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Norsk Energi har utarbeidet Nannestad kommune sitt klimaregnskap for året 2015. Nannestad kommunes mål med 

å utarbeide klimagassregnskap har flere dimensjoner. Kommunen ønsker en status for virksomhetens direkte og 

indirekte utslipp, brutt ned på hver enkelt virksomhet i kommunen. Denne statusen skal brukes til å gi et grunnlag 

for prioritering av tiltak slik at klimaarbeidet blir satt inn på riktige områder. Ved årlig rapportering av 

klimagassutslipp vil klimagassregnskapet også brukes til kontinuerlig forbedring av kommunens klimaprestasjon 

gjennom å kunne måle effekt av gjennomførte tiltak. Den siste dimensjonen ved klimagassregnskapet er at 

kommunen skal kunne bruke resultatene som grunnlag for sin økonomihandlingsplan i perioden 2018-2021. 

 

Nannestad kommunes klimakartlagte virksomhet omfatter 15 enheter med utgangspunkt i kommunale bygninger, 

og deres utslippsproduserende aktiviteter i kategoriene energibruk, transport, innkjøp og avfall. I tillegg er 

kunstgressbanen i Nannestad skilt ut som egen enhet. 613,8 årsverk er fordelt på disse 15 (16) enhetene.  

 

For å hensiktsmessig kunne modellere og klimagassutslippene fra Nannestad kommune ble det utarbeidet en 

spesifikk klimaregnskapsmodell for kommunen i dataprogrammet SimaPro. Modellen inkluderer både kommunens 

direkte og indirekte utslipp.  Resultater i klimagassregnskapet gis i CO2-ekvivalenter. FNs klimapanels (IPCC) 

metode for å beregne klimaoppvarmingspotensial ligger til grunne for CO2-ekvivalentutregningen.  

 

Direkte og indirekte klimagassutslipp fra Nannestad kommunes drift er beregnet til 1 961 tonn CO2-ekvivalenter 

eller 3,2 tonn CO2-ekvivalenter per årsverk i Nannestad kommune. Direkte utslipp er beregnet til 161 tonn CO2-

ekvivalenter, eller 0,3 tonn CO2-ekvivalenter per årsverk i Nannestad kommune. Indirekte utslipp utgjør altså den 

desidert største delen av kommunens utslipp, og står for 92 %. Hvis man ser bort ifra indirekte utslipp fra innkjøp 

viser klimagassregnskapet at strømforbruket utgjør det største bidraget til klimagassutslipp med ca. 42 % (19 % 

hvis innkjøp inkluderes). Innkjøp står for 57 % av totale klimautslipp. 

 

Det presiseres at klimagassutslipp bare representerer en miljøindikator. Belastninger knyttet til andre 

miljøindikatorer er ikke nødvendigvis i samsvar med resultatene for klimagassutslipp. Et eksempel på dette er 

klimagassutslipp fra diesel. Klimagassutslipp per liter diesel er lavere enn per liter bensin, men NOx- og 

partikkelutslipp per liter diesel er høyere enn per liter bensin. Da NOx- og partikkelutslipp ikke regnes som 

klimagassutslipp reflekteres ikke dette i klimaregnskapet, og diesel vil i så måte se «bedre» ut enn bensin. Vektingen 

mellom forskjellige miljøindikatorer fanges ikke opp i klimaregnskapet.  
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1 Bakgrunn 
Norsk Energi har utarbeidet Nannestad kommunes klimagassregnskap for året 2015. Nannestad 

kommunes mål med å utarbeide klimagassregnskap har flere dimensjoner. Kommunen ønsker en status 

for virksomhetens direkte og indirekte utslipp, brutt ned på hver enkelt virksomhet i kommunen. Denne 

statusen skal brukes til å gi et grunnlag for prioritering av tiltak slik at klimaarbeidet blir satt inn på riktige 

områder. Ved årlig rapportering av klimagassutslipp vil klimagassregnskapet også brukes til kontinuerlig 

forbedring av kommunens klimaprestasjon gjennom å kunne måle effekt av gjennomførte tiltak. Den siste 

dimensjonen ved klimagassregnskapet er at kommunen skal kunne bruke resultatene som grunnlag for sin 

økonomihandlingsplan i perioden 2018-2021. 

1.1 Samarbeid med Akershus fylkeskommune 
Midlene til å utarbeide Nannestad kommunes klimaregnskap ble tildelt kommunen gjennom det nasjonale 

støtteprogrammet for gjennomføring av klimatiltak i kommunene; klimasats. Akershus fylkeskommune 

har også stått for en del av finansieringen. Bakgrunnen for gjennomslaget til søknaden i klimasats, og at 

Akershus FK ville samarbeide med Nannestad kommune, var at Nannestad skulle være en 

eksempelkommune for hvordan et klimaregnskap kan utarbeides i Akershuskommunene. En forutsetning 

da Norsk Energi fikk oppdraget med å bistå Nannestad kommune var derfor at metodikken og 

fremgangsmåten ved utarbeidelsen av klimaregnskapet skulle kunne endres hvis det fremkom informasjon 

i fylkeskommunale fora underveis i prosjektperioden. Akershus FK har gjennom firmaet Miljøkom 

gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge kommunenes tanker om og erfaringer knyttet til ulike 

aspekter ved klimaregnskap og miljøledelse. Spørreundersøkelsen ble presentert på et dialogmøte om 

klimaregnskap for Akershuskommunene i regi av fylkeskommunen. Det fremkom ikke opplysninger fra 

andre kommuners klimaregnskap eller innspill til metoden som er brukt for å utarbeide Nannestad 

kommunes klimaregnskap verken gjennom spørreundersøkelsen, eller dialogmøte, som har gjort at det er 

behov for å endre metodikk eller fremgangsmåte. 

2 Forutsetninger og datagrunnlaget for klimagassregnskapet 
Alle forutsetninger og antakelser beskrives i de videre kapitlene slik at forutsetninger, datakilder og 

resultater er veldokumenterte og repeterbare for videre rapportering av klimaregnskap. 

2.1 Modell 
Norsk Energi har under utviklingen av Nannestad kommunes klimagassregnskap for 2015 utarbeidet en 

klimaregnskapsmodell for klimautslipp fra kommunens drift. Modellen er utviklet med fokus på at 

klimagassregnskapet aktivt skal kunne brukes av kommunen og dens ansatte i årene framover.  

 

Klimaregnskapsmodellen som er grunnlaget for klimaregnskapet er utviklet i dataprogrammet SimaPro. 

Der det ikke har vært tilgang på spesifikke data har de tilhørende databasene EcoInvent v.3, USA Input 

Output Database, EU & DK Input-Output Database og bakgrunnsdata fra klimakalkulatoren.no vært brukt 

for å beregne klimagassutslipp.  

 

For at klimaregnskapet skal kunne brukes mest hensiktsmessig av Nannestad kommune, bl.a. ved å 

videreføre de samme rapporteringsparameterne som inngår i miljøfyrtårnrapporteringen til noen av 

kommunens enheter, er klimaregnskapsmodellen utviklet for å presentere klimagassutslipp på inndelt i 

GHG-protokollens (Green House Gas) tre scope; Scope I, Scope II og Scope III. Scope I omfatter det som 

karakteriseres som direkte utslipp som følger av bruk av fossile energikilder, scope II omfatter indirekte 

utslipp som følger av energibruk og scope III omfatter alle andre indirekte utslipp, herunder pendling, 
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kmgodtgjørelse, avfallsbehandling o.l. Scope I-utslipp er utslipp som kommunen i stor grad kan påvirke 

selv da utslippene kommer fra aktiviteter som er egenkontrollerte. Scope II-utslipp er utslipp som i mindre 

grad kan kontrolleres av kommunen selv, utenom mengden som kjøpes inn, og Scope III-utslipp kan i 

«minst grad» kontrolleres av kommunen. 

