Frågor till NMC:s hållbarhetspanel mars 2021:

Vägen mot fossilfrihet
Antal respondenter: 29 av 70

Fråga 1

Kommentarer:
•
•
•
•

Vi har signat upp till RE100 och ska nå det målet senast 2040.
Med i Fossilfritt Sverige. I princip fossilfria i vår egen verksamhet (direkta utsläpp +
köpt energi).
Successiv, storskalig omställning från fossil till förnybar råvarubas.
Långsiktigt mål om klimatpositivitet.

Fråga 2

Kommentarer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

För godstransporter, 2030 för plast.
2040.
Olika i olika scope!
Fossilfri egen produktion 2023, fossilfri värdekedja 2045.
Märklig fråga då vi är fossilfria. Så visst har vi haft en ambition!
Vårt mål handlar om netto-noll snarare än fossilfritt då det är effekten vi vill uppnå.
Minskad fossil användning är ett av flera verktyg på vägen dit.
I driften, sen hela värdekedjan 2030/45 detta är lurigt, vad menar man..
Vi arbetar med Sciece based targets i linje med 1,5 graders målet.
I egna verksamheter 2030.

Fråga 3

Kommentarer:
•
•
•
•
•
•

•

Hittills mindre del av scope 3 men är växande.
Delar av scope 3.
Dock pågår kvalitetsarbete i scope 3 med mål, omfattning och datakvalitet.
Inte hela scope 3 dock, endast tjänsteresor och inköp av produkter och tjänster.
Delar av scope 3.
Räknar på och redovisar scope 3. Arbetar mycket genom att hjälpa kunder minska
klimatpåverkan - levererar klimatrapporter till dem, samt erbjuder modell för att
tillsammans med dem minska deras klimatpåverkan.
Men det gäller inte varenda liten leverantör ner till Scope 3 utan från en viss storlek.
Dock kravställs det i företagets Supplier Code of Conduct som är en bilaga till alla
leverantörs-kontrakt.

Fråga 4

Kommentarer:
•
•
•
•
•

•
•
•

Vanliga certifikat för scope 1–2.
Med målet om att kompensera med negativa utsläpp (carbon removals) senast 2030.
Fokus är på att minska CO2-utsläpp men kompensation skulle kunna bli aktuellt i
framtid för att nå netto-noll.
Troligen, inte idag.
Vi arbetar med med att stötta trädplanering men vi ser det inte som en
kompensation utan ett sätt att öka kolupptaget. Kolupptaget måste ökas oavsett hur
mycket klimatpåverkande utsläpp vi gör och jag ser inte poängen med att koppla
ihop utsläppen med upptaget.
Under utredning.
Inte ännu, men troligen om inte allt för länge.
Fokus ligger givetvis på att åtgärda utsläppen men vi klimatkompenserar den del vi
ännu inte uppnått.

