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Indholdsfortegnelse
Velkommen til OKQ8 Scandinavias Sustainability 
Report 2017/18. Som en af Skandinaviens førende 
brændstofvirksomheder er det vigtigt at fortælle, 
hvordan vi arbejder proaktivt for at reducere vores 
miljøpåvirkning, samtidig med at vi skaber en positiv 
indvirkning på samfundet. 

Denne rapport er OK-Q8 AB koncernens sustainability rapport, og den er 
skrevet i overensstemmelse med den danske og svenske årsregnskabslov. 
OK-Q8 AB har kontorer og aktiviteter gennem datterselskaber i Sverige 
og Danmark, hvilket udgør OK-Q8 koncernen. Koncernen har også 
gennem en samarbejdsaftale virksomhed i OK Detaljhandel AB, som ejes 
af OK Ekonomisk Förening. Dette udgør tilsammen betegnelsen OKQ8 
Scandinavia, som er et af Skandinaviens største brændstofvirksomheder 
med stationer tilpasset både personbiler og tung trafik. I tilfælde hvor OK 
Detaljhandel AB ikke er medtaget i sustainability rapporten, beskrives dette 
enten i tekst eller i fodnote. Yderligere oplysninger om koncernens struktur 
og dens datterselskaber beskrives i kapitel 3.
 
Denne rapport er blevet udarbejdet i overensstemmelse med GRI 
Standarderne: Core option.
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Velkommen til årets rapport
Vi ved, at transport i dag udgør omkring 
en tredjedel af den samlede kuldioxid-
udledning (CO2e-udledning). Som et 
brændstof- og energiselskab har vi en 
stor del af ansvaret for klimapåvirkningen 
fra transport. Det betyder samtidig, at 
vi spiller en vigtig rolle i indsatsen for en 
mere bæredygtig udvikling. 

Hvis vi som virksomhed for alvor skal 
gøre en forskel, er det vigtigt, at vi 
også i fremtiden sætter ambitiøse 
mål for, hvordan vi kan påvirke 
samfundet i en positiv retning. Vores 
bæredygtighedsstrategi er direkte 
forbundet med den globale indsats for en 
bæredygtig udvikling. Derfor er vores tre 
langsigtede mål baseret på tre af FN’s 
globale mål for bæredygtig udvikling: 
Mindre ulighed, Bæredygtige byer og 
samfund samt Klimaindsats. 

Med vores bæredygtighedsstrategi 
forpligter vi os til at reducere vores 
miljøpåvirkning og skabe en positiv 
udvikling på samfundet på en økonomisk 
og ansvarlig måde. Vores strategi og 
mål støtter også FN’s Global Compact, 
samt vores Code of Conduct, der også 
er baseret på Global Compacts 10 
principper for menneskerettigheder, 
arbejdsvilkår, miljø og antikorruption. 

Brændstofindustrien er under konstant 
udvikling, og vi skal være proaktive for 
at være relevante for vores kunder, 

leverandører og samarbejdspartnere. Vi 
arbejder konstant på at drive udviklingen 
af mere klima- og miljøvenlige 
brændstoffer og produkter. 

Det er helt afgørende for vores 
virksomheds fremtid, at vi tænker stort 
og udnytter udviklingen i samfundet 
for at skabe bæredygtige løsninger. 
Især den teknologiske udvikling byder 
på spændende muligheder. Vi ser 
allerede begyndende initiativer inden 
for selvkørende køretøjer, kunstig 
intelligens og udvikling af elmotorer. 
Men potentialet er endnu større. Vi skal 
være på forkant med den teknologiske 
udvikling, så vi kan være en drivkraft for 
morgendagens bæredygtige løsninger og 
dermed en bæredygtig fremtid. 

Nuværende og fremtidige udfordringer 
påvirker vores fremtid og vores 
forretningsstrategi. Vi skal hele tiden 
udvikle os for at møde udfordringer 
såsom klimaforandringer, urbanisering 
og mobilitet, en voksende middelklasse, 
begrænsede naturressourcer, 
digitalisering og elektrificering samt 
udfasning af fossile brændstoffer.  

Bæredygtighed i praksis
En naturlig del af vores
bæredygtighedsarbejde er, at vi aktivt
arbejder for at reducere vores og verdens
klimapåvirkning. Siden 2014/15 har vi
reduceret vores CO2e-udledning med 31%

pr. m3 solgt produkt og reduceret vores
energianvendelse med 12% pr. m3 solgt
produkt. Et andet område er vores indsats
inden for social bæredygtighed, hvor vi
arbejder for at være en arbejdsplads med
ligestilling og med medarbejdere, der
trives og udvikler sig, og hvor forskellighed
værdsættes. Vi vil være en virksomhed
med en inkluderende kultur, der hjælper
med til at reducere eksklusion og bidrager
til mangfoldighed. 

I løbet af året har vi kunnet hjælpe folk
på flugt ved blandt andet at tilbyde
praktikpladser og skabe jobs, der hjælper
til at integrere nyankomne i samfundet.
At vi desuden gav Red Barnet i Danmark
og Sverige vores julegave var yderligere et
tiltag til at bidrage til mindre eksklusion
blandt børn og unge. 

Årets Sustainability Report giver konkrete
eksempler og beskriver mange af de
indsatser, vi foretager for at bidrage til et
bedre samfund, i dag og i fremtiden. Et
eksempel er vores bæredygtige stationer,
som ud over at tilbyde fornybare
brændstoffer og ladestandere til elbiler
også drives med minimal miljøpåvirkning
og bruger 50% mindre elektricitet end
traditionelle stationer. Disse stationer er
en vigtig del af vores mål om at reducere
vores CO2e-udledning med 20% inden
2030. 

J. Magnus Kamryd, Adm. Direktør



Energi

Sustainable Brand Index

LinkedIn

CO2e

Medarbejdertilfredshed

Sociale initiativer

Økonomisk resultat

Vores energiforbrug er blevet reduceret
med 12 % per m3 solgt produkt siden 

2014/15

Vi er brancheførende inden for kategorien 
brændstoffer i Sverige

I løbet af året har vi øget vores antal af 
følgere til over 10.000 i Danmark 

og Sverige

Vores CO2e-udledning er blevet reduceret
med 31 % per m3 solgt produkt siden 

2014/15

Medarbejdertilfredshedsindekset er 
steget fra 3,01 til 3,15 på en skala fra 

1 til 4

OK-Q8 koncernens samlede økonomiske 
resultat efter skat i 2017/18

Takket være projektet Solvatten får ca. 
7.000 mennesker tilgang til rent vand 

dagligt

12% 31%

3,15

7.000

507MSEK
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Årets vigtigste resultater
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Via en væsentlighedsanalyse har vi 
gennemgået alle dele af vores virksom-
hed. Analysen giver os et overblik over 
vores vigtigste udfordringer, risici og 
muligheder. 

Ved hjælp af eksterne interessenter 
og vores interne Sustainability-råd, 
der består af repræsentanter fra 
samtlige af OKQ8 Scandinavias 
divisioner, har vi identificeret en række 
bæredygtighedsområder, hvor vi skal 
prioritere vores indsats og sætte mål. 

Vi er løbende i dialog med vores 
interessenter, såsom kunder, 
myndigheder, interesse- og 
brancheorganisationer. Baseret 
på deres synspunkter, tendenser i 
omverdenen, en risikovurdering og 
Sustainability-rådets synspunkter, har vi 
gennemført en væsentlighedsanalyse. 
Baseret på resultatet fra analysen giver 
Sustainability-rådet anbefalinger til 
strategier, mål og aktiviteter for vores 
bæredygtighedsarbejde. 

Væsentlighedsanalysen er en samlet 
vurdering af, hvilke områder der er 
væsentlige eller udgør en risiko for vores 
virksomhed og interessenter. Analysen 
tager hensyn til de miljømæssige, sociale 
og økonomiske faktorer. 
 
De vigtigste risici, og hvordan vi 
håndterer dem 
Ved en risikovurdering har vi identificeret 
de væsentligste risici i forhold til vores 
forretningsaktiviteter, og som har en 
negativ indvirkning på områderne; miljø, 
sociale forhold og personale, respekt for 
menneskerettigheder samt modvirkning 
af korruption. Vi har derefter identificeret 
de forretningsmæssige risici for disse 
områder, som illustreret på side 5. 

Af de identificerede risici betragtes spild 
og lækager som en væsentlig risiko og 
betragtes dermed som et indsatsområde. 
Dette stemmer også overens med 
vurderingen fra interessenter og 
Sustainability-rådet. Alle andre risici 
håndteres og beskrives i rapporten under 
hvert område. 

For at finde frem til de vigtigste områder 
i vores bæredygtighedsarbejde har vi, ud 
over interessenternes synspunkter samt 
forretningsmæssige risici og muligheder, 
også taget hensyn til tendenser i 
omverdenen. Tendenser i omverdenen 
hører til den del, som vi ikke kan påvirke, 
men som vi må finde måder at forholde 
os til på. Tendenser i omverdenen 
er blandt andet klimaforandringer, 
urbanisering og mobilitet, 
ressourcebegrænsninger, voksende 
middelklasse samt digitalisering og 
elektrificering. Vores væsentlige områder 
fremgår af illustrationen på side 5. 
 
Vores beslutninger tager også 
hensyn til miljøkortlægningen af 
den del af virksomheden, som er 
miljøcertificeret i henhold til ISO 14001. 
Dette er et langsigtet og effektivt 
bæredygtighedsarbejde, som også 
gavner vores forretning.

Vejen til en bæredygtig 
virksomhed 



Vores vigtigste interessenter
Kunder         Medarbejdere 
Ejere           Samarbejdspartnere 
Politikere                             Stat og kommuner 
Myndigheder         NGO´ere 
Leverandører         Medier  
Brancheorganisationer

Identificering og
prioritering af områder

Input fra
interessenter

Væsentligste
områder

Sustainability 
rapport

Strategi  
og mål

Klimaforandringer Biodiversitet og arealanvendelse Politiske beslutningerLuftkvalitet Nye forretningsområder Arbejdsmiljø
Væsentligste områder

5 Sustainability Report 2017/18 

Bæredygtighedsstrategi 
Vi vil reducere vores miljøpåvirkning og skabe en positiv 

indvirkning på samfundet på en økonomisk og ansvarlig måde

Mål
Vi vil være i Top 50 på 
Nordic´s Most Attactive Employer ranking 
i 2025

Vi vil være i Top 50 på Sustainable Brand
Index i 2025

Vi vil reducere CO2e-udledning fra egen 
drift med 20 % i 2030 pr. m3 solgt produkt 
(basisår 2014/15)

Områder for social ansvarlighed
• Miljø
• Sociale forhold og personale
• Respekt for menneskerettigheder
• Modvirkning af korruption

Nuværende og potentielle risici
• Spild og lækager
• Bedrageri
• NGO-aktiviteter på vores adresser 
• Afhængighed af nøglepersoner
• Terroristangreb
• Brand og eksplosion 
• Krænkelse af menneskerettigheder fra leverandører

Interessentdialog & væsentlighedsanalyse

Interessentdialog
Vi erkender vigtigheden af dialog med
de interessenter, som er vigtige for
vores forretningssucces. En del af vores
interessentproces er at gennemgå vores
interessentgrupper hvert år og identificere 
de vigtigste, så vi kan få en konstruktiv 
dialog om udfordringer og muligheder 
indenfor bæredygtighed. Dialogen 
sikrer, at vores bæredygtighedsarbejde 

er relevant og bevæger sig i den 
rigtige retning. Dialogen med vores 
interessenter har hovedsageligt været 
gennem individuelle interviews med 
repræsentanter fra de forskellige 
interessentgrupper. De har prioriteret 
de områder, der er af største betydning 
for dem og bidraget med overordnede 
synspunkter om retningen af vores 
bæredygtighedsindsats.
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Bæredygtighedsarbejdet
2018/2019
Dette sker hos OKQ8 Scandinavia i de
kommende år: 

Hurtigladere til elbiler  
I 2018 vil vi opføre et netværk på i alt 30
hurtigladere til elbiler på vores stationer
i Danmark og Sverige. De er en del af
EU-projektet GREAT, som udgør en grøn
motorvej fra Stockholm til Hamburg. 

AdBlue
Additivet til udstødningsrensning, AdBlue 
omdanner den farlige kvælstofoxid til 
harmløs kvælstof og vanddamp. Pumper 
med AdBlue til personbiler vil blive 
installeret på vores stationer i Danmark 
og Sverige.

Sustainability-rådet 
I Sustainability-rådet er alle divisioner 
repræsenteret Rådet mødes regelmæssigt 
og ud fra vores strategi foreslås mål og 
aktiviteter for bæredygtighedsarbejdet. 
Disse godkendes af ledelsen, før de 
implementeres ude i forretningsområderne.

Bæredygtige bilvaskeanlæg 
Vi skal bygge 50 nye bilvaskeanlæg
i Danmark og Sverige i løbet af de
næste tre år. Anlæggene har indbygget
vandrensning og der anvendes 
svanemærkede 
produkter. Vi er med i 
lobbyorganisationen 
Hållbar biltvätt i Sverige, 
som arbejder for at 
reducere mængden af 
bilvask på gaderne.

Employer branding 
Det er vigtigt for os at være en attraktiv 
arbejdsgiver for eksisterende og potenti-
elle medarbejdere. Målet er at være i top 
50 på Nordics`s Most Attractive Employer 
ranking i 2025.

Nye svenske love 
Den 1. juli 2018 træder den nye lov om 
reduktionspligt i kraft i Sverige. Loven 
omhandler reduktion af drivhusgasser 
fra traditionelle brændstoffer. Et andet 
forslag fra den svenske regering handler 
om at ændre bæredygtighedskriterierne 
for biobrændstof. I EU forhandles i 2018 
det såkaldte fornybarhedsdirektiv, som 
regulerer, hvilke råvarer, der kan anvendes 
i biobrændstoffer.