 

 
Figur 1  GHG-protokollens metodikk 

 

Fokuset gjennom dette prosjektet har vært å utarbeide et klimaregnskap som så spesifikt som mulig kunne 

brytes ned på hver enkelt enhet i kommunen. Enhetsfordelingen er gjort med utgangspunkt i kommunens 

bygninger, inkludert innleide lokaler, noe som betyr at det som kalles en enhet denne rapporten i realiteten 

kan inneholde flere enheter. Dette gjelder spesielt for kommunehuset. Enhetsfordelingen ble gjort på 

denne måten da høyere detaljgrad ble ansett å være uhensiktsmessig i denne sammenhengen. Dette skyldes 

detaljgraden på tilgjengelige grunnlagsdata for klimaregnskapet. Noen grunnlagsdata var tilgjengelig på 

veldig finmasket form, mens noen grunnlagsdata var mer grovmasket. Energibruksdata var f.eks. 

tilgjengelig kun for bygninger, og ikke per enhet i hver bygning. Energibruksdata ble derfor brukt som 

utgangspunkt for enhetsfordelingen, og i stedet for å allokere energibruksdataene per enhet i bygningen, 

ble det bestemt at den mest hensiktsmessige enhetsfordelingen var å bruke hver bygning som enhet. Dette 

skyldes at det er lettere å aggregere opp data og fremdeles beholde god datakvalitet, sammenlignet med 

usikkerheten som oppstår ved å bruke f.eks. prosentsatser for å disaggregerte data. Diskusjon med 

kommunen avdekket også at et klimaregnskap splittet opp per enhet tilfredsstilte den bruksverdien 

kommunen så for seg for klimaregnskapet i det videre klimaarbeidet. I tillegg til enhetene som resultat av 

kommunens eide og leide bygningsmasse, ble kunstgressbanen skilt ut som egen enhet. Noen data som 

brukes i klimagassregnskapet er fremdeles beheftet med en del utsikkerhet. Det skyldes i hovedsak at 

dette er første gang Nannestad kommune utarbeidet klimaregnskap, og at det derfor kan være vanskelig å 

finne alle underlagsdata som behøves. I dette klimaregnskapet gjelder det spesielt data for avfallsmengder 
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Utslipp fra innkjøpte varer og tjenester
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til avfallsbehandling. For avfallsbehandling brukes det data for året 2016 som proxy for 2015 da 

Nannestad kommune byttet leverandør av avfallshåndtering midtveis i 2015 og derfor ikke klarte å 

oppdrive data for hele året 2015. En kvalitativ vurdering av alle grunnlagsdataene og beregningsmetoder 

som ligger til grunn for dataene som brukes for å generere klimagassregnskapet presenteres derfor 

nedenfor for å skape et gjennomsiktig og repeterbart klimagassregnskap, men også for å påpeke hvor de 

største usikkerhetsmomentene i resultatene ligger. Det er viktig at man leser resultatene med 

forutsetningene i mente. 

 

2.2 Metode  
Det overordnede rammeverket som er brukt for å utarbeide klimaregnskapet til Nannestad kommune er 

livsløpsmetodikk. Metodikken er standardisert i ISO-standardene 14040/44. Livsløpsmetodikk 

kvantifiserer og klassifiserer miljøpåvirkning som følger av kommunens aktiviteter gjennom hele 

aktivitetens livsløp, og inkluderer uttak av råvarer, transport, bruksfase og avfallshåndtering. Resultater 

gis i CO2-ekvivalenter. FNs klimapanels (IPCC) metode (IPPC 2013 GWP 100a) for å beregne 

klimaoppvarmingspotensial ligger til grunn for CO2-ekvivalentutregningen. CO2-ekvivalent er en enhet 

som omfatter forskjellige klimagasser der potensen til de forskjellige klimagassene omregnes til CO2. 

Omregningen gjøres fordi ulike klimagasser har ulik styre i sin påvirkning på global oppvarming. 

Eksempelvis er metan (CH4) en mye mer potent klimagass enn CO2 og for å reflektere dette vektes utslipp 

av 1 kg metan som 30,5 kg CO2-ekvivalenter, der 1 kg CO2 = 1 kg CO2-ekvivalenter. Ulike klimagasser 

vektes slik i henhold til IPCC sin metode for å beregne globalt oppvarmingspotensial: 

 Karbondioksid (CO2) = 1 kg CO2-ekvivalenter 

 Metan (CH4) = 30,5 kg CO2-ekvivalenter 

 Lystgass (N2O) = 265 kg CO2-ekvivalenter 

 PFK-gasser (CF4) = 6 626 kg CO2-ekvivalenter 

 PFK-gasser (C2F6) = 11 123 kg CO2-ekvivalenter 

 Svovelheksafluorid (SF6) = 23 507 kg CO2-ekvivalenter 

 

2.3 Kommunens egen drift 
Aktivitetene som inngår i Nannestad kommunes klimagassregnskap er energibruk i egne bygninger, 

transport (drivstofforbruk i egne/leasede biler og kmgodtgjørelse), anskaffelser i forbindelse med drift og 

avfallsbehandling av avfall fra kommunens enheter. Det gjøres oppmerksom på at innenfor enheten 

kultur/NAV så leier kommunen noen lokaler. Disse blir i den videre teksten omtalt som kommunens egen 

enhet da kommunen står for drifta av lokalene. Data knyttet til denne enheten er derfor noe usikre da 

energiutgiftene ligger inne i fellesutgiftene, så det er vanskelig å få oversikt over eksakt forbruk.  

 

2.4 Energibruk i egne bygninger 

Data for energibruk i egne bygninger er kommunens egenrapporterte data. Tabell 1 og figur 2 viser en 

oppsummering av Nannestad kommunes energibruk. 
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Tabell 1  Energibruk i Nannestad kommunes enheter, fordelt på energibærer 

 Enhet Elektrisitet (MWh) Fjernvarme (MWh) Fyringsolje (MWh) 

Kommunehus                          544                           328                              -    

Kommunal drift                          389                            -                                -    

Helse/sykehjemmet                       1 381                           1 359                              -    

Støttetjenesten                          358                            178                              -    

Kultur/NAV (innleide lokaler)                          624                          232                              -    

Familiesenteret                            49                             -                                -    

Ungdomsskolen                          559                             931                              -    

Maura skole                       1 235                               -                                -    

Eltonåsen skole                          532                                -                               52  

Preståsen skole                          329                  541                              -    

Kringler-Slattum skole                          454                           -                                -    

Holter barnehage                          185                       -                                -    

Midtbygda barnehage                          189                       -                                -    

Bjerke barnehage                          146                             -                                -    

Kringler-Slattum barnehage                            71                          -                                -    

Kunstgressbanen                            -                         356                              -    

 

  

 

 
Figur 2  Oversikt over energibruk i 2015, drift av egne bygninger, Nannestad kommune 

Det bemerkes at Eltonåsen skole, Maura skole og Holer barnehage i tillegg til oppgitt energi benytter 

seg av varmepumper basert på geoenergi. Figur 3 viser effektiviteten til varmepumpen som er installert 

på Eltonåsen skolen for året 2015. Kort forklart betyr COP (Coefficient of Preformance) at en COP-

verdi på eksempelvis 4 ved en viss temperatur gir 4 kW effektiv varme per tilført kW elektrisitet. I tur 
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betyr dette at energibruken til enhetene med installert varmepumpe ville vært betraktelig mye høyere 

uten varmepumpen. 

