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Den svenske regering har vedtaget et langsigtet klimamål om, at Sverige ikke læn-
gere skal have noget nettoudslip af drivhusgasser i 2045. I Danmark er målet sat til 
år 2050. Samfundet kan nå disse vigtige mål gennem en fælles indsats. I 2019 præ-
senterede den svenske brændstofindustri og Fossilfritt Sverige en køreplan, der viste 
vores fælles vej mod at nå disse mål i samklang med samfundet og den vedtagne 
politik. Der ligger en vigtig fælles opgave foran os, hvis vi skal nå vores ambitiøse 
mål. Denne rapport beskriver OKQ8 Scandinavias (OKQ8 i Sverige og Q8 i Danmark, 
i det følgende kaldet OKQ8) strategi for at arbejde hen imod en fossilfri fremtid. 

OKQ8 har to klare klimamål – vores egen drift skal være klimaneutral i 2030, og 
vores værdikæde skal være klimaneutral (netto-nuludledning) i 2045. Det første 
mål inkluderer forretningsrejser, energiforbrug og distribution. Det andet inkluderer 
alle vores produkter og aktiviteter fra brændstof, mad- og drikkevarer samt butiks-
varer til services. 

Vi har formuleret tre forskellige fokusområder for vores arbejde, der dækker 
over vores egen drift og indvirkningen på de samfund, vi opererer i. For at sikre 
maksimal positiv effekt vil de tre fokusområder ”Bekæmper klimaforandringer og 
reducerer CO2e-emissioner”, ”Bruger og sælger bæredygtige produkter” og ”Styrker 
mennesker og samfund” blive planlagt og overvåget omhyggeligt. 

Vi er overbeviste om, at ved at følge vores etablerede strategi sammen med 
medlemmer og kunder er vi i stand til at nå vores mål om en mere bæredygtig og 
fossilfri fremtid. 

Sammen mod en  
fossilfri fremtid
–
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Jeg ser tilbage på et meget anderledes år. 
Pandemien har stillet store krav til alle i 
samfundet – virksomheder, medarbejdere og 
enkeltpersoner. Virksomheder måtte hurtigt 
tilpasse sig en ny normal, og OKQ8 var ingen 
undtagelse. Som en vital samfundsfunktion 
har vi arbejdet hårdt for at sikre adgang til 
brændstof og sørget for, at medlemmer, 
kunder, leverandører og medarbejdere kan 
føle sig sikre, når de besøger vores servicesta
tioner, butikker og depoter.

Ud over at tilpasse os nye omstændighe
der holdt vi også fast i vores overbevisning 
og stod ved vores bæredygtighedsstrategi 
– en strategi, der sikrer, at OKQ8 fortsætter 
med at være den pålidelige, innovative og 
iværksætterprægede virksomhed, der blev 
grundlagt tilbage i 1926. Vi sigter mod at lede 
overgangen med bæredygtige alternativer 
og ved at investere klogt for at imødekomme 
nye behov.

To store drivkræfter fører vejen fremad: 
bæredygtighed og digitalisering. Disse kræf
ter former hele samfundet, og udviklingen går 
hurtigt, hvilket er glædeligt, men det rummer 
også udfordringer. Vi har sat klare mål for 
vores virksomhed: OKQ8 skal være klima

neutral i egen drift i 2030 og i værdikæden i 
2045. Det stiller store krav til hele organisatio
nen. Forpligtelse, innovation, investeringer og 
et klart fokus er essentielle komponenter, hvis 
vi gerne vil nå vores ønskede, og meget afgø
rende, mål. Du kan læse mere i denne rapport 
om, hvor langt vi er nået, og de initiativer vi 
ser foran os. 

Jeg er især stolt over vores partnerskaber, 
som vi præsenterede i løbet af året, med 
Neste, producent af vedvarende brændstof, 
og det svenske energiselskab Skellefteå Kraft. 
De yder vigtige bidrag til klimaneutralitet. 
Sammen med verdens største producent af 
biobrændstoffer har vi indtil videre gjort det 
muligt for medlemmer og kunder at tanke 
med fossilfri diesel på 170 servicestationer 
rundt om i Sverige. Vores samarbejde med 
Skellefteå Kraft vil resultere i Sverige og Dan
marks største og hurtigste opladningsnetværk 
på minimum 150 kWh og høj tilgængelighed. 

Digitalisering af de rigtige dele af 
virksomheden vil gavne samfundet og gøre 
det nemmere for medlemmer og kunder at 
få deres ærinder gjort, om det så er at tanke, 
ordne bankforretninger eller købe en kop 
kaffe. I løbet af året lancerede virksomheden 

En hilsen fra direktøren
–

OKQ8appen og kontaktløse betalinger, 
og det medførte omfattende arbejde på 
ITinfrastrukturen. På trods af udfordringerne 
var disse krævende projekter en succes takket 
være hårdt arbejde og god projektstyring.

At hjælpe medlemmer og kunder med at 
konvertere til fossil uafhængighed er vores 
højeste prioritet. Vi bliver nødt til at gøre 
det på vores egen måde hver især, og OKQ8 
vil gerne være den virksomhed, der hjælper 
med at gøre det muligt. Vi er stolte over vores 
lange historie, men vores fokus er på frem
tiden og at få styr på opgaven, der, selvom 
den er kompleks, godt kan lade sig gøre. Vi 
sigter mod at gøre alt, hvad vi kan for at være 
den foretrukne katalysator for en bæredyg
tig bevægelse og tage så meget hensyn til 
miljøet som muligt.

Transformationen er allerede i gang, og 
målet er klart: Sammen med medlemmer 
og kunder vil vi foretage de nødvendige 
ændringer for at fortsætte med at leve i et 
velfungerende samfund. Vi vil fortsætte 
transformationen for at opnå en bæredygtig 
virksomhed og et stærkt OKQ8.

God læselyst!
 
J. Magnus Kamryd, direktør
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Læs mere 
på s. 24

Læs mere 
på s. 32

Læs mere 
på s. 40

Indsatsområder Årets nøgleresultater

CO2e-reduktion i egen 
drift siden 2014

medarbejdertilfredshed 
(skala fra 1 til 4)

måltider reddet via Too 
Good To Go i Danmark

stationer, der tilbyder HVO100  
(100 % fossilfri diesel) 

i bestyrelsen i direktionen

kvinder           mænd kvinder           mænd

sænket energiforbrug (statio-
ner, kontorer, depoter) 

siden 2014

Safety Walks på stationer  
og depoter

timers uddannelse for at 
understøtte vores medarbej-

deres faglige udvikling

kg mad reddet via Karma i Sverige

ladestationer til el-biler

servicestationer med  
solpaneler

vaskehaller udstyret 
med biologisk  

spildevandsrensning

MWp leveret af OKQ8’s  
datterselskab Kraftpojkarna

-45 %

3,3

93.458

177

30 / 70 % 60 / 40 %

-20 %

2.077 8.443

11.565

180

37

37

53
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Siden begyndelsen har OKQ8 gjort fremskridt, ofte som den førende, i takt 
med, at samfundet og behovet for mobilitetstjenester har udviklet sig. OKQ8 
har ikke sin egen brændstofproduktion, men samarbejder i stedet med den 
leverandør, der passer bedst til vores formål. Vi er stolte over at kunne tilbyde 
det bedste brændstof på markedet og vores evne til hurtigt at skifte energikil
der, hvis det er nødvendigt. Som organisation er vi store nok til at skabe gode 
forhold, men vi er også lokalt til stede takket være vores geografiske distribu
tion i Danmark og Sverige.  

Et hurtigt overblik over 
OKQ8
–

Fokus på fremtiden siden 1926
I næsten 100 år har OKQ8 deltaget i og 
hjulpet med at forme den svimlende udvikling 
inden for bilkørsel og brændstof. IC, den 
svenske indkøbsforening for professionelle 
chauffører, som senere blev til OK, blev 
grundlagt i 1926 for bedre at påvirke priserne 
og tilgængeligheden af f.eks. olie, benzin og 
dæk. Foreningen var den første af sin slags 
i verden og i en tid, hvor få internationale 
spillere kontrollerede markedet, var IC på sine 
medlemmers side. Det var også startskuddet 
til dannelsen af andelsselskaber, der, via 
de nuværende seks OKforeninger, stadig 
arbejder for at styrke konkurrenceevnen. De 
tager aktivt del i brancheudviklingen, lige fra 
servicestationer som mødested til nutidens 
mere bæredygtige brændstoffer, og altid 
med medlemmer og udvikling i fokus. I 1999 
gik OK sammen med Q8 og blev til OKQ8 i 
en fusion, der gav os større mulighed for at 
tilbyde vores kunder og medlemmer bedre 
mobilitet, bank og virksomhedsservices.

Gennem årtierne var IC, OK og OKQ8 de 
første til at tilbyde en række nye løsninger i 
branchen for at gøre det lettere for medlem
mer og kunder at være på farten på både 
korte og lange ture. F.eks. var vi de første i 
Europa til at tilbyde blyfrie brændstoffer i 
1984. Vi agter at fortsætte med et højt inno
vations og udviklingsniveau i fremtiden med 
øget fokus på bæredygtige løsninger. 

 

OKQ8 – den foretrukne muliggører 
for mennesker i bevægelse
Vi har vores rødder i et andelsselskab, et 
medlemsejet alternativ, der altid sætter sine 
medlemmer og kunders interesser først. Dette 
karakteriserer os stadig i dag i joint ventu
reaftalen mellem OK Ekonomisk Förening og 
Kuwait Petroleum International, der hver ejer 
50 %. Vejen foran os er tydelig – vi vil gøre 
bæredygtig mobilitet mulig for vores medlem
mer og kunder. Vi skal være en rejsekammerat 
på vejen til fossil uafhængighed. Vi skal hjælpe 
vores interessenter med at tage kloge, bære
dygtige valg. 

Digitalisering og bæredygtighed – to 
eksterne drivkræfter – er afgørende for vores 
succes og styrer vores prioriteter. De er også 
indlejret i organisationen, og det er afgø
rende, at alle vores medarbejdere forstår, 
hvordan vi får succes i dag og i fremtiden. En 
generøs, beskeden og venlig virksomhedskul
tur, der har vokset sig stærk gennem årene, er 
et fremragende fundament at bygge OKQ8’s 
principper på og tydeliggøre vores tilgang 
og den måde, vi arbejder på. Principperne 
beskriver, hvordan hver medarbejder, afdeling 
og division arbejder sammen; være tæt på 
virksomheden, stræbe efter enkelhed og 
informerede beslutninger, skubbe på for 
løbende forbedringer og være ansvarlig – det 
hele starter med mig.

I dag tilbyder servicestationer som en 
selvfølge en række services og produkter ud 
over brændstof og tilbehør til biler og andre 
køretøjer – lige fra lastbiludlejning til hånd
købsmedicin. Driften dækker meget mere end 
brændstof, med investeringer i bæredygtig 
energi, opladningsinfrastruktur og ladestati
oner, flere muligheder for bilvask, et stadigt 
voksende antal medlemmer, et stærkt kunde
flow samt bankvirksomhed. 
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Vores historie viser vejen til fremtiden
–
Innovation og samarbejder skaber betingelserne for fossilfri mobilitet

Gulf Oil grund-
lægges i 

Texas, USA

1901 1913 1926 1936

1951

1986 1991

2020 2020 2020

1969

1984 1999

2019

19751980

201220142015/2016

2019

Gulf lancerer 
den første drive-
in-tankstation

IC grundlægges for 
at bekæmpe multina-
tionale olievirksom-

heders monopol

Kuwait Oil Company 
grundlægges med 

Gulf som en af 
ejerne

IC introducerer 
den første ube-

mandede station i 
verden

Kuwait Oil Com-
pany introducerer 

Q8-brandet

Verdens første 
børsteløse bilvask 
installeret hos OK i 

Uddevalla 

Starbucks on the 
go lanceres hos Q8 

i Danmark

Starbucks on the 
go lanceres hos Q8 

i Sverige

IC-navnet 
udskiftes med 

OK

Q8 er de første i 
Europa med blyfri 

benzin

OKQ8 bliver 
Sveriges største 

benzin-  
selskab

Ambitiøse bæredyg-
tighedsmål – OKQ8 
skal være klimaneu-
tral i hele værdikæ-

den i 2045

Kuwait Oil Com-
pany fuldt ejet 

af Kuwait 

Gulf-navnet 
udskiftes med 

Q8

Q8 Danmark & 
OKQ8 fusionerer

OKQ8 underskri-
ver FN’s Global 

Compact

2020-partnerskab 
for fossilfri diesel i 

Sverige

OKQ8 forpligter sig 
til Science Based Tar-
gets-initiativet (SBTi)

Partnerskab om High 
Power Charging-statio-
ner i Sverige & Danmark
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OK Ekonomisk Förening
Kuwait Petroleum  

Europe B.V.

OK Detaljhandel AB OK-Q8 AB
Individuelle  

franchisetagere

iWash  
Norrköping AB

SPI Miljösanerings- 
fond AB

Bensinpumpen BENFA 
Fastigheter AB

AB Djurgårdsberg
Lantmännen Ekonomisk 

Förening

100 %

100 %

50 % 50 %

100 % 17 %

100 %

100 % 23 %

100 % 1 %

94,48 % 5,52 %

100 %

100 % 37 %

100 % 1 %

50 % 50 %

80 %

81 %4 %

20 %

15 %

50 % 50 %

Kraftpojkarna  
Sverige AB

OKQ8 Marknad AB Q8 Danmark A/SØvrige OK-foreninger
POL Transport 

 Aktiebolag

iWash  
Eskilstuna AB

Eazywash i  
Norrköping AB

Lasingoo Sverige AB

SteamRex by  
OKQ8 AB

Steamrex ApS

Petrolia AB OK-Q8 Bank AB
Svensk Petroleum  

Förvaltning Aktiebolag

OKQ8 Solar  
Holding AB

STCT Sustainable  
Invest AB

Tunneltvätten AB
Släckmedelscentralen - 

SMC AB

ST1  
Sverige AB

OKQ8  
Scandinavia 

OK-Q8 AB – Koncernens virksomhedsstruktur

OKQ8 Scandinavia styres af en separat 
ledelse og bestyrelse i overensstemmelse med 
dansk og svensk lov. Bestyrelsen er ansvar
lig for den overordnede administration af 
OKQ8 Scandinavia såvel som udnævnelse og 

opsigelse af personer i ledelsen. De udnævnte 
bestyrelsesmedlemmer er uafhængige og 
har professionel erfaring inden for områder, 
som understøtter virksomhedens behov. 
Ledelsen er ansvarlig for den løbende ledelse 

af virksomheden og rapporterer strategiske 
resultater til bestyrelsen en gang i kvartalet. 

servicestationer 
i Sverige

servicestationer 
i Danmark

depoter  
i Sverige

depoter  
i Danmark

749 271

7 3
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Økonomiske resultater 2020/21
Johan Sandberg, Head of Group Accounting and Tax, kaster lys over og kom
menterer på vores økonomiske resultater. 

Hvordan klarede vi os?
Koncernens driftsresultat udgjorde i alt 550 millioner svenske kroner (528), 
mens moderselskabets driftsresultat udgjorde i alt 271 millioner svenske 
kroner (489). 

 
Hvordan er OKQ8 blevet påvirket af COVID-19?
Markedet blev påvirket af pandemien gennem et kraftigt fald i salget i foråret 
og efteråret i forbindelse med øgede begrænsninger af folks mobilitet i 
samfundet som helhed. Årets første måned var også præget af et globalt fald 
i olie og benzinpriserne, hvilket havde en negativ indvirkning på indtjeningen.

 
Hvordan reagerede OKQ8?
For at kunne være vedholdende og fleksible i denne usikre periode introduce
rede vi med succes et omkostningsbesparende program og omprioriterede 
vores investeringer. Som resultat havde vi en god indtjening og et positivt 
cashflow på trods af ændringerne i hele markedet.

 
Hvorfor er profit og cashflow så vigtigt for OKQ8?
De er vigtige for, at vores virksomhed har de økonomiske ressourcer, der skal til 
for at fortsætte med at investere i den igangværende transformation af trans
portsektoren; at hjælpe med at gøre samfundet mindre afhængigt af fossile 
brændstoffer og også for at give afkast til vores ejere og medlemmer.

 
Hvordan bruges overskuddet, og hvor er det tydeligt?
De geninvesteres i vores egen drift til fordel for kunderne og samfundet som 
helhed. Vi bygger flere vaskehaller og istandsætter eksisterende. Nogle midler 
bruges også på at udvikle og tilpasse vores ITsystemer, så vi kan tilbyde vores 
kunder en moderne, sikker brugerflade og nye digitale services såsom dette 
års lancering af en OKQ8app til bilvaskabonnementer. Vi installerer også sol
paneler på vores servicestationer for at gøre dem mere selvforsynende med el 
og reducere klimaaftrykket.

Vi bruger også ressourcer på oprydning ved lukning af driftssteder. F.eks. 
afvikler vi i øjeblikket et tidligere brændstofdepot i Loudden i Stockholm. Hele 
oliehavnen bliver forvandlet til et boligområde. 

Flere initiativer i tråd med vores strategi har vist klare resultater i løbet af 
året. Vi har øget vores markedsandel inden for IDS (tunge køretøjer), vi ser 
en vækst inden for bilvask takket være vores investeringer i nye lokaliteter og 
abonnementsløsninger, biludlejningen er steget, og der er en vedvarende 
strøm af kunder, der benytter vores servicestationer. Vi giver også et overblik i 
vores årsregnskab under ”Væsentlige begivenheder”.
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Forretningsstruktur
 For at få succes med at gennemføre 
OKQ8strategien er vi afhængige af, at 
alle medarbejdere i hele organisationen 
engagerer sig. Alle divisioner og afdelinger 
definerer hvert år, hvordan vi når vores bære
dygtighedsmål med målbare KPI’er. Dette 
bliver fulgt op med kvartalsmæssige og årlige 
virksomhedsevalueringer. 

I direktionen bliver bæredygtighed 
repræsenteret af vores Director of Sustaina
bility & Network. Sustainability Officers med 
ansvar for Danmark og Sverige fungerer som 
repræsentanter for at fremskynde vores rejse 
mod mere bæredygtighed. Som en del af 
implementeringen af bæredygtighedsakti
viteter i virksomhedens drift, og for at spore 
fremskridt, leder vores Sustainability Officers 
en Sustainability Group i de respektive lande 
med repræsentanter fra organisationen.

Ansvaret for vores medarbejderes trivsel, 
sundhed og sikkerhed ligger under vores 
HRafdeling, som vores Director of Sustainabi
lity & Network også er ansvarlig for. 

OKQ8’s Supply Chainafdeling er 
ansvarlig for indkøb, styring og distribution 
af brændstoffer. Derfor har OKQ8 etableret 
en organisation til at styre de miljømæssige, 
kvalitetsmæssige, sundheds og sikkerheds
mæssige samt sociale risici, der er forbundet 
med brændstoffer. 

OKQ8 har også et advisory board for 
bæredygtighed med eksterne repræsentanter, 
der fungerer som et ”sounding board” for 
OKQ8 i bæredygtighedsspørgsmål.

Ledelsessystemer
OKQ8 har et centralt ledelsessystem, der 
skal styre sundheds og sikkerhedsmæssige 
risici i organisationen med en Fire and Safety 

Specialist, en udnævnt Health and Safety 
Manager og en Health and Safety Specialist 
i henholdsvis Danmark og Sverige. Ledelses
systemet er opbygget i 18 elementer, der 
inkluderer håndtering af krisebegivenheder, 
audit, SSHEwalks, risikovurderinger, leveran
dørstyring, miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed. 
For hver proces er der desuden procedurer, 
skabeloner og instruktioner, der er relevante 
for hvert område.

OKQ8’s Supply Chainafdelingen, der 
styrer al opbevaring, blanding og distribution 
af brændstof, er certificeret i henhold til ISO 
14001 og ISO 9001.

