
Lindex bytter til biodrivstoff for all sjøfrakt

All sjøfrakt fra Lindex vil være fri for fossilt brensel når moteselskapet nå går over til å
bruke biodrivstoff. Lindex er en av de første som tar dette skrittet, og det er en viktig del
av moteselskapets arbeid for å nå klimamålene. 

«Sjøtransport står for en betydelig del av de globale CO2-utslippene, og for oss i
Lindex er det viktig å gjøre det vi kan for å ha en positiv innvirkning. Derfor var
det et naturlig skritt for oss å bytte over til biodrivstoff for all sjøfrakt, slik at vi
kommer enda nærmere klimamålet  vårt – å redusere CO2-utslippene i hele
verdikjeden med 50 prosent innen 2030. Vi er en av de første aktørene som tar dette
skrittet, og vi håper vi kan inspirere andre til å gjøre det samme, slik at vi sammen
kan redusere den totale klimapåvirkningen fra verdens sjøtransport.», sier Johan
Engen, Director of Logistics hos Lindex. 

Nesten 90 prosent av alle varer fra Lindex transporteres med båt, og bruk av et bærekraftig
drivstoffalternativ som biodrivstoff, er en viktig del av reduseringen av miljøpåvirkningen fra
frakt og reduseringen av klimautslippet. Lindex har valgt GoGreen Plus-tjenesten fra DHL
Global Forwarding, som leverer biodrivstoff produsert av restavfall fra matindustrien og
papirindustrien. I tillegg til at bruken av biodrivstoff reduserer CO2-utslipp, har det også flere
andre miljøfordeler, som eliminering av svovel. 

«For å redusere miljøbelastningen fra sjøfrakten er det viktig å bruke biodrivstoff, og med
tjenestene våre gjør vi det enkelt for kundene våre å redusere karbonutslippet. Vi er veldig glade
for at Lindex, som en av de første kundene globalt, har valgt tjenesten vår og dermed
avkarboniserer hele sjøfrakten sin», sier Dominique von Orelli, Global Head of Ocean Freight,
DHL Global Forwarding. 
 



For mer informasjon, kontakt:

Nina Haugen
Customer Experience Manager Norge
Mobil: 99 51 43 53
E-mail: nina.haugen@lindex.com

Lindex er en av Europas ledende motekjeder, med rundt 460 butikker i 19 land og salg online
over hele verden gjennom tredjepartspartnerskap. Lindex tilbyr inspirerende og prisgunstig
mote, og sortimentet inkluderer flere ulike konsepter innen damemote, barnemote, undertøy og
kosmetikk. Lindex vokser, både i egne kanaler, franchise og sammen med globale
moteplattformer. Lindex høyere formål er å styrke og inspirere kvinner overalt, og Lindex
bærekraftløfte er å utgjøre en forskjell for fremtidige generasjoner ved å styrke kvinner,
respektere planeten og sikre menneskerettighetene. Lindex er et heleid datterselskap av
STOCKMANN plc. Mer informasjon er tilgjengelig på www.lindex.com.
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