Vi vil reducere vores miljøpåvirkning 
og skabe en positiv indvirkning på 
samfundet på en økonomisk og 
ansvarlig måde

Ulighed i og mellem lande
skal reduceres

Byer og lokalsamfund skal 
gøres indkluderende, sikre, 
robuste og bæredygtige

Klimaforandringer og 
deres konsekvenser skal 
bekæmpes

Strategi Udfordringer ud fra FN´s 
bæredygtighedsmål Mål og muligheder

Vi vil være i Top 50 på Nordic´s Most
Attactive Employer ranking i 2025

Vi vil være i Top 50 på Sustainable 
Brand Index i 2025

Vi vil reducere CO2e-udledning fra egen 
drift med 20 % i 2030 pr. m3 solgt 
produkt (basisår 2014/15)

Forretningsetik

Transperency

Security

Støj

Bæredygtige stationer

Public relations

Kundetilfredshed

Varemærkeopfattelse

Madsortiment

Ressource begrænsninger
Cirkulør økonomi 
Partnerskaber

Talent management

Menneske- 
rettigheder

Bredt sortiment af
brændstoffer

Diversitet

Vandanvendelse

Nye forretningsområder 
Arbejdsmiljø og sundhed

Politiske beslutninger

Luftkvalitet

Klimaforandringer

Biodiversitet
og areal
anvendelseSpild og lækage

Ansvarlig leverandørkæde

Høj prioritet

Høj prioritetLav prioritet

Interessenternes 
prioriteringer

OKQ8 Scandinavias 
prioriteringer

Væsentlighedsanalyse
Vores væsentlighedsanalyse giver os retningslinjer for udvikling af vores strategi og mål for bæredygtighed.
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Livet med OKQ8 Scandinavia
Målet er at blive en mere
attraktiv arbejdsgiver  
Vi arbejder med tydelige mål for til
stadighed at være en arbejdsgiver, der
opleves som attraktiv. I løbet af året
fortsatte vi med vores initiativ ”Livet med
OKQ8 Scandinavia”.

Hvis vi skal nå vores høje mål, skal vi
tydeligt vise både eksisterende og 
potentielle medarbejdere, hvad vi kan
tilbyde. Derfor har vi opdelt vores arbejde 
i fire fokusområder, der beskriver, hvad vi 
som virksomhed tilbyder:

Modige ledere - vi opfordrer modige 
ledere til at træffe beslutninger og 
drive vores forretning fremad. 

Familie og fritid - vi lægger vægt på 
en sund balance mellem arbejde 
og fritid og opfordrer til opladning i 
fritiden. 
 
Udvikling og talent - vi løfter vores 
talenter og tilbyder uddannelse til 
dem, der ønsker at udvikle sig yder-
ligere eller øge deres kompetencer. 

Fleksibel arbejdsplads - vi er mobile 
og mener, at en fleksibel arbejds- 
plads gør os mere effektive og mere 
modtagelige.

Stort udvalg af kurser 
For at udvikle vores medarbejdere tilbyder
vi mange uddannelsesmuligheder.
Vi organiserer blandt andet et årligt
lederdøgn for vores cirka 130 ledere fra
Danmark og Sverige. I år var temaet
Employer Branding. For kommende ledere
inden for OKQ8 Bank, Shared Service og
Customer Service har vi ydermere i år
startet pilotprojektet Talents in Motion.

Vores unikke mentorprogram er rettet
mod dem, som er ledere og ønsker at 
udvikle deres lederskab. Programmet 
består af personlige møder fordelt 
over tolv måneder med en mentor fra 
organisationen. Programmet fokuserer
på udvikling af lederskab indenfor 
forretningsudvikling, værdier, strategier,
effektive teams, personlig ledelse og
udvikling. Det er et meget populært
program, som har mange ansøgere. 
 

Medarbejdertilfredshed
Siden 2014 har vi to gange årligt 
gennemført en intern medarbej-
derundersøgelse, NMI (Nöjd Medarbetar 
Index - Medarbejdertilfredshedsindeks).
Resultatet er steget fra et indeks på 3,01 
til 3,15 i 2017/18 på en skala fra 1 til 4, 
hvilket vi er meget tilfredse med. Svar-
frekvensen var på 93 procent i 2017/18.

Undersøgelse: Nordic’s Most
Attractive Employer 
I 2017 har vi sammen med
Universum analyseret vores placering i
undersøgelsen: Nordic´s Most Attractive
Employer. Vores mål er, at vi i 2025
skal være blandt de 50 virksomheder
i toppen af Universums undersøgelse.
Undersøgelsen viser, at vi ligger på en
plads mellem 110-150.

Blandt vores medarbejdere
er det hele 40 procent, der vil 
anbefale OKQ8 Scandinavia
som arbejdsplads.

Balancen mellem arbejde og
fritid er det, der lægges mest
vægt på, når de unge vælger
arbejdsgivere i dag. 
Kilde: Nordic’s Most Attractive Employer ranking 2017
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Vores arbejdsmiljø 
Vi arbejder strategisk og operationelt
med arbejdsmiljø på vores stationer og
depoter samt på vores kontorer. Ud fra
risikovurderinger og sikkerhedsbesøg har
vi kortlagt vores arbejdsmiljøarbejde. Ud
fra disse kortlægninger kan vi opstille
mål og vurdere, hvilke forebyggende
aktiviteter vi skal arbejde med.

Grundlaget for vores arbejdsmiljøarbejde
er vores ledelsessystem “Sådan Gør Vi”,
som i store træk følger standarderne,
OHSAS 18001 (arbejdsmiljø) og
ISO 14001 (miljø). I “Sådan Gør Vi”
findes 18 forskellige processer, som
blandt andet omfatter håndtering
af hændelser og kriser, audits, Safety
Walks, risikovurdering, håndtering af
leverandører, miljø, arbejdsmiljø og
sundhed samt sikkerhed. Ups & Av er
vores digitale system til rapportering af
uønskede hændelser. Der indrapporteres
cirka 1.000 uønskede hændelser i
systemet om året. Formålet med
rapporteringen er, at vi hele tiden skal
forbedre os for at skabe et mere trygt og
sikkert arbejdsmiljø og for at reducere
vores miljøpåvirkning.

Safety Walks 
Safety Walks, er sikkerhedsrunder, som
gennemføres flere gange om året på
stationer, depoter og kontorer. Formålet
med Safety Walks er at identificere og
eliminere mulige årsager til ulykker. I
2017/18 blev der gennemført 2.275 
Safety Walks, hvilket overstiger vores
mål på 2.000. Dette er et signal til vores
medarbejdere om, at vi tager sikkerhed
og arbejdsmiljø alvorligt og altid er
opmærksomme på områderne.

Hvert år gennemfører vi audits i henhold
til vores auditplan. Audit kan udføres af
os selv, vores ejere eller af et eksternt
firma som en certificeringsaudit. Formålet
med disse audits er at vurdere, om
ledelsessystemet overholdes, og om det
bidrager til værdi og effektivitet.
 

Uddannelse 
I vores undervisningsportal har
vi forskellige online kurser og
træningsmoduler inden for sikkerhed,
arbejdsmiljø, sundhed og miljø. Nogle
kurser er obligatoriske, mens andre er
frivillige. Uddannelsen registreres og
danner grundlag for vores træningsindeks,
som beregnes som antal uddanelses-
timer pr. medarbejder. I år har vi opnået 
et training index på 3,74, i forhold til 
vores mål på 3,7. 

Inden for det forebyggende arbejde har 
vi et fordelsprogram for alle medarbej-
dere. Vi har f.eks. et sundhedsbidrag, der 
kan benyttes af alle medarbejdere.

Udvikling af arbejdsmiljø 
Med udgangspunkt i vores ledelsessystem 
“Sådan Gør Vi” arbejder vi løbende på 
at forbedre arbejdsmiljøet. Vi fokuserer 
specielt på det psykiske arbejdsmiljø, da 
det er her de største udfordringer findes i 
relation til et hårdere socialt samfund.

Vi har haft en stigende rapportering af 
hændelser mellem 2016/17 (808 stk.) 
og 2017/18 (943 stk.). Rapporteringen 
af near misses har været konstant i 
samme persiode. I forhold til sidste år har 
antallet af personskader og antallet af 
fraværsdage steget med henholdsvis 30 
procent og 20 procent. 

Vi måler sygefravær og vurderer, hvor-
dan vi kan reducere arbejdsrelateret 
sygefravær.

I både Danmark og Sverige har
vi et arbejdsmiljøudvalg med en
sammensætning, hvor alle 
medarbejdere er repræsenteret. 
Udvalgene mødes to gange om 
året for at følge op på og diskutere 
arbejdsrelaterede problemstillinger 
og hændelser samt beslutte, hvilke 
arbejdsrelaterede aktiviteter, der skal 
udføres i løbet af året.

I over et år har medarbejderne på
kontoret på Sveavägen i Stockholm
arbejdet i et aktivitetsbaseret miljø. I
stedet for traditionelle kontorer deler
vi ressourcer og pladser. Vi har flere
mødesteder og lokaler, som er tilpasset
forskellige behov.
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Medarbejdere

Hændelser

Hændelser

52 % 48 %
Virksomhedens fordeling af 
kvinder og mænd

Antal ansatte

Sverige

Kriminalitet**

Contractors

Personskader

Near misses

Dødsfald

Kunderelaterede hændelser

692 / 627

245 12,6

5

14 5,08

27 2,75243

4 4,96

12 2,13

12,6 24 2,76

117 6,00 51 5,1985 4,41 42 4,83

259 13,3 128 13,0242 12,6 136 15,6

27 1,39 12 1,2229 1,51 7 0,81

0 0 0 00 0 0 0

372 / 442279 / 250 599 / 435

565 / 524 158 / 15436 / 28 443 / 398Danmark

Type af hændelse

Egne ansatte

Ansættelsesaftale

Egne anlæg

LWC1)

Fast 
Kvinder / Mænd

Antal hændelser

2017/18 2017/18

Antal hændelserHændelsesindex*

2016/17 2016/17

Hændelsesindex*

Heltid 
Kvinder / Mænd

Midlertidig 
Kvinder / Mænd

Deltid 
Kvinder / Mænd

Ansættelsestype

Contractors

LWC Severity rate3)

* Omfatter fuldtids- og deltidsansatte samt timelønnede medarbejdere

Medarbejder kategorier

Kvinder

Direktion

Total antal ansatte i 
OKQ8 Scandinavia

Bestyrelse, OK-Q8 AB

67% (4)

1.572

33% (2)

1.429

25% (2)

33% (2)

75% (6)

67% (4)Bestyrelse, Q8 Danmark A/S

Mænd

Sygefravær

Sverige

Danmark

2015/162016/172017/18

1,9 2,111) 3,3

5,75,95,4
1) På grund af nyt lønsystem repporteres et gennemsnit på 9 måneder

* Hændelseindex: Antal ulykker x 200.000 pr. antal arbejdstimer
** Indeholder kun eksterne hændelser såsom røveri, bedrageri, indbrud og vold

1)  LWC (Lost workday cases) – Antal arbejdsskader med fravær
2)  LWC Severity – Antal fraværsdage per LWC
3)  LWC Severity rate – Antal fraværsdage ved arbejdsskader x 200.000 per antal arbejdstimer

2017/18 2017/182017/18 2017/182016/17 2016/172016/17 2016/17

Totalt 3.001*

7,07

10,8

3,42

2017/18 2016/17

LWC Severity2)

6,60 3,36
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Vores sociale engagement
Vi hjælper unge med at få arbejde 
I 2014 startede vi programmet Ung på väg i Sverige, et praktikprogram, som har til formål at reducere eksklusion af personer inden
for rammen af arbejdsformidlingens jobgaranti for unge. Dette indebærer, at vi tager imod praktikanter i tre måneder for at give
dem erfaring med arbejdslivet. I vores kundeservice i Avesta har vi cirka 50 unge mennesker i praktik om året. Det vigtigste for os er, at
praktikpladsen resulterer i et fast arbejde, og hidtil har 40 procent af vores praktikanter fået et job efter ca. et år, hvilket er glædeligt.

Efter praktikken fik
jeg et job hos OKQ8 

Scandinavia

Interview med Katarina Bogic, 22 år,
som har deltaget i praktikprogrammet
Ung på väg og derefter har fået en
projektansættelse. 

Hvordan kom du i kontakt med vores
praktikprogram?
– Jeg var nyuddannet inden for
kommunikation og søgte egentlig job via
arbejdsformidlingen. Jeg blev spurgt, om
jeg ville have en praktikplads, og sagde ja.

Hvilken uddannelse har du?
– Jeg har læst medie- og
kommunikationsvidenskab på Jönköping
University og blev færdig i juni sidste år.

Hvor længe har din praktikplads varet,
og hvor har du arbejdet?
– Jeg fik en praktikplads i kommunika-
tionsafdelingen på OKQ8 Scandinavias 
kontor i Stockholm. Praktikken varede i tre 
måneder og jeg  overgik derefter til en 
projektansættelse, hvilket jeg selvfølgelig 
er rigtig glad for. Min titel er Communi-
cation Assistant og jeg hjælper til med 
forskellige kommunikationsindsatser.

Tillykke! Hvilke råd har du til andre,
der er i samme situation som du var i?
– At de skal tage chancen, selvom det
kan være hårdt økonomisk. Jeg ønskede
virkelig at komme ind i arbejdslivet og
gerne i Stockholm, hvilket indebærer hård
konkurrence. Hvis man vil noget tilstræk-
kelig meget, får man det til at fungere!
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Korta vägen hjælper nyankomne  
Under flygtningebølgen i 2016 så OKQ8 Scandinavia en mulighed for at tilbyde nyankomne akademikere arbejde. For os er det vigtigt
at være en del af samfundet og at kunne hjælpe til der, hvor der er brug for det. Derfor har vi lanceret et mentorprogram rettet mod
akademikere, der for nylig har fået opholdstilladelse. Formålet er at introducere dem til svensk arbejdsliv, og hidtil har 15 personer deltaget i
programmet, der indebærer at arbejde på et af vores kontorer i Sverige.

Jana flyttede til Eskilstuna fra Kroatien for tre år siden. Hun har en bachelorgrad i erhvervsøkonomi fra Beograds universitet.

Dette er virkelig blevet en win-win, både for os som virksomhed og
for deltagerne. Programmet har skabt en intern stolthed over, hvad

vi foretager os som virksomhed, og samtidig har vi fået værdifuld viden. 
Martina Stenberg,  Head of HR

At få mulighed for at få en praktikplads betyder meget. Det var virkelig svært at 
komme fra et andet land og finde et job, selvom jeg har en uddannelse. Gennem 

praktikpladsen hos OKQ8 Scandinavia har jeg lært meget om kulturen på svenske arbejdspladser, 
hvilket er utroligt værdifuldt. Efter praktikken fik jeg en ansættelse som økonomiassistent ved 
finansafdelingen, Shared Services i Västerås – det føles selvfølgelig fantastisk.
Jana Perovic Jovanovic, Økonomiassistent



8 ud af 10
unge får arbejde, praktik
eller uddannelse efter
at have deltaget i et
mentorprogram med Bryd
unges ledighed NU!
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Chefer styrker unges selvtillid 
I Danmark støttede vi i 2017/18 organisationen Foreningen Nydanskers mentorvirksomhed Bryd unges ledighed NU! Arbejdssøgende
mellem 15 og 30 år får på en boot camp hjælp med jobsøgningsværktøjer og personlighedstest samt mulighed for at møde
arbejdsgivere. Fra OKQ8 Scandinavia deltager stationschefer med stort engagement også som mentorer, hvilket også hjælper med til at
udvikle deres lederskab.

