
DSV ingår samarbete med SAS
DSV blir det första företaget i Danmark som ansluter sig till SAS Corporate Sustainability
Program. Partnerskapet innebär att DSV kommer att köpa hållbart flygbränsle till alla sina
affärsresor med SAS under 2023.

Den viktigaste faktorn för minska flygsektorns utsläpp är att ersätta fossila bränslen (fotogen) med
hållbara flygbränslen (Sustainable Aviation Fuels - SAF). Nu påskyndar SAS samarbetet med
företagskunder för att öka användningen av SAF. Avtalet med DSV utmärker starten för SAS Corporate
Sustainability Program, ett initiativ utformat för att möta efterfrågan på hållbart flygbränsle och samtidigt
minska de klimatpåverkande utsläppen från flygresor och flygfrakt.

”Vi på DSV är stolta över att kunna ersätta allt fossilt jetbränsle med SAF för alla våra affärsresor med
SAS under 2023. Som en av världens största speditörer är vi medvetna om vårt ansvar att sträva efter
att minska våra indirekta utsläpp. Sedan pandemin har vi reducerat våra affärsresor med flyg, men
eftersom vi är ett globalt företag med kunder och affärspartners runt om i världen kan vi inte avstå helt
från att flyga. Med det här initiativet försöker vi minska miljöpåverkan från våra affärsresor”, säger Jens
Bjørn Andersen, koncernchef för DSV.

SAS är en drivande kraft inom hållbart flygresor och i omställning till flygtrafik med netto-noll-utsläpp.
Partnerskapet mellan DSV och SAS visar vägen och villinspirera andra företag att ansluta sig.

“SAS har som mål att minska flygets utsläpp, och i slutändan ett netto-noll-utsläpp, och för att lyckas
med den ambitiösa planen krävs att vi samarbetar md andra. Genom att involvera våra kunder och
samarbeta med dem kan vi reducera CO2-utsläppen och möjliggöra en mer storskalig produktion av
hållbara flygbränslen. Vi hoppas att partnerskapet mellan DSV och SAS ska inspirera andra företag att
ansluta sig till vårt Corporate Sustainability Program och vara med på resan för att omvandla flyget för
kommande generationer”, säger Anko van der Werff, VD och koncernchef för SAS.

Faktaruta

Flyg fossilfritt med SAS
SAS Corporate Sustainability Program är utformat för att nå målet hållbart flyg och säkra flygets framtid
tillsammans med partners. SAS bjuder in alla sina företagskunder att ansluta sig genom ett erbjuda ett
abonnemang till en fast kostnad eller minskade koldioxidutsläpp.

SAS gör ingen vinst på köpet. Det belopp kunden betalar motsvarar priset för SAF. Programmet
revideras av en extern part för att säkra full transparens.

Jämfört med fossila bränslen, minskar hållbara flygbränslen de klimatpåverkande CO2 utsläppen rejält
under livscykeln.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
SAS pressjour, tel +46 8 797 29 44

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i
Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara
världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att
använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten,
erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och
tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen.


