
Vanliga frågor och svar: Paulig uppnår koldioxidneutral certifiering för 
sitt rosteri i Nordsjö   
 
Fråga: Varför strävar Paulig efter en koldioxidneutral av den egna verksamheten?   
Svar:  Klimatåtgärder behövs snarast för att uppnå klimatmålen i Parisavtalet och för att undvika 
klimatförändringarnas värsta effekter. Vi behöver minska mängden koldioxid i atmosfären och 
därför är koldioxidneutrala verksamheter viktiga.   
  
Som livsmedels- och dryckesföretag har vi en del av ansvaret för att trygga livsmedlens framtid, 
och som familjeföretag tar vi dessutom ansvar för kommande generationer. Vi strävar efter att vara 
en föregångare för hållbarhet i vår bransch och därför har vi satt upp ambitiösa mål i vår 
hållbarhetsstrategi 2030, vilken bygger på FN:s mål för hållbar utveckling. För att uppfylla våra 
löften har vi åtagit oss att uppnå vetenskapligt baserade klimatmål som är validerade av Science 
Based Target-initiativet.  
Vår ambition är att vi senast 2030 ska minska utsläppen av växthusgaser från vår egen 
verksamhet med 80 %. För att nå detta mål arbetar vi mot att våra fabriker ska vara 
koldioxidneutrala senast 2023.  
  
Fråga: Vilka utsläpp ingår i CarbonNeutral® byggcertifiering och vår egen verksamhets 
ambition för koldioxidneutralitet?   
Svar: När vi talar om koldioxidneutralitet i vår egen verksamhet hänvisar vi till utsläppen av 
växthusgas (GHG) som orsakas av den energi som används i våra produktionsanläggningar, som 
till exempel gas, el och uppvärmning. Vi inkluderar även klimatpåverkan av avfallet som genereras 
i vår verksamhet samt eventuella köldmedieläckor från kylutrustningen på 
produktionsanläggningarna. Dessa utsläpp kallas ofta för utsläpp av kategori 1 och kategori 2, 
enligt den internationella standarden Greenhouse Gas Protocol Accounting and 
Reporting Standard. Kategorierna 1 och 2 inkluderar emellertid inte utsläpp från råmaterial som 
härrör från jordbruksproduktion eller exempelvis produktion av förpackningsmaterial eller 
logistik, vilka klassificeras som kategori 3, dvs. utsläpp från värdekedjan.  
  
Fråga: Vad gör Nordsjös rosteri koldioxidneutralt?  
Svar: Nordsjös energianvändning är till 100 % tillgodosedd från förnybara energikällor, som 
inkluderar förnybar el, biogas och fjärrvärme. Rosteriet i Nordsjö har dessutom investerat i åtgärder 
för energieffektivitet och värmeåtervinningssystem, för att ge några exempel. Alla dessa aktiviteter 
har resulterat i en 98 % minskning av Nordsjö-rosteriets koldioxidutsläpp.   
  
Rosteriet har köpt förnybar el sedan 2014, förnybar biogas sedan 2015 och förnybar fjärrvärme 
sedan 2017. Rosteriet investerade i värmeåtervinningssystemet under 2019.  
  
Återstående koldioxidutsläpp till följd av avfallet som genererats under drift och köldmedieläckor 
har kompenserats genom externa kompensationsprojekt som verifierats av tredje part.   
  
  
Fråga: Vilka kompensationsprojekt används för rosteriet i Nordsjö? Hur kan vi vara säkra 
på att dessa projekt fungerar och är trovärdiga?  
Svar: Vi har valt ut en partner, Natural Capital Partners, som har en 20 
årig historia med kompensationsprojekt och de utvärderar och väljer med noggrannhet projekten 
man arbetar med. Natural Capital Partners säkerställer att projekten uppfyller kriterierna för 
beständighet, additionalitet, laglighet, mätbarhet och unikitet är externt verifierade 
samt uppfyller relevanta internationella standarder såsom VCS-standarden (Verified Carbon 
Standard) och CCB-standarden (Climate, Community and Biodiversity Standard). Varje projekt går 
igenom en rigorös due diligence-process så att vi kan vara säkra på att pengarna som används till 
kompensation garanterar utsläppsminskningar och att projekten skyddar samt förbättrar miljön och 
de samhällen som berörs. 

https://www.naturalcapitalpartners.com/


  
För rosteriet i Nordsjö och de svenska produktionsanläggningarna har vi valt ut tre projekt som 
fokuserar på naturbaserade lösningar för avskiljning av koldioxid som exempelvis skydd av 
regnskog i Colombia och Indonesien samt återplantering av skog i Östafrika. Båda typerna av 
projekt är viktiga för naturlig koldioxidavskiljning och gynnar också lokalsamhällena och främjar 
biologisk mångfald.   
  
  
Fråga: Innebär CarbonNeutral® byggcertifiering att Pauligs kaffeprodukter nu är 
koldioxidneutrala?  
Svar: Nej, den koldioxidneutrala certifieringen gäller endast för rosteribyggnaden och inkluderar 
inte kaffeproduktionen i ursprungsländerna och andra stadier av produktvärdekedjan som 
exempelvis hur produkterna används av slutkunder i hemmet eller i restauranger. Men, vi har 
också målet att minska utsläppen i värdekedjan med 50 % till senast 2030 som godkänts av 
Science Based Target-initiativet. Vi samarbetar dessutom med våra råvaruleverantörer och andra 
partner för att minska utsläppen i råvaruproduktionen mot det målet, och vi arbetar tillsammans 
med våra leverantörer i denna riktning.  
  
Fråga: Är andra Paulig-fabriker koldioxidneutrala?  
Svar: Vi samarbetar med de andra anläggningarna för att planera deras certifiering för 
koldioxidneutralitet under de kommande åren.    
  
  
Fråga: Hur stor del av koldioxidutsläppen kommer från logistiken?  
Svar: Andelen växthusgasutsläpp från logistiken varierar beroende på märke, produkt och 
ursprungsland för råvarorna. Vår nuvarande uppskattning för Paulig-gruppens inkommande och 
utgående utsläpp från logistik är runt 10 % av värdekedjans totala (kategori 3) utsläpp. Vi arbetar 
emellertid med mer detaljerade kalkyler och detaljerad rapportering, och bör ha en mer exakt siffra 
för logistikutsläppen tillgänglig i början av 2021.   
  
 