Vi deltager, fordi vi gerne vil gøre en forskel. Da mange af vores medarbejdere på stationerne er unge, har vi mulighed for at tilbyde en
ansættelse efter boot campen. I gennemsnit har otte ud af ti unge mennesker fået arbejde, praktik eller uddannelse efter at have 
deltaget i boot camp.

Bryd unges ledighed NU!
 
På hvilken måde støtter Q8 projektet?
–      Q8 støtter Bryd unges ledighed NU!
ved at udvikle og deltage i vores boot
camps, være mentorer, give økonomiske
bidrag, skabe PR og tilbyde sine lokaler.
For os er det utrolig værdifuldt. 

Hvad betyder støtten for jer?
–     At vi kan tilbyde unge mennesker
mere end bare mentorordninger, hvilket
er vores hovedaktivitet. En del unge synes,
at det virker krævende at søge arbejde.
På vores boot camps får de hjælp med
at skrive jobansøgninger og CV, lære at
netværke, tage en personlighedstest og
øve sig på fiktive ansættelsessamtaler,
blandt andet med ledere fra Q8. Bagefter
vil en del unge også gerne have en
mentor.

Hvordan opfatter I samarbejdet med
Q8?
–     Det er en loyal samarbejdspartner,
som brænder for at gøre en forskel for
unge - blandt andet fordi Q8 har mange
unge medarbejdere ansat. Vi er stolte
af samarbejdet og fremhæver ofte,
hvordan man kan gøre meget med små
midler. Flere andre virksomheder har
udvist interesse for at arbejde med os på
samme måde.

 

Hvordan ser resultaterne ud?
–     Siden 2014 har vi haft over 400
deltagere. Næsten 80 unge har siden
deltaget i et mentorprogram, heraf tolv
med stationschefer fra Q8. Otte af disse
unge fik senere en eller anden form for
ansættelse, hvilket er fantastisk.
 
Hvad sker der fremover? 
–     Vi vil fortsætte med vores 
boot camps, som er blevet populære 
i mange kommuner. Flere har spurgt, 
om vi kan gennemføre flere, men det 
kræver desværre ressourcer, som vi ikke 
har. Jeg har hørt, at OKQ8 Scandinavia i 
Sverige har haft gode resultater med sine 
praktikanter, og det kunne måske være 
spændende at prøve en lignende model 
her i Danmark.

Cathrine Klokkedal, projektleder,
Foreningen Nydansker om Bryd unges
ledighed NU!



Petra Wadström vandt i 2017 EU´s 
pris for kvindelige innovatører
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Vi sponsorerer Solvatten i
Uganda 
Bæredygtighed er et
fokusområde i alt, hvad vi gør,
så det er vigtigt for os at være
en aktiv samfundsaktør med et
socialt engagement. 

Siden 2015 har vi sponseret
vandrensningsprojektet, Solvatten i
Uganda, som har til formål at distribuere
vandrensningsdunke til udsatte familier.
Hver bilvask hos os giver en ugandisk
familie fire liter rent vand. Hidtil har vi
med hjælp fra vores kunder bidraget til 60 
millioner liter rent vand. Det føles utrolig
godt.

30 liter
En Solvatten-beholder kan indeholde

ti liter vand og kun ved hjælp af
solen renser den op til 30 liter vand

om dagen. Beholderen kan anvendes
i syv år og giver i det tidsrum cirka

60.000 liter. Vandet i beholderen kan
blive op til 75 °C, hvilket betyder,

at energiforbruget til opvarmning
af vandet reduceres, og træerne i
nærområdet kan få lov til at blive

stående. Ingen batterier, filtre
eller kemiske tilsætningsstoffer er

nødvendige – kun solen.

7.000
Takket være projektet får 7.000 

mennesker dagligt tilgang til rent og 
varmt vand

En bilvask hos OKQ8 Scandinavia
giver 4 liter rent vand til en familie i

Uganda

Bilvask, som gør noget godt 

En bilvask giver fire liter rent vand
til en familie i Uganda. Siden 2015
har OKQ8 Scandinavia sponsoreret
Solvatten, og grundlæggeren Petra
Wadström sætter stor pris på det
konkrete samarbejde. 
 
Hvad betyder OKQ8 Scandinavias
støtte til Solvatten?
–     I praksis betyder det, at 7.000 
personer får tilgang til to liter rent vand 
pr. person om dagen. I dette tilfælde er 
der desuden en tydelig kobling mellem 
selve miljøaspektet, fra bilvask til rent
drikkevand. 

Hvor vigtigt er det, at virksomheder
har et socialt engagement?
–     Alle virksomheder bør indarbejde
denne form for engagement i deres
værdier. Der findes mange forskellige
løsninger. Det drejer sig om at tænke
visionært og skabe større værdi i det, man
foretager sig for, at den næste generation
kan have det godt. Det er også godt, at
medarbejderne i virksomheden, kan se, at
de ikke kun går efter økonomisk gevinst,
men også tænker langsigtet og har et
menneskeligt perspektiv.

Hvordan fik du ideen til Solvatten?
–      Jeg mødte kvinder, som havde
problemer med fattigdom, beskidt vand
og syge børn. Så opstod ideen om at give
dem et redskab til at benytte solenergi.
Når Solvatten-beholderen anvendes 
slipper kvinder og piger for at gå langt for 
at hente træ til at opvarme vandet med. 
Solvatten har i dag 240.000 brugere i 20 
lande.
 
Er der nogen Solvatten-brugere, som
du særligt kan huske?
–     Jeg kan især huske nogle kvindelige
mælkebønder. De var nødt til at stå op
meget tidligt for at koge vand til at vaske
køernes yver med før malkningen. Nu
kan de i stedet opbevare vandet i en
Solvatten-beholder og slippe for at stå så
tidligt op. Takket være et rent yver og rene
hænder holder mælken også længere, og
de kan tjene flere penge. 

Hvordan foregår rensningen af
vandet?
–     Den sorte Solvatten-beholder, som
kan indeholde ti liter vand, kan åbnes
som en bog. Når vandet bliver belyst af
solen, renses det af solens varme, og
man udnytter UVA- og især UVB-lys.
Solen desinficerer mikroorganismerne
og hverken filtre eller kemiske
tilsætningsstoffer er nødvendige. Når
vandet er renset, skifter en indikator fra
en rød, trist mand til en grøn,
glad mand. I Uganda tager
det cirka to timer, og vandet
opvarmes til cirka 75 °C. 
 
Hvor længe kan Solvatten-beholderen
anvendes? 
–     Flere gange om dagen i syv år.
Det her er et langsigtet projekt. Vores
mål er at reducere forekomsten af
infektionssygdomme i verden. To
milliarder mennesker i verden har
hygiejnerelaterede infektionssygdomme,
ofte indvoldsorm, som også er en
almindelig årsag til underernæring. Med
forbedret hygiejne og rent drikkevand
bliver børnene raske og kan gå i skole.
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Vi værner om vores kunder
Vi skal være en muliggører for mennesker i bevægelse, og vi skal altid være det på en varm og
imødekommende måde. I de senere år har vi arbejdet med en Lean-baseret tilgang, der hjælper os med
at optimere kundetilfredsheden. Inden for disse rammer har vi arbejdet meget med kundeservice. Vores
kunder skal f.eks. altid modtage en personlig hilsen, når de besøger vores stationer eller har kontakt med
vores sælgere.

Sådan arbejder vores kundeservice 
Der arbejder omkring 120 medarbejdere i vores kundeservice i Sverige og Danmark.
Vores medarbejdere kan hjælpe med alt fra at bestille et nyt kundekort til at svare på 
spørgsmål om vores forsikringsprodukter. 
 
Smartere arbejdsgang
I 2017 har vi udarbejdet prognoser for vores kundeservicebemanding. Vores bemanding er
for eksempel baseret på, hvordan vi var bemandet i den tilsvarende periode året før, hvilken
dag det er i måneden, eller om vi har en igangværende kampagne. Siden vi introducerede
denne bemandingsmetode, har vi set tydelige positive resultater, både hvad angår trivsel
og kundetilfredshed. Generelt har vi både tilfredse kunder og lav personaleudskiftning i
kundeservice. Hvis medarbejderne trives og har gode muligheder for at yde en god indsats,
mærkes det tydeligt i kontakten med kunderne.  

Vi satser på ledere
I løbet af året gennemførte vi også et forberedende lederprogram med tolv medarbejdere. 
Målet er, at de i fremtiden skal være ledere. Under den otte måneders lange uddannelse 
har tre af deltagere allerede fået et lederjob.
 
Mystery Shoppers
Fem gange om året får hver station besøg af en såkaldt Mystery Shopper, som bedømmer
alt lige fra, hvor rent der er på toiletterne, til de ansattes imødekommenhed. Resultaterne
bruges specifikt i vores forbedringsarbejde og til at beslutte, hvilke områder vi skal fokusere
på med mere information og uddannelse.

At skabe en bedre
verden ved at udvikle
de mennesker, der

arbejder hos os, er noget, jeg
brænder for
Thorbjörn Bornsjö, Head of Customer Service



1 million samtaler pr. år

Vores kundeservice i tal

Vores NKI (Nöjd Kund Index -
Kundetilfredshedsindeks) 

ligger på 81 ud af 100.

Med en KPI (Key Performance Indicator)
måler vi, hvor venlige og høflige vi opfattes.
Hele 92 procent af vores kunder synes, at vi

lever op til dette

200.000 mails eller
Facebook-henvendelser

Kø-tiderne i telefonen er sjældent
over et minut
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Lena Sammeli-Johansson, bæredygtighedschef
hos skovbrugsvirksomheden Sveaskog.
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Mød en af vores kunder

Sveaskog om samarbejdet
med OKQ8 Scandinavia 
 

OKQ8 Scandinavia
lever op til vores høje

bæredygtighedskrav
 
Sveaskog er Sveriges største skovejer
med 14 procent af det produktive
skovareal. Kerneforretningen er
salg af tømmer og råtræ samt
biobrændstof. OKQ8 Scandinavia
har været leverandør til Sveaskog
i mere end ti år.

Hvad indebærer aftalen mellem jer og
OKQ8 Scandinavia?
–     Det er en rammeaftale med
en beregningsformel for, hvordan
prissætning finder sted. Den opdateres
hver fjortende dag.

Hvorfor valgte I OKQ8 Scandinavia?
–     Vi valgte OKQ8 Scandinavia, fordi de
har de bedste leveringsmuligheder for
vores afdelinger i hele landet, og fordi de
kan tilbyde HVO 100. 
 
Var bæredygtighed en parameter i
jeres valg af brændstofleverandør? 
–     Absolut, bæredygtighedsperspektivet
er vigtigt i forhold til alle vores
leverandører. OKQ8 Scandinavia lever op
til vores høje krav. Når vi arbejder med
bæredygtighed, tænker vi både på de
sociale og miljømæssige aspekter 
 
Kan du give nogle eksempler på
miljøaspektet? 
–     Inden for miljøområdet arbejder
vi på at reducere brugen af fossile
brændstoffer. Vi anvender for eksempel
HVO. Det er vigtigt for os at have
løbende dialog med vores leverandører
om udvikling og anvendelse af fossil-frie
brændstoffer. 

 

 
Hvordan arbejder I med social
bæredygtighed? 
–     Det er et område, hvor vi og OKQ8
Scandinavia tænker meget ens. Begge
virksomheder er aktivt engageret i
f.eks. praktikprogrammer for
unge jobsøgende. Vi er også begge to
repræsenteret i hele Sverige. Mange
steder uden for storbyområderne er det
ekstra vigtigt, at vi kan tilbyde job til
unge. 
 
Hvordan ser jeres brændstofbehov ud
i fremtiden? 
–     Et af vores mål inden for
bæredygtighed er at reducere vores
CO2e-udledning. Derfor stræber vi
efter en øget anvendelse af fossil-frie
brændstoffer, hvor det er muligt. Det er
noget, vi løbende diskuterer, og som jeg
oplever, at OKQ8 Scandinavia har en god
forståelse for.



Fossile råvarer Raffinering Råvarer
Raffinerede produkter
Additiv

OKQ8 Scandinavia
Brændstoffer
Smøreolier

Kunder 
Private
Erhverv

Stationer og IDSFornybare råvarer
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Fokus på bæredygtighed i
leverandørkæden
Vores kerneforretning som energi- og olieselskab er at købe og sælge olieprodukter, der opfylder kundernes
behov og krav. I vores miljørapportering er hovedfokus derfor på vores olieprodukter.

Vores leverandørkæde 
Da vi hverken udvinder olie eller ejer raffinaderier kommer vi relativt sent ind i processen. Vi køber fossile og fornybare råvarer i form af
raffinerede produkter og additiver. Vores fossile råvarer kommer fra forskellige nordiske leverandører. Den råolie, som anvendes, kommer
hovedsaglig fra Rusland og Nordsøen. Vores fornybare råvarer er landbrugsprodukter i form af vegetabilske eller animalske olier fra mange
forskellige lande. Hovedparten af olieprodukterne distribueres til vores depoter i Danmark og Sverige.

Vi opbevarer brændstof på vores depoter og tilsætter additiver, inden de distribueres til vores stationer eller direkte til private og
erhvervskunder. Smøreolie blandes og emballeres på vores depoter, inden de distribueres til kunderne. En stor del af den brugte smøreolie,
f.eks. fra bilværksteder, indsamler vi og returnerer til raffinaderierne til genanvendelse, hvilket giver både økonomiske og miljømæssige fordele.
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Høje krav til leverandørerne
Vi stiller høje krav til vores
leverandører, hvad bæredygtighed
angår – især vedrørende sporbarhed
og arbejdsforhold. Derfor er vores
vurderingsproces vigtig og bliver grundigt
udført. 
 
Grundlæggende krav 
Vi har i mange år været tilsluttet FN 
Global Compact, og når vi vælger
leverandører sikrer vi, at de følger disse 
retningslinjer. Gennem FN Global 
Compact støtter vi ti vigtige principper for 
menneskerettigheder, arbejdsvilkår, miljø 
og antikorruption.

Leverandører af brændstof og
smøreolie
Vi oplever det som en styrke, at vi ikke
udvinder olie eller ejer vores egne raffina-
derier. Vi er ikke bundet til at sælge
noget specifikt produkt, men kan sælge
de produkter, der kræves på markedet,
og som vi tror på. OKQ8 Scandinavia har
elleve nordiske brændstofleverandører
- seks leverer fossile og fem leverer
fornybare brændstoffer. Vi køber færdige
produkter fra raffinaderier, som vi har
langsigtede relationer med, og som har
en højtudviklet tilgang til miljø og
bæredygtighed. 

Dialog og kontrol
Vores Code of Conduct for leverandører
bygger på de ti principper i FN Global
Compact. Ved indgåelsen af vores
årlige indkøbsaftaler kræver vi, at vores
leverandører også overholder koden.