Adfærdskodeks 
Vores adfærdskodeks er baseret på FN’s Glo
bal Compact principper for menneskerettig
heder, arbejdstagerrettigheder, miljøet samt 
antikorruption og bestikkelse. OKQ8 støtter 
og respekterer internationale menneskeret
tigheder inden for de områder, vi kan påvirke; 
håndhæver regler om arbejdstagerrettighe
der, tager ansvar for vores miljøpåvirkning 
i hele organisationen og accepterer ikke 
nogen form for korruption og bestikkelse. Alle 
medarbejdere – fra personalet på hoved
kontoret til personalet på servicestationerne 
og depoterne – gennemgår en obligatorisk 
uddannelse i vores adfærdskodeks.

Bestyrelsen er ansvarlig for at vedtage 
vores adfærdskodeks. Vores CEO er ansvarlig 
for udarbejdelse og opdatering af vores 
adfærdskodeks og for at gøre den tilgængelig 
for alle medarbejdere. OKQ8’s Corporate 
Compliance Officer har det overordnede 
ansvar for at udarbejde, implementere og 
følge op på interne regler, der gør det muligt 
for alle medarbejdere at handle i overens
stemmelse med adfærdskodeksen. Ansvaret 

for at handle i overensstemmelse med 
adfærdskodeksen inkluderer alle niveauer i 
OKQ8organisationen, lige fra bestyrelsen til 
forskellige driftsfunktioner.
Antikorruption er en central del af OKQ8’s 
adfærdskodeks. Korruption er en udfordring 
for samfundet, og OKQ8 har en juridisk og 
moralsk forpligtelse til at forhindre det. Det 
er også i OKQ8’ egen interesse at tage et 
stærkt standpunkt mod korruption, da det kan 
skade vores ry alvorligt. OKQ8 bestræber sig 
på at følge Institutet Mot Mutors (det svenske 
institut mod korruption) kodeks for forret
ningsadfærd. Kodeksen blev revideret i 2020, 
og i 2021 vil OKQ8 prioritere de nødvendige 
ændringer for at opfylde kodeksens krav.

Med hensyn til vores brændstoffer har vi 
et værktøj til at identificere risici i forsynings
kæden relateret til f.eks. kontrol af korruption i 
oprindelseslandet. Risiciene er dem, der er på 
amfori BSCIplatformen og dens risikoklassifi
cering af lande. OKQ8 har en adfærdskodeks, 
som vores leverandører og partnere skal følge, 
og som er inkluderet i vores leverandørers 
kontraktlige forpligtelser. Vores adfærdsko
deks for partnere er baseret på FN’s Global 
Compact ti principper inden for områderne 
menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljøet 
og antikorruption.

OKQ8 Bank har processer, der både skal 
modvirke korruption og gøre det lettere at 
afsløre hvidvaskning af penge i overensstem
melse med myndighedernes nuværende krav. 

Intern audit
OKQ8’s interne audit tjener OKQ8’ revisions
udvalg med hensyn til forpligtelserne over for 
bestyrelsen om at føre tilsyn med tilstrække
ligheden og effektiviteten af interne kontrol

Helt grundlæggende er det vigtigt for vores bæredygtighedsstrategi, at vi 
har nogle retningslinjer og mål, der styrer, hvordan vi håndterer vores sociale, 
miljømæssige og virksomhedsmæssige ansvar og samtidig sikrer, at vores 
personale er informeret om og fortrolige med dem. OKQ8’s adfærdskodeks 
og vores interne politikker fungerer som grundlaget for alt, hvad vi gør.

Ledelse af bæredygtigheds-
arbejdet 
–
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systemer, auditprocessen, og virksomhedens 
proces til overvågning af overholdelse af 
love og regler. Den interne audit har adgang 
og mandat til at gennemgå alle OKQ8 og 
driftsenheders aktiviteter, herunder alle joint 
ventures’ aktiviteter, hvor OKQ8 eller driftsen
hederne er involverede.

Whistleblowing 
Det er vigtigt for OKQ8, at forretningsklimaet 
er åbent og ærligt, og at medarbejdere nemt 
kan rapportere, hvis der sker overtrædelser af 
vores adfærdskodeks. Alle hos OKQ8 kan rap
portere mistanke om forseelser uden at risi
kere nogen form for repressalier fra virksom
hedens side. Alle forseelser kan rapporteres 
anonymt via vores eksterne whistleblowerser
vice. OKQ8 har et etisk råd, der håndterer 
alle rapporteringer om brud på vores kodeks, 
herunder mistanke om korruption. Informa
tion om hændelser, der rapporteres via vores 
whistleblowersystem, behandles fortroligt. Vi 
registrerer alle rapporterede sager og sørger 
for, at der bliver taget hånd om dem alle, og 
at de bliver afsluttet ordentligt. 

Bæredygtigt indkøb 
og dialog med leverandører
Vi ”bruger og sælger bæredygtige produkter” 
som en del af OKQ8’s ambition om bæredyg
tighed. Dette indebærer, hvordan vi indkøber 
de produkter og services, som vi tilbyder vores 
kunder. 

OKQ8 ejer ikke nogen raffinaderier og 
kommer derfor ind i processen for indkøb af 
brændstoffer på et relativt sent tidspunkt i 
værdikæden. Vi køber færdige produkter fra 
raffinaderier, som vi har langvarige relationer 
med, og som har veletablerede miljø og 
bæredygtighedspolitikker. Vi køber både 
fossile og vedvarende råvarer i form af raffi
nerede produkter og tilsætningsstoffer. OKQ8 
har en moden proces for køb af fossile råvarer 
såsom råolie. Indkøb af vedvarende råvarer 
og brændstoffer, der indeholder vegetabilske 

eller animalske olier, er stærkt reguleret med 
obligatoriske bæredygtighedskrav. De fleste 
olieprodukter distribueres til vores depoter i 
Danmark og Sverige. OKQ8 har 11 nordiske 
brændstofleverandører: Seks af disse leverer 
fossile brændstoffer, og fem leverer vedva
rende brændstoffer. 

OKQ8 køber og sælger også mad såvel 
som vedligeholdelsesprodukter til bilen og 
fritidsaktiviteter. I løbet af året har vi gennem
gået vores indkøbsprocesser med hensyn til 
bæredygtighedskrav og haft dialoger med 
leverandører om, hvordan vi, med fokus på 
vores mest solgte produkter, kan reducere og 
forbedre miljømæssige og sociale påvirknin
ger. Det er et skridt mod at forbedre bæredyg
tigheden yderligere, som bygger på, at alle 
leverandører som minimum skal opfylde vores 
adfærdskodeks for partnere.  

Leverandører af fossile brændstoffer
Vi køber vores fossile råvarer fra flere euro
pæiske leverandører. De virksomheder, der 
leverer fossile brændstoffer til os, gennemgår 
særligt strenge inspektioner, da de udgør en 
høj risiko for miljøet. Vores leverandører får 
primært deres råolie fra Rusland og Nordsøen. 
Via vores tredjepartsaudit har vi identificeret 
vores største risiko i forsyningskæden for 
fossile brændstoffer til at være sporbarhed. 
Vores leverandører ved generelt, hvilke lande 
olien kommer fra, men andre materialer 
blandes ind i slutproduktet, og de kommer fra 
en række forskellige kilder. Derfor kræver vi, at 
vores leverandører vurderer og evaluerer deres 
egne leverandører i overensstemmelse med 
vores adfærdskodeks for partnere. 

Leverandører af vedvarende brændstoffer 
De vedvarende brændstoffer, vi tilbyder vores 
kunder, er lavet af landbrugsprodukter såsom 
vegetabilske eller animalske olier og kommer 
fra flere forskellige lande. Vi bruger forskellige 
vurderingskriterier for at vurdere de vedva
rende brændstoffers bæredygtighedskvalifi

kationer. Brændstoffer skal f.eks. produceres 
på en måde, der ikke er i strid med menne
skerettigheder. Med tredjepartscertificering, 
herunder ISCC (International Sustainability & 
Carbon Certification) samt fuld sporbarhed, 
kan vi have tillid til håndteringen af vedva
rende brændstoffer. Vi følger op på compli
ance hos leverandører og partnere i overens
stemmelse med kravene, som er angivet i 
loven (2010:598) om bæredygtighedskriterier 
for biobrændstoffer og flydende biobrænd
stoffer og vores adfærdskodeks for partnere. 
Loven (2010:598) om bæredygtighedskriterier 
for biobrændstoffer og flydende biobrænd
stoffer inkluderer beskyttelse af land med høj 
biodiversitet og reducering af CO2emissioner 
sammenlignet med fossile produkter. Certifika
ter fra leverandører kontrolleres og valideres af 
tredjepartsrevisorer og rapporteres årligt til de 
nationale myndigheder i Danmark og Sverige.

Den svenske regulering af 
drivhusgasemissioner og den  
danske biobrændstoflov 
Direktivet om reduktion i Sverige og kvote
direktivet i Danmark forventer vedvarende 
blandingsprodukter i brændstofferne. For 
at opfylde lovgivningsmæssige standarder 
blandes der vedvarende brændstoffer i alle 
OKQ8’s GoEasy benzin og dieselprodukter. 
De nationale direktiver fastsætter minimums
niveauer for vores blandinger i hvert land. I 
2020 krævede den svenske lov en reduktion i 
drivhusgasemissioner fra diesel på 21 % og 
fra benzin på 4,2 %. I Danmark var kravet i 
2020, at mindst 7,6 % af al energi i form af 
flydende brændstof skulle være fra vedva
rende kilder. Ud over blandingskravene i 
Danmark, opfylder OKQ8 kravet om 6 %  
CO2reduktion i henhold til EUdirektivet om 
brændstofkvalitet (FQD, artikel 7a).
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OKQ8’s forpligtelse til  
globale initiativer
–
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FN’s Global Compact
I 2014 underskrev OKQ8 FN’s Global Compact. 
Bevægelsen er et frivilligt initiativ baseret på, 
at virksomheder forpligter sig til at integrere 
bæredygtighedsprincipper inden for områ
derne menneskerettigheder, arbejdsret, miljø 
og antikorruption. Global Compacts ti prin
cipper er baseret på FN’s verdenserklæring om 
menneskerettigheder, ILO’s konventioner om 
grundlæggende principper og arbejdstagerret
tigheder, Rioerklæringen om miljø og udvikling 
samt FNkonventionen mod korruption. 

FN’s verdensmål 
for bæredygtig udvikling
2030dagsordenen og de 17 verdensmål for 
bæredygtig udvikling blev vedtaget af alle 
FNmedlemslande i 2015. Det danner en 
fælles plan og agenda for bæredygtighed for 
nationer og virksomheder rundt om i verden. 
OKQ8 har taget målene til sig og arbejder 
aktivt for at nå dem. Vi har identificeret visse 
udviklingsmål som værende særligt relevante 
for vores virksomhed. Det drejer sig om 
Verdensmål 2 – Stop sult, 3 – Sundhed og 
trivsel, 5 – Ligestilling mellem kønnene, 6 – 
Rent vand og sanitet, 7 – Bæredygtig energi, 
10 – Mindre ulighed, 11 – Bæredygtige byer 
og lokalsamfund, 12 – Ansvarligt forbrug og 
produktion, 13 – Klimaindsats og 17 –  Part
nerskaber for handling. 

Science Based Targets (SBTi)
OKQ8 er det første nordiske olie og gas
selskab, der forpligter sig til Science Based 
Targetsinitiativet (SBTi). SBTi er en global 
standard, som virksomheder sætter sine mål 
efter i forhold til, hvad videnskaben siger 
er nødvendigt for at opfylde Parisaftalens 
mål om at holde den globale opvarmning et 
godt stykke under  2° C  og helst under 1,5° C. 
Ved at tilslutte os SBTi, sørger vi for, at vores 
reduktionshastighed overholder det, der 
kræves af olie og gasindustrien i henhold til 
SBTimetoden.
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Fremskridt i den globale infrastruktur, 
forsyningskæderne, digitaliseringen og en 
voksende befolkning udgør tilsammen et ind
byrdes afhængigt og tæt forbundet system, 
der har indflydelse på planetens trivsel, 
atmosfæren og samfundet som helhed. Vi 
ser allerede de negative effekter rundt om i 
verden, i tal som stigende temperaturer og for 
det blotte øje i form af skiftende landskaber. 
Selvom problemerne og udfordringerne er 
tydelige, er løsningerne ofte afhængige af en 
fælles indsats. 

For at sikre, at vi, som virksomhed, på 
den mest effektive måde støtter den globale 
indsats for at lave en bæredygtig og fair 
overgang, har vi foretaget en vurdering og 
evaluering af, hvordan OKQ8’s aktiviteter 

påvirker verden. Dette inkluderer vores direkte 
aktiviteter (egen drift) såvel som de indirekte 
påvirkninger forårsaget af vores interessenter, 
der producerer og bruger vores produkter og 
services. Målet er ikke kun at revurdere tidli
gere etablerede bæredygtighedsmål, KPI’er 
og aktiviteter – men at skabe en holistisk og 
opdateret ramme, hvorfra vores virksomhed 
kan styre sine aktiviteter og lave de rette inve
steringer, som understøtter den nødvendige 
bæredygtige omstilling. 

Som virksomhed påvirker vi vores omgivel
ser på to forskellige måder: 
•   Via vores egen drift som erhvervskunde 
•   Via vores værdikædeaktiviteter som for

handler af varer og services. 

Vi har derfor en rolle at spille i forhold til, hvad 
vi køber fra vores leverandører for at få vores 
forretning til at køre så effektivt som muligt – 
og et ansvar for, hvilke typer af produkter, vi 
tilbyder vores kunder. 

Hvordan vi påvirker, og hvor vi påvirker, 
er en mulighed for os, som vi kan udnytte 
og bruge til en større systemisk forandring. 
Derfor har vi gennemført dette års væsent
lighedsanalyse med det mål at fastslå, hvilke 
risici og udfordringer vi kan påvirke på en 
positiv måde i dag og i de kommende år. 

Vigtige områder og 
risikovurdering
–

OKQ8’s rolle i forhold til at støtte systemiske forandringer
–

Bæredygtighed er en vigtig del af vores virksomhedsstrategi. Det kræver et 
stort skift i forhold til, hvordan vi ser vores rolle i samfundet – fra en leveran
dør af fossile brændstoffer til en katalysator for bæredygtig mobilitet.   
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Politiske 
og juridiske 

rammer

Globalt 
og lokalt 
niveau

Virksom-
hedsniveau

Dialog med 
interessenter 

Risiko- 
vurdering

Tilpasning til 
OKQ8’s virksom-
hedsramme og 

-aktiver

•   FN’s Global Compact

•   Verdensmål for bæredyg
tig udvikling

•   Parisaftale 

•   Science Based Targetini
tiativ

•   World Economic Forum 
Global Risk Report 2020

•   Den europæiske grønne 
pagt: Klimaneutral i 2050 

•   EU's CO2emissionsmål for 
bilproducenter 

•   EU’s pakke for cirkulær 
økonomi

•   Nationale klimalove

•    Fossilfritt Sveriges formu
lerede køreplaner fra 22 
sektorer

•   Den danske biobrænd
stoflov og den svenske 
regulering af 
drivhusgasemissioner  

•   B2C og B2Bkunder 

•   Leverandører  

•   Brancheorganisationer 

•   NGO’er  

•   Politiske institutioner  
(ministerier, myndigheder, 
regioner og kommuner)  

•   Universiteter, forskere og 
den akademiske verden 

•   OKQ8medarbejdere og 
direktion

•  Medlemmer 

•   Miljømæssigt

•   Socialt

•   Økonomisk

•   Via vores egen drift som 
erhvervskunde

•   Via vores værdikæde-ak-
tiviteter som forhandler 
af varer og services.  

Proces for væsentlighedsanalyse
–
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Miljømæssige faktorer:
 1   CO2e-emissioner 

 2   Fossile og vedvarende brændstoffer 

 3   Vedvarende energi

 4   Bæredygtig madproduktion 

 5   Rent vand 

 6   Kemikalier og forurening

 7    Biodiversitet, bevarelse af naturen 
og øko-systemer

 

Sociale faktorer:
 8     Social retfærdighed, lokalt og globalt 

 9     Arbejdstagerrettigheder og -forhold

10     Sund livsstil

 11     Adgang til billig transport

 12     Mangfoldighed og inklusion

13     Lighed

14     Mental trivsel

Økonomiske faktorer:
 15      Anti-korruption

 16      Etisk handel 

 17      Bæredygtige produktionssystemer 

 18      Investeringer i forskning og udvikling

 19      Bæredygtig asset management

 20      Partnerskaber

Hvert område er blevet evalueret og rangeret 
af en bred vifte af interessenter for at fastslå, 
hvilke områder, der er mest kritiske for OKQ8 
at fokusere på. 

Vores væsentlighedsanalyse tager sit udgangspunkt i den seneste internationale forsk-
ning i klimaforandringer og andre miljømæssige, sociale og økonomiske faktorer, der 
påvirker vores planet og levestandarden og velstanden for verdens befolkning. 

Baseret på akademisk gennemgang og de juridiske og politiske rammer, der påvirker 
bæredygtig udvikling i dag, har vi identificeret følgende væsentlige områder, som 
værende særligt relevante for OKQ8. 

Væsentlighedsanalyse
–

 1
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 9 13
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–
OKQ8 arbejder regelmæssigt tæt sammen 
med vores interessenter for at få feedback og 
en indsigt, der kan vejlede os i vores beslutnin
ger. I løbet af året har OKQ8 været vært for og 
deltaget i flere kundemøder, bæredygtigheds
seminarer, udviklingsprojekter og fokusgrupper 
og har desuden gennemført medlemsundersø
gelser. Målet er konstant at evaluere og være 
i sync med, hvad vores nøgleinteressenter ser 
som værende vigtigt, så vi kan udvikle os og 
tilbyde de rette services og løsninger til vores 
kunder og samfundet som helhed. 

Som en del af væsentlighedsanalysen og 
dialogen med vores interessenter har vi 
identificeret forskellige risici, der er knyttet 
til OKQ8’s aktiviteter og forretningsmodel. 
Risikovurderingen inkluderer tre niveauer: 
globale risici, lokale risici og virksomhedsrisici. 
Segmenteringen har til formål at sikre, at 
lokale behov og virksomhedsbehov bliver 
mødt, samtidig med at vi bevarer overblikket 

Ud over vores løbende dialog med nøglein
teressenter gennemførte vi i 2020 en større 
bæredygtighedsundersøgelse i Danmark og 
Sverige, hvor vi inddrog en række interessen
ter, der repræsenterer forskellige sektorer, 
kompetencer og nationaliteter. Deltagerne 
i undersøgelsen gav os feedback på vigtige 
bæredygtighedsområder for OKQ8. Hver 
interessent modtog et personligt link til et 
onlinespørgeskema. Vi lavede opfølgende 
møder og interviews med udvalgte interessen
ter (f.eks. blev leverandører, NGO’er og eksper
ter hørt for at vurdere udviklingen og risiciene 
inden for specifikke væsentlige områder).

over den samlede indvirkning, som vores 
virksomhedsaktiviteter har globalt set. Ved at 
bruge disse tre niveauer som vores udgangs
punkt har vi identificeret og prioriteret de 
væsentligste risici og potentielle negative kon
sekvenser, der er knyttet til vores virksomheds 
drift, foreninger, produkter og services. 

For effektivt at begrænse de miljømæs
sige, sociale og økonomiske risici, der er for

Samlet set modtog vi input fra omkring 
5.500 repræsentanter i Sverige og Danmark.  
Undersøgelsens resultater blev, sammen med 
gennemgangen af de juridiske og politiske 
rammer, opsummeret i tre fokusområder. De 
tre fokusområder vil fungere som et centralt 
element for, hvordan OKQ8 vil investere og 
arbejde i de kommende år:

•   Bekæmper klimaforandringer og reducerer 
CO2eemissioner

•   Bruger og sælger bæredygtige produkter

•   Styrker mennesker og samfund 

bundet med vores forretningsførelse, fungerer 
hvert fokusområde som en retningslinje for en 
bæredygtig modus operandi. I denne rapport 
uddyber vi, hvordan de tre fokusområder ikke 
kun afspejler de identificerede risici, men fun
ger som en ramme for at; sætte mål, afsætte 
ressourcer, handle og spore fremskridt. 

