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Netel ansluter sig till SBTi för att motarbeta 
klimatförändringen

Netel, ledande specialister på kritisk infrastruktur i norra Europa, har skrivit under åtagandet 
SBTi (Science Based Target initiative). Genom åtagandet förbinder sig Netel att sätta upp mål 
för att minska sina CO2-utsläpp enligt Parisavtalet.

SBTi är ett samarbete mellan CDP, World Resources Institute, Världsnaturfonden och FN:s Global 
Compact. SBTi förser företag med riktlinjer för hur utsläpp ska minskas i linje med Parisavtalet och 
godkänner företagens miljömål baserade på forskning. Netel har nu påbörjat processen med att 
utveckla och validera mål för att minska koncernens klimatpåverkan.

”Klimatförändringen är vår tids största fråga och genom att sätta vetenskapligt baserade klimatmål 
säkerställer vi att Netel kan fortsätta sin tillväxtsresa och samtidigt bidra till sänkta utsläpp”, säger 
Ove Bergkvist, VD och koncernchef för Netel. ”För oss är vetenskapligt baserade mål ett viktigt 
steg i vårt klimatarbete och en del i att framtidssäkra vår verksamhet.”

Mer information om Netels hållbarhetsarbete finns i .års- och hållbarhetsredovisningen för 2021
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Om oss

Netel är ledande specialister på kritisk infrastruktur i norra Europa. Vi har över 20 års erfarenhet av 
att utföra projekt samt service och underhåll åt branschens största aktörer inom kraft, 
telekommunikation, fjärrvärme samt vatten och avlopp. Vi har en tydlig strategi för organisk tillväxt 
och förvärv baserat på en effektiv affärsmodell som kännetecknas av decentralisering, låg 
kapitalbindning och hög kassagenerering. Vår verksamhet präglas av ett starkt hållbarhetstänk 
med högt ansvarstagande för miljö och arbetsmiljö. Netel omsatte 2021 över 2,4 miljarder SEK och 
har cirka 820 medarbetare. Läs mer på .www.netelgroup.com
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