 

 
Figur 3  Årsrapport fra varmepumpen som er installert på Eltonåsen skole 

  

Figur 4 viser energibruken oppsummert i tabell 1 og figur 2, fordelt per kvadratmeter. Arealene for 

enhetene er oppgitt av Nannestad kommune, og oppsummeres i tabell 2: 
 

Tabell 2  Areal kommunale bygg 

Enhet m2 

Kommunehus           5 626  

Kommunal drift           1 080  

Helse/sykehjemmet           9 460  

Støttetjenesten           1 999  

Kultur/NAV           6 542  

Familiesenteret  Ikke oppgitt  

Ungdomsskolen              7 957  

Maura skole              7 377  

Eltonåsen skole              4 001  

Preståsen skole              5 000  

Kringler-Slattum skole              2 573  

Holter barnehage                 972  

Midtbygda barnehage                 910  

Bjerke barnehage                 660  

Kringler-Slattum barnehage                 422  

Kunstgressbanen              9 600  
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Figur 4  Oversikt over energibruk (kWh/m2) i 2015, drift av egne bygninger, Nannestad kommune  

Som man ser fra figur 4 er Eltonåsen skole den eneste enheten som bruker fyringsolje til oppvarming. Det 

er imidlertid et par andre enheter som har oljekjel installert som backup, men disse har ikke vært i bruk 

de seneste årene.  

 

Dataene for energibruk er rapportert av Nannestad kommunes driftsavdeling på overordnet nivå for alle 

enhetene, og vurderes som sikre, og representative for Nannestad kommune. Utslipp som genereres av 

fyringsolje er scope I-utslipp i henhold til GHG-protokollen, mens utslipp som genereres av elektrisitet- 

og fjernvarmeforbruk er scope II-utslipp i henhold til GHG-protokollen. 

2.5 Transport 

2.5.1 Drivstofforbruk i egne eller leasede biler 
Nannestad kommune har oppgitt data for de tre kommunale enhetene som benytter seg av eide og/eller 

leasede biler. Dataene ble oppgitt i liter. For å analysere dataene i SimaPro var det nødvendig å regne om 

literverdiene til kg-verdier. Her er det brukt 0,74 kg bensin/liter bensin, og 0,84 kg diesel/liter diesel. 

 

Data for drivstofforbruk er oppsummert i tabell 3.  

 
Tabell 3  Drivstofforbruk i Nannestad kommune 

Enhet Diesel (liter) Bensin (liter) 

Helse/sykehjemmet                          17 180                65  

Støttetjenesten                            4 889            3 477  

Kommunal drift                          24 976    
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Dataene for drivstofforbruk vurderes som sikre, og representative for Nannestad kommune. Utslipp som 

genereres av drivstofforbruk er scope I-utslipp i henhold til GHG-protokollen. 

2.5.2 Jobbreiser i kommunal tjeneste 
Nannestad kommune har oppgitt data for antall km de ansatte har kjørt med egen bil i kommunal tjeneste. 

Basert på fordeling av biler i Nannestad kommune hentet fra SSB antas det at 50 % av disse km er kjørt 

med bensinbiler, og 50 % er kjørt med dieselbiler. Det antas videre at en medium størrelse EURO 4 bil er 

representativ for den gjennomsnittlige bilen som kjøres. Tabell 4 viser oppgitt antall km for de forskjellige 

kommunale sektorene. Ingen ansatte ved Kringler-Slattum barnehage har levert inn krav til 

kmgodtgjørelse, og verdier for kmgodtgjørelse er derfor utelatt for Kringler-Slattum barnehage fra tabell 

4.  

 
Tabell 4  Km kjørt i jobbtjeneste fordelt på drivstofftype og sektor 

Enhet Diesel (km) Bensin (km) 

Kommunehus         56 556          56 556  

Kommunal drift           8 968            8 968  

Helse/sykehjemmet           5 653            5 653  

Støttetjenesten         29 193          29 193  

Kultur/NAV           4 954            4 954  

Familiesenteret           3 209            3 209  

Ungdomsskolen           4 374            4 374  

Maura skole           1 221            1 221  

Eltonåsen skole              426               426  

Preståsen skole           2 593            2 593  

Kringler-Slattum skole              906               906  

Holter barnehage              432               432  

Midtbygda barnehage              183               183  

Bjerke barnehage               67                67  

 

Dataene for kmgodtgjørelse vurderes som sikre, og representative for Nannestad kommune. Utslipp som 

genereres av kmgodtgjørelse er scope III-utslipp i henhold til GHG-protokollen. 

 

På grunn av oppbyggingen av reiseregningssystemet til Nannestad kommune var det ikke mulig å 

inkludere andre typer jobbreiser enn kmgodtgjørelse for reiser med egeneid bil. Det betyr at flyreiser og 

reiser med tog, buss og taxi i tjeneste er utlatt fra klimarengskapet. 

2.6 Kommunale anskaffelser 
Data for innkjøp bygger på utvalgte regnskapsposter fra kommunens årsregnskap for 2015. Alle konti i 

regnskapet som ansås å kunne omgjøres til utslipp ble inkludert. Inkluderte konti oppsummeres i tabell 5 

under. 
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Tabell 5  Regnskapskonti fra Nannestad kommunes årsregnskap (2015) som inngår i klimaregnskap 

Inkluderte regnskapskonti i klimaregnskap 

11000  Kontormateriell 

11001  Aviser, tidsskrifter 

11003  Faglitteratur 

11050  Undervisningsmateriell 

11051  Skolebøker 

11060  Arbeidsmateriell 

11070  Skolebibliotek 

11100  Medisinsk forbruksmateriell 

11140  Medikamenter 

11150  Matvarer 

11152  Skolefrukt 

11155  Bevertning 

11200  Arbeidstøy 

11201  Tekstiler 

11202  Forbruksmateriell bygninger 

11203  Kjemikalier 

11205  Kantinetjenester 

11230  Råvarer/materiell 

11299  Annet forbruksmateriell 

11430  Gaver ved representasjon 

12000  Kontorinventar 

12001  Øvrig inventar/kontormaskiner 

12002  Øvrig utstyr 

12003  Datautstyr 

12004  Verktøy 

12006  Innkjøp av bøker 

12008  Kjøp av maskiner 

12090  Medisinsk utstyr 

12500  Materialer til vedlikehold 

12505  Materialer til vedlikehold av anlegg 

12600  Renhold av kommunale bygg 

12602  Vask av tekstiler - eksternt 

 

Det er viktig å presisere at kontiene ikke representerer alt Nannestad kommune foretar seg på 

innkjøpssiden. Kontiene er kostnader som ligger under driftskostnader. Av disse er det hovedsakelig 

varekostnader som er inkludert i klimagassregnskapet. Inkluderte kostnader står for omtrent 19 % av 

driftskostnadene. Kostnader knyttet til tjenester, drift og vedlikehold som er ekskludert er utelatt fordi 

dette er kostnader som vanskelig lar seg omforme til utslippsdata. Alle regnskapsposter ble vurdert i 

forhold til relevans og tilgjengelige data. 