  

Inddragelse af interessenter som en del af vores rejse mod 
mere bæredygtighed

Risici og globale udfordringer knyttet til OKQ8’s aktiviteter
–
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OKQ8 har formueret følgende tre strategiske 
visioner: 

•   Bekæmper klimaforandringer og reducerer 
CO2emissioner

•   Bruger og sælger bæredygtige produkter

•   Styrker mennesker og samfund

Strategiske visioner er dog ikke nok. Vi laver 
også specifikke mål, der fører til et sæt hand
linger, som driver den essentielle bæredyg
tige omstilling fremad. Derfor igangsatte vi 
følgende trin i 2020 som grundlag for det 
fortsatte arbejde: 

•   Trin 1: Konkretisere mål og målsætninger 
inden for udvalgte områder i et tæt internt 
samarbejde, bygge videre på passende 
datasæt og sørge for medarbejderenga
gement. 

•   Trin 2: Fastlægge basislinjen for hand
linger, der allerede er sat i gang og tilpasse 
i forhold til andre initiativer og driftsmæs
sige overvejelser (modne teknologier, 
politikker og markedsforhold).

•   Trin 3: implementering af plan; imple
mentering og opskalering af projekter, der 
hjælper os med at nå vores bæredygtig
hedsmål; løbende identificering af nye tek
nologier og partnere for at fortsætte med 
at udvide OKQ8’s bæredygtige portefølje.

Da modenhedsniveauet for de tre fokusom
råder varierer, arbejder vi med forskellige 
tidslinjer og udviklingsfaser inden for hvert 
område. Vi stræber efter at sætte ambitiøse 
mål for hvert område og muliggøre bære
dygtig tilpasning i de markeder, vi opererer 
i. Fokusområderne giver således OKQ8 en 
køreplan og et fælles sprog med klare mål og 
KPI’er på tværs af organisationen. Rammen 
hjælper os med at prioritere indsatser og gøre 
handlinger målbare og mulige at formidle til 
vores interessenter.

Indbyrdes afhængige mål og handlinger
De handlinger, der er beskrevet under hvert 
fokusområde, er på mange måder indbyrdes 
afhængige. For at reducere CO2eemissi
oner fra brændstofprodukter skal vi f.eks. 
overveje den påvirkning, nye brændstoftyper 
(f.eks. biobrændstoffer) kan have på andre 
bæredygtige aspekter såsom biodiversitet, 
ændring i jordanvendelse og bæredygtige 
fødevaresystemer. På den måde kan hand
linger beskrevet i en sektion krydsrefereres 
til andre fokusområder. For enkelhedens og 
gennemsigtighedens skyld har vi dog forsøgt 
at kategorisere handlingerne på en måde, 
der understøtter mål relateret til specifikke 
fokusområder.

Indsatsområders modenhed
Den hastighed, hvormed vi opnår forskellige 
mål, vil variere afhængig af omfanget og 
graden af eksterne interessenters involvering. 
Generelt vil vi være mere agile, i stand til at 
handle hurtigere og se resultater hurtigere 
inden for områder, der er tæt knyttet til vores 
egen drift end inden for områder, hvor vi er 
afhængige af, at leverandører og kunder 
ændrer adfærd. Derudover er nogle indsats
områder nye for OKQ8, hvor andre længe har 
været strategiske prioriteter og derfor under
støttes af etablerede systemer og infrastruk
turer. På de følgende sider dykker vi dybere 
ned i hvert fokusområde for at beskrive mål, 
handlinger og udvikling. 

Fra indsigt til handling
–

OKQ8’s fokusområder 
–
OKQ8’s fokusområder blev formuleret som strategiske visioner for 2030 for 
at vise, hvordan vi sigter efter at bidrage til en bæredygtig omstilling, både 
globalt og lokalt.
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CO2e-emissioner

Bruge og sælge  
bæredygtige  
produkter

Styrke  
mennesker  
og samfund

Fokusområder Indsatsområder

Bæredygtig vandforvaltning

Bæredygtig land- og jordbrug

Beskyttelse af natur og biodiversitet

Bæredygtige materialer og intet affald

Gode arbejdsvilkår

Læring, udvikling 
og informationsdeling

Lige muligheder for alle

Sund livsstil

CO2e-reduktion

Ren energi
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Indsatsområder Link til globale rammer OKQ8-mål

•   Science Based Targets

•   Verdensmål 7 Bæredygtig energi

•   Verdensmål 12 Ansvarligt forbrug og 
produktion 

•   Verdensmål 13 Klimaindsats

•   Verdensmål 17 Partnerskaber for 
handling 

•   Verdensmål 2 Stop sult

•   Verdensmål 6 Rent vand og sanitet

•   Verdensmål 12 Ansvarligt forbrug og 
produktion

•   Verdensmål 17 Partnerskaber for 
handling 

•   Verdensmål 3 Sundhed og trivsel

•   Verdensmål 5 Ligestilling mellem 
kønnene

•   Verdensmål 10 Mindre ulighed 

•   Verdensmål 11 Bæredygtige byer og 
lokalsamfund

•   Klimaneutral i egen drift i 2030  

•   Klimaneutral i hele værdikæden i 2045  

•   100 % vedvarende energi i egen drift inden  
udgangen af 2030

•   Genbrug af vand i alle vaskehaller inden udgangen af 2030 

•   20 % af mad- og drikkevarer skal have et bæredygtigheds-
mærke (eller lignende) inden udgangen af 2025 

•   Halveret madspild inden udgangen af 2030 

•   50 % af alt affald fra vores egen drift på servicestationer skal 
genbruges inden udgangen af 2025 

•   Alt plastaffald fra vores egen drift på servicestationer skal 
genbruges inden udgangen af 2030 

•   Styrke medarbejdertilfredshed 

•   Sikre et sikkert arbejdsmiljø ved at lave Safety Walks på vores 
stationer og depoter

•   Reducere antallet af hændelser til et minimum (kriminalitet, 
personskader, nærved-ulykker, dødsfald, kunderelaterede 
hændelser)

•   Støtte sunde medarbejdere 

•   Støtte vores medarbejderes faglige udvikling via uddannelse  
og kurser 

•   Skabe lige adgang til ledelsespositioner 
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To af de mest presserende trusler i dag er 
klimaforandringer og de globale tempera
turstigninger. Ifølge FN’s klimapanel vil de 
globale gennemsnitstemperaturer fortsætte 
med at stige i det 21. århundrede, hvis 
drivhusgasemissioner (GHGemissioner) 
fortsætter med uformindsket styrke1). Og i 
takt med at koncentrationen af drivhusgas
ser i atmosfæren vokser, forventer de at se 
fremtidige ændringer i klimaet, der er større 
end de ændringer, der allerede er observeret 
og tilskrevet menneskelige aktiviteter1). 

Transportsektoren er en af de få sek
torer, der ikke er lykkedes med at reducere 
CO2eemissioner siden 19902). I stedet tegner 
transportsektoren sig for en fjerdedel af EU’s 
drivhusgasemissioner og stiger stadig3). En 
omstilling til vedvarende energikilder og en 
dekarbonisering af transportsektoren er de to 
vigtigste drivkræfter til at bremse de globale  
CO2eemissioner. 

Derfor spiller ren energi og elektrificering 
en vigtig rolle. I Danmark var 2020 et rekordår 
i forhold til andelen af vedvarende energi4). 
Der er dog stadig et gab, både nationalt 

og internationalt, mellem den mængde 
vedvarende energi, der bliver produceret og 
den energi, der er behov for i den nærmeste 
fremtid i takt med at f.eks. antallet af elbiler 
stiger i Danmark og Sverige. Opbevarings
løsninger til overskydende elproduktion er 
også stadig i et tidligt stadie. Både offentlige 
og private aktører arbejder på at fremskynde 
løsninger inden for vedvarende energiproduk
tion, smart energiopbevaring, netkapacitet 
og PowertoX (PtX) for at imødekomme den 
kort og langsigtede energiefterspørgsel.  

OKQ8’s største indvirkning på klimaet og 
drivhusgasniveauet sker via de produkter, vi 
tilbyder. I årtier handlede OKQ8’s kerneforret
ning om fossile brændstoffer. Vi bevæger os 
dog hurtigere mod fossilfrie alternativer og 
ren energi, der gør omstilling mulig for os og 
vores kunder. Vi forventer, at den fremtidige 
efterspørgsel efter fossile produkter og 
adgang til fossile råstoffer vil falde i takt med, 
at alternative brændstoffer og energiløsnin
ger bliver mere tilgængelige. Ud over vores 
brændstofrelaterede aktiviteter fokuserer vi 
også på at reducere CO2eemissioner fra vores 

andre produkter og services (herunder mad 
og drikkevarer, merchandise, vaskehaller og 
andre relaterede services). 

Da OKQ8’s indvirkning på klimaforan
dringer og globale drivhusgasemissioner 
ikke kun relaterer sig til vores produkter, men 
også til vores egen drift, har vi fastsat nogle 
klimamål, der involverer alle tre kategorier 
(scope 1, 2 og 3) i Greenhouse Gas Protocol. 

OKQ8 har identificeret følgende af FN’s 
verdensmål for bæredygtig udvikling til at 
være særligt relevante for fokusområdet 
”Bekæmper klimaforandringer og reducerer 
CO2emissioner”: Verdensmål 7: Bæredygtig 
energi; 12: Ansvarligt forbrug og produktion; 
13: Klimaindsats og mål 17: Partnerskaber for 
handling.

Udfordringen og hvordan det vedrører OKQ8
–

Bekæmpe  
klimaforandringer  
og reducere 
CO2e-emissioner

CO2e-reduktion

Ren energi

Fokusområder Indsatsområder

Bekæmper klimaforan-
dringer og reducerer 
CO2e-emissioner 
–

1)  IPCC: WG1AR5_Chapter12_FINAL.pdf (ipcc.ch)
2)  EEA, Greenhouse gas emissions from transport in Europe — European Environment Agency (europa.eu)
3)  EU Green Deal, resource.html (europa.eu)
4)  Dansk Energi, Rekordår: Strømmen har aldrig været grønnere | Dansk Energi
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Et stigende antal virksomheder verden over 
formulerer og fastsætter klimamål. For at 
sikre, at OKQ8’s klimamål og reduktions
hastighed er i tråd med, hvad de seneste 
klimavidenskabelige fund viser er nødvendige 
for at opfylde målene i Parisaftalen, har vi 
forpligtet os til Science Based Targetinitia
tivet (SBTi). SBTi er en global standard, der 
evaluerer, om en virksomheds klimamål og 
indsats er tilstrækkelige for at holde den 
globale temperaturstigning mellem 1,5° 
C til 2° C. SBTi er et partnerskab mellem 
Carbon Disclosure Project (CDP), FN’s Global 
Compact, World Resources Institute (WRI) og 
Verdensnaturfonden (WWF). 

SBTi er i øjeblikket i gang med at udvikle 
en ny metode for virksomheder i olie og 
gasindustrien til fastsættelse af viden
skabsbaserede mål. Den bliver efter planen 
lanceret i 2021. Når den nye metode er klar, 
vil SBTi’s ekspertteam gennemgå og validere 
OKQ8’s klimamål i forhold til de etablerede 
videnskabsbaserede kriterier. 

For at støtte de globale og nationale 
bestræbelser på at mindske drivhusgase
missioner og bekæmpe klimaforandringer, 
har OKQ8 fastsat to klimamål, som vil blive 
tilpasset SBTi: 

•   Klimaneutral i egen drift i 2030 

•   Klimaneutral i hele værdikæden i 2045 

Vores 2030-mål inkluderer: 

•   Scope 1 og 2: 

    –   Energiforbrug på servicestationer, depo
ter og kontorer. 

    –   Rejser foretaget i virksomhedsejede 
køretøjer.

•   Scope 3: 

    –   Forretningsrejser via fly, tog eller privat 
bil.

    –   Distribution af OKQ8produkter.

    –   Affald genereret på vores faciliteter.*

*I 2020 begyndte vi at kortlægge CO2eemissioner fra 
affaldshåndteringen på vores stationer og depoter i Sverige 
og Danmark. Vi forventer at inkludere CO2eemissioner i 
vores rapportering fra 2021/22. 

Vores 2045-mål inkluderer: 
•   Scope 3: 
    –   CO2eemissioner fra vores værdikædeak

tiviteter og som stammer fra de produk
ter og services, vi tilbyder. Dette inklu
derer alle vores produkter, fra brændstof 
samt mad og drikkevarer til forskellige 
andre services. OKQ8’s Scope 3grænser 

vil blive konkretiseret yderligere i 2021/22 
i samarbejde med eksperter og på linje 
med SBTi og GHGprotokollen.

I 2020 igangsatte vi en CO2ekortlægning over 
vores mad og drikkevarer og fortsætter med 
at tilføje flere produkter i de kommende år. 

OKQ8’s tilgang til klimaneutralitet (net
tonuludledning) er reduktionen af drivhusga
semissioner, dvs. en permanent fjernelse af 
CO2eemissioner. Vores afbødningsstrategi er 
at reducere og fjerne CO2eemissioner ved at 
gå væk fra fossilbaserede produkter og over 
til ren energi og vedvarende energikilder. Som 
supplement til vores investeringer i teknologier, 
services og produkter, der permanent vil redu
cere og fjerne CO2e, vil vi konsultere eksperter og 
internationale standarder i forhold til, hvordan 
vi bedst håndterer de resterende emissioner. 

I forhold til upstreamaktiviteter udvinder 
OKQ8 hverken olie eller ejer raffinaderier, 
men fungerer som forhandler på markedet. 
Vi køber både fossile og vedvarende råvarer 
til brændstof i form af raffinerede produk
ter og tilsætningsstoffer. De fleste af vores 
olieprodukter distribueres via vores depoter i 
Danmark og Sverige.

OKQ8’s mål og målsætninger
–

Bekæmpe  
klimaforandringer  
og reducere 
CO2e-emissioner

CO2e-reduktion

Ren energi

Fokusområder Indsatsområder OKQ8-mål

”Mål ses som ”videnskabsbaserede”, hvis de er i tråd med, 
hvad den seneste klimaforskning anser for nødvendig for 
at opfylde målene i Parisaftalen – begrænse den globale 
opvarmning til et godt stykke under 2° C i forhold til tempe-
raturen i den førindustrielle tid og fortsætte bestræbelserne 
på at begrænse opvarmningen til 1,5° C.

– Science Based Targets-initiativet

Fossile råmaterialer Ra�nering Råmaterialer OKQ8
Brændsto�er
Smøreolier

Ra�nerede produkter
Additiver

Fornybare 
råmaterialer

Kunder

Stationer og IDS

Privatkunder
Erhvervskunder

Upstream aktiviteter Egne aktiviteter Downstream aktiviteter

•   Klimaneutral i egen drift i 2030  

•   Klimaneutral i hele værdikæden i 2045  

•   100 % vedvarende energi i egen drift inden udgangen af 2030
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Handlinger og initiativer til at bekæmpe udfordringer
–

Udfordringer forbundet med vores egen 
drift: 
De to vigtigste kilder til drivhusgasemissioner fra 
vores egen drift er den energi, der bliver brugt 
på vores egne 1.000+ servicestationer (43 %) 
og distributionen af produkter (52 %). Som lag
kagediagrammet viser, udgør emissioner fra for
retningsrejser (scope 1 og 3) 4 %. Emissionerne 
fra vores depoter og kontorer er tilsvarende små, 
også som et bidrag til at opnå 2030målet.

Tilgængelige løsninger: 
Siden 2014 har OKQ8 sporet og rapporte
ret vores CO2eemissioner, og vi fortsætter 
med at forfine og udvide de områder, der er 
inkluderet i vores CO2erapportering. Vi holder 
os til Greenhouse Gas Protocolstandarderne 
for at sikre, at vi overholder internationalt 
akkrediterede rapporteringssystemer. Se side 
25 for yderligere information. Vi har investe
ret i en række initiativer for aktivt at reducere 

CO2eemissionerne fra vores egen drift, og 
det har resulteret i en samlet CO2ereduktion 
på 3.282 tons siden sidste år (et fald på 15 % 
sammenlignet med sidste år og en reduktion 
på 45 % siden 2014). 

•   Energiforbrug: I 2020/21 reducerede vi 
vores energiforbrug med 6.810.000 kWh 
sammenlignet med sidste år, hvilket førte 
til en reduktion i CO2emissioner fra vores 
stationer, depoter og kontorer på 6 % sam
menlignet med sidste år. Af eksempler på 
handlinger kan nævnes skift til LEDbelys
ning i bygninger og varmepumper i stedet 
for oliefyret opvarmning.

•   Distribution af produkter: In 2020/21 
var 28 % af vores distribution fossilfri. Vi 
arbejder tæt sammen med vores leveran
dører og transportører på det operationelle 
niveau for at konvertere og øge antallet af 
fossilfrie transporter. 

•   Forretningsrejser: I 2020/21 opnåede vi en 
CO2ereduktion på 532 tons fra forretningsrej
ser, svarende til et fald på 43 % sammenlignet 
med sidste år. For at reducere CO2eemissi
oner fra virksomhedsejede køretøjer kræver 
vores virksomhedspolitik, at medarbejdere 
med dieselbiler bruger HVO100 i stedet for 
konventionel diesel. Grundet nationale coro
narestriktioner så vi et tydeligt fald i 
CO2eemissioner fra forretningsrejser i 
2020/21 – især antallet af flyrejser faldt. I 
takt med at samfundene begynder at åbne, 
forventer vi en stigning af rejser igen. Vi vil dog 
især fokusere på at hjælpe vores medarbej
dere med at rejse på den mest bæredygtige 
måde, f.eks. via offentlig transport og andre 
bæredygtige mobilitetsløsninger. Vi opfordrer 
alle medarbejdere til at holde de fleste møder 
virtuelt for at undgå langdistancerejser. 

•   Petrolia: Da Petroliafabrikken (produktio
nen af smøreolie) blev lukket i slutningen af 
2019, er den ikke inkluderet i denne årsrap
port (heller ikke i fremtidige rapporter). 

  CO2e-reduktion

Egen drift

CO2e fra egen drift*) 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Scope 1 4.048 2.891 2.841 2.459 2.382 1.841 1.130

Scope 2 17.692 12.454 11.882 9.591 8.878 9.185 7.727

Scope 3 11.831 11.146 11.389 11.510 11.343 10.715 9.603

tCO2e i alt 33.761 26.491 25.974 23.666 22.601 21.742 18.460

Kategori 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Stationer & IDS 17.329 12.473 11.822 9.326 8.685 8.718 7.847

Depoter 616 448 363 294 266 272 246

Kontorer 209 120 117 111 90 107 60

Distribution 12.596 10.813 11.006 11.187 10.950 10.572 9.593

Forretningsrejser 1.633 1.633 1.850 1.754 1.538 1.246 713

Petrolia 1.187 1.006 954 887 1.074 827 0

GHG-emission intensitetsforhold**) 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
CO2e kg/m3 10,70 8,26 8,16 7,3 6,37 6,50 8,37

*)  Egen drift inkluderer: Scope 1 og 2: Energiforbrug på servicestationer, depoter og kontorer. Transport i virksomhedsejede køretøjer og bunkerbåde. Scope 3: Forretningsrejser via fly, tog eller 
privat bil. Distribution af OKQ8brændstofprodukter.

**)  GHGemission intensitetsforhold: Ifølge GRIstandard 3054 udtrykker GHG emissionsintensiteten mængden af GHGemissioner per aktivitetsenhed (organisationsspecifik måleenhed). OKQ8 
bruger mængden af solgte brændstofprodukter (m3) som den organisationsspecifikke måleenhed). På trods af et absolut fald i GHGemissioner i egen drift sammenlignet med sidste år, ser vi en 
stigning i GHGemission intensitetsforholdet (kg CO2e per m3 solgte produkter) fra 6,50 til 8,37. Stigningen kan forklares med faldet i solgte mængder i 2020/21 på grund af COVID19pandemien.

