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Scope 1: 528,6 ton
Scope 2: 236,8 ton

Saval Dit doen wij aan
CO   reductie2

Installatie integraal
klimaatbeheersingssysteem
Leasebeleid aanscherpen
LED-verlichting toepassen bij
installatie
klimaatbeheersingssysteem
Overstappen naar 100%
Nederlandse groene stroom
Plaatsen extra tussenmeters
Mobiliteitsregeling opstellen
Terugdringen meenemen
overtollig materieel
Noodverlichtingsarmaturen
vervangen voor LED

CO   footprint  
(ton)

2

63 465 184 40 13

Totale uitstoot per €

2019-1

2018

In 2019 is Saval actief geweest om de footprint van de eerste helft van 2019 in
kaart te brengen met als doel om dit te reduceren. Deze reductie wordt

gerealiseerd door middel van het reductiesysteem conform CO  
 prestatieladder 3.0. Hierin komen de onderdelen inzicht, reductie,

communicatie en deelname aan initiatieven naar voren.

2

44,83

42,52

Gas en elektraverbruik van
154 huishoudens voor een
heel jaar

444 retourtjes naar New
York 

Met de auto 87 keer om
de aarde rijden

Een windmolen van 2.3 MWh
1.914 uren laten draaien

38.270 bomen laten
groeien voor een heel jaar

Onze uitstoot staat gelijk aan: Doelstelling

In 2023 wil Saval ten
opzichte van 2018 35%
minder CO  uitstoten.
Voor scope 1 geldt een
doelstelling van 9%
reductie, voor scope 2
geldt 26% reductie.
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Februari
2020

Initiatieven

Wat kun jij doen?

1
2

Rijd iets minder hard; 110 km op de snelweg in plaats van 130 km
Pomp eens in de 2 maanden je banden op

3
4 Voorkom stationair draaien zoveel mogelijk

Anticipeer op het verkeer, rijd met een laag toerental

5 Parkeer achteruit in. Achteruit rijden met een koude motor
kost meer brandstof

Saval heeft besloten om zich aan te sluiten
bij Nederland CO  Neutraal. Dit is een

platform voor bedrijven die aan de slag willen
met verantwoord ondernemen. De stichting

ondersteunt en stimuleert bedrijven door
ieder kwartaal een evenement voor deze

bedrijven te organiseren.
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