 

For å finne databaseprosesser for innkjøp ble databasene Ecoinvent v.3, USA Input Output Database 2002, 

EU & DK Input Output Database og bakgrunnsdata fra klimakalkulatoren.no benyttet. Alle data er basert 

på regnskapsdata og omformet via pris til kg, eller via valutakurser til 2003 EUR. Se vedlegg 5.1 for 
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produkter spesifisert fra årsregnskapet, og hvilke databaseprosesser som har blitt brukt ved beregning av 

klimagassutslipp fra kommunens innkjøp.  

 

Data for innkjøp er beheftet med usikkerhet grunnet omforming fra kostnader til klimagassutslipp. Det er 

alltid mer fordelaktig å bruke mengdedata framfor kostnadsdata når man utarbeider klimagassregnskap, 

men for de 19 % av driftskostnadene som er inkludert, vurderes datakvaliteten som tilstrekkelig god. 

Utslipp som genereres av innkjøp er scope III-utslipp i henhold til GHG-protokollen. 

2.7 Avfallsbehandling 
Data for avfallsbehandling er ikke for året 2015 som de andre dataene i klimaregnskapet, men for året 

2016. Verdiene fra 2016 brukes som proxy for året 2015. Dette gjøres fordi Nannestad kommune byttet 

leverandør av avfallshåndtering midtveis i 2015, og derfor ikke klarte å oppdrive data for hele året 2015.    

Samlet avfall fra Nannestad kommune var i 2016 324 tonn. Av dette er 268 tonn inkludert i 

klimaregnskapet. Dette skyldes at ikke alle avfallstyper er inkludert, og at noe av avfallet var vanskelig å 

allokere til riktig enhet. For å beregne klimagassutslipp fra avfallsbehandlingen er det brukt faktorer fra 

rapporten «Klimaregnskap for avfallshåndtering, Fase I og II» (Raadal et al. 2009) utarbeidet for Avfall 

Norge. 

 

Årlig tonnasje for de forskjellige avfallsfraksjonene er oppsummert i tabell 6. 

 
Tabell 6  Avfallsmengder (kg) i Nannestad kommune 2016 

 

Utslippsfaktorene som brukes for å beregne klimagassutslipp fra avfallsbehandling omfatter 

miljøpåvirkning fra avfallet fra det oppstår gjennom innsamling til det er behandlet. Dette er 

veldokumentert i Raadal et. al. Det påpekes at unngåtte utslipp som oppstår når materialgjenvunnet avfall 

erstatter produksjon av jomfruelige produkter ikke er inkludert i klimaregnskap. Dette er i samsvar med 

krav i GHG-protokollen, men hvis de unngåtte utslippene hadde vært inkludert ville det resultert i at netto 

utslipp fra avfallsbehandling av det kommunale avfallet hadde vært negative.    

 

Dataene for avfallsmengder vurderes å være beheftet med noe usikkerhet, men likevel representative for 

de kommunale enhetene. Utslipp som genereres av avfallsbehandling er scope III-utslipp i henhold til 

GHG-protokollen. 

  

Enhet
Matavfall             

(biogass)

Restavfall 

(forbrenning)

Papp og papir 

(materialgjenvinning)

Plast 

(materialgjenvinning)

Glass 

(materialgjenvinning)

Metall 

(materialgjenvinning)

Tre                

(forbrenning)
Total

Helse/sykehjemmet 13 315              51 295              8 160                                    950                                    951                                    951                                   -                                  75 622            

Kommunal drift -                    18 350              2 195                                    -                                    -                                     -                                    29 700                            50 245            

Støttetjenesten 445                   725                   4 250                                    -                                    -                                     -                                    -                                  5 420              

Kommunehuset 2 120                6 870                4 710                                    -                                    -                                     -                                    -                                  13 700            

Ungdomsskolen 1 729                25 070              1 990                                    460                                    -                                     -                                    12 700                            41 949            

Maura skole -                    14 615              3 295                                    -                                    -                                     -                                    -                                  17 910            

Kultur/NAV 355                   7 130                230                                        -                                    -                                     -                                    -                                  7 715              

Preståsen skole 1 670                10 960              2 085                                    840                                    -                                     -                                    -                                  15 555            

Eltonåsen skole 1 395                4 595                2 190                                    -                                    -                                     -                                    -                                  8 180              

Kringler-Slattum skole 865                   5 215                1 745                                    -                                    -                                     -                                    -                                  7 825              

Midtbygda barnehage 1 840                3 580                525                                        775                                    -                                     -                                    6 720              

Holter barnehage 1 455                4 370                630                                        460                                    -                                     -                                    -                                  6 915              

Bjerke barnehage 1 205                2 575                400                                        430                                    -                                     -                                    -                                  4 610              

Familiesenteret -                    4 880                745                                        -                                    -                                     -                                    -                                  5 625              

Kringler-Slattum barnehage 475                   -                    -                                        -                                    -                                     -                                    -                                  475                 

Total 26 869              160 230            33 150                                  3 915                                951                                    951                                   42 400                            268 466          
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3 Resultater 
Basert på forutsetningene og datagrunnlaget beskrevet i kapittel 2 presenteres klimautslipp fra Nannestad 

kommunes drift. Klimautslippene presenteres totalt og fordelt per enhet i kommunen, og er delt opp i 

GHG-protokollens tre scope.  

 

For resultater som presenteres per årsverk regnes 613,8 årsverk i Nannestads kommunale drift per 2015.  

 

3.1 Direkte og indirekte klimagassutslipp fra Nannestad kommunes egen drift 
Klimagassutslipp fra Nannestad kommunes kommunale drift inkluderer utslipp fra innkjøp (indirekte), 

energibruk (direkte og indirekte) og transport (direkte og indirekte). Figur 5 viser hvordan de totale 

klimagassutslippene fra kommunal drift fordeler seg på GHG-protokollens tre scope. 

 

 
Figur 5  Klimautslipp fordelt på GHG-protokollens scope  

Samlede indirekte utslipp (scope II + scope III) står for ca. 92 % av totale utslipp i Nannestad kommune. 

Direkte utslipp er små relativt til indirekte utslipp, noe som skyldes lavt forbruk av fossile energikilder i 

kommunens bygg og biler. Per i dag er kommunens egne og leasede biler som hovedsakelig står for det 

direkte utslippet, og en omlegging av kommunens bilpark vil kunne redusere scope I-utslipp betraktelig.  
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Figur 6  Klimautslipp i 2015 fordelt på utslippssektorer  

Erfaringsmessig vet vi at de største klimagassutslippene er de vi importerer, altså indirekte utslipp fra 

innkjøp. Selv om bare en relativt liten del av Nannestad kommunes anskaffelser er inkludert i dette 

klimaregnskapet (19 %), er det også for Nannestad kommune slik at indirekte utslipp fra anskaffelser er 

den største bidragsyteren til klimautslipp, og står for 57 % av kommunens klimautslipp. Også energibruk 

i egne bygninger er en relativt stor bidragsyter til klimautslipp. Av denne energibruken bidrar 

elektrisitetsbruk (se figur 6) med høyest utslipp. At klimagassutslipp fra drivstofforbruk (egne og leasede 

biler) er såpass lavt, kan skyldes feilrapportering av hvor mye drivstoff som brukes.  
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Figur 7  Totale klimautslipp i 2015 fordelt på kommunal enhet 

Figur 7 viser hvordan totale klimautslipp fordeler seg på de forskjellige kommunale enhetene. Enhetene 

«helse/sykehjemmet» og «kommunal drift» utpeker seg som de største bidragsyterne til klimautslipp og 

står for henholdsvis 21 og 19 % av totale utslipp.  