Udvikling i tCO2e
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Værdikæde

Udfordringer relateret til  
værdikæde-aktiviteter: 
De fleste af de brændstofprodukter, vi tilbyder 
kunder i dag, er fossilbaserede brændstof
fer. Vores kunder inkluderer private bilejere, 
der bruger vores servicestationer, til store 
erhvervsflåder (inklusive tunge køretøjer), 
skibe og industrielle maskiner (f.eks. land
brugsudstyr). En omstilling til fossilfrie brænd
stoftyper og energikilder er essentiel, hvis vi 
skal guide alle disse forskellige segmenter i en 
bæredygtig retning.

Tilgængelige løsninger: 
Vi udvider konstant vores sortiment af ved
varende brændstoffer og alternativer såsom 
elektricitet, biobrændstoffer og gas for at 
reducere CO2eemissioner i hele vores værdi
kæde.  OKQ8 udfører et omfattende udvik
lingsarbejde med partnere og leverandører, 
så vi kan tilbyde vores kunder flere bæredyg
tige mobilitetstjenester*. Vores arbejde har 
resulteret i nye, mere bæredygtige produkter. 
Et eksempel er HVO100 fossilfri diesel, som 
vi tilbyder i samarbejde med Neste på 170 
stationer i Sverige (sammen med Tanka) 
og på syv servicestationer og IDSanlæg i 
Danmark. Målet er at fortsætte med at øge 
tilgængeligheden af HVO100 i begge lande, 
både på servicestationer og IDSanlæg såvel 
som til offroadsegmenter.

•   Biobrændstoffer bruges på forskellige 
måder – som blandinger i fossile brænd
stofprodukter i henhold til den danske 
biobrændstoflov og den svenske regulering 
af drivhusgasemissioner (se side 13 for 
detaljer). I løbet af 2020 (jan.dec.) solgte 
OKQ8 303 millioner liter biobrændstof. 

•   HVO100: I 2020 introducerede vi Neste 
My Renewable Diesel (HVO100), en 100 % 
fossilfri syntetisk diesel, der reducerer  
CO2eemissioner betydeligt sammenlignet 
med konventionel fossilbaseret diesel. 
HVO100 kan bruges i konventionelle 
dieselmotorer og er dermed en måde at 
reducere CO2eemissioner på, mens andre 
teknologier modnes.  De fleste dieselbiler 
og lastbiler kan bruge Neste My Renewable 
Diesel (HVO100), og antallet af køretøjer, 
der er blevet godkendte af deres produ
center, stiger konstant. Blandt andet har 
Volvo, Peugeot, Citroën, BMW og Mercedes 
godkendt HVO100 til de fleste af deres 
dieselmodeller.

•   Elektrificering: Et centralt element til at 
reducere CO2eemissioner fra vejtrafik er 
elektrificeringen af biler. (Se afsnittet ”Ren 
energi” for at læse mere om OKQ8’s indsats 
og investeringer i forhold til at udvide 
tilgængeligheden af ladestationer i hele 
Skandinavien).

•   Gas: I 2021 vil OKQ8 åbne Danmarks 
første servicestation for lastbiler, der kører 
på flydende gas . Til en start vil kunderne 
kunne tanke op med flydende naturgas 
(LNG), men målet er at tilbyde 100 % 
fossilfri flydende biogas (LBG). OKQ8’s 
LNGnetværk vil indgå i den europæiske 
internationale dieselservice (IDS). LNG 
består af naturgas, der er afkølet til 162° 
C, hvilket gør den flydende. Denne proces 
reducerer naturgassens volumen til 1/600, 
så den kan bruges som brændstof til 
lastbiler og skibe. Sammenlignet med 
almindelig diesel udleder LNG op til 22 % 
mindre CO2, eliminerer svovlemissioner og 
reducerer antallet af skadelige sodpar
tikler betydeligt. Flydende biogas (LBG) 
er kemisk identisk med LNG. En betydelig 
fordel ved LBG er, at den kan laves af rest 
og affaldsprodukter fra f.eks. landbruget. 
På den måde kan dele af tung transport 
udføres ved brug af fossilfrie alternativer, 
mens CO2emissioner reduceres i transpor
tindustrien og de industrier, der forsyner 
biogasproducenterne. Da dette er endnu 
et skridt mod bæredygtig lastbiltransport 
og bedre luftkvalitet, har OKQ8 valgt at 
være first mover i Danmark med dette 
projekt og sigter efter at gøre det lettere 
for nordeuropæiske godstransportvirksom
heder at investere i køretøjer, der kører på 
renere teknologier. 
     I Sverige tilbyder vi gas til transport i 
to varianter: Biogas Bas og Biogas100. 
Biogas Bas indeholder mindst 70 % biogas, 
resten er naturgas. Biogas 100 består af 
100 % vedvarende biogas baseret på et 
massebalanceprincip, hvilket betyder, at vi 
tilføjer biogas til vores gas til transport for 
hvert kilo Biogas 100, vores kunder tanker 
op med. Ved brug af OKQ8kort kan vores 
kunder i dag tanke op med gas til transport 
på 71 stationer, hvoraf 20 er placeret på 
E.ON ladestationer. Biogassen er lavet af 
vedvarende materialer, hvoraf størstedelen 
stammer fra spildevandsslam, affald fra 
fødevareindustrien og madspild. 

•   Power-to-X: Sammen med andre førende 
aktører har OKQ8 underskrevet et aftale
memorandum og erklæret vores støtte til 
ambitionen om at fremskynde udviklingen 
af PowertoXteknologier og produkter i 
Danmark, såsom flydende brændstoffer 
og andre produkter af høj værdi, der kan 
udfase forbruget af fossile brændstoffer. 
Aftalememorandummet opfordrer den 
danske regering til at støtte en ambitiøs 
indfasning af PowertoXteknologier i 
Danmark.

•   Non-fuel-produkter: For at reducere 
CO2eemissioner fra vores nonfuel produk
ter, har vi i 2020/21 også brugt ressourcer 
på at undersøge og kategorisere, ud fra et  
CO2eperspektiv, de mad, drikke og butiks
varer, vi tilbyder på vores servicestationer. 
Målet er at fastslå, hvilke produkter, der har 
den største klimapåvirkning, så vi aktivt kan 
investere i bedre alternativer. Som en del af 
denne segmentering holdt vi møder med 
vores vigtigste leverandører og fortsatte 
arbejdet med at identificere dem, der 
brugte videnskabsbaserede mål og opfor
drede andre til at forpligte sig til klimamål 
på linje med Parisaftalen. I det kommende 
år vil vi udskifte flere og flere madkategorier 
og produkter, der har et højt CO2eaftryk, 
med bedre alternativer og fortsætte med 
at arbejde med leverandører for at reducere 
CO2eemissioner i værdikæden.

* Yderligere information findes på: https://www.okq8.se/~/
media/dokumentpastationen/okq8hallbaradrivme
del2019_2020.pdf?la=svs 
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Udfordringer forbundet med vores 
egen drift:
Der er to primære aspekter at overveje, når 
det kommer til at støtte rene energisystemer; 
typen af brugt energi (vedvarende kilder) og 
mængden af brugt energi. Det største energi
forbrug, i forhold til OKQ8’s drift, sker på vores 
bemandede og ubemandede servicestatio
ner. Vi forventer, at energibehovet stiger i det 
kommende årti i takt med, at der skabes flere 
og flere digitale services, og elektrificeringen 
af bygninger og transport fortsætter. Energi
forbruget skal således sænkes parallelt med 
det stigende energibehov. Dette understreger 
yderligere vigtigheden af at sikre, at vores 
faciliteter kører på ren energi. 

Tilgængelige løsninger: 
Siden 2014 har OKQ8 reduceret energiforbru
get med 20 % i vores drift. For at forbedre og 
gøre fornuftig brug af den tilgængelige strøm 
overvåger vi energiniveauer på vores stationer. 
Dette giver os mulighed for at handle hurtigt og 
foretage konstante forbedringer af komponen
ter, der fører til uønsket energiforbrug. Baseret 
på denne energiovervågning identificerer vi 
hvert år måder at optimere energiforbruget 
(elektricitet, opvarmning og køling) på. 

•   Hvad angår butiksudstyr såsom kølere, 
frysere og ovne, har vi sat en detaljeret 
kortlægning i gang for at identificere og 
udskifte lavtydende hardware. Leverandører

nes energiforbrugende produktudstillinger 
på vores servicestationer, såsom mærkede 
kølere og køleskabe, varierer i energieffek
tivitet. Vi agter at optimere det nuværende 
energiforbrug i de kommende år gennem 
samtaler med leverandører, planlægning af 
kommercielle zoner og strengere krav til ener
gimæssig ydeevne for produktudstillinger. 

•   Vi uddanner også vores personale til 
at indføre procedurer, der hjælper med 
at spare på energien. For eksempel skal 
stationsledere udføre SSHEwalks (Security, 
Safety, Health, Environment) flere gange 
om året på deres stationer for at sikre, at de 
overholder standarderne.

•   Solpaneler: For at øge andelen af vedva
rende energi har vi installeret solpaneler på 
37 stationer. 20 af dem blev installeret ved 

udgangen af regnskabsåret og vil begynde 
at producere elektricitet i løbet af 2021/22. 

•   Digitalisering er ikke kun et strategisk 
fokusområde for OKQ8, men også et 
område, der påvirker vores energiforbrug 
og CO2eemissioner. Med hensyn til OKQ8's 
backendaktiviteter sigter vi mod at mini
mere energiforbruget som følge af data
strømme og dataopbevaring. Efterhånden 
som der kommer flere og flere digitale tjene
ster ind i vores portefølje af serviceydelser, 
vil vi overveje den indvirkning, det har på 
energibehovet såvel som på CO2eemissi
oner. Et stort skridt for OKQ8 i 2020 var at 
flytte vores datacenter til Norge til en faci
litet, der kører udelukkende på vedvarende 
energi (lokale vandkraftværker). 

  Ren energi

Egen drift

Værdikæde 

Udfordringer relateret til 
værdikæde-aktiviteter: 
En af de største udfordringer i energisystemer 
i dag er den periodiske ubalance mellem 
udbud og efterspørgsel. Når andelen af 

vedvarende energiproduktion stiger, øges 
behovet for energiopbevaring i forskellige 
former. Det stigende antal elbiler i Danmark 
og Sverige spiller en rolle, det samme gør 
batteriopbevaring og nye PtXteknologier. 

OKQ8 arbejder med flere initiativer for at 
støtte overgangen til 100 % vedvarende 
energisystemer og hjælpe med at afbalan
cere energiforsyning og efterspørgsel. 

Energiforbrug* Enhed 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Ikkevedvarende energi  kWh  53.199.443 49.196.258 46.669.804 41.502.502 34.537.481 29.583.712 25.796.660

Vedvarende energi  kWh  80.291.357 84.481.042 78.987.296 79.933.598 78.548.519 84.609.788 81.586.840

Energi i alt  kWh  133.490.800 133.677.300 125.657.100 121.436.100  113.086.000  114.193.500 107.383.500

Andel af vedvarende energi
Vedvarende energi  %  60 % 63 % 63 % 66 % 69 % 74 % 76 %

Energiintensitet**
Samlet energiforbrug*** kWh  142.700.400 138.432.700 131.478.300 127.126.000 117.668.300 118.586.900 110.299.700

Energi intensitetsforhold kWh/m3  42,31 41,71 39,52 37,65 31,89 34,18 48,72

*) Energiforbrug på servicestationer, depoter og kontorer (egen drift). Energitype: 78,8 % elektricitet, 19,1 % fjernvarme, 1,8 % fyringsolie og 0,3 % naturgas.
**)  Energiintensitet (egen drift): Ifølge GRIstandard 3023 definerer energi intensitetsforholdet energiforbruget i sammenhæng med en standardiseret organisationsspecifik måleenhed. Hos 

OKQ8 bruger vi mængden af solgte produkter (m3) som organisationsspecifik måleenhed. På trods af et absolut fald i det samlede energiforbrug i egen drift sammenlignet med sidste år, ser 
vi en stigning i intensitetsforholdet (kWh per m3 solgte produkter) fra 34,18 til 48,72. Stigningen kan forklares med faldet i solgte mængder i 2020/21 på grund af COVID19pandemien. 

***) Samlet energiforbrug (egen drift): Ifølge GRIstandard 3021 (inklusive brændstof brugt i scope 1, elektricitet, opvarmning/køling (scope 1+2)). 

Energiforbrug*) på servicestationer, depoter og kontorer 
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Tilgængelige løsninger: 

•   El-leverandør: Som elleverandør er OKQ8 
i stand til at tilbyde el fra vedvarende 
kilder. Vi erhverver oprindelsesgarantier fra 
energikilder, der er klassificeret som 100 % 
vedvarende, hvilket betyder, at elektricite
ten kommer fra vind, vand eller solenergi. 
Vi har udviklet OKQ8 Hemmaappen for at 
hjælpe kunderne med at blive klogere på 
deres energiforbrug og dermed reducere 
deres forbrug, omkostninger og miljømæs
sige påvirkning.

•   Solenergi er en voksende global energi
kilde, og OKQ8 vil gerne opmuntre og frem
skynde denne trend. For at hjælpe vores 
kunder med overgangen til vedvarende 
energi erhvervede OKQ8 i 2019 Kraftpoj
karna, Sveriges førende distributør af sol
energi, opladningsinfrastruktur til elbiler og 
energiopbevaring. Kraftpojkarna supporte
rer distributører med projektplanlægning, 
leverancer, installation og service. Kunderne 
er både erhverv og private og spænder 
fra større ejendomsselskaber, landbrug og 
industri til husejere. Virksomheden blev 
grundlagt i 2012 og ejer Nordens første sol
park på 1 MW, der ligger mellem Västerås 
og Enköping i Sverige. Parken fungerer 
også som testfacilitet for nye produkter og 
løsninger, inden de lanceres. 

•   Opbevaring: Ved at facilitere opbevarings
løsninger giver OKQ8 netstøtte, hvor der 
bliver brugt batterier som en service og et 
supplement til det eksisterende energinet. 
Dette kan finde sted på industri og hus
holdningsniveau. Parret med solceller (eller 
andre vedvarende energikilder) øger det 
niveauet af vedvarende energi til eget for
brug ved at oplade batterier med solenergi 
til brug, når det er nødvendigt. Desuden 

kan ”peak shaving” give besparelser og 
derved reducere omkostningerne. Endelig 
kan det at investere i en energiopbevarings
installation fungere som et alternativ eller 
et supplement til at øge hovedsikringen og 
også fungere som en nødstrømsforsyning 
ved strømsvigt. 

•   Opladning af el-biler på servicestatio-
ner: OKQ8 tilbyder hurtigladere på omkring 
40 af vores servicestationer. For at udvide 
vores service yderligere er vi gået sammen 
med den svenske energileverandør Skel
lefteå Kraft for at installere et High Power 
Chargingnetværk i Sverige og Danmark. I 
dag leverer de fleste opladere 50 kilowatt. 
OKQ8’s nye opladere vil levere mindst 150 
kilowatt. Det betyder, at kunder kan oplade 
deres batterier til en rækkevidde på 250 
km på 20 minutter. Skellefteå Kraft bliver 
ansvarlig for at levere 100 % vedvarende 
energi til opladningsnetværket. Planen er 
at installere 1.100 ladere på omkring 400 
steder over en femårig periode fra 2021
2026. ”Vores mål er at gøre tankning lige 
så nemt for bilister, der kører på el, som for 
dem, der kører på benzin eller diesel”, siger 
Helle Dahlgren Skov, Director of Retail and 

Associations. Af teknologiske årsager kan 
hybridbiler i dag ikke gøre brug af 150 kW 
hurtigladere, og derfor vil OKQ8 fortsætte 
med at have 2250 kW ladere. I dag har 
vi mere end 180 ladestationer, hvoraf 
størstedelen er 22 kWh ladere. I løbet af 
regnskabsåret blev der opladet næsten 
60.000 kWh på vores offentlige OKQ8
ejede ladestationer. OKQ8ejede ladesta
tioner inkluderer de 22 kW ladestationer, 
der er installeret på vores OKQ8stationer. 
Størstedelen af vores 50 kW ladestationer 
er ejet af EON. 

•   Opladning hjemme eller offentlige 
steder: OKQ8 tilbyder også ladeløsninger 
derhjemme og på arbejdspladsen. Vores 
ladeservice gør det muligt for vores kunder 
at oplade elbiler, uanset hvor de er – 
derhjemme, på arbejdet eller på vores ser
vicestationer. Vores tilbud inkluderer lade
udstyr, ladebokse, installation og drift såvel 
som adgang til vores ladenetværk, både på 
og uden for vores stationer. OKQ8’s app til 
opladning af elbil giver brugere adgang 
til mere end 1.000 offentlige ladepunkter i 
Sverige og mere end 30.000 i Europa.

Opladning af el-bil hos OKQ8

Ladning hjemme
Ladning på arbejdet

Offentlig ladestation
Offentlig superladning

Solenergi: MWp leveret af Kraftpojkarna
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Casestudie: Q8 HVO100  
Biodiesel
–

I forhold til vores mål om at hjælpe vores kunder med at blive 
klimaneutrale spiller biobrændstoffer en stor, vigtig rolle. Specielt 
inden for tung trafik og transport vil tilgængeligheden af vedva
rende flydende brændstoffer, der kan erstatte fossil diesel, være 
afgørende for at nå målet om nuludledning i 2045. Samarbej
det med Neste i Sverige, der gør Neste My Renewable Diesel 
(HVO100) tilgængelig i hele landet, gør det muligt for både 
virksomheder og private bilister at reducere deres emissioner. 

I Danmark sælges produktet under navnet Q8 HVO100 Bio
diesel og kan leveres til kunder med hjemmetank og er desuden 
tilgængeligt for forbrugere via F24 og Q8tankstationer. I løbet 
af året indgik Q8 desuden en rammeaftale med Statens og 
Kommunernes Indkøbsservice om at levere 100 % biodiesel til 
den danske stat og landets 98 kommuner. Flere kommercielle 
kunder besluttede også at skifte til fossilfri diesel, en af dem er 
DB Schenker. 

DB Schenker reducerer sit klimaaftryk med 50 %
Med aktiviteter i mere end 130 lande er DB Schenker en af 
verdens førende leverandører af globale logistiktjenester. Virk
somheden tilbyder landtransport, luft og søfragt og er førende 
inden for europæisk landtransport. En del af DB Schenker Groups 
overordnede strategi er at reducere virksomhedens klimaaf
tryk med 50 % inden udgangen af 2030. Som en investering i 
fremtiden tester virksomheden forskellige løsninger for at gøre 
transporten mere bæredygtig.
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Hvorfor valgte I HVO100 Biodiesel?
Vi følger naturligt udviklingen inden for nye 
spændende muligheder, og HVO100 Biodie-
sel er en fantastisk løsning, som er tilgænge-
lig lige nu. Vi kan bruge den direkte i vores 
eksisterende flåde og begynde overgangen 
med det samme. HVO100 giver os også 
mulighed for at reducere vores CO2-emissio-
ner med op til 90 % på visse forsendelser.

Hvordan bidrager HV0100 til  
forretningen?
Som de mange andre bæredygtige løsnin
ger vi konstant indfaser, bidrager HVO100 
primært til vores mål om at reducere vores 

klimaaftryk. Samtidig hjælper den også 
virksomheden ved at tillade os at gøre brug af 
vores eksisterende flådes fulde levetid. Som 
del af en vigtig samfundsmæssig industri 
føler vi os også forpligtet til at tage beslut
ninger, der er gavnlige for klimaet og miljøet. 
Valget af HVO100 hjælper os med at tage 
socialt ansvar – noget, der gavner os alle.

