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Gabriel – en global virksomhed



Gabriel opretholder naturligvis indsatsen med reduktion af 
energiforbrug gennem anvendelse af ny teknologi og effektiv 
energiledelse.

Hvorfor kompensere:
• At have en bæredygtig strategi for reduktion af CO2-

udledningen på den mest omkostningseffektive måde.
• Fokus på kerneforretning.
• Investere i udbredelsen af grøn energi globalt.

Størst mulig reduktion er 
første prioritet



• Fra 2019/20 er Gabriel-koncernen CO2 neutral ift. GHG 
protokollens scope 1 og scope 2.

• CO2 neutraliteten omfatter alle Gabriel selskaber og vores 
delejede farveri ScanDye. 

• CO2-neutralitet betyder, at der opnås en netto CO2-udledning 
på nul ved at udligne en målt CO2-mængde, som udledes i 
atmosfæren, med en tilsvarende mængde CO2-kompensation. 

• I praksis betyder det, at Gabriel støtter nye projekter, som giver 
en tilsvarende reduktion, som fx modsvarer den mængde CO2, 
som kommer fra de naturgasfyrede kedler, der anvendes i vores 
farveri.

Gabriels selskaber er CO2 neutrale



Retningslinjerne i GHG-protokollen

• Global standard for virksomhedsindberetning og beregning

• Der er defineret tre kategorier, såkaldte scopes (scope 1, scope 2 og scope 3) 
for GHG-beregning og –indberetning

• Virksomhederne skal som minimum særskilt beregne og indberette om scope 1 
og 2, og Gabriels forbrug er neutralt iht. disse

• Scope 1: GHG-udledning fra kilder, som ejes eller kontrolleres af 
virksomheden. Gabriel har købt Carbon offsets til at dække sit naturgas 
og fuel forbrug.

• Scope 2: GHG-udledning fra produktion af indkøbt elektricitet. Gabriel 
har købt oprindelsesgarantier for hele sit elektricitetsforbrug, og scope
2-udledningen er derfor nul ved beregning af CO2-belastningen.

• Scope 3: GHG-udledning fra andre indirekte kilder. Gabriel stiller krav til 
vores leverandører om, at de arbejder systematisk med CO2 reduktion.





Teknologi og kilde - Elektricitet

33,33 % DANSK VIND
33,33 % DANSK BIOMASS
33,33 % NORSK HYDRO



Sporbarhed og oprindelse - Elektricitet

http://www.trackmyelectricity.com/customers/gabriel/

http://www.trackmyelectricity.com/customers/gabriel/


Sporbarhed og oprindelse –
Gas og brændsel





Information om projektet



• Kinect Energy 
• Global partner med lokal tilstedeværelse 
• Track my electricity (udviklet af Kinect Energy) - Cited in 

GHG protocol Scope 2 guidance as one of best practice 
examples in Europe

• Gennemsigtighed til udvalgte værker og vindmøller
• Tillid til partner, som er anbefalet gennem Gabriels 

netværk

https://world-kinect.com/European-Solutions-Homepage

Valg af partner

https://world-kinect.com/European-Solutions-Homepage


Find den på www.gabriel .dk 

Gabriel CSR rapportwww.gabriel .dk 

Læs mere

Gabriel bæredygtigheds rapport



Gabriel Quality and CSR team


