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Vi reduserer CO2 -utslippet
-vil du være med på reisen?

Ønsker du som kunde å bidra i vårt arbeid med å redusere CO2- avtrykket?
Hvis svaret er ja, kan du bistå med å sende inn anbefalt prøvemengde og ikke mer enn hva som kreves for aktuell analyse. Vi job-

ber på mange områder med å minske vårt CO2-utslipp og gjennom å ikke sende for store prøvemengder reduserer vi CO2-ut-

slippet i forbindelse med flyfrakt til underleverandører og senere deponering av overskuddsmateriale.

Hva kan du gjøre?

Vann-prøver Sende oss riktig prøvevolum. Informasjon om prøvevolum 

som trengs for hver analyse finnes på www.alsglobal.no.

Jord-prøver Fylle jord kun opp til streken på rilsanposene, som er ca 200 

gram og er nok prøvemateriale til standard-analyser* (f.eks 

Normpakke basic) inkludert reanalyser. Se bildet til høyre.

Tilleggsanalyser Er det aktuelt med tilleggsanalyser på et senere tidspunkt er 

det fint hvis dette fylles i egne rilsanposer eller flasker, slik at 

vi kan lagre disse prøvene i Oslo inntil nærmere beskjed fra 

dere.

 * For større analysepakker, som f.eks Riste- og kolonnetester trengs større prøvemengde, 

se informasjon på www.alsglobal.no

Takk for at du bidrar i vårt miljøarbeid!

alsglobal.no

Fotavtrykket vårt - ALS Norges miljøarbeid
ALS Laboratory Group Norway AS har søkelys på å redusere det miljømessige fotavtrykket og er miljøsertifisert i henhold til ISO 

14001. Vi jobber fortløpende med å finne løsninger på å redusere vårt CO2 -utslipp hvor den største utfordringen er CO2 -ut-

slipp i forbindelse med flyfrakt til underleverandører i utlandet.

De største tiltakene som er på miljøhandlingsplanen er følgende:

• Prioritere miljøvennlige transportalternativer av prøver og emballasje

• Sette opp flere akkreditert analyser på eget laboratorium og prioritere kortreiste analyseleverandører

• Reduksjon i prøvevolum for enkelte parametere og samkjøring av flere analyser
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