Henrik Dam Larsen er CEO for DB Schenker Denmark Fakta om Q8 HVO100 
Biodiesel:

•   Q8 HVO100 Biodiesel er et 100 
% fossilfrit alternativ til konven-
tionel diesel

•   Q8 HVO100 Biodiesel reducerer 
CO2-emissioner med op til 90 % 
sammenlignet med konventio-
nel diesel

•   Da HVO100 fungerer ligesom 
konventionel diesel, er det 
muligt at skifte mellem, eller 
blande, HVO100 og diesel

•   HVO100 Biodiesel er primært 
lavet af slagteraffald
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Ifølge FN kan verdens befolkning vokse til 
omkring 8,5 milliarder i 2030 og 9,7 milliarder 
i 2050. At opretholde en høj levestandard for 
så mange mennesker ville kræve naturressour
cer fra næsten tre planeter1). 

World Economic Forum Global Risk Report 
2020 placerer tabet af biodiversitet som den 
næststørste og tredje mest sandsynlige risiko 
for verden det næste årti. World Economic 
Forum anfører endvidere, at menneskelig 
aktivitet har bragt biodiversiteten i fare gen
nem vækst i landbrug og industri, udnyttelse 
af dyr og planter gennem høst, skovning, 
jagt og fiskeri, forurening, introduktionen af 
fremmede arter og klimaforandringer, hvilket 
forværrer tabet af naturlige omgivelser, som 
igen reducerer naturens modstandsdygtighed 
over for klimaforandringer. WWF’s Living 
Planet Report 2020 viste et gennemsnitligt 
fald på 68 % mellem 1970 og 2016 i de over
vågede bestande af pattedyr, fugle, padder, 
krybdyr og fisk.

Mindre end 3 % af verdens vand er 
ferskvand, dvs. drikkeligt, og 2,5 % af dette 
er frossent i Antarktis, Arktis og gletsjere. 
Alligevel forurener verdens samfund vandet 

og bruger det hurtigere, end naturen kan nå 
at cirkulere. 

Der bruges ressourcer på at producere 
fødevarer, og fødevaresektoren tegner sig for 
omkring 30 % af verdens samlede energifor
brug. Alligevel går omkring en tredjedel af alle 
fødevarer i verden produceret til mennesker 
til spilde1).

Bæredygtig udvikling kræver, at vi 
reducerer det globale økologiske fodaftryk 
ved at ændre vores produktionsmetoder og 
ressourceforbrug. Vi skal fjerne affald og 
støtte cirkulære systemer for at genbruge, 
dele og reparere varer og skabe lukkede kreds
løbssystemer. Fordi vi står over for nogle reelle 
globale risici i form af klimaforandringer, tab 
af biodiversitet og færre vandressourcer, har 
vi pligt til at handle i dag.

OKQ8 kan have en positiv indflydelse ved 
at give vores kunder mulighed for at træffe 
bæredygtige valg gennem de produkter og 
services, vi tilbyder. Vi skal tage hensyn til 
både sociale og miljømæssige aspekter, såvel 
som hvordan vi sælger og markedsfører vores 
produkter og gør dem tilgængelige for vores 
kunder i hele Skandinavien. Ved at skabe et 

bæredygtigt produktsortiment bestræber 
OKQ8 sig på at indarbejde flere bæredyg
tighedsfaktorer for at gøre det samlede 
fodaftryk for de enkelte produkter så lavt 
som muligt. Vores mål er at skabe en holistisk 
bæredygtighedsstrategi, der ikke kun inklude
rer CO2e, men også en række bæredygtigheds
faktorer, herunder vandforvaltning, land og 
jordbrug, biodiversitet og natur, materialer og 
intet affald. 

OKQ8 har identificeret følgende af FN’s 
verdensmål for bæredygtig udvikling til at 
være særligt relevante for fokusområdet 
”Bruger og sælger bæredygtige produkter”: 
Verdensmål 2: Stop sult; Verdensmål 6: Rent 
vand og sanitet; Verdensmål 12: Ansvarligt 
forbrug og produktion og Verdensmål 17: 
Partnerskaber for handling. 

 

Udfordringen og hvordan det vedrører OKQ8
–

Bruger og sælger 
bæredygtige produkter
–

Bruge og sælge  
bæredygtige  
produkter

Bæredygtig vand- 
forvaltning

Bæredygtig land-  
og jordbrug

Beskyttelse af natur 
og biodiversitet

Bæredygtige materialer 
og intet affald

Fokusområder Indsatsområder

1)  UN, Sustainable consumption and production – United Nations Sustainable Development
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I 2020 vedtog OKQ8 en række strategiske 
mål for at bidrage til bæredygtig udvikling og 
verdensmålene: 

•   At halvere madspild inden udgangen af 
2030

•   50 % af alt affald fra vores egen drift på 
servicestationer skal genbruges inden 
udgangen af 2025

•   Alt plastaffald fra vores egen drift på ser
vicestationer skal genbruges som materiale 
inden udgangen af 2030

•   20 % af mad og drikkevarer skal have et 
bæredygtighedsmærke (eller lignende) 
inden udgangen af 2025

•   Genbrug af vand i alle vaskehaller inden 
udgangen af 2030

Vi vil fortsætte med at tilføje og forfine mål 
og handlinger i 2021 for at understøtte 
relevante verdensmål og vores fokusområde. 
Vi vil også arbejde på metoder til at sætte 
KPI’er og mål for biodiversitet og jordbrug. 
Vi vil fortsætte med at udvikle systematiske 
metoder til at analysere de miljømæssige 
og sociale aspekter af vores produkter og 
måder, vi kan forbedre ydeevnen og reducere 
påvirkningen på.

OKQ8’s mål og målsætninger 
–

Bruge og sælge  
bæredygtige  
produkter

Bæredygtig vand- 
forvaltning

Bæredygtig land-  
og jordbrug

Beskyttelse af natur 
og biodiversitet

Bæredygtige materialer 
og intet affald

Fokusområder Indsatsområder OKQ8-mål

•   Genbrug af vand i alle vaskehaller inden udgangen af 2030 

•   20 % af mad- og drikkevarer skal have et bæredygtighedsmærke 
(eller lignende) inden udgangen af 2025 

•   Halvere madspild inden udgangen af 2030 

•   50 % af alt affald fra vores egen drift på servicestationer 
skal genbruges inden udgangen af 2025 

•   Alt plastaffald fra vores egen drift på servicestationer 
skal genbruges som materiale inden udgangen af 2030 
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Handlinger og initiativer til at bekæmpe udfordringer
–

Udfordringer forbundet med vores 
egen drift: 
Størstedelen af vores vandforbrug foregår på 
vores servicestationer i Sverige og Danmark. 
Vores vaskehaller bruger vand, der genererer 
spildevand. Spildevandet indeholder olie, 
tungmetaller, asfalt, dækrester og kemikalier 
fra bilplejeprodukter. Hvis det ender i vandløb, 
kan stofferne skade mennesker, dyr og natu
ren i lang tid fremover. 

Tilgængelige løsninger: 

•   Vaskehaller: Ved at investere i teknologier, 
der muliggør genbrug og en mere effektiv 
udnyttelse og behandling af vand på 
vores faciliteter, hjælper vi med at beskytte 
og sikre rent vand som en ressource for 
mennesker og som et naturligt levested 
for forskellige arter. Spildevand fra vores 
vaskehaller bliver behandlet i rensningsen
heder og olieudskillere, der gør vaskehaller 

til et bedre alternativ for miljøet end bilvask 
derhjemme. Vi har tolv vaskefaciliteter med 
biologiske rensningsanlæg i Sverige, ti af 
dem er placeret ved vores vaskehaller, og to 
af dem er placeret ved faciliteter, hvor vores 
kunder selv kan vaske deres bil. Installation 
af biologiske rensningsanlæg er en fordel, 
hvis vi ønsker at genbruge vandet og mini
mere brugen af kemikalier. Ifølge loven må vi 
ikke genbruge vandet på faciliteter i Sverige, 
hvor vores kunder selv kan vaske deres biler. 
Alle vores vaskehaller, og de fleste af vores 
bilvaskprodukter på vores gør det selvbilva
ske i Sverige, er Svanemærket. I Danmark har 
vi 25 vaskehaller med biologiske rensnings
anlæg og 64 stationer med svanemærkede 
kemikalier. Målet er at have svanemærkede 
kemikalier på alle 200 stationer i Danmark i 
2021. Vores mål for både Danmark og Sve
rige er at genbruge vandet i alle vaskehaller 
inden udgangen af 2030.

•   Steamrex: Steamrex by OKQ8 er en ny 
form for bilvaskeservice, hvor kvalificerede 
medarbejdere rengør bilen med vanddamp 
på et sted og tidspunkt, der passer kunden. 
Damprensningsteknologi bruger så få kemi
kalier som muligt og kun 5 liter vand per 
vask. Der er ingen udledning af spildevand, 
da snavs og partikler fanges i vaskeklude, 
som efterfølgende vaskes og genbruges.

•   Vandbesparende vandhaner: For at redu
cere vores vandforbrug har vi installeret 
nye vandbesparende vandhaner på vores 
servicestationer i Sverige. Det kan hjælpe 
os med at spare op til 60.000 liter vand per 
hane per år, afhængig af anvendelse.

  Bæredygtig vandforvaltning

Egen drift

Værdikæde 

Udfordringer relateret til 
værdikæde-aktiviteter: 
De produkter, vi sælger, påvirker vandres
sourcerne i oprindelses og produktions
landet. Afhængigt af vandforholdene her 
kan påvirkningen fra to lignende produkter 
variere meget, også afhængig af hvordan 
leverandøren håndterer sin vandpåvirkning. 
Landbruget er storforbruger af vand, og vi er 

opmærksomme på, at der er en risiko for, at 
de mad og drikkevarer, vi tilbyder, påvirker 
vandressourcerne i regioner med knappe 
vandressourcer. 

Tilgængelige løsninger: 
Som detailvirksomhed bestræber vi os på 
at købe produkter og arbejde med leveran
dører, der håndterer deres vandaftryk og 

dermed hjælper med at beskytte vand som 
en ressource. Det er en faktor, vi vil inkludere 
i vores indkøbsprocesser. Flere af OKQ8’s 
leverandører har allerede indført foranstalt
ninger for at håndtere deres vandforbrug, 
og i de kommende år bestræber vi os på at 
systematisere data og skabe den rette ramme 
for at styre vandaftryk i forbindelse med vores 
Scope 3aktiviteter.
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Udfordringer forbundet med vores 
egen drift: 
Som detailvirksomhed er vi ikke direkte invol
veret i upstreamaktiviteter. Derfor har vi en 
ringe direkte indflydelse på land og jordbrug, 
der ofte forbindes med et stort økologisk 
fodaftryk. Den indirekte påvirkning, der er fra 
de produkter, vi køber og sælger, er beskrevet 
i sektionen nedenfor vedrørende vores værdi
kædeaktiviteter. OKQ8’s direkte indvirkning 
på jordbrug, jordforurening eller jordnedbryd
ning er noget, vi tager meget alvorligt, når vi 
erhverver, administrerer eller sælger ejendom 
og jord. De ejendomsaktiver, vi forvalter og 
lejer, inkluderer forskellige typer af servicesta
tioner, kontorer og depoter i Sverige og 
Danmark. Vi er opmærksomme på, hvordan 
byggeriet og befolkningstætheden stiger i 
byområder. Da der ikke er mange ubeboede 

områder tilbage, laves mange industriområ
der om til boligområder for at imødekomme 
tilstrømningen af mennesker og urbanise
ringen. Derudover lægger byplanlæggere og 
kommuner stor vægt på livskvalitet i byerne, 
og faktorer såsom adgang til transport, 
grønne områder og shoppingmuligheder 
spiller en vigtig rolle. 

Tilgængelige løsninger: 
Vores placeringer og infrastruktur giver os 
mulighed for at fungere som muliggører for 
bæredygtig mobilitet i byer og landområder 
og dermed understøtte et større netværk af 
muligheder, såsom adgang til offentlig trans
port, bildelingstjenester, cykel og biludlejning, 
opladning af elbil osv. I takt med at vi udvikler 
vores portefølje af ejendomme og aktiver, vil vi 
overveje, hvordan vores lokationer kan udnytte 

og understøtte lokal udvikling, livskvalitet og 
smart infrastruktur i byer og landområder. For 
eksempel kigger vi på, hvordan vi kan inkludere 
grønne områder, en multifunktionel brug af 
rum (såsom legepladser på servicestationer 
eller solceller på tage), som en del af vores 
servicestationers vedligeholdelse og opgra
dering. To af vores servicestationer i Danmark 
– Kalbygård Skov Nord og Syd – er designet til 
at være interaktive for både børn og voksne og 
har solpaneler på taget. 

I slutningen af 2019 ophørte driften 
af OKQ8’s smøremiddelfabrik Petrolia og 
depotet i Loudden i Stockholm på grund 
af Stockholm kommunes beslutning om at 
lave området om til et boligområde. OKQ8 
er i gang med at nedlægge faciliteten og 
rense den forurenede jord, så der kan bygges 
boliger. 

  Bæredygtig land- og jordbrug

Egen drift

Værdikæde

Udfordringer relateret til vores 
værdikæde-aktiviteter: 
Som forhandler kan vi støtte bæredygtig 
land og jordbrug ved at købe produkter, der 
lever op til høje standarder inden for parame
tre såsom økologi, lokal produktion, bæredyg
tig handel, dyrevelfærd, brug af restaffald, 
plantebaserede produkter og aspekter, der 
forårsager indirekte ændringer i jordanven
delse (ILUC). ILUC er et særligt problem, når 
fossilbaserede brændstoffer udskiftes med 
bioenergi og biobrændstoffer (flydende eller 
gasformige transportbrændstoffer lavet af 
biomasse). Biobrændstoffer kan laves af 
afgrøder såsom sukker, stivelse, rapsfrø, soja, 
roer eller korn (f.eks. majs, hvede) – afgrøder, 
der potentielt kunne bruges til fødevarer eller 
foder, afhængig af kilden og klassificeringen. 
Metoden til at fastslå ILUCfaktorer med høj 
eller lav risiko og klassificere råmaterialer til 
brug for fremstilling af biobrændstof er under 
konstant debat i EU og på nationalt niveau på 
grund af risikoen for at neutralisere den driv
husgas, der spares ved at bruge biobrænd

stof. Hvad angår OKQ8’s nonfuelprodukter, 
såsom vores mad og drikkevarer, overvejer vi 
også forholdet mellem dyrebaserede og plan
tebaserede produkter, samt hvor og hvordan 
råmaterialerne produceres. Monokultur med 
dyrkning af bestemte afgrøder har vist sig at 
være skadeligt for lokale landområders mod
standsdygtighed samtidig med, at det lægger 
pres på lokale vandressourcer og forårsager 
skade på biodiversiteten.  

Tilgængelige løsninger: 
Direktivet for vedvarende energi (EU) styrer, 
hvilke råmaterialer der må bruges til bio
brændstoffer og sætter en grænse for brænd
stoffer med høj ILUCrisiko. OKQ8 overholder 
direktivets lovmæssige bestemmelser. (Se side 
13 for yderligere information).

Hvad angår vores mad og drikkevarer er 
vi gået i gang med at gennemgå vores sorti
ment for at kategorisere de produkter, der kan 
erstattes og/eller suppleres af et plantebase
ret alternativ og målrette produkter, hvor vi 
sammen med vores leverandører kan arbejde 

for et lavere økologisk aftryk og klimaaftryk. 
Vi kigger også på, hvordan vi bedst kan 

støtte og købe dyrebaserede produkter, der 
opfylder standarder inden for dyrevelfærd og 
andre krav såsom smag og oprindelse. Siden 
2019 har Q8 i Danmark tilbudt Happy Chick
enprodukter, f.eks. nuggets lavet af kylling, 
der er avlet under gode forhold uden brug 
af antibiotika; de lever et længere og bedre 
liv med god plads. Vi havde også samtaler 
med kyllingleverandører i Sverige omkring 
dyrevelfærd. 

OKQ8 fortsætter med at udvide sorti
mentet af økologiske og lokale produkter til 
vores kunder. Vi arbejder tæt med innovative 
virksomheder, der kan præsentere nye versi
oner af velkendte varer. Et eksempel er vores 
samarbejde med det økologiske danske slow
foodbageri Il Fornaio, der har skabt en ny 
surdejsbolle lavet af rester fra produktionen 
af IPAøl. Ved at introducere nye koncepter og 
produkter, der bygger på cirkulære økonomi
principper, kan vi støtte overgangen til 
et mere bæredygtigt fødevaresystem. 
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Udfordringer forbundet med vores egen 
drift: 
Lokalt ser vi, hvordan en stigende urba
nisering, øgede asfalterede områder og 
monokulturer i parker og haver resulterer i 
tab af naturlige levesteder og fødekilder til 
forskellige arter. 

Tilgængelige løsninger: 
OKQ8 ønsker at bidrage til at reducere dette 
problem ved at engagere sig i biodiversi
tetsprojekter, der beskytter den lokale flora, 
fauna og økosystemer på de ejendomme, vi 
forvalter og de omkringliggende områder. I 
2021 identificerer vi steder, der kan laves til 

mere biodiverse områder. I det kommende år 
planlægger vi at igangsætte pilotprojekter på 
udvalgte stationer for at undersøge, hvordan 
vi kan støtte den lokale biodiversitet og lokale 
arter. Vi arbejder sammen med biologer, der 
kan hjælpe med at sikre, at der bruges de rette 
planter og løsninger. 

  Beskyttelse af natur og biodiversitet

Egen drift 

Værdikæde 

Udfordringer relateret til vores 
værdikæde-aktiviteter: 
De største udfordringer og potentielle 
indvirkninger på biodiversiteten, naturen og 
levesteder opstår i upstreamdelen af vores 
forsyningskæde. For eksempel er palmeolie 
og dens anvendelse i fødevarer og biobrænd
stoffer knyttet til skovrydning, et problem, 
der påvirker værdifulde naturlige miljøer og 
områder med høj bevaringsværdi. 

Tilgængelige løsninger: 
OKQ8 søger at sikre, at alle de råmaterialer, vi 
bruger, er produceret ansvarligt med hensyn 
til biodiversitet. OKQ8 bruger produkter med 
PFAD, der er et restprodukt og klassificeret 

som et biprodukt i Sverige fra forarbejdningen 
af palmeolie til fødevarer og andre industrier. 
Omkring 5 % af den behandlede palmeolie 
fjernes til PFADproduktion. Vi overholder de 
strenge juridiske krav til biobrændstoffer. I 
henhold til direktivet for vedvarende energi 
(VE) skal vedvarende råmaterialer i bio
brændstoffer i Europa kunne spores tilbage til 
oprindelsesstedet. OKQ8’s bæredygtigheds
krav til vedvarende brændstoffer inkluderer 
ILO’s kernekonventioner, drivhusgasbesparel
ser, Chain of Custody (CoC) og ingen indkøb 
fra områder med høj kulstoflagring eller 
høje biodiversitetsværdier som defineret i 
VEdirektivet. I 2020 indgik vi et partnerskab 
med Neste i Sverige om at tilbyde Neste 

My Renewable Diesel (HVO100). Neste har 
forpligtet sig til ingen skovrydning med 
fuld sporbarhed tilbage til plantagen inden 
udgangen af 2020 for alle PFADprodukter. 
Alle PFADprodukter fra Neste, der bruges i 
Sverige, er certificeret i henhold til ISCCkrite
rier og Nestes egne bæredygtighedskriterier 
for biodiversitet og menneskerettigheder. På 
Nestes hjemmeside ligger der oplysninger 
om forsyningskæden for PFAD med data om 
RSPO, ISCC og ISPOcertificeringer. Neste 
My Renewable Diesel (HVO100) indeholdt 
ikke PFAD i 2020; i stedet brugte vi restpro
dukter såsom animalsk fedtaffald fra fødeva
reindustrien, genanvendt madolie osv. 
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Udfordringer forbundet med vores egen 
drift: 
Den stigende mængde og kompleksitet af 
affald har en indvirkning på samfund, økosy
stemer og menneskers sundhed. Udfordrin
gen med genbrug af materialer, for eksempel 
relateret til plast, er forurenede affalds
strømme, brug af uønskede kemikalier, mang
len på teknologiske løsninger til genbrug af 
alle typer plast og fraværet af et marked, der 
efterspørger genanvendt plastmateriale. 

