Pressmeddelande
2008-05-28

Skanska går över till grön el
Skanska har slutit ett avtal med Öresundskraft om att energibolaget
endast skall leverera grön el till Skanska. Elleveranserna sker till hela
Skanskas verksamhet i Sverige.
– För oss är det viktigt att hela tiden driva vår verksamhet mot större
miljöhänsyn. Beslutet att endast köpa grön el är ytterligare ett steg i arbetet att
minska vår miljöpåverkan, säger Mats Williamson, vd Skanska Sverige.
Skanska köper elkraft märkt av svenska Naturskyddsföreningen med Bra
miljöval. Detta innebär att Skanska endast använder elkraft från förnyelsebara
energikällor som sol, vind, biobränsle och äldre vattenkraft. Avtalet med
Öresundskraft gäller från 1 januari 2009 till 31 december 2010. Avtalet innebär
också att samtlig el som levereras till Skanska enligt tidigare avtal, nu består av
grön el.
– Genom att använda grön el för vår produktion bidrar vi till att uppfylla såväl
våra egna som samhällets miljömål. Vi drar på detta sätt ett litet strå till stacken
för att uppfylla EU-kommissionens krav på Sverige att öka andelen förnybar
energi till 40 procent till år 2020, säger Johan Gerklev, miljöchef, Skanska
Sverige AB.
Avtalet gör det möjligt att erbjuder samtliga anställda i Sverige att köpa grön el
och därmed även bli klimatneutrala i sin privata elkonsumtion.
Sedan slutet på 90-talet driver Skanska ett fokuserat miljöarbete, i bilagan: Vårt
miljöarbete – från ord till handling, redovisas några av de framsteg som gjorts.
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Om Skanska
Skanska Sverige är inriktat på byggande av bostäder, offentliga och kommersiella lokaler samt
infrastruktur över hela Sverige. Enheten som har cirka 10 500 medarbetare hade 2007 intäkter på
drygt 27 miljarder kronor. Skanska Sverige strävar efter att vara en förebild när det gäller
lönsamhet, arbetsmiljö, miljö och affärsetik. I Sverige är Skanska också verksamt inom utveckling
av bostäder och fastigheter. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

