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Bæredygtigheds-
rapport 2020/21
I årets bæredygtighedsrapport har vi be
skrevet vores arbejde med tre strategiske 
fokusområder, et af områderne er, hvordan vi 
bruger og sælger bæredygtige produkter. 

I 2020 vedtog vi en række strategiske mål for 
at bidrage til bæredygtig udvikling og ver
densmålene. Disse er bl.a.: 

✔  At halvere madspild inden udgangen af 
2030

✔  50 % af alt affald fra vores egen drift på 
stationerne skal genbruges inden udgan
gen af 2025

✔  Alt plastaffald fra egen stations drift skal 
genbruges som materiale inden udgangen 
af 2030

✔  Genbrug af vand i alle vaskehaller inden 
udgangen af 2030

Du kan læse meget mere om vores fokus
områder, og du kan se vores nøgleresultater i 
den nye bæredygtighedsrapport på Q8.dk. 
God læselyst. 

Sommernyheder fra Q8 Erhverv 

Tjek CO2-regnskabet
På Q8 Log ind kan du indtaste kilometer
regnskabet, så du nemt kan beregne CO2 
udslippet og få indblik i, hvordan regnskabet 
ser ud over tid. 

Fra 2021 til 2026 
opsættes 300 
opladnings  pladser  
med lynladere 
Her i 2021 starter udrulningen af vores lands
dækkende netværk af lynladere. 

Det er vores ambition, at alle kunder skal kun
ne lade deres elbil hurtigt og effektivt hos os. 

Vi glæder os til samarbejdet med vores nye 
partner, Skellefteå Kraft, som leverer 100 % 
vedvarende el til projektet, og de op mod 300 
opladningspladser i Danmark. 

I dag kan du tanke 
HVO Biodiesel på syv 
danske stationer:

  Q8, Stamholmen Hvidovre 
  F24, Strandvejen Fredericia
  F24, Drastrup
  F24, Nørresundby
  IDS, Padborg
  IDS, TC Køge
  IDS, Århus

Plantebaserede snacks
Hos Q8 mærker vi 
appetitten efter 
flere grønne mål
tider, og sammen 
med Naturli’, som 
er kendt for sine 
100 % planteba
serede fødevarer, 
præsenterer vi nu 
et plantebaseret 
pølsehorn; Green 
Horn og en plan
tebaseret udgave 
af de populære 
kyllinge nuggets;  Green Nuggets. 

Vi glæder os over, at vi på alle vores  
Q8 stationer nu kan byde vores kunder  
på de nye, grønne versioner  
af deres yndlings 
køre snacks.

 Få rabat på brændstof  
og vask 

Gennem aftalen med 
Q8 sparer du penge 
på brændstof og vask, 
når du tanker med 
dit Q8 kort på en af de 475 Q8, F24, Shell eller 
Shell Express stationer. 

Læs mere om aftalen og bestil på  
www.Q8.dk/dkkv

Tank og betal 
med Q8 app
Du kan nu bruge  
’Q8 app’ til at betale for 
brændstof på  vores stan
dere på alle Q8 og F24 sta tioner 
i Danmark. Tilføj blot dit Q8, F24 
kort eller dankort i appen, så kan du 
 betale direkte ved standeren. 
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