Tilgængelige løsninger: 
OKQ8 kan hjælpe med at gøre en forskel 
ved at sortere affald på vores stationer, og 
dermed støtte genbrug af materialer, og ved 
at kræve, at der er genbrugsmaterialer i de 
produkter, vi køber, bruger og sælger på vores 
servicestationer. Ved at undgå skadelige 

materialer, støtte genbrug og et cirkulært 
kredsløb af materialer i vores egen drift kan 
vi hjælpe med at redde naturressourcer og 
minimere brugen af jomfruelige materialer. Et 
eksempel er vores uniformer, hvor vi, sammen 
med vores leverandør, kigger på, hvordan 
vi minimerer tekstilaffald, øger brugen af 
bæredygtige tekstiler og returnerer brugt tøj. 
At have et lukket kredsløbssystem i vores egen 
affaldshåndteringsproces kan også hjælpe 
vores kunder på servicestationerne til at 
smide affaldet til genbrug, og på den måde 
kan vi undgå affald langs vejene. Sidst på året 
vedtog OKQ8 en række affaldsmål, som vi vil 
fokusere på at implementere i det kommende 
år. Opfyldelse af målene vil kræve alt fra 
evaluering af, hvilke slags materialer, der 
bliver brugt i de produkter, vi sælger, og om 
de kan genbruges til optimering af containere 

og emballage og implementering af bedre 
genbrugsfaciliteter på vores stationer. 

•   Affaldssortering: I løbet af året planlagde 
vi en standardisering af affaldssorterin
gen på vores servicestationer i Sverige 
og fortsætter med at øge sorteringen af 
affald i Danmark. I løbet af 2020/21 har vi 
lavet testforsøg med sortering af plast på 
udvalgte stationer i Danmark for at sende 
bestemte plastfraktioner til producenter, 
der kan opgradere materialet til ny brug. 

•   Madspildsprogrammer: På vores stationer 
i både Sverige og Danmark lancerede vi et 
program for reduktion af madspild, der var 
opdelt i tre dele: 1) lave den rette mængde 
mad 2) registrere madspild og 3) gøre bedre 
brug af forbrugerappsene Karma og Too 
Good To Go for at sælge overskydende mad. 

  Bæredygtige materialer og intet affald

Egen drift 

Værdikæde 

Udfordringer relateret til vores 
værdikæde-aktiviteter: 
En cirkulær økonomi er baseret på, at man 
bevæger sig væk fra en lineær model, hvor 
begrænsede ressourcer smides væk, når de 
ikke længere skal bruges til at ”designe affald 
væk” og bevare materialer og produkter i 
kredsløb og brug. 

Tilgængelige løsninger: 
I løbet af 2021/22 vil vi begynde at gen
nemgå kravene til leverandører vedrørende 
de produkter, vi bruger på stationerne og den 
service, vores leverandører yder. 

•   Biobrændstoffer og biogas: I løbet af året 
indgik vi et partnerskab med Neste for at 
kunne tilbyde Neste My Renewable Diesel 

(HVO100). Neste My Renewable Diesel 
(HVO100) er baseret på råmaterialer fra 
affald og overskydende råmaterialer såsom 
animalsk fedtaffald, brugt madolie og 
forskelligt affald og rester fra forarbejdning 
af vegetabilske olier. Den biogas, vi tilbyder, 
stammer hovedsageligt fra spildevands
slam, affald fra fødevareindustrien og 
madspild.

•   Bioaffald: I Danmark samarbejder vi med 
Daka ReFood for at lave organisk affald om 
til biogas. Næringsstofferne fra bioaffal
det bruges som gødning til landbruget. 
I løbet af året blev 20 stationer koblet til 
initiativet, en besparelse på 57.850 kg CO2 
og nok næringsstoffer til at dyrke 132.415 
kg gulerødder.

•   Karma og Too Good To Go: OKQ8 har 
brugt forbrugerappsene Karma i Sverige 
siden 2019 og Too Good To Go (TGTG) 
i Danmark siden 2018 for at reducere 
madspild. I 2020/21 blev der sparet 11.565 
kg mad, hvilket svarer til 41.101 kg CO2, via 
Karma og 93.458 måltider (233.645 kg CO2) 
via TGTG. I 2020/21 passerede vi en vigtig 
milepæl; siden vi startede vores samarbejde 
med Too Good To Go, har vi formået at 
redde mere end 200.000 måltider i Dan
mark (203.977 måltider, hvilket svarer til 
509.942 kg sparet CO2). I Sverige samarbej
der 303 stationer med Karma.
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Casestudie: Redder måltider 
for at reducere madspild
–

Bemandede stationer i Sverige og Danmark tilbyder meget mere 
end blot brændstof, produkter og services til vores medlemmer 
og kunders køretøjer. Mad og drikke spiller en større, og stadig 
vigtigere, rolle i takt med, at vi tilbyder et mere varieret udvalg. 
I dag tilbyder vi frisklavede sandwich og wienerbrød, morgen
mad og kaffe samt et varieret udbud af varm mad serveret på 
forskellige tidspunkter på dagen. Vi er konstant på jagt efter 
mere bæredygtige alternativer og samtidig sikre den bedst 
mulige kvalitet og vifte af fødevarer. I år erstattede den svenske 
kylling/baconudgave, der har et betydeligt lavere klimaaftryk, 
skinkeudgaven. Det giver en besparelse på 27 ton CO2 per år. Et 
tæt samarbejde mellem OKQ8 og leverandøren resulterede i et 
smagfuldt produkt, der også reducerer emissioner på linje med 
OKQ8målet om klimaneutral drift i 2030. 

Flere og flere mennesker opdager den høje kvalitet på vores 
servicestationer og beslutter at tage en pause og få noget at 
spise. Det betyder også et øget ansvar på hver station og i hver 
butik. Disken skal være ren og pæn, og vi skal tilbyde et bredt 
udvalg af frisklavede sandwich, pølser og wienerbrød. Samtidig 
skal mængden af den tilberedte og udstillede mad passe til 
efterspørgslen, for at affaldsmængden bliver så lille som muligt. 
Et af de største klimaproblemer er, at ikke mindre end 1/3 af 
verdens mad smides væk. Takket være vores størrelse og mange 
servicestationer kan OKQ8 spille en aktiv rolle i kampen mod 
madspild. En del af løsningen er samarbejdet med appsene Too 
Good To Go i Danmark og Karma i Sverige. 

Sådan reducerer servicestationer i Sverige og Danmark 
madspild til et minimum
OKQ8 i Gävle har, sammen med OKQ8’s over 300 bemandede 
servicestationer i Sverige, koblet sig til Karma, en app, der sælger 
mad, som ellers ville blive smidt ud. I løbet af 2020/21 har 
servicestationen, med hjælp fra medlemmer og kunder, reddet 
273 kilo mad fra at havne i skraldespanden. Det svarer til en 
besparelse på næsten 3.000 kg CO2. 

38     OKQ8 Bæredygtighedsrapport 2020/21



Bo Westerberg er Sales Manager hos OKQ8 i Gävle.

Bo, du er salgschef for en af de servicestationer i Sverige, 
der har reddet mest mad via Karma-appen. Hvordan har I 
formået det?
Vi arbejder aktivt på at føre varer ind i Karmaappen og sikre, at 
vi sætter gode, attraktive priser. 

Hvad siger de kunder, der bruger appen? Hvad er deres 
reaktion?
Vores kunder er tilfredse med, hvor nemt det er at købe og det 
miljømæssige aspekt.

Er der noget, der sælger specielt godt?
Sandwich sælger godt, men det gør vores forskellige barer, cho
kolader og visse drikkevarer også.

I Danmark har stationerne passeret milepælen på 200.000 red
dede måltider siden begyndelsen og reddet over 2.000 kg mad 
fra at havne i skraldespanden med Too Good To Go. Det svarer 
til 5.000 kg CO2. Christian Mads Winther er ansvarlig for en af de 
mest succesrige stationer, Q8 Varde, og er glad for at være en del 
af initiativet og hjælpe med at reducere madspild. 

Christian, hvorfor tror du, I har haft så stor succes?
Vi laver rigtig gode poser til kunderne med varieret indhold. De er 
klar til at tage med, når kunderne kommer ind og bliver nu også 
leveret af søde medarbejdere, der er glade for at give mad videre 
i stedet for at smide den væk. 

Hvad siger de kunder, der bruger appen?  
Hvad er deres reaktion?
De sætter stor pris på, at der næsten altid er noget til hvert 
familiemedlem i en pose, uanset om du har lyst til en sandwich 
eller noget sødt. Vi har et bredt udvalg af mad, kaffe og brød hos 
Q8, og vi forsøger virkelig at sammensætte en god blanding, når 
vi pakker poserne. 

Hvad er det bedste ved Too Good To Go?
Uden tvivl at være med til at reducere madspild. At maden bliver 
spist i stedet for at blive smidt væk. Det er helt sikkert det vigtig
ste for mig og mine kollegaer. Det ville sikkert have været muligt 
på en anden måde, men dette fungerer virkelig godt. 

Fakta om Karma og Too Good To Go:

•   Apps, der hjælper kunder med at redde mad, der 
ellers ville ende som affald

•   Karma blev grundlagt i Sverige i 2016, Too Good To 
Go i 2016 i Danmark

•   I 2020/21 reddede OKQ8 11.565 kg (41.101 kg CO2) 
mad i Sverige via Karma og 93.458 måltider (233.645 
kg CO2) via To Good To Go i Danmark

•   Tilsammen har de 51,4 millioner brugere, med 
1.000.000 i Sverige og 2.100.000 i Danmark
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De nordiske lande anses traditionelt for at 
være proaktive og ledende, når det gælder 
høj levestandard, beskyttelse af forbrugerret
tigheder og høj grad af ligestilling. Gennem 
årene har de nordiske lande rangeret blandt 
de lykkeligste nationer i verden1). Der er 
imidlertid altid plads til forbedring. Livsstils
sygdomme, psykiske problemer og arbejds
forhold har alle stor indflydelse på folks liv 
og samfundet som helhed, også i verdens 
lykkeligste lande. 

Vi ser, hvordan den mentale arbejdsbyrde 
kan medføre et fald på 67 måneder i den 
gennemsnitlige forventede levetid. Og i 
Danmark alene resulterer det hvert år i en 
halv million konsultationer hos praktiserende 
læger, en million sygedage og næsten 3.000 
mennesker på førtidspension2). 

Hvad angår ikkesmitsomme syg
domme er EU den region, der er mest ramt 
af WHOregionerne. Sygdomme såsom 

diabetes, hjertekarsygdomme, kræft, kroniske 
luftvejssygdomme og psykiske lidelser 
udgør omkring 86 % af dødsfald og 77 % 
af sygdomsbyrden i regionen3). Mange af 
disse sygdomme kan forbedres via passende 
indgreb på områder som tobaksrygning, 
alkoholmisbrug, forhøjet kolesterol i blodet, 
fedme, usund kost og fysisk inaktivitet3). 

Som virksomhed med 3.800 ansatte kan 
vi sørge for gode, sikre arbejdsforhold, hjælpe 
med at reducere niveauet af arbejdsrelateret 
stress, sikre ligestilling på arbejdspladsen og 
hjælpe vores medarbejdere med at vokse 
og blomstre i deres roller. Og som en af 
Skandinaviens største brændstofvirksomhe
der interagerer vi med mange mennesker, fra 
leverandører til kunder, og er i stand til at mar
kedsføre en række produkter og services, der 
kan forhindre livsstilssygdomme og forbedre 
luftkvaliteten på lang sigt. 

Vi bestræber os på at styrke bæredygtige 
samfund og mennesker. Det gør vi ved at 
støtte social og økonomisk udvikling i lokale 
og globale samfund, uanset hvor vores værdi
kæde er til stede.

OKQ8 har identificeret følgende af FN’s 
verdensmål for bæredygtig udvikling til at 
være særligt relevante for fokusområdet ”Styr
ker mennesker og samfund”: Verdensmål 3: 
Sundhed og trivsel; Verdensmål 5: Ligestilling 
mellem kønnene; Verdensmål 10: Mindre 
ulighed og Verdensmål 11: Bæredygtige byer 
og lokalsamfund. 

Udfordringen og hvordan det vedrører OKQ8
–

Styrker mennesker og  
samfund
–

Styrke  
mennesker  
og samfund

Gode arbejdsvilkår

Læring, udvikling 
og informationsdeling

Lige muligheder 
for alle

Sund livsstil

Fokusområder Indsatsområder

1)  World Happiness Report 2020
2)  Sundhedsstyrelsen
3)  WHO
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I løbet af 2021/22 vil OKQ8 gennemgå, 
opdatere og formulere mål relateret til fokus
området ”Styrker mennesker og samfund” 
og knytte yderligere initiativer til de mest 
relevante af FN’s verdensmål for bæredygtig 
udvikling. 

OKQ8 har en lang tradition for at fokusere 
på vores medarbejderes trivsel, både psykisk 
og fysisk, og arbejder med følgende mål: 

•   Medarbejdertilfredshed (medarbejderun
dersøgelse > 3.0).

•   Sikre et sikkert arbejdsmiljø ved at lave 
Safety Walks på vores stationer og depoter 
(mål 2020/21 > 1.500 Walks).

•   Reducere antallet af hændelser til et 
minimum (kriminalitet, personskader, 
nærvedulykker, dødsfald, kunderelaterede 
hændelser).

•   Støtte sunde medarbejdere (nedbringe 
sygefravær, sundhedsforsikring for medar
bejdere).

•   Støtte vores medarbejderes faglige udvik
ling via uddannelse og kurser.

•   Skabe lige adgang til ledelsespositioner.

OKQ8’s mål og målsætninger  
–

Styrke  
mennesker  
og samfund

Gode arbejdsvilkår

Læring, udvikling 
og informationsdeling

Lige muligheder 
for alle

Sund livsstil

Fokusområder Indsatsområder OKQ8-mål

•   Styrke medarbejdertilfredshed. 

•   Sikre et sikkert arbejdsmiljø ved at lave Safety Walks på vores 
stationer og depoter. 

•   Reducere antallet af hændelser til et minimum (kriminalitet, personskader, 
nærved-ulykker, dødsfald, kunderelaterede hændelser). 

•   Støtte sunde medarbejdere. 

•   Støtte vores medarbejderes faglige udvikling via 
uddannelse og kurser. 

•   Skabe lige adgang til ledelsespositioner. 
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Handlinger og initiativer til at bekæmpe udfordringer
–

Udfordringer forbundet med vores egen 
drift: 
Gode arbejdsforhold indebærer mange 
aspekter af arbejdslivet; fra sikkerhed og 
betingelserne for det fysiske miljø til hvad 
medarbejderne mener om deres arbejde og 
arbejdsmiljø. De inkluderer aspekter som 
worklifebalance, arbejdsbyrde, forebyggelse 
af arbejdsskader, frihed til valg af fagfor
ening og kollektive overenskomster, løn og 
medarbejderfordele. COVID19pandemien 
medførte en større forandring i løbet af året, 
både i forhold til det psykosociale og fysiske 
arbejdsmiljø, og havde en indvirkning på 
vores medarbejderes trivsel, for eksempel i 
form af stress, nervøsitet og sygdom.

Tilgængelige løsninger: 
Da 2020/21 var et år, der var stærkt påvirket 
af COVID19, blev der gennemført flere 
ekstra medarbejderundersøgelser for at følge 
medarbejdernes mentale og fysiske trivsel 
i en tid med ændrede arbejdsforhold. For 
vores kontormedarbejdere betød ændrin
gen hovedsageligt hjemmearbejde med 
distanceledelse og mangel på kollegaer. 
For vores medarbejdere på servicestatio
nerne betød den nye situation mange nye 
restriktioner og en ændring i vores kunders 
adfærd. Hjemmearbejdet krævede fokus på 
flere nye aspekter. I Sverige sørgede vi for at 
tegne en supplerende forsikring, der dækker 
medarbejdere, som arbejder hjemmefra. 
Vores medarbejdere kunne låne kontorudstyr 
fra kontoret, og vi havde tilbagevendende 

digitale møder af forskellige størrelser for at 
informere medarbejderne om udviklingen 
i virksomheden. Ledere blev opfordret til at 
være ekstra opmærksomme på deres medar
bejderes trivsel gennem hyppigere møder på 
tomandshånd og andre mødefora. Med disse 
initiativer håber vi at skabe et sikkert og godt 
arbejdsmiljø, også i 2021.

•   Medarbejderundersøgelser: Vi har i 
mange år gennemført en medarbejderun
dersøgelse en gang om året på vores konto
rer, depoter og stationer. På en skala fra 14 
er resultatet på kontorer og depoter steget 
fra 3,21 i 2019/20 til 3,30 i 2020/21, med 
en svarprocent på hele 95 procent. På vores 
stationer i Sverige er resultatet steget fra 
81,4 til 82,5 på en skala fra 1100, og i Dan
mark er den steget fra sidste års resultat på 
79,4 til 82,8 i år, med en svarprocent på 84 
% i Sverige og 93 % i Danmark.

•   Hændelser og nærved-ulykker. OKQ8 har 
et ledelsessystem, der skal styre sund
hedsmæssige og sikkerhedsmæssige risici 
i organisationen og inkluderer håndtering 
af hændelser og kriser, audit, SSHEwalks, 
risikovurderinger, leverandørstyring, miljø, 
arbejdsmiljø og sikkerhed. I 2020/21 
var der et fald i antallet af rapporterede 
hændelser sammenlignet med 2019/20 
(fra 1.047 til 855). Desuden faldt antallet af 
”nærvedulykker” fra 530 i 2019/20 til 329 
i 2020/21. Antallet af rapporterede hændel
ser, der involverede personskade, steg med 
7,6 procent i forhold til det foregående års 

tal (fra 158 til 170). Antallet af fraværsdage 
forbundet med personskade faldt med 21 
procent sammenlignet med sidste år (fra 
365 til 290 dage), hvilket forklarer faldet i 
LWC Severity Rate (se sammenfatningen 
på side 43). Det reducerede antal rapporte
rede hændelser er ikke i sig selv positivt, da 
vi gerne vil have, at alle sådanne hændelser 
bliver rapporteret. På den anden side er 
faldet i antallet af ”nærvedulykker” et 
fokusområde de kommende år, så vi kan 
træffe forebyggende foranstaltninger, før 
der opstår en alvorlig hændelse, som kan 
medføre personskade. Vi overvåger fravær 
grundet sygdom og kigger specifikt på, 
hvordan vi kan reducere arbejdsrelateret 
fravær grundet sygdom. I 2020/21 lå fra
været grundet sygdom på 4,7 procent.

•   SSHE-walks (Safety Walks): SSHEwalks 
gennemføres på alle servicestationer flere 
gange om året. Formålet er at identificere 
og eliminere mulige årsager til farlige 
situationer. I 2020/21 blev der gennemført 
2.077 walks (eget personale og leverandø
rer). Vi udfører audit hvert år i henhold til 
vores auditplan. Audit kan udføres internt 
af os selv eller af en ekstern ekspert såsom 
en certificeret revisor. Formålet med disse 
audit er at evaluere, om ledelsessystemet 
overholdes, og om det giver os værdi og 
effektivitet.