Grundlaget for vores samarbejde er
dialog og et fælles værdigrundlag.
I forbindelse med indkøbsaftalerne
gennemgår vi de eventuelle
certificeringer, som leverandøren har,
og i hvilket omfang, vi bedømmer,
at virksomheden opfylder vores krav.
Gennem grundige, løbende kontroller
og audits, herunder af en uafhængig
tredjepart, kan vi være sikre på et vist
kvalitetsniveau hos vores nuværende
leverandører. I tilfælde af misligholdelse
kan vi hurtigt genforhandle eller afbryde
et samarbejde, men vi har aldrig haft
grund til at gøre det, hvilket vi er meget
taknemmelige for. 

Leverandører af fossile brændstoffer
De virksomheder, der leverer fossile
brændstoffer til os, gennemgår en ekstra
kritisk vurdering, da de udgør en højere
risikofaktor for miljøet. Vores leverandører
køber hovedsaglig deres råolie fra
Rusland og Nordsøen. Den største risiko
i den fossile leverandørkæde er, at vi ikke
har fuld sporbarhed. Vores leverandører
ved ofte, hvilke lande olien kommer
fra, men i slutprodukterne er råvarer fra
flere forskellige steder blandet sammen.
Vi kræver derfor, at vores leverandører
vurderer og evaluerer deres leverandører
i forhold til vores Code of Conduct eller
tilsvarende egen Code of Conduct.

I forbindelse med vores tredjeparts
audits har vi identificeret risici i forhold
til overholdelse af vores Code of Conduct
i den fossile leverandørkæde. Dette har
vi gjort opmærksom på og fulgt op på
for fortsat at forbedre produkternes

bæredygtighed. De største afvigelser
findes i råvarefremstillingen, hvorimod
vi har godt kendskab til og er trygge ved
vores leverandørers miljømæssige og
sociale ansvar i selve produktionen af
olieprodukterne. 
 
Leverandører af fornybare 
brændstoffer
Ved vurdering af fornybare brændstoffer
tager vi ligeledes udgangspunkt i en
række af vores egne kriterier og FN Global
Compacts 10 principper. Brændstoffer
skal f.eks. fremstilles på en måde, der ikke
krænker menneskerettighederne. Med
tredjeparts certificeringer, herunder ISCC
(International Sustainability & Carbon 
Certification) og RSPO (Round Table on 
Sustainable Palm Oil), samt fuld spor-
barhed, kan vi stole på håndteringen af 
fornybare brændstoffer. Opfølgning sker 
via vores kontrolsystem efter retningslin-
jerne i loven om bæredygtighedskriterier 
for biobrændstoffer. Loven sigter bl.a. på 
at beskytte land med stor biodiversitet.
Vi har modtaget en såkaldt bæredygtig-
hedsmeddelse fra det svenske energitilsyn, 
der sikrer, at alle håndterede biobrændst-
offer er bæredygtige efter loven.   

Miljømærkede produkter
Ud over brændstoffer vælger vi gerne
produkter til vores butikker, som er
mærket med f.eks. Fairtrade og Svanen.
Mærkningerne betyder, at de er
kontrolleret af tredjepart.
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Spørgsmål og svar på, hvordan
vi vurderer vores leverandører: 
 
Hvad er målene vedrørende 
brændstofleverandører og
bæredygtighed?
Vi vil vurdere alle brændstofleverandører
ud fra fastlagte bæredygtighedskriterier. 

Hvilke kriterier bedømmes de ud fra?
Oprindelsesland, råvare, hvorvidt råvarens
fremstilling er forbundet med sociale
eller etiske risici, hvilke certificeringer,
der bruges til at klassificere råmaterialet,
og hvordan leverandøren beskriver sit
arbejde med relevante ILO-konventioner. 

Hvordan ser resultatet ud? 
Vi vurderer, at tre af vores elleve
leverandører er højrisikoleverandører.

Hvad sker der med
højrisikoleverandørerne?
Vi vægter de forskellige
vurderingskriterier, og tager samtidig
i betragtning, hvor stor en del af vores
brændstofportefølje, vi køber hos den
nuværende leverandør. Derefter beslutter
vi, hvilke leverandører vi vil auditere i den
nærmeste fremtid. Det er målsætningen,
at alle leverandører, der vurderes som
højrisikoleverandører, skal auditeres af en
tredjepart i 2018/2019.

Hvordan er det gået hidtil?
En af højrisikoleverandørerne blev 
auditeret i 2017/2018. Det er primært i 
den fossile leverandørkæde, at vi finder 
afvigelser i form af manglende vurdering 
af det sociale område, hvorimod der 
ofte er foretaget en miljøvurdering. De 
pågældende leverandører skal udarbejde 
en handlingsplan for at rette op på man-
glerne. I den fornybare leverandørkæde 
findes der flere certificeringer med 
krav til såvel sociale som miljømæssige 
spørgsmål.

Hvad sker der efter vurderingen?
Vi følger op på handlingsplanen efter et
år for at sikre, at højrisikoleverandørerne
arbejder aktivt med problemstillingerne.
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Brændstof med mindst
mulig miljøpåvirkning
Størstedelen af vores
miljøpåvirkning kommer fra
vores brændstoffer. Derfor
stræber vi efter at øge andelen
af fornybare brændstoffer i
vores eksisterende produkter
samt at tilbyde helt fornybare
alternativer. 

Den eksisterende køretøjsflåde, hvor
98 procent af alle personbiler har en
konventionel forbrændingsmotor, gør det
nødvendigt at øge andelen af fornybart
brændstof for at reducere CO2e-udledning- 
en her og nu. Lovgivningen i Danmark og 
Sverige, som påvirkes af nye EU-regler, har 
stor indvirkning på vores bæredygtigheds-
arbejde. I forhold til fremtidens brændst-
offer. 

En vigtig del af vores brændstofstrategi er
at arbejde med et lavt blandingsforhold,
dvs. iblanding af biobrændstoffer i
traditionel benzin og diesel, hvorved
CO2e-udledningen reduceres. Det bidrag-
er til vores og samfundets mål om lavere 
drivhusgasudledninger. Samtidig har vi en 
løbende dialog med vores leverandører

af fossile brændstoffer, og ambitionen
er at udvikle bæredygtige produkter
sammen med dem. Derved forbedrer
vi løbende vores egne og vores
leverandørers viden og muligheder for
øget kontrol af leverandørkæden. 
 
Transportsektorens efterspørgsel efter
fornybare brændstoffer betyder, at vi
i dag sælger fossilt benzin og diesel.
Derfor har vi en vigtig opgave i at drive
udviklingen hen imod fossilfrihed ved
konstant at forbedre og gøre vores
brændstoffer mere bæredygtige. I
2016 øgedes andelen af fornybare
brændstoffer i transportsektoren og
udgjorde på energibasis 19 procent af
brændstoffer til transport på det svenske
marked, sammenlignet med 14,7 procent
i 2015.

OKQ8 Scandinavias diesel indeholder nu
op til 40 procent fornybart brændstof,
heraf 35 procent syntetisk diesel (HVO)
og 5 procent RME, samt rengørende
og beskyttende tilsætningsstoffer til
motoren. Resultatet er en reduceret
CO2e-udledning på op til 35 procent
sammenlignet med fossilt diesel.

OKQ8 Scandinavia sælger i dag diesel 
med en fornybar andel på ca. 40 procent 
på 450 anlæg i Sverige. 
 
Kvotepligt i Danmark
I Danmark er der kvotepligt på brænd-
stof, og 5,75 procent af al solgt energi i 
form af flydende brændstoffer til vejtrans-
port skal være fornybar. Kvoten stiger til ti
procent i år 2020. Vi følger naturligvis 
lovgivningen og har en løbende dialog 
med leverandører, bilproducenter,
samarbejdspartnere, brancheforeninger 
og myndigheder om, hvordan CO2e-ud-
ledningen kan reduceres på en bæredyg-
tig og langsigtet måde.
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Benzin med en høj andel 
ethanol
Vi arbejder på at øge andelen af 
biobrændstoffer i fossile brændstoffer, da 
det har en umiddelbar virkning. Bilgas 
og el er andre spændende alternativer, 
som vi også tilbyder, og som kan blive 
vigtige i fremtiden. Disse brændstoffer 
kræver imidlertid nye biler og ny 
infrastruktur. På vores servicestationer 
i Stockholmsområdet har vi en højere 
andel fornybart brændstof i vores 
95-oktan benzin. Den indeholder op 
til 13 procent fornybart brændstof i 
forhold til normalt fem procent, hvilket 
gøres muligt ved tilsætning af fornybar 
syntetisk benzin. Der er i øjeblikket 
ikke tilstrækkelige mængder af dette 
brændstof til at gennemføre dette på alle 
vores stationer i resten af Sverige eller i 
Danmark. 
 
Kør på rapsolie
Biodiesel og RME (rapsolie methylester) 
er en anden af de fornybare brændstoffer 
vi blander i vores diesel, op til fem procent 
i Sverige og syv procent i Danmark. RME 
er baseret på rapsolie, og da den er 
produceret af fornybare råmaterialer, 
reduceres CO2e-udledningen. Vores 
RME er tilpasset til det nordiske klima, 
har gode smøreegenskaber og er af høj 
teknisk kvalitet.

GoEasy - plejer din motor
I Danmark har vi i 2017 lanceret et nyt
skandinavisk brændstofkoncept, GoEasy,
med nye additiver i alle vores flydende
brændstoffer, som plejer og rengør bilens
motor. GoEasy gør bilen mere driftssikker,
øger motorens ydeevne og levetid, hvilket
reducerer brændstofforbrug og CO2e-
udledning. Det er intentionen, at GoEasy 
skal lanceres i Sverige i 2018.

E85 reducerer drivhusgasserne
Ud over den syntetiske fornybare diesel
HVO 100 har vi E85 i vores sortiment.
Det er et brændstof, der består af 
både ethanol og benzin i miljøklasse 1. 
Blandingen er forskellig fra sommer til
vinter med hhv. 85 procent ethanol og
15 procent benzin om sommeren mod 76
procent ethanol og 24 procent benzin
om vinteren. Øget tilsætning af benzin til
ethanol giver biler mulighed for at starte
uden motorvarmer, når det er koldt, og
reducerer også skadelig udstødning.
CO2e-udledningen fra ethanol reduceres
med 55 procent sammenlignet med
benzin.  

Bilgas, som giver lavere
udledning
Vi tilbyder vores kunder i Sverige to typer
bilgas. Biogas 100, som består af 100
procent fornybar biogas produceret ud

fra eksempelvis slam fra
spildevandsrensningsanlæg, gødning,
lossepladser eller afgrøder. Den anden
bilgas er Biogas Bas, som består af
mindst 70 procent fornybar biogas og
30 procent naturgas, som har fossil
oprindelse. Til trods for naturgassens
fossile oprindelse udleder den også
mindre CO2e end benzin og diesel.

Biodiesel reducerer udledning
med op til 90 procent
Diesel Bio HVO er vores mest miljøvenlige
diesel på det svenske marked. Det er
et helt fornybart brændstof, som er
produceret af vegetabilske og animalske
fedtstoffer, herunder forskellige
restprodukter og affald fra slagterier.
Dette biobrændstof er godkendt som
bæredygtigt. Produktet reducerer CO2e- 
udledningen med op til 90 procent.
Efterspørgslen efter biodiesel stiger,
hvilket er en meget positiv udvikling
ud fra et miljømæssigt perspektiv. Men
det er samtidig en udfordring for hele
brændstofindustrien, da tilgængeligheden
af de råmaterialer, der anvendes til
produktet, er begrænset.

Vi har besluttet at give vores leverandører
mulighed for at udvide råvaregrundlaget
for det HVO, der leveres til os. Mindst
50 procent af al HVO skal baseres på
slagteriaffald. Ud over dette accepterer vi
også andre rest- og affaldsprodukter, som
f.eks. PFAD, Palm Fatty Acid Destillate.
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Vi ønsker at give alle vores kunder
mulighed for at bidrage til at reducere
CO2e-udledningen. Derfor har vi i 
2017/18 åbnet flere anlæg til offentlig
tankning af Diesel Bio HVO, både for
last- og personbiler.

Flere ladestandere til el
El er en vigtig del af fremtidens mobilitet.
Vi tilbyder vores kunder hurtigopladning
af el, som er fremstillet fra sol, vind og
vand. En fuld opladning af en almindelig
elbil tager ca. 20–30 minutter. I
samarbejde med E.ON installerer vi flere
hurtigladere på vores stationer.
I slutningen af 2018 skal vi tilbyde
opladning på mindst 30 stationer.
E.ON er med i EU-projektet GREAT, som
indebærer installation af 50 hurtigladere
i Sverige og 20 i Danmark for at
elektrificere vejen fra Oslo og Stockholm
til Hamburg. 
 
Fokus på grøn smøreolie
Vi har et stort udvalg af smøreolier.
I alt tilbyder vi omkring 200 forskellige
smøreolier under varemærket Q8 Oils. Ti
af dem er bæredygtige. De bæredygtige
smøreolier indeholder en baseolie af
vegetabilsk oprindelse, hvor rapsolie er
blevet raffineret til en syntetisk baseolie.
Alle vores bæredygtige smøreolier
følger den europæiske standard, EN
16807:2016. Det betyder, at olierne
indeholder mindst 25 procent fornybare
materialer, og er biologisk nedbrydelige til 

Fakta PFAD
• Palm Fatty Acid Destillate 

fremkommer som et biprodukt 
i palmeolieproduktion og er 
klassificeret som et restprodukt af 
det svenske energitilsyn. 

• Ved fremstilling af palmeolie er 
målet primært at udvinde palmeolie 
til fødevareindustrien.  

• Indholdet af PFAD i rå palmeolie 
er fem procent, og den kan ikke 
anvendes i fødevarer. Da PFAD er et 
restprodukt, skaber det ikke en øget 
palmeolieproduktion.  

• Vi anvender desuden kun certificeret 
PFAD i henhold til RSPO-standarden 
(Round Table on Sustainable Palm 
Oil). I 2017/18 har vi ikke haft 
råpalmeolie i vores HVO.

PFAD
Vi har siden 2017/18 accepteret, at 
vores leverandør anvender råvaren 
PFAD i den HVO vi sælger - dog med 
en begrænsning på op til maksimalt 
50 procent PFAD.  Vi har i dag ingen rå 
palmeolie i vores diesel. Vores leverandør 
af fornybar diesel, som indeholder PFAD 
vælger kun palmeolieleverandører, der 
anvender bæredygtighedscertificeringen, 
RSPO. Det betyder blandt andet, at vores 
leverandørers underleverandører skal 
følge aftalte Code of Conducts, begynde 
et certificeringsarbejde og tage afstand til 
skovrydning.

mindst 60 procent i følge OECD test 301 
B/F. De fleste af vores bæredygtige
smøremidler opfylder også kravene til
miljøcertificeringer, og derfor arbejder vi
nu for at få dem Eco-label certificeret.