 

 

 
Figur 8  Totale utslipp i 2015 per årsverk fordelt på kommunal enhet 
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Figur 8 viser at klimautslipp per årsverk for helse/sykehjemmet, som er den største totale bidragsyteren 

til klimautslipp, ligger rett over gjennomsnittlig klimautslipp per årsverk (3,5 tonn CO2-ekv. mot 

gjennomsnittlig 3,3 tonn CO2-ekv.). Kultur/NAV har derimot relativt høye klimautslipp per årsverk (5,3 

tonn CO2-ekv. mot 3,3 tonn CO2-ekv.), selv om totale utslipp er middels. Dette kan skyldes at utslipp i 

forbindelse med det kommunale idrettsanlegget er inkludert i enheten «kultur/NAV». Det ble ansett at å 

inkludere kunstgressbanen som i enheten «kultur/NAV» ble misvisende for denne enhetens klimautslipp, 

og kunstgressbanen er derfor skilt ut som egen enhet for å vise spesifikke klimautslipp forbundet med å 

drifte banen.  

 

 
Figur 9  Totale klimautslipp i 2015 fordelt på kommunal enhet og utslippskilde 

 

Figur 9 viser fordelingen av de totale klimautslippene per enhet fordelt på utslippskilde. De tre største 

bidragsyterne til totale utslipp (helse/sykehjemmet, kommunal drift og støttetjenestene) er også de 

enhetene som benytter seg av egeneide/leasede biler med fossile drivstoff. Med unntak av tre enheter 

(Holter barnehage, Kringler-Slattum barnehage og kunstgressbanen) er innkjøp den største bidragsyteren 

til klimautslipp for alle enhetene.  
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Figur 10  Klimautslipp fra energibruk i 2015 ved drift av egne bygninger 

Figur 10 viser hvilke enheter som har høyest utslipp fra energibruk. Utslippene henger nøye sammen med 

energibruken i de kommunale enhetene, jf. figur 2. I samsvar med energibruksdataene er de største 

utslippene knyttet til elektrisitetsbruk. Dette er naturlig da elektrisitet er den energibæreren kommunen 

bruker mest av. Det som er bemerkelsesverdig er at selv om oljeforbruket bare står for 0,5 % av den totale 

energibruken i Nannestad kommunes drift av egne bygninger, står utslippene for hele 4 %. Samtidig som 

fjernvarme står for 36 % av energibruken, men bare 27 % av utslippene, og elektrisitet for 70 % av 

utslippene og 64 % av energibruken. Dette gjelder kun utslipp fra energibruk. Av totale utslipp står bruk 

av fyringsolje, fjernvarme og elektrisitet for henholdsvis 1, 7 og 19 %. 
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Figur 11  Klimautslipp fra energibruk per m2 i 2015 ved drift av egne bygninger 

Figur 11 viser hvordan klimagassutslippene fra energibruk til drift av egne bygninger fordeler seg per 

kvadratmeter bygningsmasse som kommunen er ansvarlig for. Det bemerkes at figur 11 viser totale utslipp 

i 2015 fordelt på antall kvadratmeter bygningsmasse per enhet, ikke spesifikt utslipp per kWh brukt. 

 

 

 
Figur 12  Utslipp fra bensin- og dieselforbruk i egne/leasede biler i 2015 
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Figur 12 viser klimagassutslipp forbundet med å kjøring som blir utført med Nannestad kommunes biler 

i de tre kommunale sektorene som bruker kommunebiler i sin drift. Som tidligere påpekt vil disse 

klimautslippene kunne reduseres betraktelig ved omlegging av den egeneide og leasede bilparken til null- 

og lavutslippsskjøretøy. 

 
Figur 13  Klimagassutslipp fra jobbreiser med egen bil i kommunal tjeneste i 2015 

Figur 13 viser klimagassutslipp fra jobbreiser med egen bil i kommunal tjeneste fordelt på de ulike 

kommunale sektorene.  

 
Figur 14  Utslipp fra kommunale innkjøp i 2015 
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Figur 14 viser klimagassutslipp for kommunale anskaffelser fordelt på kommunens sektorer. Det påpekes 

at de forskjellige enhetene kan rapportere kostander ulikt, og på ulike kostnadsposter.  

 

 
Figur 15  Klimautslipp fra kommunale innkjøp i 2015 fordelt på årsverk per enhet 

Figur 15 viser klimautslipp fra innkjøp per årsverk i de forskjellige enhetene. Som for totale utslipp viser 

figur 15 at når utslippene fordeles per årsverk kan hvilke enheter som bidrar med høye og lave utslipp 

endres. 
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4 Oppsummerende betraktninger 
Nannestad kommunes klimautslipp er fordelt mellom direkte og indirekte utslipp med henholdsvis ca. 8 

og 92 %. Direkte utslipp er de utslippene kommunen i størst grad kan påvirke og redusere. Det betyr at  

8 % av totale utslipp er såkalte «lavthengende frukter» når kommunen skal redusere sine klimautslipp. 

Som påpekt vil en omlegging av kommunens bilpark til fornybare kjøretøy langt på vei nulle ut direkte 

utslipp. 

 

De resterende 92 % av totale klimautslipp er indirekte og følger av bruk av elektrisitet, fjernvarme, bruk 

av ansattes biler i tjeneste, kommunale innkjøp og avfallsbehandling. Indirekte utslipp er i motsetning til 

direkte utslipp vanskeligere å redusere, men ikke umulig. I vedlegg 6.2-16 presenteres klimaregnskap per 

enhet. Disse kan brukes til å utforme gode tiltak for de største utslippskildene i enhetene. Eksempler på 

tiltak som kan gjennomføres er detaljerte energikartlegginger og energiledelse som gir vurderinger knyttet 

til f.eks. alder og vedlikehold av bygninger, isolasjonsgrad i vegger og vinduer etc. for å redusere 

energibruk. Erfaringsmessig vil man kunne redusere 5-20 % av energibruken ved å gjennomføre slike 

tiltak. Også økt fokus på kildesortering og grønne innkjøp for å redusere utslipp fra avfall og innkjøp samt 

oppfordring til bruk av kollektivtransport i kommunal tjeneste, i tillegg til tilstrekkelig tilgjengelig 

lavutslippskjøretøy vil redusere klimautslipp 

 

4.1 Videre arbeid 
Ved oppdatering av klimaregnskapet med jevne mellomrom vil effekten av tiltakene kommunen 

igangsetter for å redusere sine klimautslipp avdekkes. Noen ganger er det imidlertid slik at 

klimautslippene øker de to-tre første gangene man utarbeider klimaregnskap fordi man forbedrer 

datagrunnlaget for klimaregnskapet ettersom kommunen får mer kunnskap om hvilke data som er viktige 

som grunnlag for klimaregnskapet, og derfor fører bedre statistikk for. I sammenheng med dette påpekes 

det at bildet av hvem som er de største og minste bidragsyterne til klimautslipp ikke nødvendigvis er riktig 

da det kan være forskjeller i datakvaliteten for de ulike enhetene. 

 

For å bedre datagrunnlaget for klimaregnskapet anbefales det at: 

 Reiseregningssystemet tilpasses slik at man (lett) kan hente ut informasjon om ulike typer 

transporttyper, og hvilket drivstoff som brukes når man ber om kilometergodtgjørelse 

 Avfallsmengder statistikkføres per kommunal enhet (i henhold til fordeling gjort i dette 

klimaregnskapet) 

 

Nannestad kommunes viktigste arbeid i tiden fremover er å bruke klimaregnskapet til å aktivt redusere 

sine klimagassutslipp. Både de totale resultatene vist i kapittel 3 samt de enhetlige klimaregnskapene bør 

danne grunnlaget for å utarbeide utslippsreduserende tiltak.  