  Gode arbejdsvilkår

Egen drift 
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Værdikæde

Udfordringer relateret til vores 
værdikæde-aktiviteter: 
OKQ8 køber varer og services fra leverandører, 
som kan have komplekse forsyningskæder, 
der spænder over flere lande med forskellig 
praksis i forhold til det juridiske og lovgiv
ningsmæssige samt menneskerettigheder. 
Dette kan give muligheder for økonomisk 
udvikling i regioner, men kan også udgøre en 
risici i forhold til menneskerettigheder. Vi har 

identificeret risici forbundet med menneske
rettigheder i forsyningskæden for brændstof 
i henhold til amfori BSCIkategoriseringen. 
Selvom vi køber færdige produkter fra lavrisi
kolande, køber vores brændstofleverandører 
råmaterialer fra risikolande. 

Tilgængelige løsninger: 
Vi kan have en positiv effekt i de samfund, vi 
køber vores produkter fra ved at støtte men

neskerettighederne og trivslen for folk i vores 
værdikæde. OKQ8 accepterer ikke børne eller 
tvangsarbejde, korruption eller bestikkelse. 
Alle vores leverandører skal overholde vores 
adfærdskodeks. I løbet af året evaluerede vi 
forskellige værktøjer, der skal indgå i vores 
indkøbsproces for at styrke gennemsigtighed 
og sporbarhed i vores værdikæder. 

Samlede antal medarbejdere 
Danmark 1.534

Sverige 2.238

I alt* 3.772

* Dækker fuldtidsog deltidsansatte samt timelønnede ansatte

Type af ansættelse Kontrakt Ansættelse
Permanent Midlertidig Fuldtid Deltid

Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd
Danmark 48 % 52 % 0 % 0 % 13 % 13 % 35 % 39 %

Sverige 38 % 31 % 18 % 13 % 23 % 21 % 34 % 22 %

Hændelser Hændelser: Egne medarbejdere Hændelser: Leverandører
Antal hændelser Hændelse – indeks* Antal hændelser Hændelse – indeks*

Type af hændelse 2019/20 2020/21 2019/20 2020/21 2019/20 2020/21 2019/20 2020/21
Kriminalitet** 222 212 11,3 10,4 12 16 1,21 1,60

Personskade 118 132 5,99 6,4 40 38 4,03 3,79

Nærvedulykker 396 262 20,1 12,8 134 67 13,5 6,7

Dødsfald 0 0 0 0 0 0 0 0

Kunderelaterede hændelser 38 38 1,9 1,9 5 22 0,5 2,2

*Hændelse – indeks: Antal ulykker x 200.000 per antal arbejdstimer
**Indeholder kun eksterne hændelser såsom røveri, bedrageri, indbrud og trusler

Skade Personskade med fravær
LWC* LWC Severity** LWC severity rate***

2019/20 2020/21 2019/20 2020/21 2019/20 2020/21
Egne medarbejdere 17 28 16,1 7,4 13,9 10,2

Leverandører 7 4 13,0 20,5 9,17 8,2

*) LWC (Lost workday cases) – antal arbejdsskader med fravær
**)  LWC Severity – antal fraværsdage per LWC
***)  LWC Severity rate – antal fraværsdage i forbindelse med arbejdsskader x 200.000 per antal arbejdstimer
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Udfordringer forbundet med vores egen 
drift: 
For at OKQ8 skal lykkes og forblive relevant i 
fremtiden, er det vigtigt, at vi investerer i vores 
medarbejdere. Vi vil gerne tiltrække nye og fast
holde eksisterende medarbejdere ved at tilbyde 
vejledning og faglig uddannelse, opgradering af 
færdigheder og professionel udvikling. Desuden 
deler vi oplysninger med medarbejderne for at 
holde dem informeret om strategiske ændringer 
og virksomhedens udvikling. Således sørger vi 
for gennemsigtighed og åbenhed i organisa
tionen og giver vores medarbejdere mulighed 
for at engagere sig. COVID19 gjorde det svært 
at mødes personligt i større grupper, f.eks. på 
ugentlige kontormøder eller virksomhedskon
ferencer. Digital informationsdeling blev en 
hjørnesten i formidlingen af vigtig information 
under hurtigt skiftende samfundsforhold. 

Tilgængelige løsninger: 
I løbet af året opdaterede vi jævnligt vores 
medarbejdere omkring, hvordan vi, som 
virksomhed, skal overholde restriktioner og nye 

regler som følge af COVID19. Mange aktivi
teter blev ændret fra fysiske møder til virtuelle 
møder. For eksempel blev vores obligatoriske 
sundheds og sikkerhedskursus (SAM), som alle 
vores ledere skal deltage i, gjort digital. Det 
resulterede i flere deltagere, tidsbesparelse 
for vores ledere og færre CO2eemissioner fra 
rejseaktivitet. For at udnytte vores kollektive 
bæredygtighedsindsats yderligere, investerede 
vi i at øge den interne viden om vores bære
dygtighedsmål og målsætninger, fremskridt 
og de vedvarende produkter, vi tilbyder. I nogle 
tilfælde gjorde vi dette i samarbejde med 
eksterne partnere, f.eks. da vi lancerede den 
nye Neste My Renewable Diesel (HVO100) i 
samarbejde med Neste.

•   Uddannelse: OKQ8 benytter sig af indivi
duelle udviklingsplaner, undervisningsses
sioner, elæring og lederuddannelse for at 
vores medarbejdere får de færdigheder, der 
skal til for at lykkes og vokse i deres roller. I 
2020 lancerede vi en ny uddannelsesportal 
med onlinekurser og uddannelsesmoduler 
inden for miljø, sundt og sikkert arbejdsmiljø, 

sikkerhed, GDPR, biogas, adfærdskodeks, 
bæredygtige brændstoffer og meget andet. 
Nogle kurser er obligatoriske, mens andre er 
valgfrie. Uddannelsessessioner registreres 
og danner grundlaget for vores uddannel
sesindeks, som beregnes ud fra antallet af 
uddannelsestimer per medarbejder. Dette år 
opnåede vi et uddannelsesindeks specielt for 
SSHEkurser på 2,24, hvilket er under vores 
mål på 3,7. Vi nåede ikke målet, fordi mange 
kurser blev aflyst grundet den igangværende 
pandemi. 

•   Individuelle udviklingsprogrammer: 
OKQ8’s ledere og supervisorer gennemgår et 
skræddersyet udviklingsprogram med fokus 
på ledelse. I 20/21 blevet der lagt særlig vægt 
på distanceledelse og motivation af medar
bejdere og teams.   

•   Trainee- og talentprogrammer: OKQ8 
tilbyder også trainee og talentprogrammer. 
De blev sat på pause i 2020/21, men bliver 
genoptaget på et tidspunkt i 2021/22. 

  Læring, udvikling og informationsdeling

Egen drift

Værdikæde 

Udfordringer relateret til vores 
værdikæde-aktiviteter: 
For at hjælpe vores kunder og medlemmer 
med at foretage mere bæredygtige valg, 
skal vi sørge for, at der er klar, let tilgængelig 
information om de alternativer, vi tilbyder og 
den forskel, de gør.

Tilgængelige løsninger: 
Vi vil gerne dele information og viden for 
at gøre det nemmere for vores målgrupper 
at foretage fornuftige valg omkring deres 
sundhed, miljøet og planeten. Da kommu
nikation spiller så vigtig en rolle, bruger vi 
forskellige kanaler til at dele information. I 
2020 lå fokus på at skabe opmærksomhed 

omkring det at træffe mere bæredygtige 
valg. Derfor arrangerede vi i løbet af året 
seminarer rettet mod et bredt publikum for 
at nå ud til så mange mennesker som muligt. 
Den 26. november 2020 holdt vi et webinar 
med titlen ”Mod en fossilfri fremtid”, som 
tiltrak omkring 170 deltagere. Ud over B2B 
Sales Director Helen Axelson og Sustainability 
and Network Director Andréa Haag deltog 
oplægsholderne Charlotta Szczepanowski, 
Head of Sustainability and Quality Coop, Per 
Emanuelson, Head of Branded Sales Neste og 
Maria Grahn, Senior researcher på Chalmers 
tekniska högskola. Over 400 personer havde 
tilmeldt sig, og de personer, der ikke kunne 
deltage i selve eventet, kunne se den optagne 

version senere. OKQ8 donerede 100 svenske 
kroner til ViSkogen per deltager, hvilket 
resulterede i 930 plantede træer i Uganda. Et 
andet webinar om elektrificering af svenske 
køretøjer blev arrangeret den 23. februar 
sammen med Skellefteå Kraft. Responsen var 
enorm med omkring 300 personer, der deltog 
i eventet, som varede en time. Gæstetalere 
inkluderede repræsentanter fra Trafikverket, 
Bil Sweden, Charge Amps og Elbil Sverige. Det 
var også muligt for folk at se webinaret af en 
times varighed efterfølgende. Information 
om begge webinarer blev sendt ud til kunder 
og medlemmer og opslået på sociale medier. 
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Udfordringer forbundet med vores egen 
drift: 
Når folk bliver ekskluderet fra arbejdsmarke
det, er det ikke kun et problem for den enkelte, 
men også et potentielt tab for virksomheder, 
da de meget vel kan gå glip af værdifulde 
fremtidige medarbejdere. For at kunne 
omfavne en potentielt mangfoldig arbejds
styrke fuldt ud skal en organisation skabe 
de nødvendige betingelser for en mangfol
dighedsorienteret kultur og et system, der er 
åben over for forskelligheder og fokuserer på 
kompetencer. I rekrutteringsprocessen kan 
man have en ubevidst forudindtagethed, der 
påvirker éns beslutninger eller handlinger 
negativt. En dynamisk arbejdsstyrke fremmer 
betingelser for kreativitet, ser situationer og 
problemer fra forskellige perspektiver og til
egner sig den nødvendige viden for at møde 
vores kunders forskellige behov og ønsker 
bedst muligt. En mangfoldig arbejdsstyrke 
kan bidrage med forskellige ideer set ud fra 
forskellige synspunkter og på den måde bedre 
udstyre OKQ8 med de kompetencer, virksom
heden har brug for i fremtiden.

Tilgængelige løsninger: 
OKQ8 stræber efter at være en organisation 
med en dynamisk arbejdsstyrke og at tilbyde 
lige muligheder for alle, uanset om det er med
arbejdere, fremtidige medarbejdere, kunder 
eller partnere. OKQ8 ønsker, at alle medar
bejdere skal føle sig velkomne, inkluderede, 
respekterede og værdsatte, uanset hvem de 

er, og hvor de kommer fra. For at hjælpe vores 
medarbejdere med at handle på måder, der 
fremmer lige muligheder for alle, har OKQ8 
etableret politikker såsom vores adfærdsko
deks og ligestillingspolitik. Vores ambition med 
disse politikker er at gøre arbejdet lettere og 
præcisere OKQ8’s syn på og måde at fremme 
en arbejdsplads med lige muligheder. Ifølge 
vores ligestillingspolitik skaber vi en mangfol
dighedsorienteret organisation, der er åben for 
forskelligheder og fokuserer på kompetencer 
gennem information, åben debat og uddan
nelse af ledere og medarbejdere. Vi ønsker, at 
mangfoldighed er en naturlig, integreret del af 
organisationens interne systemer og processer 
såsom rekruttering, karriereudvikling, kompe
tenceudvikling og belønningssystemer. 
•   Ligestilling mellem kønnene: Ligestilling 

mellem kønnene er en anden måde at sikre 
lige muligheder for alle. Af det samlede 
antal medarbejdere er 53 % kvinder og 47 
% mænd. Ser man på OKQ8’s direktion er 
60 % kvinder og 40 % mænd. På mange 
måder har OKQ8 således en afbalanceret 
kønsfordeling. 

•   Praktikprogrammer: Vi har et praktik
program, der byder langtidsledige (f.eks. 
på grund af fysiske skader eller psykiske 
sygdomme) velkomne. Programmet kører 
primært på vores kundeservicekontor i Ave
sta. I 20/21 havde vi 17 mennesker i denne 
praktik. Vi fortsætter programmet i 21/22.

  Lige muligheder for alle

Egen drift 

Værdikæde 

Udfordringer relateret til vores 
værdikæde-aktiviteter: 
Som beskrevet i afsnittet ”Gode arbejdsvilkår” 
køber vi varer og services fra leverandører, 
som kan have komplekse forsyningskæder, 
der spænder over flere lande med forskellig 
praksis i forhold til det juridiske og lovgiv
ningsmæssige samt menneskerettigheder.  

Tilgængelige løsninger: 
Alle leverandører og partnere skal overholde 
vores adfærdskodeks. Ingen mennesker må 
behandles forskelligt eller diskrimineres på 
grund af deres race, farve, sprog, religion, 
politiske eller anden overbevisning, nationale 
eller sociale baggrund osv. 

Fordeling af mænd og kvinder

  Kvinder  
  Mænd 

53 %47 %

I alt

3.772

Ledelse Kvinder Mænd
OKQ8 Scandinavias 
bestyrelse

29 % (2) 71 % (5)

Direktion 60 % (6) 40 % (4)
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Udfordringer forbundet med vores egen 
drift: 
Vi mener, at det er vigtigt at have en sund 
balance mellem arbejde og fritid for at trives 
og være mere effektiv på arbejdet. I løbet 
af året oplevede vi mange restriktioner på 
grund af COVID19, hvilket reducerede vores 
mulighed for at gøre ting, vi mener bidrager 
til en sund livsstil.

Tilgængelige løsninger: 
Vi ønsker at tilbyde et godt og sikkert 
arbejdsmiljø, og vi sigter mod at muliggøre 
og opmuntre til et liv, hvor vi kan kombinere 
og skabe balance mellem familieliv, et aktivt 
fritidsliv, arbejde og karriere. Vi har arbejds
miljøudvalg i Danmark og Sverige, hvor 

medarbejdere er repræsenteret. Udvalgene 
mødes to gange om året for at følge op på og 
diskutere arbejdsrelaterede emner og events 
samt beslutte, hvilke foranstaltninger der 
skal gennemføres i løbet af året. I løbet af 
2020/21 opfordrede vi til walk & talksessioner 
og mindede vores medarbejdere om at tage 
pauser, når de arbejder foran computeren. Et 
nyt initiativ blev lanceret i starten af 2021 for 
at hjælpe kontoransatte med at tage aktive 
pauser fra arbejdet. Der blev tilbudt korte 
trænings og dansesessioner tre gange om 
ugen. Vi har også et fordelsprogram for alle 
medarbejdere, der inkluderer en kompensa
tion til aktiviteter, der holder vores medar
bejdere i form, som alle kan drage fordel af. 
En ny sundhedsstrategi er på tegnebrættet 

til lancering i 2021/22. Den gennemsnitlige 
ansættelsestid hos OKQ8 i 2020/21 var 5,6 år 
baseret på 3.772 medarbejdere.

•   Sygefravær: Sygefraværet steg en smule 
i Sverige og Danmark i forhold til sidste år. 
Dette skyldtes primært, at folk skulle blive 
hjemme, hvis de havde nogen former for 
forkølelsessymptomer på grund af den 
igangværende pandemi. 

  Sund livsstil 

Egen drift

Værdikæde 

Udfordringer relateret til vores 
værdikæde-aktiviteter: 
Hos OKQ8 er vi klar over, at dele af vores 
produktsortiment kan skade miljøet og sund
heden. Forbrændingen af fossile brændstoffer 
genererer partikler og emissioner, der kan 
være skadelige for folks sundhed. Vi sælger 
også sukkerholdige drikkevarer og slik, alkohol 
og lottokuponer, der kan have en negativ 
indvirkning på sundheden. 

Tilgængelige løsninger: 
Vi kan reducere den miljømæssige påvirkning 
af de brændstoffer, vi sælger ved at sikre at 
brændstoffet er af en højere kvalitet, hvilket 
fører til bedre luftkvalitet og færre emissio

ner. Vi tilføjer pleje og rengøringsadditiver 
i al diesel for at sikre, at effektiviteten er 
god i køretøjets levetid, hvilket er bedre for 
motoren og reducerer brændstofforbruget 
og emissioner. Vi kan også gøre en forskel 
ved at tilbyde mere bæredygtig transport, 
mobilitet og ren energi ved at støtte en robust 
mobil infrastruktur i de samfund, vi opere
rer i. Derudover hjælper vi vores kunder og 
medlemmer med at træffe mere bæredygtige 
valg ved at tilbyde produkter og services, der 
fremmer fysisk sundhed og reducerer livsstils
sygdomme såsom diabetes, fedme, rygning, 
alkoholmisbrug eller ludomani.

•   Udlejning af el-biler: Vi er i gang med 
at introducere flere muligheder i vores 
udlejningsservice for at opfylde vores lang
sigtede ambition om at blive fossilfri. For 
eksempel planlægger vi at introducere flere 
elbiler. Af de 1.330 køretøjer, vi har bestilt 
til 2021, er 35 af dem elbiler og 250 er 
hybridbiler. Alle nye dieselbiler kan tankes 
med HVO100. Disse køretøjer, med lav eller 
nuludledning, hjælper med at reducere 
partikelemissioner, specielt i byområder 
med meget trafik. 

Sygefravær 
2020/21 2019/20

DK 2,9 2,3

SE 5,8 4,8
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Casestudie: Fælles indsats for  
at bekæmpe COVID-19
–

Som en stor branchevirksomhed i Sverige og Danmark spiller 
OKQ8 en vigtig rolle i samfundet. OKQ8 udfører en vigtig 
samfundsmæssig funktion ved at sikre adgang til brændstof 
hele døgnet året rundt. Vores servicestationer fungerer også 
som møde og pakkeleveringssteder og giver mulighed for en 
tiltrængt pause, hvor man kan få noget at spise og drikke. De er 
også et sted, hvor man kan gøre vigtige indkøb, når alle andre 
butikker er lukket. I tilfælde af en kort eller langvarig krise bliver 
det særlig tydeligt, hvor vigtigt det er at fortsætte driften. Med 
en gennemprøvet infrastruktur på godt 1.020 servicestationer 
(749 i Sverige, 271 i Danmark) og cirka ti depoter er OKQ8 godt 
rustet til den igangværende overgang til fossil uafhængighed 
eller til en krise som den pandemi, der ramte verden i 2020.   

COVID19 ændrede hurtigt forudsætningerne for hele sam
fundet, hvilket resulterede i helt nye udfordringer og krav.  En stor 
del af befolkningen, de mest sårbare grupper, var ikke længere 
i stand til at bevæge sig frit eller foretage deres daglige indkøb 
som tidligere. 

Da især det udsatte sundhedspersonale havde brug for at 
blive beskyttet mod smitte på vej til og fra arbejde, besluttede 
blandt andet OKQ8, Hertz og Volvo Car Mobility at støtte We 
Fight Covidinitiativet. Virksomhederne stillede 200 biler til 
rådighed for sundhedspersonale, der ikke havde nogen bil, så de 
kunne komme frem og tilbage på arbejde uden at risikere at blive 
smittet med COVID19 i offentlig transport. 

Den svenske kirke var også stærkt involveret i at bekæmpe 
COVID19, og OKQ8 bidrog med et antal biler for at sikre, at 
ældre mennesker og folk i risikogrupper kunne modtage besøg 
og få leveret forsyninger, mad og medicin. 

Som sygdommen spredte sig, og flere og flere mennesker 
havde brug for hospitalspleje, kom der en generel mangel 
på medicinsk udstyr, og behovet for sprit voksede dramatisk. 
Infrastruktur og evnen til at tilpasse sig hurtigt blev afgørende, 
da OKQ8’s depot i Århus stillede et af sine lagre til rådighed for 
ethanol for at sikre forsyningen af håndsprit til sundhedssektoren. 
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Hvert år leverer 8.000 skibe 10 millioner ton 
gods til havnen i Århus, Danmarks største 
containerhavn. Noget af dette gods er ren 
ethanol, der bruges som et vedvarende tilsæt
ningsstof i den benzin, der bliver solgt som 
E10 i Danmark. Den ekstraordinære situation 
med COVID19 førte til en betydelig mangel 
på håndsprit, derfor gik OKQ8 sammen med 
andre i branchen for at se, om vi kunne hjælpe. 

