Ett mer hållbart resande
Minimera er
miljöpåverkan

Resor och möten är viktiga för ett företags tillväxt och
utveckling. Tyvärr har dessa resor även en negativ effekt
på vår miljö. Genom ett aktivt arbete hjälper vi er att resa
mer klimatsmart och att minimera er påverkan på miljön.
Mäta och följa
upp miljöpåverkan

Klimatreducera
med Fly Green Fund

Bli mer klimatsmarta resenärer

Vi arbetar med miljöstatistik som
följer Miljöstyrningsverkets krav.
Med denna som underlag mäter
vi hur ert resande påverkar miljön
samt sätter upp mål för att minska
de negativa effekterna.

Vi hjälper er att på ett enkelt och
smidigt sätt subventionera och
främja marknaden för bioflygbränsle genom att erbjuda köp
av bioverifikat.

Att arbeta med företagets resepolicy är ett smart sätt att minska
den miljöpåverkan som tjänsteresorna utgör. Vi hjälper er till
smarta val och ger tips och råd
om hur just ert företag kan resa
mer klimatsmart.

FLY GREEN FUND & BIOBRÄNSLE
Fly Green Fund är en ekonomisk förening som startade 2015 med
visionen att resenärer ska kunna flyga på bioflygbränslen i Norden.

Fly Green Fund har inget vinstintresse, fondens
pengar går oavkortat till följande:

Genom att tanka flygplanen med biobränsle istället för flygfotogen
minskas koldioxidutsläppen från flyget med upp till 80 % och är det
enda bränslet som inom överskådlig framtid direkt kan minska koldioxidutsläppen orsakat av flyget.

75 % används till premiumkostnaden för bioflygbränslet, alltså
prisskillnaden mellan konventionellt bränsle och biobränslet.

Bakom föreningen står grundarna SkyNRG, Karlstad Flygplats samt
NISA (Nordic Initiative Sustainable Aviation). Det finns dessutom två
partners, EFS och Swedavia, som står för föreningens administrativa
avgifter.
Målet är att så långt det går flyga fossilfritt och därmed minska flygets
negativa påverkan på vår miljö.

25 % går till stöttning av lokal bioflygbränsletillverkning.

Utifrån aktuell statistik köper ni bioverifikat baserat på
antalet genomförda resor enligt följande prissättning:
Sverige:
Norden:

50:75:-

Europa:
Övriga världen:

125:250:Kostnad anges i SEK per sträcka
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