 

Det bør samarbeides med rådgiver for å utarbeide årlige oppdatering for å sikre at utslippsfaktorer og 

kunnskapsgrunnlaget for klimaregnskapet er oppdatert, men prosessen blir mindre ressurskrevende for 

hvert år kommunen oppdaterer sitt klimaregnskap. Årlige oppdateringer vil også kunne utgjøre grunnlaget 

for et klimastyringssystem der effekten av tiltak måles fra år til år, i tillegg til at det kan utarbeides 

scenarier for utslippsreduksjoner som viser hvilke tiltak kommunen bør prioritere i sitt arbeid med 

klimautslippsreduksjoner. Det bør være et mål at et enhetlige klimaregnskapene brukes i kommunens 

daglige drift for å kontinuerlig redusere klimautslipp. 
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6 Vedlegg  

6.1 Vedlegg 1 Beregningsgrunnlag for direkte klimagassutslipp fra anskaffelser  

 

 
 

 

 

  

Kontonavn (fra Nannestads årsregnskap) Databaseprosess Database

11001  Aviser, tidsskrifter  Newspaper publishers SE.  Input-Output USA 2002.

11200  Arbeidstøy

 Klær og tekstiler Bakgrunnsdata klimakalkulator 

11070  Skolebibliotek  Book publishers SE.  Input-Output USA 2002.

12003  Datautstyr  _58 Office machinery and computers, DK EU & DK Input-Output Database.

12001  Øvrig inventar/kontormaskiner

 All other miscellaneous electrical equipment 

and component manufacturing SE Input-Output USA 2002.

11003  Faglitteratur  Book publishers SE.  Input-Output USA 2002.

11050  Undervisningsmateriell  _90 Education services, DK EU & DK Input-Output Database.

11140  Medikamenter  Kjemikalier (helse, medisiner, vaskeprodukter) Bakgrunnsdata klimakalkulator 

12000  Kontorinventar

 _64 Furniture and other manufactured goods 

n.e.c., DK EU & DK Input-Output Database.

11205  Kantinetjenester  Gj.snitt av kjøtt/melk og andre Bakgrunnsdata klimakalkulator 

11203  Kjemikalier  Kjemikalier (helse, medisiner, vaskeprodukter) Bakgrunnsdata klimakalkulator 

 _58 Office machinery and computers, DK EU & DK Input-Output Database.

11000  Kontormateriell

 Office supplies (except paper) manufacturing SE. 

Input-Output USA 2002.

11051  Skolebøker  Book publishers SE.  Input-Output USA 2002.

11155  Bevertning  Gj.snitt av kjøtt/melk og andre Bakgrunnsdata klimakalkulator 

11150  Matvarer  Gj.snitt av kjøtt/melk og andre Bakgrunnsdata klimakalkulator 

11100  Medisinsk forbruksmateriell

 Medical and diagnostic labs and outpatient and 

other ambulatory care services SE Input-Output USA 2002.

12090  Medisinsk utstyr

 _61 Instruments, medical, precision, optical, 

clocks, DK  EU & DK Input-Output Database.

12004  Verktøy

 Cutting tool and machine tool accessory 

manufacturing SE.  Input-Output USA 2002.

12600  Renhold av kommunale bygg  Kjemikalier (helse, medisiner, vaskeprodukter) Bakgrunnsdata klimakalkulator 

11201  Tekstiler  Klær og tekstiler Bakgrunnsdata klimakalkulator 

12602  Vask av tekstiler - eksternt  Dry-cleaning and laundry services SE. Input-Output USA 2002.

12006  Innkjøp av bøker  Book publishers SE.  Input-Output USA 2002.

11152  Skolefrukt Mat: Andre Bakgrunnsdata klimakalkulator 

11230  Råvarer/materiell _32 Wood products, except furniture DK EU & DK Input-Output Database.

12505  Materialer til vedlikehold av anlegg Sand, gravel, clay, and ceramic and refractory minerals mining and quarrying SEInput-Output USA 2002.

11299  Annet forbruksmateriell __7 Horticulture, orchards etc., DK EU & DK Input-Output Database.

11430  Gaver ved representasjon __7 Horticulture, orchards etc., DK EU & DK Input-Output Database.

11202  Forbruksmateriell bygninger Sanitary paper product manufacturing SE Input-Output USA 2002.

12002  Øvrig utstyr Small electrical appliance manufacturing SE Input-Output USA 2002.

12008  Kjøp av maskiner _57 Machinery and equipment n.e.c., DK EU & DK Input-Output Database.

12500  Materialer til vedlikehold

Gjennomsnitt: _47 Concrete, asphalt and other 

mineral products, DK, _32 Wood products, 

except furniture DK, Paint and coating 

manufacturing SE

 EU & DK Input-Output Database og 

Input-Output USA 2002. 

11060  Arbeidsmateriell

Gjennomsnitt: Klær og tekstiler, _32 Wood 

products, except furniture DK

 Bakgrunnsdata klimakalkulator og 

EU & DK Input-Output Database. 
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6.2 Vedlegg 2-16 Klimaregnskap per enhet  
2. Kommunehuset 

3. Støttetjenesten 

4. Kommunal drift 

5. Kultur/NAV 

6. Helse/sykehjemmet 

7. Familiesenteret 

8. Preståsen skole 

9. Maura skole 

10. Kringler-Slattum skole 

11. Eltonåsen skole 

12. Nannestad Ungdomsskole 

13. Bjerke barnehage 

14. Holter barnehage 

15. Kringler-Slattum barnehage 

16. Midtbygda barnehage 

17. Kunstgressbanen 

 

 

 

 



Kategori Forbruk Enhet Klimagassutslipp (kg CO2-ekv) Kommentar

Energibruk

Fyringsolje liter

Transport

Diesel liter

Bensin liter

Totalt

Kategori Forbruk Enhet Klimagassutslipp (kg CO2-ekv) Kommentar

Energibruk

Elektrisitet 544 444            kWh 27 222                                               

Fjernvarme 327 550            kWh 11 268                                               

Totalt 38 490                                               

Kategori Forbruk Enhet Klimagassutslipp (kg CO2-ekv) Kommentar

Avfallsbehandling

Restavfall, forbrenning 6 870                 kg 3 785                                                  

Våtorganisk avfall, biogass 2 120                 kg 22                                                       

Papp og papir, materialgjenvinning 4 710                 kg 3 794                                                  

kmgodtgjørelse

Bensin km 19 845                                               Euro 4

Diesel km 17 114                                               Euro 4

Innkjøp

Kontormateriell kr 24 539                                               

Øvrig utstyr kr 14 095                                               

Forbruksmateriell bygninger kr 12 061                                               

Kontorinventar kr 6 585                                                  

Datautstyr kr 5 414                                                  

Materialer til vedlikehold kr 4 909                                                  

Råvarer/materiell kr 4 000                                                  

Bevertning kr 3 133                                                  

Gaver ved representasjon kr 2 742                                                  

Aviser, tidsskrifter kr 2 728                                                  

Faglitteratur kr 2 360                                                  

Medisinsk utstyr kr 2 208                                                  

Undervisningsmateriell kr 1 489                                                  

Øvrig inventar/kontormaskiner kr 1 023                                                  

Medikamenter kr 644                                                     

Arbeidstøy kr 135                                                     

Verktøy kr 107                                                     

Matvarer kr 74                                                       

Medisinsk forbruksmateriell kr 26                                                       

Tekstiler kr 8                                                          

Innkjøp av bøker kr 4                                                          

Øvrige kr 3                                                          

Total 132 848                                             

Totalt klimagassutslipp i tonn CO2-ekv (Scope I,II og III) 171                                                     

tonn CO2-ekv./årsverk 2                                                          

kg CO2-ekv. fra energibruk/m2 7                                                          

Klimaregnskap for Nannestad kommunehus i 2015

Scope II

Scope II er indirekte klimautslipp fra energibruk, og omfatter klimautslipp fra innkjøpt elektrisitet og fjernvarme. Klimautslippene regnes som indirekte fordi de produseres utenfor 

det som kommunen eier og kontrollerer.