Der gælder skrappere krav til renheden af 
ethanol, når det bruges til håndsprit i stedet 
for benzin. Derfor undersøgte alle brændstof
virksomhederne, hvilke af deres ethanolfor
sendelser, der var på vej til Danmark, og 
hvilken kvalitet hver enkelt levering kunne 
garantere, så de også mødte kravene til brug 
for håndsprit.

Løsningen var et samarbejde mellem Circle 
K, som havde et skib på vej til Århus med 
ethanol, der overholdt kravene og Q8, der 
kunne ombygge og tilpasse depotet i Århus 
havn til at modtage ethanol. Resultatet var 
300.000 liter ren ethanol, der kunne leveres 
til sundhedsvæsenet for produktion af 
håndsprit.

Samarbejdet mellem operatørerne i bran
chen og deres evne til hurtigt at tilpasse sig 
var en løsning på et kritisk problem, der kunne 
have haft store konsekvenser for det danske 
sundhedsvæsen.

Ethanol bliver til håndsprit i stedet for brændstof
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Compliance og rapportering
–
Kvalitetssikring af 
bæredygtighedsrapportering 
Bæredygtighedsrapporten dækker regn
skabsåret 1. marts 2020 til 28. februar 2021 
og er OKQ8 ABkoncernens ottende fælles 
bæredygtighedsrapport. 

Rapporten er udarbejdet i overens
stemmelse med GRIstandarderne (Global 
Reporting Initiative) på kerneniveau (core 
level). Rapporten er blevet gennemgået af en 
ekstern revisor, som erklærede, at rapporten 
var i overensstemmelse med de identificerede 
GRIområder. For at bestemme rapportens 
omfang startede vi med vores værdikæde og 
inkluderede områder, som vi fandt relevante. 
Følgelig evaluerede vi, hvilke GRIindikatorer vi 
gerne ville fremhæve i rapporten. Der er også 
blevet lavet en grundlæggende væsentlig
hedsanalyse, hvor både interne eksperter og 
udvalgte interessenters synspunkter er blevet 
medtaget med det formål at sikre, at vores 
bæredygtighedsindsats er relevant og effektiv. 
Alle dataene i rapporten kommer fra forskel
lige interne og eksterne computersystemer. 

Bæredygtighedsrapporten er lavet i over
ensstemmelse med den danske og svenske 
årsregnskabslov. OKQ8koncernen handler for 

egen regning såvel som gennem dattersel
skaber i Danmark og Sverige. Koncernen har 
også, gennem en samarbejdsaftale, virksom
hed i OK Detaljhandel AB, som ejes af OK 
Ekonomisk Förening. Disse udgør tilsammen 
betegnelsen OKQ8 Scandinavia. Hvor OK 
Detaljhandel AB ikke er inkluderet i bæredyg
tighedsrapporten, er dette forklaret, enten i 
teksten eller i en fodnote. 

Miljødata 
Rapporterede data med hensyn til miljøet 
dækker alle OKQ8 Scandinavias egne aktivite
ter. Miljødata inkluderer også vores distributø
rer, der transporterer vores produkter til vores 
kunder og servicestationer. Derimod inklude
rer vores rapport ikke stationer, der drives på 
franchisebasis. Miljødataene inkluderer vores 
energiforbrug og vores drivhusgasemissio
ner (CO2e), der har en væsentlig indvirkning 
på miljøet. Vores energiforbrug er primært 
baseret på data fra vores energileverandører. 
Vores miljøarbejde understøtter også vores 
ISO 14001certificerede miljøstyringssy
stemer til identifikation og planlægning af 
miljøforbedringer.

Systemunderstøttelse til 
miljørapportering 
Det webbaserede system CEMAsys blev 
brugt til rapportering af CO2e og er baseret 
på Greenhouse Gas Protocolstandarden. 
Systemet er baseret på omregningsfaktorer, 
der er anerkendt i både Danmark og Sverige. 
Det betyder, at vi kan sikre en høj grad af 
tillid til vores data, da omregningsfaktorerne 
automatisk opdateres af systemejeren. 

Rapportering omkring arbejdsmiljø 
De rapporterede data vedrørende arbejds
miljøet dækker alle OKQ8 Scandinavias egne 
aktiviteter og medarbejdere. De rapporterede 
data inkluderer også personale på servicesta
tioner, der drives på franchisebasis i vores 
navn. Vores distributører, der transporterer 
vores produkter til kunder og servicestationer, 
er også inkluderet i denne rapport. 

Sociale og økonomiske data 
De rapporterede data vedrørende sociale og 
økonomiske aspekter dækker alle OKQ8 Scan
dinavias egne aktiviteter og medarbejdere. 
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GRI-indeks
–
GRI-standard Beskrivelse/oplysning Kommentar/udeladelse Side

GRI 101: Foundation 2016
GRI 102: Generelle oplysninger 2016
Organisationsprofil

1021 Organisationens navn OKQ8 AB og Q8 Danmark A/S og datterselskaber

1022 Aktiviteter, varemærker, produkter og services s. 811

1023 Hovedkontorets placering OKQ8 AB: Sveavägen 155, 104 35 Stockholm, Sverige. Q8 Danmark 
A/S: Arne Jacobsens Allé, 2300 København S, Danmark

1024 Lande, hvor organisationen har aktiviteter Danmark og Sverige

1025 Ejerskab og juridisk form s. 810

1026 Markeder, hvor organisationen har aktiviteter OKQ8 Scandinavia er en af Skandinaviens største brændstof og ener
givirksomheder. Vi opererer i Danmark og Sverige, og vores produkter 
er primært beregnet til privat og erhvervskunder i disse to lande.

s. 811 

1027 Omfanget af organisationen Se OKQ8koncernens årsrapport for flere oplysninger og økonomiske 
resultater.

s. 811, 43, 45 

1028 Information om medarbejdere og andre 
ansatte

Størstedelen af vores aktiviteter udføres af vores egne medarbejdere. s. 4243, 45

1029 Forsyningskæde s. 1213, 2429, 
3537, 4345

10210 Væsentlige ændringer i organisationen og 
dens forsyningskæde

Petrolia AB lukkede sine aktiviteter i Loudden, Stockholm, den 31. 
december 2019. OKQ8 flyttede sin smøremiddelproduktion til Q8 
Belgiens smøreolieanlæg i Antwerp i januar 2020.

s. 2629

10211 Forsigtighedsprincippet eller tilgang Forsigtighedsprincippet er medtaget i den svenske miljølov Miljöbalken. I 
Danmark findes tilsvarende krav i miljøbeskyttelsesloven. Vi tager hensyn 
til forsigtighedsprincippet, når vi køber varer og materialer. 

10212 Eksterne initiativer s. 1415, 2223

10213 Medlemskab af foreninger Drivkraft Sverige (tidligere Svenska Petroleum och Biodrivmedel 
Institutet (SPBI), Klimatneutrala godstransporter på väg (KNEG), Driv
kraft Danmark, Dansk Industri (DI), arbejdsgiverforeningen Fremia, 
Fossilfritt Sverige. 

Strategi

10214 Udtalelse fra den administrerende direktør s. 5

10215 Væsentligste påvirkninger, risici og muligheder s. 1620

Etik og integritet

10216 Værdier, principper, standarder og normer 
for adfærd

s. 2, 89, 1213, 
1519, 4247

Ledelse

10218 Ledelsesstruktur s. 1011

Interessentinvolvering

10240 Liste over interessenter s. 17, 19

10241 Kollektivaftaler 95 % af alle medarbejdere er omfattet af kollektivaftaler s. 43

10242 Identificering og udvælgelse af interessenter s. 1619

10243 Tilgang til interessentinvolvering Ud over beskrivelsen på side 1315 har OKQ8 etableret et advisory 
board for bæredygtighed. Bestyrelsen består af repræsentanter uden 
for OKQ8 Scandinavia og repræsenterer den akademiske verden, 
industrier, NGO’er og civilsamfundet. Bestyrelsesmedlemmerne 
arbejder med bæredygtighedsspørgsmål og løsninger inden for deres 
respektive områder.

s. 1213, 1619

10244 Vigtige emner og bekymringer s. 1620

Rapporteringspraksis

10245 Virksomheder, der indgår i koncernregnskabet s. 1011, 50

10246 Definere rapportens indhold og afgrænsning s. 1620, 50

10247 Liste over væsentlige områder s. 1619

10248 Tilpasning af informationer Ingen væsentlige ændringer i forhold til sidste år.

10249 Ændringer i rapportering Rapporten er blevet struktureret, så den svarer på, hvordan vi hånd
terer udfordringer og leverer løsninger i egen drift og i værdikæden 
vedrørende aspekter, der er identificeret i væsentlighedsanalysen.

s. 1619

10250 Rapporteringsperiode Regnskabsåret 1. marts 2020  28. februar 2021. 

10251 Dato for seneste rapport April 2020

10252 Rapporteringshyppighed Årligt
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GRI-standard Beskrivelse/oplysning Kommentar/udeladelse Side
10253 Kontaktperson for spørgsmål til rapporten Navn: Karin Hellgren. Stilling: Head of Communication.  

Navn: Sasha Beckmann. Stilling: Sustainability Officer DK.  
Navn: Mariana Edge. Stilling: Sustainability Officer SE.

10254 Deklaration om rapportering i 
 
overensstemmelse med GRIstandarder

Rapporten er udarbejdet i overensstemmelse med GRIstandarderne 
(Global Reporting Initiative) på kerneniveau (core level). 

s. 50

10255 GRIindeks

10256 Ekstern revidering s. 50, 5455

VÆSENTLIGE OMRÅDER
GRI 200 (økonomiske 
områder)

Økonomiske præstationer
GRI 103: Ledelsesmetode 2016

1031 Forklaring af det væsentlige område og dets 
afgrænsning

For økonomiske resultater henvises til OKQ8koncernens årsrapport. s. 1011

1032 Ledelsesmetoden og dens komponenter For økonomiske resultater henvises til OKQ8koncernens årsrapport. s. 1015

1033 Evaluering af ledelsesmetoden For økonomiske resultater henvises til OKQ8koncernens årsrapport. s. 1013

GRI 300 (miljømæssige områder)

Energi
GRI 103: Ledelsesmetode 2016

1031 Forklaring af det væsentlige område og dets 
afgrænsning

s. 1619

1032 Ledelsesmetoden og dens komponenter s. 1215, 1920

1033 Evaluering af ledelsesmetoden s. 2429

GRI 302: Energi 2016

3021 Energiforbrug inden for organisationen s. 28

3023 Energiintensitet s. 28, 50

3024 Reduktion af energiforbrug s. 28

Biodiversitet
GRI 103: Ledelsesmetode 2016

1031 Forklaring af det væsentlige område og dets 
afgrænsning

s. 1213, 1619 

1032 Ledelsesmetoden og dens komponenter s.1215, 3233

1033 Evaluering af ledelsesmetoden s. 1215, 36

GRI 304: Biodiversitet 
2016
3042 Væsentlige påvirkninger fra aktiviteter, produk

ter og services på biodiversitet
Der blev registreret tre lækager i løbet af året 2020/21: En lækage på 
1.0001.500 liter RME til depotets olieaftapningssystem og hårde 
overflade i september 2020 i Västerås. En anden i Västerås i december 
2020, VSI klasse B (mindre end 500 liter diesel til miljøet); havnen har 
taget det fulde ansvar for hændelsen. En tredje i Piteå (tredjepartsde
pot) i februar 2021, VSI klasse B (1880 liter benzin til hård overflade/
olieaftapningssystem).

s. 3236

Emissioner
GRI 103: Ledelsesmetode 2016

1031 Forklaring af det væsentlige område og dets 
afgrænsning

s. 1819, 2425

1032 Ledelsesmetoden og dens komponenter s. 1215, 2427

1033 Evaluering af ledelsesmetoden s. 1215, 50

GRI 305: Emissioner 2016

3051 Direkte (Scope 1) GHGemissioner s. 2527

3052 Energi – indirekte (Scope 2) GHGemissioner s. 2528

3053 Andre indirekte (Scope 3) GHGemissioner s. 2429

3054 GHGemissioner intensitet s. 2526, 50

3055 Reduktion af GHGemissioner s. 2429

Miljøvurdering af leverandører
GRI 103: Ledelsesmetode 2016

1031 Forklaring af det væsentlige område og dets 
afgrænsning

s. 1215, 1619, 32

1032 Ledelsesmetoden og dens komponenter s. 1215

1033 Evaluering af ledelsesmetoden s. 1215

GRI 308: Miljøvurdering af leverandører 2016

3082 Negative miljøpåvirkninger i forsyningskæden 
og foretaget handlinger

Vi foretog ikke planlagte audit på stedet under pandemien. Vi har en 
god dialog med vores leverandører, og vi har lavet en aftale med dem 
om, at vi skal have besked, så snart leverandøren selv bliver opmærk
som på overtrædelser af vores adfærdskodeks og bæredygtighedskrav.

s. 1215, 2627, 
3437, 43, 46 
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GRI-standard Beskrivelse/oplysning Kommentar/udeladelse Side

GRI 400 (sociale områder)

Arbejdssundhed og -sikkerhed
GRI 103: Ledelsesmetode 2016

1031 Forklaring af det væsentlige område og dets 
afgrænsning

s. 1215, 1619

1032 Ledelsesmetoden og dens komponenter s. 1215, 4047

1033 Evaluering af ledelsesmetoden s. 1215, 4047

GRI 403: Arbejdssundhed og -sikkerhed 2016

4031 Medarbejdere repræsenteret i formelle arbejds
miljøudvalg

s. 46

4032 Arbejdsskader, erhvervssygomme, tabte 
arbejdsdage, fravær og antal arbejdsrelate
rede dødsulykker

Vi rapporterer ikke opdelt efter køn. s. 4243

Uddannelse
GRI 103: Ledelsesmetode 2016

1031 Forklaring af det væsentlige område og dets 
afgrænsning

s. 1215, 1619

1032 Ledelsesmetoden og dens komponenter s. 1215, 4047

1033 Evaluering af ledelsesmetoden s. 1215, 4047

GRI 404: Uddannelse 2016

4011 Gennemsnitligt antal uddannelsestimer om året 
per medarbejder

Vi rapporterer ikke opdelt efter køn. s. 4244

4042 Program til opgradering af medarbejderkvalifi
kationer og overgangsprogrammer

s. 4244

Social vurdering af leverandører
GRI 103: Ledelsesmetode 2016

1031 Forklaring af det væsentlige område og dets 
afgrænsning

s. 1215, 1619, 40

1032 Ledelsesmetoden og dens komponenter s. 1215

1033 Evaluering af ledelsesmetoden s. 1215

GRI 414: Leverandør social vurdering 2016

4142 Negative sociale påvirkninger i forsyningskæ
den og foretaget handlinger

Vi foretog ikke planlagte audit på stedet under pandemien. Vi har en 
god dialog med vores leverandører, og vi har lavet en aftale med dem 
om, at vi skal have besked, så snart leverandøren selv bliver opmærk
som på overtrædelser af vores adfærdskodeks og bæredygtighedskrav.

s. 1215, 4046
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Revisors erklæring med  
begrænset sikkerhed om 
OKQ8 Scandinavias  
bæredygtighedsrapport 
–

Introduktion
Vi har efter aftale med OKQ8 AB’s bestyrelse 
og administrerende direktør påtaget os en 
erklæringsopgave med begrænset sikkerhed 
om OKQ8 Scandinavias (som virksomheden 
er defineret på side 10) bæredygtighedsrap
port for 2020/2021.

Bestyrelsen og den administrerende 
direktørs ansvar for OKQ8 Scandinavias 
bæredygtighedsrapport
Det er bestyrelsen og den administrerende 
direktør, der har ansvaret for udarbejdelsen 
af bæredygtighedsrapporten i overensstem
melse med kriterierne nævnt på side 50, 
som er en del af Sustainability Reporting 
Guidelines (udstedt af The Global Reporting 
Initiative (GRI)), der finder anvendelse på 
bæredygtighedsrapporten, samt de regn
skabs og beregningsprincipper, som virksom
heden har udarbejdet. Dette ansvar omfatter 
også den interne kontrol, der er relevant for 
udarbejdelsen af en bæredygtighedsrapport 
uden væsentlige fejlinformationer, hvad 
enten det skyldes svig eller fejl. 

Revisors ansvar
Vores ansvar er at komme med en konklusion 
om bæredygtighedsrapporten baseret på 

de begrænsede handlinger, vi har udført. 
Vores opgave er begrænset til de historiske 
oplysninger, der præsenteres og dækker ikke 
fremtidsorienterede oplysninger.

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. En erklæringsop
gave med begrænset sikkerhed består af 
forespørgsler, primært til personer, som er 
ansvarlige for udarbejdelsen af bæredygtig
hedsrapporten, samt anvendelse af analyser 
og andre handlinger. En erklæringsopgave 
med begrænset sikkerhed er anderledes 
og mindre omfattende i forhold til en audit 
udført i overensstemmelse med Internati
onale standarder for revision og generelt 
accepterede revisionsstandarder i Sverige. 

Revisionsvirksomheden er underlagt ISQC 
1 (International standard om kvalitetsstyring) 
og anvender således et omfattende kvalitets
styringssystem, herunder dokumenterede 
politikker og procedurer vedrørende overhol
delse af etiske krav, faglige standarder og gæl
dende juridiske og lovgivningsmæssige krav. I 
overensstemmelse med professionel etik for 
revisorer i Sverige er vi uafhængige af OKQ8 
Scandinavia og har ellers opfyldt vores etiske 
ansvar i overensstemmelse med disse krav.

De handlinger, der udføres i forbindelse 
med en erklæringsopgave med begrænset 
sikkerhed, gør det ikke muligt for os at opnå 
sikkerhed for, at vi bliver bekendt med alle 
væsentlige forhold, der kunne blive identifi
ceret i en audit. Konklusionen baseret på en 
erklæringsopgave med begrænset sikkerhed 
giver ikke den samme grad af sikkerhed som 
en konklusion baseret på en audit.

Vores handlinger er baseret på de kriterier, 
der er defineret af bestyrelsen og den admini
strerende direktør, som beskrevet ovenfor. Vi 
anser disse kriterier for at være passende for 
udarbejdelsen af bæredygtighedsrapporten. 

Vi mener, at de opnåede beviser er 
tilstrækkelige og passende til at danne grund
lag for vores konklusioner nedenfor. 

Konklusioner
På baggrund af de handlinger, vi har udført, 
er vi ikke blevet bekendt med forhold, der 
giver os anledning til at konkludere, at bære
dygtighedsrapporten ikke i alle væsentlige 
henseender er udarbejdet i overensstem
melse med de af ledelsen definerede kriterier. 

Til OKQ8 Scandinavia 
–

Stockholm den 30 april 2021
KPMG AB

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
 
 

Tomas Gerhardsson Jon Beck

Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor
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Revisorens holdning 
til den lovpligtige 
bæredygtighedsrapport 
–
Til generalforsamlingen for aktionærerne i OK-Q8 AB, 
org. nr. 556027-3244
–

Involvering og ansvar
Det er bestyrelsen, der er ansvarlig for 
bæredygtighedsrapporten (OKQ8 Scandina
via Sustainability Report) for regnskabsåret 
2020/2021, og at den er udarbejdet i overens
stemmelse med årsregnskabsloven. 

Undersøgelsens omfang
Vi har gennemført vores undersøgelse i over
ensstemmelse med FAR’s revisionsstandard 
RevR 12, Revisorens udtalelse om den lovplig
tige bæredygtighedsrapport. Det betyder, at 
vores undersøgelse af den lovpligtige bære
dygtighedsrapport er anderledes og mindre 
omfattende i forhold til en audit udført 
i overensstemmelse med Internationale 
standarder for revision og generelt accepte
rede revisionsstandarder i Sverige. Vi mener, 
at undersøgelsen har givet os et tilstrækkeligt 
grundlag for vores mening.

Erklæring
Der er blevet udarbejdet en lovpligtig bære
dygtighedsrapport.

Stockholm den 30 april 2021
KPMG AB

 
 

Tomas Gerhardsson

Statsautoriseret revisor
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