Dott, TIER og VOI forplikter seg til å øke
bærekraftstandarden for elektriske sparkesykler
●
●

●

De ledende europeiske aktørene samler seg for å øke standarden for bærekraft i markedet for
elektriske sparkesykler.
I de ti miljømessige og sosiale forpliktelsene finnes blant annet: å aldri vrake en sparkesykkel,
alle lagerlokaler drives fullt av grønn energi innen utgangen av 2020, samt å ikke bruke frilansere
som arbeidskraft.
Dott, TIER og VOI ønsker at andre aktører i bransjen møter disse forpliktelse, som vil være til
fordel for byene og deres innbyggere.

22. juli 2020 – Dott (www.ridedott.com), TIER (www.tier.app) og VOI (www.voiscooters.com), de ledende
aktørene innen mikromobilitet i Europa, annonserer i dag at de sammen forplikter seg til et høyere nivå av
standarder og praksis for bærekraft i alle markedene de er operasjonelle.
Til sammen vil de ti miljømessige og sosiale forpliktelsene dekke hele livssyklusen til de elektriske
sparkesyklene. Her er de ti forpliktelsene selskapene vil operere etter:
●

●

●

●

Produksjon
1. Bruk av minst 20% resirkulerte materialer i alle nye el-sparkesykler fra 2021.
2. Kun innkjøp av el-sparkesykler med byttbare batterier fra 2020.
Drift
3. Ingen bruk av frilansere i noe marked og forpliktelse til gode lønnsvilkår og
arbeidsbetingelser.
4. Ansvarlig vekst uten oversvømmelse av gater.
5. Drift av alle lagerlokaler på grønn energi innen utgangen av 2020.
6. Kun bruke nullutslippskjøretøy for lading og vedlikehold av flåten innen utgangen av
2021.
7. Ta skritt for å redusere risikoen for at el-sparkesykler havner i sjøen og kombinere våre
ressurser for å hente el-sparkesykler fra sjøen i byer hvor vi er aktive.
End-of-life
8. Forsvarlig gjenvinning av deler som ikke kan repareres eller gjenbrukes som
reservedeler.
9. Finne løsninger for å gi alle fungerende el-sparkesykler et nytt liv.
Gjennom hele livssyklusen
10. Beregning av karbonutslipp under hele livssyklusen og drive aktiv avlasting av disse
utslippene

Dott, TIER og VOI vil utnevne et uavhengig organ som skal overvåke, evaluere og transparent
rapportere fremdriften i alle forpliktelsesområdene.
“Bærekraft er kjernen i vår bransje, og verdien som tjenesten vår gir. Det er viktig at vi tar ansvar for vår
egen praksis, og holder høyeste standard slik at forbrukere og byer kan ha full tiltro til sektoren og vår
måte å operere på. Vi inviterer alle andre selskaper som for tiden opererer i det europeiske markedet til å
slutte seg til bevegelsen og forplikte seg til disse bærekraftstandardene,” sier Henri Moissinac,

administrerende direktør og medgrunnlegger av Dott, Lawrence Leuschner, administrerende direktør og
medgrunnlegger av TIER og Fredrik Hjelm, administrerende direktør og medgrunnlegger av VOI.