Scope III

Scope II er indirekte klimautslipp fra energibruk, og omfatter klimautslipp fra innkjøpt elektrisitet og fjernvarme. Klimautslippene regnes som indirekte fordi de produseres utenfor 

det som kommunen eier og kontrollerer.

Viser klimagassutslipp fordelt på Scope I, II og III i henhold til GHG-protokollen.

Antall årsverk: 68,7

Antall m2 oppvarmet areal: 5626 

Scope I

Scope I er direkte klimautslipp fra kilder som eies eller kontrolleres av kommunen. Utslipp som omfattes av scope I er transport med egeneide og leasede fossile kjøretøy, stasjonær 

forbrenning (forbrenning av fyringsolje, naturgass etc.) og utslipp fra kjemiske og fysiske prosesser.



Kategori Forbruk Enhet Klimagassutslipp (kg CO2-ekv) Kommentar

Energibruk

Fyringsolje liter

Transport

Diesel 4 889                 liter 13 589                                               

Bensin 3 477                 liter 11 519                                               

Totalt 25 108                                               

Kategori Forbruk Enhet Klimagassutslipp (kg CO2-ekv) Kommentar

Energibruk

Elektrisitet 357 501            kWh 17 875                                               

Fjernvarme 177 958            kWh 6 122                                                  

Totalt 23 997                                               

Kategori Forbruk Enhet Klimagassutslipp (kg CO2-ekv) Kommentar

Avfallsbehandling

Restavfall, forbrenning 725                    kg 399                                                     

Våtorganisk avfall, biogass 445                    kg 5                                                          

Papp og papir, materialgjenvinning 4 250                 kg 3 423                                                  

kmgodtgjørelse

Bensin km 10 714                                               Euro 4

Diesel km 9 239                                                  Euro 4

Innkjøp

Materialer til vedlikehold 99 344                                               

Forbruksmateriell bygninger 15 989                                               

Annet forbruksmateriell 12 897                                               

Råvarer/materiell 8 968                                                  

Medisinsk forbruksmateriell 6 356                                                  

Kontormateriell 5 270                                                  

Øvrig utstyr 4 314                                                  

Øvrig inventar/kontormaskiner 3 848                                                  

Verktøy 2 904                                                  

Materialer til vedlikehold av anlegg 2 118                                                  

Matvarer 1 879                                                  

Medikamenter 1 421                                                  

Arbeidsmateriell 1 081                                                  

Kontorinventar 908                                                     

Bevertning 866                                                     

Aviser, tidsskrifter 677                                                     

Arbeidstøy 482                                                     

Gaver ved representasjon 312                                                     

Datautstyr 211                                                     

Faglitteratur 186                                                     

Vask av tekstiler - eksternt 86                                                       

Øvrige 99                                                       

Total 193 994                                             

Totalt klimagassutslipp i tonn CO2-ekv (Scope I,II og III) 243                                                     

tonn CO2-ekv./årsverk 3                                                          

kg CO2-ekv. fra energibruk/m2 12                                                       

Klimaregnskap for støttetjenesten i Nannestad kommune i 2015

Scope II

Scope II er indirekte klimautslipp fra energibruk, og omfatter klimautslipp fra innkjøpt elektrisitet og fjernvarme. Klimautslippene regnes som indirekte fordi de produseres utenfor 

det som kommunen eier og kontrollerer.

Scope III

Scope III er alle andre indirekte klimautslipp, og omfatter klimautslipp som er en konsekvens av driften til kommunen, men som ikke direkte eies eller kontrolleres av kommunen, 

herunder avfallsbehandling, kmgodtgjørelse og innkjøp.

Viser klimagassutslipp fordelt på Scope I, II og III i henhold til GHG-protokollen.

Antall årsverk: 74,7

Antall m2 oppvarmet areal: 1999

Scope I

Scope I er direkte klimautslipp fra kilder som eies eller kontrolleres av kommunen. Utslipp som omfattes av scope I er transport med egeneide og leasede fossile kjøretøy, stasjonær 

forbrenning (forbrenning av fyringsolje, naturgass etc.) og utslipp fra kjemiske og fysiske prosesser.



Kategori Forbruk Enhet Klimagassutslipp (kg CO2-ekv) Kommentar

Energibruk

Fyringsolje liter

Transport

Diesel 24 976              liter 69 420                                               

Bensin liter

Totalt 69 420                                               

Kategori Forbruk Enhet Klimagassutslipp (kg CO2-ekv) Kommentar

Energibruk

Elektrisitet 389 240            kWh 19 462                                               

Fjernvarme kWh

Totalt 19 462                                               

Kategori Forbruk Enhet Klimagassutslipp (kg CO2-ekv) Kommentar

Avfallsbehandling

Restavfall, forbrenning 18 350              kg 10 111                                               

Treavfall, forbrenning 29 700              kg 1 663                                                  

Papp og papir, materialgjenvinning 2 195                 kg 1 768                                                  

kmgodtgjørelse

Bensin 8 968                 km 3 291                                                  Euro 4

Diesel 8 968                 km 2 838                                                  Euro 4

Innkjøp

Materialer til vedlikehold av anlegg 228 729                                             

Materialer til vedlikehold 23 363                                               

Forbruksmateriell bygninger 3 060                                                  

Verktøy 2 160                                                  

Kontormateriell 2 104                                                  

Kjemikalier 1 128                                                  

Kontorinventar 1 099                                                  

Øvrig utstyr 618                                                     

Aviser, tidsskrifter 562                                                     

Arbeidstøy 495                                                     

Kjøp av maskiner 490                                                     

Bevertning 241                                                     

Datautstyr 157                                                     

Faglitteratur 98                                                       

Matvarer 73                                                       

Gaver ved representasjon 65                                                       

Medikamenter 1                                                          

Total 284 116                                             

Totalt klimagassutslipp i tonn CO2-ekv (Scope I,II og III) 373                                                     

tonn CO2-ekv./årsverk 6                                                          

kg CO2-ekv. fra energibruk/m2 18                                                       

Klimaregnskap for kommunale drift i Nannestad kommune i 2015

Scope II

Scope II er indirekte klimautslipp fra energibruk, og omfatter klimautslipp fra innkjøpt elektrisitet og fjernvarme. Klimautslippene regnes som indirekte fordi de produseres utenfor 

det som kommunen eier og kontrollerer.

Scope III

Scope III er alle andre indirekte klimautslipp, og omfatter klimautslipp som er en konsekvens av driften til kommunen, men som ikke direkte eies eller kontrolleres av kommunen, 

herunder avfallsbehandling, kmgodtgjørelse og innkjøp.

Viser klimagassutslipp fordelt på Scope I, II og III i henhold til GHG-protokollen.

