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PRESSMEDDELANDE 
 

Tele2 första företag i Sverige att sätta godkända 
vetenskapsbaserade mål för nettonollutsläpp  
 

Stockholm – Tele2 AB (”Tele2”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) är det första 
telekomföretaget i Norden och Baltikum och det första företaget inom samtliga branscher i Sverige 
att få godkännande från Science Based Target Initiative, SBTi, för sitt vetenskapsbaserade 2035 mål 
enligt Net Zero-standarden.  

SBTis Net-Zero-standard inkluderar riktlinjer och kriterier som företag måste uppnå för att få ett 
godkännande av sina nettonoll-mål som har som målsättning att begränsa  den globala 
temperaturökningen till 1,5 grader Celsius.  Med detta vill Tele2 bidra till och möjliggöra omvandlingen 
till en värld med nettonoll-utsläpp och skapa obegränsade möjligheter för människor, företag och 
samhällen. 

– Att vara det första företaget inte bara i Sverige och den första operatören i de marknader där 
vi är närvarande att sätta godkända vetenskapsbaserade mål för nettonoll-utsläpp är ett bevis 
på Tele2s passion för hållbarhet. Med denna milstolpe visar vi på globalt ledarskap för 
branschen och lever upp till vår vision att vara ledande inom hållbarhet, säger Kjell Johnsen, VD 
Tele2. 

SBTis Net Zero-standard är världens första ramverk för företag att sätta upp nettonoll-mål i linje med 
den senaste klimatvetenskapen. 

Tele2s klimatmål som baseras på godkända vetenskapsbaserade mål är: 
• Minska utsläppen av växthusgaser i scope 1 och 2 med 100% till 2029 från 2019 som basår. 
• Minska utsläppen av växthusgaser i scope 3 med 60% per abonnemang till 2029 från 2019 som basår. 
• Uppnå nettonoll-utsläpp i vår värdekedja till 2035. 

För att uppnå sina klimatmål har Tele2 satt som mål att bli ett fossilfritt företag som använder 100% 
förnybar energi för alla delar av sin verksamhet till 2025.  

 

– Tele2 har åtagit sig vetenskapsbaserade mål för nettonoll-utsläpp eftersom att sätta upp mål 
för klimat och natur är bra för affären. En koldioxidfri framtid är det enda sättet för planeten att 
frodas och Tele2 har möjlighet att spela en avgörande roll genom att sätta en standard för 
telekomindustrin, säger Kjell Johnsen, vd Tele2. 

Direkta utsläppsminskningar (dekarbonisering) kommer att prioriteras, och alla återstående utsläpp 
kommer att neutraliseras (om applicerbart) i linje med SBTis kriterier innan nettonoll-utsläpp uppnås.  
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Information till redaktionen: 

Om SBTis Corporate Net-Zero Standard  
Science Based Target initiative vägleder företag i att sätta vetenskapligt baserade klimatmål. SBTi 
bedömer företags klimatåtgärder enligt flera nivåer och standarder med olika ambitionsnivåer – från 
kortsiktiga åtaganden och godkända kortsiktiga klimatmål till nettonoll-åtaganden och godkända 
nettonoll-mål. Den nya Corporate Net-Zero standarden släpptes av SBTi i oktober 2021. Från och med 
idag har 34 företag (inklusive Tele2) fått sina nettonoll-mål godkända av SBTi. Den fullständiga listan 
över företag med godkända nettonoll-mål kan hittas med hjälp av net-zero filterfunktionen i tabellen på: 
https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action#table 

Mer information om SBTis godkännande av Tele2s nettonoll-mål finns i bifogat Approval Letter.  
 
Mer information om Tele2s hållbarhetsstrategi finns på:  
https://www.tele2.com/files/Main/3372/3535259/tele2-annual-and-sustainability-report-2021.pdf 
 
Mer information om Tele2s hållbarhetsmål och åtgärder finns på:  
https://www.tele2.com/sustainability/information-for-sustainability-professionals/climate-efforts-sbti-
targets/  
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrik Hallstan, Head of PR, Tel +46 761 15 38 30 /fredrik.hallstan@tele2.com 
 

 
 
Tele2s syfte är möjliggöra ett samhälle med obegränsade möjligheter. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi 
fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra nätverk mobil- och fasttelefoni, 
bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom 
kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2021 
omsatte bolaget 27 miljarder kronor, med en underliggande EBITDAaL på 10 miljarder kronor. För de senaste 
nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com. 
 
 
  