Vores mål er at udvikle, producere
og sælge bæredygtige smøreolier i
fremtiden. I dag er produkterne for
dyre for de fleste af vores kunder. De
bæredygtige smøreolier koster to til
tre gange mere end det tilsvarende
fossile produkt. Dette skyldes, at prisen
på råolie til fossilt-baserede smøreolier
er betydeligt lavere end det fornybare
alternativ.

Men hvis efterspørgslen stiger, og
dermed produktionen, kan vi holde prisen
nede. I dag er køberne af bæredygtige
smøreolier kunder eller industrier, der
er underlagt forskellige miljøkrav, som
f.eks. statslige skovbrugsvirksomheder 
eller kunder, som har deres egne miljømål. 
I 2018/19 fokuserer vi på yderligere 
markedsføring af de bæredygtige 
produkter og gør dem synlige blandt 
fossilt-baserede smøreolier.

Alle 20-liters dunke med bæredygtig 
smøreolie er blevet forsynet med en grøn 
kapsel. Løbende udskifter vi alle etiket-
terne for tydeligere at vise, at produkterne 
indeholder bæredygtige smøreolier.
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30 45.000
Så mange minutter tager det

at oplade elbilen på én af OKQ8
Scandinavias stationer. Opladningen
rækker til cirka 150–250 kilometers

kørsel med fuldt batteri, afhængig af
bilmodellen.

Så mange elbiler findes der i dag
i Sverige, hvilket modsvarer en

procent af den totale køretøjsflåde.
Tre fjerdedele af dem er

opladningshybrider. I Danmark er
modsvarende cifre under én procent.

GREAT – kør grønt fra
Stockholm til Hamburg
GREAT står for Green Regions with
Alternative fuels for Transport og
er et projekt, som skal etablere 70
hurtigopladningsstationer og tre stationer
til bilgas langs de største transportruter
fra Hamburg via Danmark til Oslo og
Stockholm. OKQ8 Scandinavia tilfører 25
ladepladser i Sverige og 5 i Danmark
på deres stationer. Projektet drives af
Region Skåne. Hovedpartnere er E.ON
Sverige/Danmark, Fordonsgas Sverige AB,
Nissan, Renault og Danmarks Tekniske
Universitet, DTU i Danmark. 

Vil du læse mere om GREAT? Gå ind på
https://great-region.org/

Samarbejde med E.ON omkring
hurtigladere til elbiler 
 
Sammen med energiselskabet E.ON
gør vi det muligt at oplade elbilen
hele vejen fra det nordlige Sverige til
det sydlige Danmark. Den nye grønne
motorvej er et EU-projekt, som fører
helt til Hamburg. 

Mattias Vendel, Programansvarlig indenfor 
Emobility Nordic hos E.ON.

Hvordan ser jeres samarbejde ud
med OKQ8 Scandinavia omkring
ladestandere?
–    E.ON deltager i EU-projektet GREAT,
som går ud på at bygge hurtigladere til
elbiler i Sverige, Danmark og Tyskland.
Opladningen tager cirka 20–30 minutter.
Tanken er at skabe en grøn motorvej
fra Umeå i nord til Hamburg i syd. Vi
har allerede et veletableret partnerskab
med OKQ8 Scandinavia vedrørende
bilgas, og vi er også ansvarlige for
virksomhedens hurtigladere i Sverige,
hvilket gør OKQ8 Scandinavia til en vigtig
samarbejdspartner for realiseringen af
GREAT.

Hvad bidrager OKQ8 Scandinavia
med?
–      Når man opbygger
opladningsinfrastruktur, er det en
udfordring at finde steder. Vi konkurrerer
med andre typer af virksomheder, som
i øjeblikket kan generere flere penge.
Takket være OKQ8 Scandinavia har
vi adgang til to parkeringspladser pr.
udvalgt station med i alt ca. 30 færdige
eller planlagte steder i Sverige og 
fem i Danmark. OKQ8 Scandinavia 
har et veludviklet netværk af 
stationer, og vi ser positivt på viljen til at 
bidrage til denne form for infrastruktur

Hvad er der sket med projektet indtil
videre?
–     Hidtil har vi installeret 35 af 50 
ladestandere i Sverige og 10 af 20 i 
Danmark. Udrulningen afsluttes i slutnin-
gen af 2018. Ladestanderne anvendes i 
forskellig udstrækning, afhængig af hvor 
de befinder sig. I følge brancheorganisa-
tionen, Power Circle oplades der cirka 17 
kWh pr. dag langs motorvejene, hvilket 
svarer til 350 kørte kilometer. Dette er et 
lavt tal, som dog stadig øges. Økonomien 
i at bygge offentlige ladestandere er en 
udfordring, men hos E.ON ønsker vi at 
skabe en position på markedet, og vi ser 
en rentabel forretning for dette på langt 
sigt. For at lykkes skal vi finde stærke 
partnere og fortsætte med at opbygge 
en infrastruktur, både alene og sammen 
med partnere. 
 
Hvordan tror du, at elbilens fremtid
ser ud? 
–      Elbiler er egentlig ikke noget nyt. De
var der allerede i 1800-tallet, og tidligt i
bilens historie var der flere elbiler end biler
med forbrændingsmotorer. Forskellige
faktorer bidrog til, at fossile køretøjer kom
til at dominere markedet. Jeg synes, at
diskussionen om fordelene ved el i forhold 
til fossile brændstoffer er afsluttet. Spørgs-
målet er bare, hvor lang tid omstillingen 
til el og andre fornybare alternative til 
fossile brændstoffer kommer til at tage.
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Bæredygtig transport og 
lagring
Brændstof udgør den største
miljøpåvirkning ved transport.
Derfor har vi iværksat en række
foranstaltninger for at reducere
klimapåvirkningen fra vores
transport og lagring. 

Som medlemmer af netværket KNEG
(Klimatneutrala godstransporter på väg)
vil vi halvere vores CO2e-udledning til
2020 i forhold til året 2005. Visse dele af
vores organisation er ISO-certificerede
både hvad angår kvalitet og miljø.

Vores distributører har en moderne
køretøjsflåde med køretøjscomputere
og GPS, der hjælper med at reducere
den samlede kørte distance. De anvender 
diesel med en så høj andel af fornybare 
brændstoffer som muligt. Vores distri- 
butører reducerer den samlede kørte 
distance via grundig transportplanlæg-
ning og ruteoptimering. De maksimerer 
også lastkapaciteten i hver transport ved 
at samle flere produkter såsom benzin, 
ethanol, diesel og fyringsolie.

Sikkerheden
Vi gennemfører omfattende
risikovurderinger for transport og
lagring af brændstoffer og forebygger
hændelser gennem undervisning og
sikkerhedsrutiner. Mindst en gang om
måneden udfører vores distributører
omfattende kontroller af f.eks. dæk
og sikrer, at der er brandslukkere og
absorptionsmidler i tilfælde af et spil.

For at reducere brændstofforbruget, 
undervises chaufførerne i økonomisk 
kørsel. Et ISA-system (intelligent støtte 
for tilpasning af hastigheden) hjælper 
føreren med at opretholde den aktuelle 
hastighed samt at reducere køretøjets 
brændstofforbrug. Hvert kvartal følger vi 
op på distributørernes CO2e-udledning.

Kvalitetssikrede depoter og
logistik
I alt har vi ti depoter til oplagring af
brændstoffer i Danmark og Sverige
og adgang til et yderligere antal
gennem samarbejdsaftaler med andre
virksomheder. I Sverige er vores logistik
division kvalitetscertificeret i henhold til
ISO 9001 og miljøcertificeret i henhold
til ISO 14001. Vi er også underlagt EU- 
direktivet, Seveso, som regulerer, hvordan 
man begrænser skaden i tilfælde af 
ulykker med farlige kemikalier som f.eks. 
brændstof.

Mål for logistik
• Vi vil reducere vores  CO2e-udledning 

fra distribution med 20 % pr. kørt 
kilometer inden 2030 i forhold til 
basisåret 2014/15 

• Vi vil reducere vores CO2e-udledning 
fra depoter med 20 % pr. m3 udkørt 
produkt inden 2030 i forhold til 
basisåret 2014/15
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Vores miljøarbejde
Vores egen drift bidrager kun til en lille del af vores samlede miljøpåvirkning. Ikke desto mindre har vi
taget en række skridt for at reducere miljøpåvirkningen. Siden 2014/15 har vi haft en positiv udvikling
i forhold til vores miljømål. Det har medført en reduktion af vores CO2e-udledning med 31 procent og en 
reduktion af vores energianvendelse på 12 procent. I løbet af året har vi gennemført mange forbedringer 
og foretaget omfattende investeringer. En udfordring er at nå frem til det næste niveau på vejen mod 
vores 2030-klimamål. Det kræver en målrettet og løbende indsats.

Fokus på de vigtigste områder 
I vores væsentlighedsanalyse har vi
fundet frem til, at klimapåvirkning i form
af energianvendelse og CO2e-udledning 
er vores største miljøpåvirkning. Derfor 
har vi udviklet konkrete mål for disse 
områder.

Spild og lækager, vandforbrug, affald, støj
og luftkvalitet er andre områder, som vi
også løbende arbejder på at forbedre.
Væsentlighedsanalysen støtter desuden
op om vores ISO 14001-certificerede
miljøledelsessystem for at identificere og
planlægge miljøforbedringer. 

Småt og stort for miljøet
Dette er eksempler på små og store
indsatser, vi har foretaget for at reducere 
vores miljøpåvirkning. Mange af 
indsatserne giver både miljømæssige og 
økonomiske gevinster.

• Samtlige kølere og frysere på vores 
stationer i Danmark har nu døre i 
stedet for at være åbne. Det kræver 
mindre energi, hvilket også medfører 
lavere omkostninger. I Sverige 
udskifter vi til kølere med døre, når 
de nuværende køleres tekniske le-
vetid er forbi. Alle frysere er allerede 
udstyret med låger og/eller døre.

• Ødelagte elpærer udskiftes til LED-
pærer.  

• Vi vælger miljøvenlige alternativer i 
hele leverandørkæden - lige fra hvilke 
produkter, der indgår i sortimentet, 
til hvordan de emballeres.  

• Vi har udarbejdet energi- 
kortlægninger på stationer og 
depoter i henhold til en ny EU- 
lov. Som et resultat af 
kortlægningerne er der kommet nye 
ideer og forslag til, hvordan vi kan 
reducere vores energiforbrug.

• Pumper med tilsætningsstoffet 
AdBlue til rensning af 
udstødningsgas fra personbiler bliver 
installeret på 13 af vores stationer.

• Vi er med i og driver udviklingen 
af alternative løsninger til fossile 
brændstoffer.
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Mindre spild og lækage 
Vi arbejder systematisk med at fore-
bygge spild og lækager. Håndteringen 
af spild er underlagt strenge regler og 
løbende risikovurdering. Vi har rutiner, 
sikkerhedsforskrifter, tests og obligatorisk 
uddannelse for vores medarbejdere og 
distributører for i videst muligt omfang 
at forebygge, at der forekommer spild og 
lækage.

Under alle vores stationer er der såkaldte
spildzoner i jorden. Spild fra tankning
løber ned i en olieudskiller, som beskytter
jorden og miljøet omkring stationen. 
Også i forbindelse med depoterne, hvor 
man modtager og om-laster brændstof, 
er der olieudskillere i jorden. Vi følger 
de høje krav fra myndighederne for at 
beskytte både miljøet og de mennesker, 
der arbejder og bor i området.
 
Få spildulykker 
Til trods for store sikkerhedsforanstalt-
ninger kan der dog forekomme spild, som 
er svære at begrænse. I 2017/18 har 
vi haft et væsentligt spild i Stockholm i 
Sverige på i alt 700 liter benzin. Spildet 
blev håndteret og har ikke resulteret i 
skader på miljøet. Et antal mindre spild 
udgjorde i år totalt 2.000 liter, hvoraf 220 
liter trængte ud i naturen. Spildene blev 
håndteret og har ikke forårsaget skade på 
miljøet.

DripStop på dieselpumper 
For at løse problemerne med spild ved
dieseltankning er der nu DripStop på
alle dieselpumper. Ved hjælp af en
stopfunktion på brændstofpistolen
forhindres det, at de sidste dråber diesel
havner på jorden. Da benzin ikke drypper
på samme måde som diesel fra pumpens
dyse, er behovet ikke lige så stort på
benzinpumperne. Hvis de to sidste dråber
ender i kundens tank i stedet for på
jorden, kan det forhindre, at mindst 3.000
liter diesel pr. år går til spilde.

Affald og genbrug 
For at minimere affald og tage hånd om
det, vi ikke længere kan sælge, anvender
vi en række innovative tilgange: 

• I Danmark fremstilles romkugler af 
overskydende wienerbrød. 

• Vi reducerer prisen på varer, der 
begynder at nærme sig bedst før-
datoen. 

• Too Good To Go i Danmark 
bekæmper madspild ved 
at hjælpe vores butikker 
med at sælge deres 
overskydende mad gennem en app.  

• Vi har øget vores indsats for 
kildesortering både på stationer og 
på indsamlingssteder.  

• Vi foretager en affaldsanalyse, 
før vores affald indsamles, for at 
reducere CO2e-udledning.  

• Det meste sprinklervæske leveres 
i plastikposer i stedet for, som 
tidligere i plastdunke.

Reduceret energianvendelse på
vores depoter
Arbejdet med at optimere depoterne
energimæssigt har foregået de seneste
år og har været meget vellykket.
For eksempel er energiforbruget på
depoterne blevet reduceret med 20
procent siden 2014/15, hvilket svarer til
reduktion af CO2e-udledningen med
58 procent. En stærk medvirkende faktor
til dette er, at vi har erstattet fyringsolie 
med mere bæredygtige løsninger.
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Udvikling af miljøpåvirkningen
Vores CO2e-udledning fra egen drift er siden 2014/15 reduceret med 31 procent og anvendelse af energi er reduceret med 12 procent. 
Denne markante reduktion skyldes primært vores indsats for at reducere energi på stationerne.

På vores depoter har udskiftning af fyringsolie med el og fjernvarme betydet ca. 58 procent reduktion af CO2e-udledningen. En anden årsag 
til reduktion af CO2e-udledningen er en stigning i brugen af vedvarende energi i Danmark og Sverige, hvilket medfører et fald i emissionsfak-
torerne.

Vi kalkulerer med, at bidraget til biogent udslip er neutralt Det skyldes, at mængden af udslip af biogen oprindelse, som afgives ved brug af
brændstof, svarer til mængden af biogent udslip, der optages af planter og dyr i primærproduktionen.

