
 

1/2 

 

 

 
FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3327 

 

 

 

 

 

 

Kundeforespørsler Medieforespørsler 

  

Corporate Environmental Sustainability Group Public Relations Division 

Mitsubishi Electric Corporation Mitsubishi Electric Corporation 

www.MitsubishiElectric.com/en/contact/index.page# prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp 

environmental-inquiries  

www.MitsubishiElectric.com/news/ 

  

Mitsubishi Electric setter seg ambisiøse mål om reduksjon av klimagasser 

Godkjent av SBTi, vil opprettholde selskapets bidrag til en bærekraftig fremtid  

 

TOKYO, 17. januar, 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har 

satt seg ambisiøse mål om reduksjon av klimagasser for 2030, og at disse har blitt godkjent av 

Science-Based Targets initiative
1
 (SBTi) som tiltak som vil bidra til å «holde global oppvarming under 2 °C i 

forhold til førindustrielle temperaturer», et hovedmål i Parisavtalen. Mitsubishi Electric Group vil fortsette 

sitt arbeid gjennom mange år for å bidra til å realisere en bærekraftig fremtid med reduksjon av klimagasser i 

hele sitt brede utvalg av forretningsområder. 

 

 
1 Internasjonale initiativer og internasjonalt samarbeid mellom CDP, FNs 
Global Compact, World Resources Institute og WWF Verdens naturfond; en 
av forpliktelsene til We Mean Business Coalition. Fremmer etableringen av 
utslippsreduksjonsmål som stemmer overens med 
klimaforskningsresultatene, med sikte på begrense globale 
gjennomsnittstemperaturøkninger på grunn av klimaendringer til 2 °C eller 
lavere sammenlignet med førindustrielle nivåer. 
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SBTi-logoen 

 

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. 

Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale 

engelske versjonen som gjelder. 
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Mitsubishi Electric Groups mål om utslippsreduksjon 

 

Scope 1 og 2 
Mitsubishi Electric forplikter seg til å redusere de totale Scope 1- og 

2-drivhusgassutslippene med 18 % innen 2030, sammenlignet med basisåret 2016.
 2
 

Scope 3 
Mitsubishi Electric forplikter seg til å redusere de totale Scope 3-drivhusgassutslippene 

med 15 % innen 2030, sammenlignet med basisåret 2018.
 3
 

 
2 Scope 1: Direkte utslipp som følge av drivstoffbruk innad i selskapet 

Scope 2: Indirekte utslipp forbundet med bruk av eksternt innkjøpt elektrisitet og varme 
3 Scope 3: Indirekte utslipp fra hele verdikjeden unntatt Scope 1- og 2-utslipp. 

Innsendte utslipp i denne SBT Scope 3 er utslippene fra kategori 11 «Bruk av solgte produkter.» 

 

Mitsubishi Electric Groups miljøinitiativer 

Konsernet anser sitt bidrag til miljøet som en viktig administrasjonsoppgave og har publisert sin «Miljø- og 

bærekraftsvisjon 2050»
4
 som skisserer «Nøkkeltiltak» basert på selskapets «Miljøerklæring» og «Tre 

retningslinjer for miljøtiltak» for 2050. Mitsubishi Electric Group respekterer langsiktige mål basert på 

internasjonale avtaler og vil alltid prøve å oppnå de godkjente målene ved å redusere utslipp av 

drivhusgasser i hele verdikjeden fra anskaffelse av råmaterialer til produksjon, salg, distribusjon, bruk og 

kassering. 

4 Pressemelding, 13. juni 2019. https://www.mitsubishielectric.com/news/2019/0613-a.html 

 

### 

 

Om Mitsubishi Electric Corporation 

Med nesten 100 års erfaring i å levere pålitelige produkter av høy kvalitet er Mitsubishi Electric Corporation 

(TOKYO: 6503) en anerkjent markedsleder innen produksjon, markedsføring og salg av elektrisk og 

elektronisk utstyr som brukes innen informasjonsbehandling og kommunikasjon, romfart og 

satellittkommunikasjon, forbrukerelektronikk, industriteknologi, energi, transport og anleggsutstyr. 

Mitsubishi Electric følger konsernets slagord, Changes for the Better (Endringer til det bedre), og 

miljøslagordet, Eco Changes (Øko-endringer), og bestreber seg på å være et globalt, ledende grønt selskap 

som beriker samfunnet med teknologi. Selskapet registrerte en inntekt på 4519,9 milliarder yen (40,7 

milliarder amerikanske dollar*) i regnskapsåret som endte 31. mars 2019. Hvis du vil ha mer informasjon, 

kan du gå til: 

www.MitsubishiElectric.com 

*Ved en valutakurs på 111 yen per amerikanske dollar. Kursen er gitt av Tokyo Foreign Exchange Market 

søndag 31. mars 2019 


