsnr
Adresse
Postnummer
Sted
Land

 Jeg bekrefter med dette at denne virksomheten skal innfri Klimastiftelsens klimakrav
innen 20. januar 2021.
 Jeg bekrefter at denne virksomheten allerede innfrir Klimastiftelsens klimakrav. Se
vedlagt dokumentasjon.

________
Dato

________________________________
Signatur daglig leder