CO2e-udledning

CO2e-udledning fra aktiviteter

Energianvendelse

Kategori

Kategori

Kategori

Øvrige indirekte CO2e – Scope 33)

Produktion af smøreolie

Total energi2)

Total CO2e

Depoter

Fornybar andel af energi

Total CO2e pr. m3 solgt produkt

Tjenesterejser

Total energi pr. solgt m3 produkt

Kontorer

ton

ton

2.841

11.822

2.8914)

12.473

4.047

17.329

2.459

9.327

ton

ton

11.881

10.868

12.454

11.005

17.692

12.786

9.591

11.293

ton

ton

11.252

953

11.339

1.006

12.021

1.188

11.616

887

ton

ton

ton

ton

25.974

363

26.684

448

33.761

616

23.666

294

kg/m3 8,17

1.850

117

8,33

1.633

120

 10,70

1.633

209

7,34

1.754

111

Direkte CO2e – Scope 11)

Stationer og IDS

Ikke-fornybar energi

Indirekte CO2e – Scope 22)

Distribution  

Fornybar energi1)

Enhed

Enhed

kWh

kWh

kWh

kWh / m3

%

Enhet

2017/18

2017/18

47.195.302

79.933.598

127.128.900

63

39,42

2017/18

2016/17

2016/17

52.491.566

78.986.734

131.478.300

60

41,35

2016/17

2015/16

2015/16

55.691.415

84.480.785

140.172.200

60

43,74

2015/16

2014/15

2014/15

62.408.990

80.291.410

142.700.200

56

45,23

2014/15

1)   Scope 1: Direkte CO2e-udledning fra egne virksomhedsbygninger, produktion og køretøjer.
2)   Scope 2: Indirekte CO2e-udledning fra indkøb af el og varme. 
3)   Scope 3: Øvrige indirekte CO2e-udledninger, som ikke er Scope 1 og 2, og som kommer fra distribution, flyrejser og kundesalg.
4)   Den store reduktion af scope 1 udledning skyldes, at vi ikke længere distribuerer brændstof med egne tankbiler i Sverige.

1)   Fornybar andel af energi
2)   Energitype – 76,6 % el, 19,9 % fjernvarme, 3,2 % fyringsolie og 0,3 % naturgas
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Bæredygtige stationer
Velkommen til en bæredygtig servicestation 
Ambitiøse bæredygtighedsmål præger hele vores virksomhed, også når vi bygger
nye service stationer. I Nykvarn uden for Stockholm i Sverige byggede vi i 2017 vores
ottende bæredygtige station med miljøtænkning gennem hele processen. Her tilbydes
hurtigladere til elbiler, E85 samt tilsætningsstoffet AdBlue til rensning af diesel. Vi har også
bilvaskeanlæg med eget rensningsanlæg, og med sedum på taget sparer vi energi. Alt dette
er tiltag, der beskytter miljøet. Tag med på en rundvisning i en topmoderne og miljøvenlig
servicestation. 
 

Nye bæredygtige danske stationer
I Danmark skal vi i det kommende år bygge syv nye servicestationer langs motorvejsnettet,
af hvilke to bliver bemandede. Stationerne bliver færdige i 2018/19, og de bemandede
stationer, som bygges på Silkeborgmotorvejen, konstrueres med udgangspunkt i vores
bæredygtige principper. Lige som de svenske stationer bliver de bygget af limtræbjælker og
får sedum samt solceller på taget.

Vores bæredygtige
stationer anvender
op til 50 procent

mindre energi end traditionelle
stationer
Linus Ekström, Manager Construction Projects 
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Skelet af limtræbjælker
Limtræ binder CO2 og reducerer dermed
energibehovet i bygningen. 
 
Kuldioxid/CO2 som kølemiddel 
CO2 eller propan som kølemidler i
køleskabe, frysere og kølere til fødevarer,
giver en lavere miljøpåvirkning end
traditionelle fluorholdige kølemidler. 
 
LED-belysning
Energibesparende LED belysning i alle
armaturer er en selvfølge. 
 
Bjergvarme og frikøling
Stationen er udstyret med et bjergvar-
mesystem med frikøling. Bjergvarme er 
lagret solenergi, som hentes fra jorden. 
Med vores bjergvarmeanlæg minimerer vi 
CO2e-udledningen ved såvel opvarmning 
som nedkølning. 
 
Sedum på taget 
Sedum på taget isolerer både mod varme
og kulde. Sedum opsuger også regnvand,
i stedet for,at det løber ud i afløbet. Det 
giver god luft i lokalerne og betyder, at
afløbssystemet ikke belastes.

Hurtigladere til elbiler
Opladerne er en del af den såkaldte
grønne motorvej fra Sverige og Norge
ned mod Hamburg. 
 
Miljøvenlig hurtigvask 
Der er et indendørs hurtigvaskeanlæg.
Anlægget er udstyret med både rensnings- 
anlæg og olieudskiller, hvilket betyder at 
brugt vand returneres til det kommunale 
rensningsanlæg. Anlægget, som kun er 
udstyret med højtryksvand, reducerer også 
vandforbruget med op til to tredjedele. 
 
Bilplejeprodukter på slange
I hurtigvasken er der svanemærkede
bilplejeprodukter på slange, f.eks.
affedtningsmiddel og shampoo. Dette
minimerer forbruget og affaldet i form af
mindre plastemballage. 
 
Uddannelse
Vores medarbejdere undervises løbende
i øget miljøbevidsthed, som f.eks. ikke at
lade vandet løbe og slukke lyset der, hvor
der ikke er følere.

Solceller
I Nykvarn har vi et stort solcelleanlæg på
taget. Det gør stationen selvforsynende
med varme og belysning. Vi er også stolte
over, at vi i 2017 har installeret Sveriges
største solcelleanlæg på en anden station
i Västberga uden for Stockholm. På
stationens tag har vi installeret 232
solmoduler. I alt er solcelleinstallationens
effekt ca. 70 kW, hvilket svarer til en
produktion på 65.000 kWh (cirka tre
normale villaers årsforbrug).

I 2017 havde vi en samlet installeret
effekt fra solceller på ca. 120 kW, hvilket
kan producere ca. 110.000 kWh. I 2018
vil vi fortsat satse på solceller, både på
eksisterende stationer og i forbindelse
med bygning af nye bæredygtige
stationer.



 Sustainability Report 2017/18 30 

Tre fænomener, som påvirker vores
branche og virksomhed:
• Næsten alle større bilproducenter 

har meddelt, at de vil markedsføre 
modeller, der er helt selvkørende 
omkring 2020.

• Inden for fem til ti år vil elbiler være 
omkostningsneutrale sammenlignet 
med biler med forbrændingsmotorer.  

• Kombinerede mobilitetsløsninger 
er i stærk fremgang. Disse tjenester 
skal give kunderne en række 
mobilitetsløsninger via en digital 
grænseflade, så de kan vælge det 
køretøj, der er relevant for den 
specifikke tur.

Vi forbereder os på 
fremtidens mobilitet
OKQ8 Scandinavias rolle i samfundet er at være en muliggører
for mennesker i bevægelse. Ny teknologi samt forandringer i
kundeadfærd og markedsforhold betyder, at vores rejsemønstre,
køretøjer og præferencer vil ændre sig. Vi udfører derfor
et omfattende arbejde for at identificere og udvikle nye
forretningsområder.
 
Fremtidsanalyse
Vi arbejder løbende på at analysere, hvordan den teknologiske udvikling og
markedsudviklingen vil forandre sig, hvordan folk er i bevægelse, og hvilke muligheder
dette giver. I samarbejde med eksterne eksperter har vi identificeret en række tendenser,
som påvirker vores virksomhed. Det kan f.eks. dreje sig om teknologisk udvikling i forhold
til køretøjer, hvor el-drift, tilslutningsmuligheder og selvkørsel er interessante muligheder.
Men vi ser også på miljø- og bæredygtighedskrav samt livsstils- og byudviklingstendenser.
Mange af disse tendenser påvirker hinanden og udgør til sammen den fremtid, som OKQ8
Scandinavia må forholde sig til. Med udgangspunkt i disse tendenser har vi udviklet en
række scenarier for fremtidens mobilitet. 

Hvad vi gør
Vi ser, at der er mange spændende muligheder for at udvide vores forretning, og vi tror på
at vi kan skabe nye løsninger i partnerskab med andre. Der findes mange muligheder for
nye tjenester for mennesker på farten. For eksempel nye mobilitetstjenester, at være en
servicepartner for køretøjer samt rejsehubs med tjenester, som gør hverdagen lettere. Vi
mener, at forskellige typer servicetjenester vil få større relevans, også når bilerne er elektriske
og selvkørende. Vi er også meget interesserede i delingstendensen, som vokser sig stadig
større. Her ser vi en tydelig kobling til vores kooperative arv. Målet er at udvikle og lancere
fremtidssikrede tjenester baseret på både forretningsmæssige og bæredygtige perspektiver.



272
stationer i Danmark – Q8,

F24 og IDS

738
stationer i Sverige – OKQ8,

Minipris, Tanka og IDS

OKQ8 Scandinavias stationsnet består
af cirka 1.000 stationer – bemandede,

ubemandede og IDS i Danmark
og Sverige.
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Om OKQ8 Scandinavia

10 depoter
Vi driver også 10 depoter - 3 i

Danmark og 7 i Sverige

Vores organisation, visioner og værdier  
 
Organisation
OKQ8 Scandinavia består af OK-Q8 AB og dets datterselskaber i Sverige og Danmark.
OK ekonomisk förening og Kuwait Petroleum International ejer hver 50 % af OK-Q8 AB.
Koncernen har gennem en samarbejdsaftale virksomhed i OK Detaljhandel AB, som ejes
af OK Ekonomisk Förening. Dette udgør tilsammen betegnelsen OKQ8 Scandinavia, som 
er et af Skandinaviens største brændstofvirksomheder. OKQ8 Scandinavia har cirka 1.000 
service stationer, som er tilpasset til såvel personbiler som tung trafik. Mange af vores 
bemandede stationer har bilvask, gør det selv-vaskeplads, biludlejning og bilværksted. 
Vi markedsfører også produkter såsom brændstoffer og smøreolier til kunder inden for 
landbrug, transport, shipping, værksteder og cykler. I januar 2018 tiltrådte Magnus Kamryd 
som ny administrerende direktør for organisationen. 

Vision 
OKQ8 Scandinavias vision “Vi skal være en muliggører for mennesker i bevægelse” er
grundlaget for alt vores arbejde. På vores stationer findes der produkter og tjenester, som
gør det lettere for mennesker at være i bevægelse. Foruden brændstof tilbyder vi den bedste
service på markedet, tilgængelighed samt et bredt udvalg af bilprodukter, dagligvarer,
veltilberedt frisk mad og økologisk kaffe. Visionen påvirker alt, hvad vi gør, fra den daglige
drift til den mere strategiske indsats. Det bør være klart i alle vores processer, metoder og
personlige kontakter, at det ligger i vores DNA. 

Værdier
• Kundefokus
• Åben og ærlig
• Hurtigt og smidigt
• Kompetence

Vores værdier præger vores arbejde fra småt til stort. Det er vigtigt at huske, at arbejde med
værdier er et kontinuerligt arbejde, der aldrig slutter. Nyansatte undervises i vores værdier
på en introduktionsdag, der afholdes to gange om året. Vores værdier er en del af vores
arbejdsdag og er vigtige parametre, når vores medarbejderes arbejdsindsats bedømmes.



OK-Q8 AB

OKQ8 Scandinavia

Kuwait Petroleum Europe B.V. OK Ekonomisk Förening

OK Detaljhandel AB

OK-Q8 Marknad AB Q8 Danmark A/S
Individuelle franchisetagere

OK-Q8 Bank AB

Arithma Holding AB

OK-Q8 Shared Service AB

Bensinpumpen 
BENFA Fastigheter AB

Øvrige OK foreninger

Lantmännen 
Ekonomisk Förening

Petrolia AB

50%

80%20%

15%

81%4%

100%

100%100%

100%

100%

100%

100%

50%
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Ledelsesstruktur 
OKQ8 Scandinavia styres af en separat
direktion og bestyrelse, som krævet
af dansk og svensk lov. Bestyrelsen er
ansvarlig for den overordnede ledelse
af OKQ8 Scandinavia og udnævnelse
og afskedigelse af direktionen. De
valgte medlemmer af bestyrelsen
er uafhængige, mens yderligere
medlemmer vælges af virksomhedens
medarbejdere i Danmark og Sverige.
Bestyrelsen udvælger medlemmer,
der bringer faglig ekspertise inden for
områder, der supplerer virksomhedens
behov samt en afbalanceret alders- og
kønsfordeling i bestyrelsen. Direktionen
er ansvarlig for virksomhedens daglige
ledelse og rapporterer om strategiske
resultater til bestyrelsen kvartalsvis. 
 
Vores forretningsmodel 
OKQ8 Scandinavia er en af Skandinaviens
største brændstofvirksomheder. Vi driver
forretning i Danmark og i Sverige, og
vores produkter er primært beregnet
til private og erhvervskunder i de to
lande. Årligt sælger vi ca. 3 millioner m3

brændstof.

OK-Q8 AB - koncernens juridiske struktur

OKQ8 Scandinavia har ingen
egenproduktion af brændstof - vi køber
hverken råolie eller raffinerer benzin
eller diesel. Vi køber i stedet alle vores
produkter, traditionelle såvel som
fornybare, på det åbne marked. Vores
leverandører er hovedsageligt i etableret
i Europa. Produkterne leveres til vores
depoter i Danmark og Sverige, og derefter 
til vores stationer, både bemandede og
ubemandede. 

Vi markedsfører også produkter såsom
smøreolie, fyringsolie og brændstoffer
til kunder inden for landbrug,
transportindustrien, søfart og værksteder.
Til privatpersoner tilbyder vi også
villavarme, forsikring og elektricitet. OKQ8
Scandinavia opererer og markedsfører
også IDS (International Diesel Service) i
Danmark og Sverige for den tunge trafiks
behov. Vores forretning går ud på at være
muliggører for mennesker i bevægelse.
Vores mål er at være et rentabelt selskab
ved at tiltrække nye kunder, skabe nye og
udvikle eksisterende forretningsområder 
samt være førende inden for bæredygtige
alternativer. 

Vores bæredygtighedsindsats sigter 
på at reducere vores egen og vores 
produkters miljøpåvirkning samt at skabe 
en positiv indvirkning på samfundet. 
Vores forretningsudviklingsarbejde har til 
formål at finde nye forretningsområder 
ud over brændstof. Bæredygtighed er 
meget synlig i OKQ8 Scandinavias øverste 
ledelse, da denne gruppe er ansvarlig for

virksomhedens bæredygtighedsstrategi
og -mål. Denne gruppe, der består
af administrerende direktør, CFO
og direktører fra virksomhedens fire
divisioner er endvidere ansvarlig for at
tildele ressourcer og træffe beslutninger
på økonomiske, miljømæssige og
sociale områder. Ledelsens beslutninger
træffes på baggrund af anbefalinger fra
Sustainability-rådet.

