
 

 

TNT høster miljøanerkendelse 
TNTs engelske datterselskab har som den første transport- og logistikoperatør på de britiske 

øer fået tildelt miljøstandarden ’Carbon Trust Waste Standard’ for sin affaldshåndtering. 
  

Transportvirksomheden TNTs datterselskab i UK og Irland blev denne sommer tildelt den 
anerkendte miljøstandard, ’Carbon Trust Waste Standard’, for sit arbejde med at reducere 
virksomhedens affaldsmængder. TNTs britiske islæt er den første aktør inden for transport- og 
logistikindustrien, som får tildelt miljøcertificeringen. 
 
Anerkendelsen kommer efter, at selskabet de seneste par år har skabt markante forbedringer i 
sin affaldshåndtering. Det er sket med programmer for affaldssortering blandt de mange 
tusinde medarbejdere og gennem et samarbejde med genanvendelsesfirmaet Biffa.  
 
Samlet set har TNT UK og Irland i perioden 2011 til 2013 reduceret mængden af affald, der 
sendes til lossepladsen, med over 3.200 tons. I samme periode er andelen af affald, som 
genanvendes, øget med mere end 2.000 tons. 
 
CO2-pris i tillæg 
Sideløbende med indsatsen omkring affald har det engelske og irske datterselskab også 
arbejdet for at reducere udledningen af CO2. Fra 2012 til 2013 er udledningen af CO2 nedbragt 
4,9 pct., eller hvad der svarer til 8.000 tons CO2. Også denne indsats er blevet officielt 
anerkendt i år. Det er sket med prisen, ’Carbon Trust Standard’, som TNT har modtaget for 
tredje år i streg.   
 
”I både UK og Irland og i resten af verden har TNT i en årrække arbejdet mod ganske ambitiøse 
mål for at reducere vores miljøpåvirkning. Det er en indsats, der bl.a. har resulteret i 
affaldshåndteringsprojekter, nye energivenlige bygninger, el-biler, el-cykler, hybridbiler og tests 
af forskellige former for city logistik i storbyer,” forklarer Susanne Vatta, adm. direktør i TNT 
Danmark. 
 
I UK og Irland opererer TNT et transportnetværk bestående af 70 depoter og administrative 
kontorer og ca. 3.500 køretøjer. Selskabet har gennem en årrække iværksat en stribe grønne 
initiativer. Bl.a. investeringer i elbiler og de prisbelønnede Gnewt Cargo-køretøjer til Londons 
Ultra Low Emissions Zone (ULEZ). Hertil kommer indsættelse af ekstra lange trailere, der 
reducerer energiforbruget med 15 pct., og dobbeltdæk-trailere med 40 pct. større kapacitet 
samt intensiv chaufførtræning.  
 
Yderligere information               
 Susanne Vatta, adm. dir., TNT Express Danmark, T: 7938 0500, M: susanne.vatta@tnt.dk. 

Om TNT  

TNT er en af verdens største transportleverandører. Hver dag leverer TNT tæt på en million 
fragtleverancer – fra dokumenter og pakker til store godsforsendelser. Selskabet opererer et 



 

 

veludbygget vej- og luftnetværk i Europa, Mellemøsten, Afrika, Asien, Stillehavsregionen og i Nord- og 
Sydamerika. I 2013 omsatte TNT for €6,7 mia. Besøg TNTs website for mere information: 
www.tnt.com/corporate 