Ved at levere brændstof og andre
bilprodukter og tjenesteydelser hjælper
vi vores kunder med at bevæge sig så
bæredygtigt som muligt i bymiljøet,
i landdistrikterne og langs vejene. Vi
er overbeviste om, at service i form
af bilvask, gør det selv-vaskepladser,
biludlejning og bilværksteder, dagligvarer, 
kaffe, pakkeudlevering m.m. også vil være 
nødvendigt i fremtiden.

Vi investerer også ressourcer i at støtte 
og udvikle fornybare brændstoffer og 
andre løsninger til fremtidens mobilitet. 
Ud over at reducere miljøpåvirkningen 
fra vores egen virksomhed er vi i tæt 
dialog med kunderne og bilindustrien. 
Dette henblik på i fællesskab at skabe 
innovative løsninger til at reducere CO2e-
udledningen og andre miljøpåvirkninger 
fra vores brændstoffer.
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Eksternt samarbejde
Vi vil være en ansvarlig
virksomhed, der støtter
flere frivillige standarder og
principper. 
 
Frivillige standarder og principper, vi
støtter.
• Global Reporting Initiativ (GRI)
• FN Global Compact
• Agenda 2030 
• FN´s 17 globale mål for bæredygtig 

udvikling 

FN´s initiativ 
OKQ8 Scandinavia støtter FN
Global Compacts 10 principper om 
menneskerettigheder, arbejdsret, miljø
og antikorruption, som vi underskrev
i 2014. Det er vigtigt, at vi er en del af den 
store, indflydelsesrige gruppe af aktører, 
der understøtter denne globale standard.
Principperne stemmer overens med
vores egen Code of Conduct, vores
bæredygtighedsarbejde og vores politik.
Ligeledes støtter vi FN’s 17 globale mål
for bæredygtig udvikling gennem vores tre 
bæredygtighedsmål.

OKQ8 Scandinavia tog fire priser med 
hjem, da vinderne af KPI´s Excellence 
Recognition Award (ERA) blev uddelt. 

• Fu-Ture og Solvatten – en børnebog, 
som fortæller historien om 
Solvatten-projektet i Uganda. 

• Qvik-Offer – udvikling og 
implementering af en digital og 
bonuskampagneløsning til Qvik-
Offer. 

• Dobbelt op – forbedret bonussystem 
for indehavere af OKQ8 Visakort. 

• Implementering af Quick-to-go i 
Sverige.

Udmærkelser og priser 
I løbet af året har vi fået mange
udmærkelser og priser, som vi er stolte
over. Det siger noget om, at vi er på rette
vej med vores bæredygtighedsarbejde. 
 
Kuwait Petroleum (KPI) Exellence
Recognition Award

Sustainable Brand Index 
Industry Leader 2017 i Sustainable Brand
index i Sverige for sjette gang i syv år.
Sustainable Brand Index™ er Nordens
største varemærkeundersøgelse
med fokus på bæredygtighed. Ud fra
interviews med 32.000 forbrugere bliver
de største virksomheder i Norden vurderet
i forhold til bæredygtighed. 
Undersøgelsen er baseret 
på FN Global Compacts 10 
principper suppleret med 
forbrugernes egne forvent-
ninger til virksomhederne.

BR
AN

SCHBÄST 2017



 Sustainability Report 2017/18 34 

OK-Q8 koncernens samlede økonomiske resultat efter skat for 2017/18 udgjorde 507 mio. kroner. Trods 
et svækket resultat i år er vurderingen, at vi har en stabilitet i økonomien, som giver os forudsætninger for 
fortsat at arbejde langsigtet med vores sociale og miljømæssige ansvar. 

Investeringer til fornyelse af vores stationsnet fortsætter, og afskrivningerne er derfor stadig højere end tidligere perioder. Vi har
leveret højere volumen i løbet af dette år end sidste år, hvilket vi er meget tilfredse med. Nedgangen i resultatet for 2017/18 forklares 
hovedsageligt af priseffekt i lagerbeholdningen. Eksterne faktorer, der har påvirket indtjeningen, har været skatteforhøjelser på brændstoffer, 
priskonkurrence, forhøjede oliepriser såvel som svækket SEK. I løbet af vores regnskabsår er verdensmarkedspriserne på brændstof steget.
 
Priserne på råvarer til vores brændstoffer påvirkes af flere omverdensfaktorer, som vi ikke har kontrol over, såsom konjunktur og udbud. Disse
faktorer styres af verdenspolitik, naturfænomener og politiske uroligheder. Brændstofpriserne på vores salgsmarkeder påvirkes også af
spillereglerne for fornybare brændstoffer og hvordan brændstoffer beskattes.

OKQ8 Scandinavia er engageret i en række sociale initiativer, som har til formål at bidrage positivt til de miljøer og samfund, hvor vi opererer, 
blandt andet Solvatten, Vi-Skogen og Red Barnet.

Vi har ikke haft særlige miljøinvesteringer eller -udgifter i løbet af 2017/18.

Økonomi
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Økonomisk resultat

Økonomisk værdi – genereret og fordelt (MSEK)

Lønninger og fordele

Punktskatter - Sverige

Punktskatter - Danmark

Selskabsskat - Sverige

Selskabsskat - Danmark

Finansielle poster, netto

Donationer

Resultat

31.868 32.293 36.43634.242

-14.935 -16.832 -21.381-17.859

-725 -721 -695-744

-11.644 -10.909 -10.419-11.615

-3.380

-191

-35

5

-3

960 317 377

-3.428

-100

5

11

-2 -2

-3.525

-129

85

7

-3.361

-147

-12

6

-3

507

Omsætning

Driftsomkostninger

2017/18 2016/17 2015/16 2014/15
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Compliance og rapportering
Politikker 
En vigtig del af vores bæredyg-
tighedsstrategi er at sikre, at vi
har retningslinjer og mål for, hvordan vi
arbejder med socialt ansvar, og at vores
medarbejdere har kendskab til dem.
Det indebærer, at vi har politikker for
miljø, sociale vilkår og ansættelsesvilkår,
menneskerettigheder, antikorruption og
bestikkelse. 
 
Trygt, sundt og bæredygtigt
Trygt, sundt og bæredygtigt er vores
politik for mennesker og miljø, og det
gælder for hele vores virksomhed.
SSHE (Security, Health & Safety og
Environment) henviser til aspekter, der
påvirker miljøet, medarbejderne og
samfundet. Med vores policy, Trygt,
sundt og bæredygtigt forpligter vi os til
løbende at vurdere virksomhedens risici
og reducere alle negative konsekvenser
for samfundet, herunder at reducere
klimapåvirkningen.

Code of Conduct 
Vi støtter og baserer vores interne Code
of Conduct på FN Global Compacts
principper om menneskerettigheder,
arbejdsretslige spørgsmål, miljø og
antikorruption samt bestikkelse. Deraf
følger bl.a., at vi i vores aktiviteter
støtter og respekterer beskyttelsen af
internationale menneskerettigheder
inden for det område, vi kan påvirke,
opretholder arbejdsretslige regler,
tager et stort miljøansvar i hele vores
virksomhed og ikke accepterer nogen
form for korruption og bestikkelse.

OKQ8 Bank har processer dels til at
modvirke korruption, men også til at gøre
det lettere at opdage hvidvaskning af
penge.

På samme måde har vi en Code of
Conduct, som vores leverandører
skal følge, og som er inkluderet i
leverandørernes kontraktlige forpligtelser.

Compliance
I overensstemmelse med dansk
lovgivning har vi i Q8 i Danmark siden
2014 haft en finansiel whistleblower-ord-
ning. Denne ordning blev implementeret 
i samarbejde med advokathuset Kroman 
Reumert og skal sikre, at vores medarbej-
dere kan indberette hændelser vedrøren-
de korruption og hvidvaskning. I starten 
af 2018/19 implementerer vi en frivillig
whistleblower-ordning, som vil være
gældende for alle vores aktiviteter i både
Danmark og Sverige. Dette betyder
konkret, at alle medarbejdere anonymt
kan indberette alvorlige hændelser, f.eks.
brud på menneskerettigheder og andre
forhold, som er beskrevet i vores Code of
Conduct. Denne whistleblower-ordning
vil værne om, at OKQ8 Scandinavias etik,
virksomhedskultur og varemærke bliver
opretholdt. I OKQ8 Bank er whistleblow-
erordningen implementeret den 1. januar 
2018, og systemet skal være fuldt im-
plementeret i hele koncernen i 1. kvartal 
2018/19. Internt bedrageri rapporteres 
ikke i Ups & Av, og er derfor ikke inklud-
eret i vores hændelsesstatistik. I løbet af 
året har der været et alvorligt tilfælde af 
intern bedrageri, og denne type hændelse 
undersøges særskilt i overensstemmelse 
med vores interne proces.
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Rapportering 
Denne rapport omfatter regnskabsåret
1. marts 2017 – 28. februar 2018 og
er OK-Q8 AB koncernens fjerde fælles
sustainability rapport. Rapporten er
udarbejdet på grundlag af Global
Reporting Intitiative’s standarder på
niveauet ´Core´. Rapporten er revideret
af ekstern revisor, som har afgivet
en erklæring på, at rapporten er i
overensstemmelse med de identificerede
GRI områder. For at afdække omfanget
af rapporten, har vi taget udgangspunkt
i vores værdikæde og medtaget de
områder, som vi anser som relevante
for os. Vi har derefter vurderet, hvilke
GRI områder, som vi vil afdække i
rapporten. Vi har ligeledes udført en
grundig væsentlighedsanalyse med
input fra interne eksperter samt udvalgte
interessenter med det formål at sikre, at
vores bæredygtighedsarbejde er relevant
og effektivt. Alle rapporterede data
kommer fra forskellige interne og eksterne
systemer.

Arbejdsmiljø
De rapporterede arbejdsmiljødata
omfatter alle OKQ8 Scandinavias egne
aktiviteter og medarbejdere. Data
omfatter ligeledes medarbejdere på
de stationer, som drives på franchisebasis
under vores varemærke. Vores
distributører, som transporterer
vores produkter ud til kunder og
stationer, er ligeledes omfattet af
rapporteringen. Petrolia er ikke medtaget
i vores rapportering, da de rapporterer
hændelser i deres eget system. 

Sociale og økonomiske data
De rapporterede sociale og økonomiske
data omfatter alle OKQ8 Scandinavias
egne aktiviteter og medarbejdere. Nogle
økonomiske data for 2015/2016 og
2014/2015 er blevet opdateret, så de
ikke længere svarer til tidligere rapporte-
rede data. Ændringerne skyldes, at vi fra 
2016/17 har fulgt GRI´s rapporterings-
krav for økonomi. OK Detaljhandel AB er 
ikke inkluderet i de finansielle data.

Miljødata
De rapporterede miljødata omfatter
alle OKQ8 Scandinavias egne
aktiviteter. Miljødata inkluderer også
vores distributører, som transporterer
vores produkter ud til kunder og
stationer. Miljødataene omfatter vores
energianvendelse og udledning af
drivhusgasser (CO2e), som har en stor
miljøpåvirkning. Energianvendelse 
baseres primært på data fra vores 
energileverandører.

Til rapporteringen af CO2e anvendes
et webbaseret system, CEMAsys, som
bygger på standarden Greenhouse
Gas Protocol. Systemet er baseret på
omregningsfaktorer, som er anerkendte
og godkendte både i Danmark og
Sverige. Dette betyder, at vi kan sikre en
højere grad af troværdighed af vores
data, da faktorerne automatisk bliver
opdateret af system ejeren. Alle data fra
rapporteringsåret 2014/15 er lagt ind i
systemet.
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Stockholm den 26. april 2018
KPMG AB

Tomas Gerhardsson
Statsaut. revisor

Jon Beck
Statsaut. revisor

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Erklæring
Uafhængig revisors erklæring om OKQ8 Scandinavia’s Sustainability Report

Dette er oversættelsen af revisors rapport på svensk.

Til OKQ8 Scandinavia

Indledning
Vi har efter aftale med OK-Q8 AB Bestyrelse og Direktion påtaget os en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed om OKQ8 Scandinavia’s 
(som virksomheden er defineret på side 32) Sustainability Report for 2017/2018.  

Bestyrelsen og Direktionens ansvar for OKQ8 Scandinavia’s Sustainability Report
Det er bestyrelsen og direktionen der har ansvaret for udarbejdelsen af OKQ8 Scandinavia’s Sustainability Report i overensstemmelse 
med kriterierne nævnt på side 37, som er de dele af Sustainability Reporting Guidelines (udstedt af The Global Reporting Initiative (GRI)), 
som finder anvendelse på Sustainability Rapporten, samt de regnskabs- og målingsprincipper, som selskabet har udarbejdet. Dette ansvar 
omfatter også de interne kontroller, der er relevante for udarbejdelsen af en Sustainability Report uden væsentlig fejlinformation, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om OKQ8 Scandinavia’s Sustainability Report baseret på de begrænsede sikkerhedshandlinger vi 
har udført.

Vi har udført vores erklæringsopgave med begrænset sikkerhed i overensstemmelse med ISAE 3000 Andre erklæringsopgaver med sikkerhed 
end revision eller review af historiske finansielle oplysninger udstedt af IFAC. En erklæringsopgave med begrænset sikkerhed består af 
forespørgsler, primært til personer, som er ansvarlige for udarbejdelsen af OKQ8 Scandinavia’s Sustainability Report, samt anvendelsen af 
analyser og andre begrænset sikkerhedhandlinger.

Handlinger, udført i forbindelse med en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed, varierer i natur og form og er mindre omfattende i 
forhold til en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed udført i overensstemmelse med IAASB’s Standards on Auditing og god revisionsskik 
i øvrigt har.

Revisionsvirksomheden er underlagt ISQC 1 (International standard om kvalitetsstyring), og anvender således et omfattende 
kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og 
gældende krav i lov og øvrig regulering. 

De handlinger der udføres i forbindelse med en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed gør det ikke muligt for os at opnå sikkerhed for, 
at alle væsentlige forhold, som ville kunne være opdaget ved en erklæringsopgave med en høj grad af sikkerhed, bliver opdaget. Vi afgiver 
derfor ikke en konklusion med en høj grad af sikkerhed. De udførte handlinger er baseret på de af ledelsen definerede kriterier som beskrevet 
ovenfor. Vi anser disse kriterier for at være passende for udarbejdelsen af OKQ8 Scandinavia’s Sustainability Report. 

Konklusion
På baggrund af det af os udførte arbejde med begrænset sikkerhed er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at 
konkludere, at OKQ8 Scandinavia’s Sustainability Report ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med de af 
ledelsen definerede kriterier.
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Revisorens holdning til den lovpligtige bæredygtighedsrapport

Dette er oversættelsen af revisors rapport på svensk.
 
Til generalforsamlingen i OK-Q8 AB, org. nr. 556027-3244

Forlovelse og ansvar 
Det er bestyrelsen og direktionen, der er ansvarlig for bæredygtighedsrapporten (OKQ8 Scandinavia Sustainability Report) for 2017/2018 og 
for, at den er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Undersøgelsens omfang 
Vores undersøgelse er gennemført i overensstemmelse med FAR:s revisionsstandard RevR 12 Revisorens udtalelse om den lovpligtige 
bæredygtighedsrapport. Det betyder, at vores undersøgelse af den lovpligtige bæredygtighedsrapport er forskellig og væsentligt mindre i 
omfang end en revision foretaget i overensstemmelse med International Standards on Auditing og generelt accepterede revisionsstandarder 
i Sverige. Vi mener, at undersøgelsen har givet os tilstrækkeligt grundlag for vores mening.

Erklæring
Der er udarbejdet en lovpligtig bæredygtighedsrapport.
Stockholm den 26. april 2018
KPMG AB 

Tomas Gerhardsson 
Statsaut. revisor 
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Mål og resultater
Sustainability-rådet evaluerer vores mål og resultater mindst en gang om året. Målene justeres og fornys efter behov. Alle mål skal knyttes til 
vores højest prioriterede områder identificeret i væsentlighedsanalysen og følge vores bæredygtighedsstrategi. I tabellen nedenfor vises vores 
nuværende mål og opfyldelsen af dem.

Mål

Mål

År

År

Basisår

Basår

Resultat

Resultat

Overordnet mål

Overordnet mål

Vi vil være i Top 50 på Nordic’s Most 
Attractive Employer ranking

Vi vil være i Top 50 på 
Sustainable Brand Index

Medarbejder- 
tilfredshed (NMI)

Arbejdsmiljø

El-ladere

Partnerskaber

Vi vil have 14.000 følgere på LinkedIn

I Sverige vil vi bygge en ny station om året, 
som lever op til vores bæredygtighedskriterier 

Korta vägen – Vi vil ansætte 10 praktikanter

I Danmark skal ombyggede stationer leve 
op til vores bæredygtighedskriterier

Ung på väg – Vi vil ansætte 60 praktikanter

Vi vil vurdere vores brændstofleverandører 
ud fra fastlagte bæredygtighedskriterier

Bryd unges ledighed NU! – Vi vil gennemføre 5
Boot Camps

Højrisiko leverandører skal revideres af 
tredje part

Vi vil øge NMI-index til 3,2

Vi har en vision om nul ulykker i arbejdet

Vi vil installere 30 hurtigladere; 25 i 
Sverige og 5 i Danmark

Vi vil støtte Solvattenprojektet med ca. 
1 krone pr. bilvask i Danmark og Sverige

2018/19

Løbende

Ikke relevant

Ikke relevant

Sidst i februar havde vi 
10.149 følgere

I 2017/18 havde vi 7
praktikanter

I 2017/18 startede 56
unge mennesker i praktik

I 2017/18 gennemførte vi
4 Boot Camps

Ikke relevant

Ikke relevant I 2017/18 har vi ikke
ombygget nogen stationer

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

2017/18

Løbende

2017/18

2017/18

2017/18

2018/19

2020

Løbende

2018/19

2018/19

Ikke relevant

2016/17

I oktober 2017 opnåede vi
et index på 3,15

I 2017/18 havde vi 14
personulykker med fravær

I 2017/18 donerede vi
2.399 MSEK til Solvatten

LinkedIn

Bæredygtige stationer

Sociale initiativer

Brændstoffer

2025

2025

Ikke relevant

Ikke relevant

En undersøgelse viser, 
at vi befinder os mellem 
110-150

En detaljeret rapport viser,
hvor vi kan forbedre os

I 2017 byggede vi en ny 
bæredygtig station i Nykvarn

Alle vores brændstof-
leverandører er blevet
vurderet

En af vores højrisiko-
leverandører er blevet 
auditeret i 2017/18

I 2017/18 har vi instal-
leret 17 hurtigladere
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FN Global Compact

Mål År Basisår Resultat

Overordnet mål Vi vil reducere CO2e-udledning fra egen 
drift med 20 % pr. m3 solgt produkt

Smøreolie

Vi vil reducere energianvendelse fra egen
drift med 20 % pr. m3 solgt produkt

Vi vil reducere CO2e fra depoter med
20 % pr. m3 udkørt produkt

Vi vil reducere CO2e fra distribution med
20 % pr. kørt km

Vi vil reducere energianvendelse fra
depoter med 20 % pr. m3 udkørt produkt

Vi vil reducere CO2e fra Petrolia med 
20%pr. m3 produceret produkt

2030 2014/15
Energianvendelse er
reduceret med 12 %

CO2e-udledning er
reduceret med 58 %

CO2e-udledning er
reduceret med 8,3 %

Energianvendelse er
reduceret med 20 %

2014/15

2014/15

2014/15

2014/15

2030

2030

2030

2030 CO2e-udledning er
øget med 3 %

Total
energianvendelse

Logistik

2030 2014/15 CO2e-udledning er 
reduceret med 31 %

Princip Side

Menneskerettigheder

Arbejdsret

Miljø

Korruption

Støtte og respektere beskyttelsen af internationale menneskerettigheder inden 
for virksomhedens indflydelsesområde.

Opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektive forhandlinger.

Støtte et forsigtighedsprincip til miljømæssige udfordringer.

Sikre, at virksomheden ikke medvirker til krænkelse af menneskerettigheder.

Udrydde af alle former for tvangsarbejde.

Tage initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.

Afskaffe børnearbejde.

Opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

4-6, 18, 33, 36

18, 36, 43

4-6, 18, 33, 36

18-19, 25, 29, 42

25-29

18, 36

Princip 1

Princip 3

Princip 7

Princip 2

Princip 4

Princip 8

Princip 4

Princip 9

Princip 10

18, 36, 43

18, 36, 43

18-19, 25-27, 42
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GRI indholdsindeks
GRI Standard Beskrivelse / oplysning Kommentar / udeladelse Side

GRI 101: Foundation 2016

102-1

102-5

102-9

102-14

102-15

102-17

102-18

102-16

102-10

102-11

102-12

102-13

Organisationens navn

Hovedkontorets placering

Ejerskab og juridisk form

OK-Q8 AB og Q8 Danmark A/S og datterselskaber

Danmark og Sverige.

De fleste af vores aktiviteter udføres af
vores egne medarbejdere.

Aktiviteter, varemærker, produkter
og tjenester

Arne Jacobsens Allé, DK- 2300 København
og Sveavägen 155, SE - 104 35 Stockholm

Markeder hvor organisationen har
aktiviteter

Information om medarbejdere og
andre ansatte

Omfanget af organisationen

Leverandørkæden

Udtalelse fra Administrerende Direktør

Ledelsesstruktur

Væsentligste påvirkninger, risici og
muligheder

Mekanismer for råd og bekym-
ringer om etik

Værdier, principper, standarder og
normer for adfærd

Eksterne initiativer

Medlemskab af foreninger

Væsentlige ændringer i
organisationen og dens
leverandørkæde

Forsigtighedsprincippet eller
tilgang

Der er ikke sket nogle væsentlige
ændringer i virksomheden, i
ejerformen eller i leverandørkæden.

Forsigtighedsprincippet er medtaget i
svensk miljølovgivning i Miljøbanken.
I Danmark findes tilsvarende krav i
miljøbeskyttelsesloven. I koncernen tager 
vi hensyn til forsigtighedsprincippet ved
indkøb af varer og materialer.

Svenska Petroleum og Biodrivmiddel
instituttet (SPBI), Klimaneutrale
godtransporter på vej (KNEG), Energi- og
olieforum (EOF), Danske olieberedskabslager,
Dansk Industri (DI) og KFO.

Lande, hvor organisationen
har aktiviteter

31, 32

31, 32

31

9, 37, 42-44

17-19

2

4-6

18, 36

6, 32

18, 31, 33, 36

33

9, 31-32, 34-35

GRI 102: Generelle 
oplysninger 2016

102-2

102-6

102-3

102-7

102-4

102-8
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GRI Standard Beskrivelse / oplysning Kommentar / udeladelse Side

102-40

102-44

102-48

102-53

102-54

102-56

102-55

102-49

102-50

102-51

102-52

Liste over interessenter

Alle svenske medarbejdere og de danske
timelønnede medarbejdere er omfattet af
en kollektivaftale, hvilket svarer til 92% af
alle medarbejdere i virksomheden.

Kollektivaftaler

Tilgang til interessentinvolvering

Identificering og udvælgelse af
interessenter

Vigtige emner og bekymringer

Kontaktperson for 
spørgsmål til  rapporten

Alexandra William-Olsson, Head of Communication
alexandra.william-olsson@okq8.se eller
Annette Hansen, Head of SSHE og Sustainability
annette.hansen@q8.dk

Regnskabsåret marts 2017 – februar 2018.

Ingen væsentlige ændringer i
forhold til sidste år.

Ingen væsentlige ændringer i
forhold til sidste år.

Deklaration om rapportering i
overensstemmelse med GRI Standarder

Ekstern revidering

GRI-index

Dato for seneste rapport

Rapporteringshyppighed Etårig

Maj 2017.

Virksomhedsenheder, som indgår
i det finansielle regnskab

Rapporteringsperiode

Ændringer i rapportering

Tilpasning af informationer

Liste over væsentlige områder

Definere rapportens indhold og
afgrænsning

OK-Q8 AB, Q8 Danmark A/S og
datterselskaber.

5

4-5

4-6

4-6

1

38-39

42-45

5-6

32

102-41

102-45

102-42

102-46

102-43

102-47

4-6https://www.q8.dk/om-q8/csr-i-q8/csr/
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Energi

Biodiversitet

103-3

103-3

302-1

304-2

302-3

Beskrivelse / oplysning

Beskrivelse / oplysning

Kommentar / udeladelse

Kommentar / udeladelse

Side

Side

Ledelse af energi

Ledelse af biodiversitet

Vurdering af ledelse

Vurdering af ledelse

Energianvendelse

Væsentlige påvirkninger fra
aktiviteter, produkter og tjenester
på biodiversitet

Biodiversitet og arealanvendelse er et af vores
væsentligste områder. Potentielt kan mange
af vores fornybare brændstoffer komme fra
landbrugsprodukter, såsom palmeolie, hvor der er
risiko for ødelæggelse af biodiversiteten. Vi har dog en
politik, at vi ikke anvender typer produkter.

Energiintensitet

Reduktion af energianvendelse

Forklaring af det væsentlige
område og dets afgrænsning

Forklaring af det væsentlige
område og dets afgrænsning

Mål og målinger i dette område
vil blive offentliggjort i løbet af året.

25, 27, 37

25, 27, 37

25-26, 41

2, 4-6, 20-21, 24, 25-26, 41

18, 22

25, 27

25, 27, 41

5-6, 18, 22, 44

18, 22, 44

22, 44

GRI 103:
Ledelse 2016

GRI 103:
Ledelse 2016

GRI 302: 
Energi 2016

GRI 304:
Biodiversitet 2016

103-1

103-1

103-2

103-2

302-4

Økonomi

Økonomi

103-3

201-1

Beskrivelse / oplysning Kommentar / udeladelse Side

Ledelse af økonomi

Forklaring af det væsentlige
område og dets afgrænsning

For økonomisk resultat henvises til 
OK-Q8 koncernens årsrapport.

Direkte økonomisk værdi
genereret og distribueret

Vurdering af ledelse

1, 32, 34, 37

34-35

34, 35

32, 34

GRI 103:
Ledelse 2016

GRI 201: 
Økonomi 2016

103-1

103-2

Väsentliga ämnen

Væsentlige områder



 Sustainability Report 2017/18 45 

Emissioner

103-3

305-1

305-2

305-3

305-4

305-5

Beskrivelse / oplysning Kommentar / udeladelse Side

Ledelse af emissioner

Vurdering af ledelse

Direkte (Scope 1) GHG emissioner

Indirekte (Scope 2) GHG emisioner

Andre indirekte (Scope 3) GHG emissioner

GHG emissions intensitet

Reduktion af GHG emissioner

Forklaring af det væsentlige
område og dets afgrænsning

27, 37

25, 27, 37

2, 4-6, 20-21, 24, 25-26, 41

25-26, 41

27, 37

27, 37

25, 27, 41

25, 27, 41

GRI 103:
Ledelse 2016

GRI 305: 
Emissioner 2016

103-1

103-2

Leverandør miljø og social vurdering

103-3

308-2

414-2

Beskrivelse / oplysning Kommentar / udeladelse Side

Ledelse af leverandører

Vurdering af ledelse

Negative miljøpåvirkninger i
leverandørkæden og foretaget handlinger

Negative sociale påvirkninger i
leverandørkæden og foretaget handlinger

Forklaring af det væsentlige
område og dets afgrænsning

17-19, 40

5-6, 17

17-19

GRI 103:
Ledelse 2016

GRI 308: Leverandør
miljø vurdering 2016

GRI 414: Leverandør
social vurdering 2016

103-1

103-2 17-18

18-19
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Arbejdsmiljø

Uddannelse

103-3

103-3

403-1

404-1

404-2

403-2

Beskrivelse / oplysning

Beskrivelse / oplysning

Kommentar / udeladelse

Kommentar / udeladelse

Side

Side

Ledelse af arbejdsmiljø

Ledelse af uddannelse

Vurdering af ledelse

Vurdering af ledelse

Medarbejdere repræsenteret i
formel arbejdsmiljøudvalg

Gennemsnitligt antal
uddannelsestimer om året per
medarbejder

Arbejdsskader, sygefravær,
tabte arbejdsdage, fravær og
arbejdsrelateret dødsulykker

Program til opgradering af
medarbejderkvalifikationer

Vi rapporterer ikke opdelt efter køn, da
oplysningerne ikke er tilgængelige.

Vi rapporterer ikke opdelt efter køn, da
oplysningerne ikke er tilgængelige.

Forklaring af det væsentlige
område og dets afgrænsning

Forklaring af det væsentlige
område og dets afgrænsning

8

7, 8

7, 8

7, 8

8

8

8-9, 37

4-6, 8

8-9

8

GRI 103:
Ledelse 2016

GRI 103:
Ledelse 2016

GRI 403: 
Arbejdsmiljø 2016

GRI 404: 
Uddannelse 2016

103-1

103-1

103-2

103-2