Antall årsverk: 60,4

Antall m2 oppvarmet areal: 1080

Scope I

Scope I er direkte klimautslipp fra kilder som eies eller kontrolleres av kommunen. Utslipp som omfattes av scope I er transport med egeneide og leasede fossile kjøretøy, stasjonær 

forbrenning (forbrenning av fyringsolje, naturgass etc.) og utslipp fra kjemiske og fysiske prosesser.



Kategori Forbruk Enhet Klimagassutslipp (kg CO2-ekv) Kommentar

Energibruk

Fyringsolje liter

Transport

Diesel liter

Bensin liter

Totalt

Kategori Forbruk Enhet Klimagassutslipp (kg CO2-ekv) Kommentar

Energibruk

Elektrisitet 624 144            kWh 31 207                                               

Fjernvarme 231 965            kWh 7 980                                                  

Totalt 39 187                                               

Kategori Forbruk Enhet Klimagassutslipp (kg CO2-ekv) Kommentar

Avfallsbehandling

Restavfall, forbrenning 7 130                 kg 3 929                                                  

Våtorganisk avfall, biogass 355                    kg 4                                                          

Papp og papir, materialgjenvinning 230                    kg 185                                                     

kmgodtgjørelse

Bensin km 3 223                                                  Euro 4

Diesel km 2 779                                                  Euro 4

Innkjøp

Øvrig utstyr kr 29 165                                               

Forbruksmateriell bygninger kr 9 411                                                  

Innkjøp av bøker kr 5 131                                                  

Kontormateriell kr 5 086                                                  

Kjøp av maskiner kr 4 417                                                  

Kontorinventar kr 4 179                                                  

Materialer til vedlikehold kr 3 060                                                  

Gaver ved representasjon kr 1 462                                                  

Datautstyr kr 1 457                                                  

Arbeidsmateriell kr 961                                                     

Undervisningsmateriell kr 677                                                     

Øvrig inventar/kontormaskiner kr 632                                                     

Bevertning kr 450                                                     

Verktøy kr 229                                                     

Matvarer kr 142                                                     

Faglitteratur kr 89                                                       

Medisinsk forbruksmateriell kr 50                                                       

Aviser, tidsskrifter kr 29                                                       

Arbeidstøy kr 8                                                          

Total 76 754                                               

Totalt klimagassutslipp i tonn CO2-ekv (Scope I,II og III) 116                                                     

tonn CO2-ekv./årsverk 5                                                          

kg CO2-ekv. fra energibruk/m2 6                                                          

Klimaregnskap for kultur/NAV (inkl. kommunal idrettshall) i Nannestad kommune i 2015

Scope II

Scope II er indirekte klimautslipp fra energibruk, og omfatter klimautslipp fra innkjøpt elektrisitet og fjernvarme. Klimautslippene regnes som indirekte fordi de produseres utenfor 

det som kommunen eier og kontrollerer.

Scope III

Scope III er alle andre indirekte klimautslipp, og omfatter klimautslipp som er en konsekvens av driften til kommunen, men som ikke direkte eies eller kontrolleres av kommunen, 

herunder avfallsbehandling, kmgodtgjørelse og innkjøp.

Viser klimagassutslipp fordelt på Scope I, II og III i henhold til GHG-protokollen.

Antall årsverk: 21,2

Antall m2 oppvarmet areal: 6542

Scope I

Scope I er direkte klimautslipp fra kilder som eies eller kontrolleres av kommunen. Utslipp som omfattes av scope I er transport med egeneide og leasede fossile kjøretøy, stasjonær 

forbrenning (forbrenning av fyringsolje, naturgass etc.) og utslipp fra kjemiske og fysiske prosesser.



Kategori Forbruk Enhet Klimagassutslipp (kg CO2-ekv) Kommentar

Energibruk

Fyringsolje liter

Transport

Diesel 17 180              liter 47 750                                               

Bensin 65                      liter 215                                                     

Totalt 47 965                                               

Kategori Forbruk Enhet Klimagassutslipp (kg CO2-ekv) Kommentar

Energibruk

Elektrisitet 1 380 607         kWh 69 030                                               

Fjernvarme 1 359 300         kWh 46 760                                               

Totalt 115 790                                             

Kategori Forbruk Enhet Klimagassutslipp (kg CO2-ekv) Kommentar

Avfallsbehandling

Restavfall, forbrenning 51 295              kg 28 264                                               

Våtorganisk avfall, biogass 13 315              kg 137                                                     

Glass, materialgjenvinning 951                    kg 888                                                     

Metall, materialgjenvinning 951                    kg 122                                                     

Papp og papir, materialgjenvinning 8 160                 kg 6 573                                                  

Plast, materialgjenvinning 950                    kg 803                                                     

kmgodtgjørelse

Bensin 5 653                 km 2 075                                                  Euro 4

Diesel 5 653                 km 1 789                                                  Euro 4

Innkjøp

Forbruksmateriell bygninger 67 337                                               

Øvrig utstyr 49 011                                               

Matvarer 23 110                                               

Materialer til vedlikehold 19 532                                               

Medisinsk forbruksmateriell 15 701                                               

Medisinsk utstyr 7 586                                                  

Vask av tekstiler - eksternt 5 243                                                  

Medikamenter 4 592                                                  

Materialer til vedlikehold av anlegg 3 530                                                  

Kontormateriell 1 306                                                  

Aviser, tidsskrifter 524                                                     

Tekstiler 452                                                     

Arbeidstøy 369                                                     

Datautstyr 208                                                     

Renhold av kommunale bygg 135                                                     

Arbeidsmateriell 77                                                       

Øvrig inventar/kontormaskiner 68                                                       

Bevertning 21                                                       

Øvrig 27                                                       

Total 239 453                                             

Totalt klimagassutslipp i tonn CO2-ekv (Scope I,II og III) 403                                                     

tonn CO2-ekv./årsverk 3                                                          

kg CO2-ekv. fra energibruk/m2 12                                                       

Klimaregnskap for helse/sykehjemmet i Nannestad kommune i 2015 

Scope II

Scope II er indirekte klimautslipp fra energibruk, og omfatter klimautslipp fra innkjøpt elektrisitet og fjernvarme. Klimautslippene regnes som indirekte fordi de produseres utenfor 

det som kommunen eier og kontrollerer.

Scope III

Scope III er alle andre indirekte klimautslipp, og omfatter klimautslipp som er en konsekvens av driften til kommunen, men som ikke direkte eies eller kontrolleres av kommunen, 

herunder avfallsbehandling, kmgodtgjørelse og innkjøp.

Viser klimagassutslipp fordelt på Scope I, II og III i henhold til GHG-protokollen.

Antall årsverk: 116

Antall m2 oppvarmet areal: 9460

Scope I

Scope I er direkte klimautslipp fra kilder som eies eller kontrolleres av kommunen. Utslipp som omfattes av scope I er transport med egeneide og leasede fossile kjøretøy, stasjonær 

forbrenning (forbrenning av fyringsolje, naturgass etc.) og utslipp fra kjemiske og fysiske prosesser.



Kategori Forbruk Enhet Klimagassutslipp (kg CO2-ekv) Kommentar

Energibruk

Fyringsolje liter

Transport

Diesel liter

Bensin liter

Totalt

Kategori Forbruk Enhet Klimagassutslipp (kg CO2-ekv) Kommentar

Energibruk

Elektrisitet 49 149              kWh 2 457                                                  

Fjernvarme kWh

Totalt 2 457                                                  

Kategori Forbruk Enhet Klimagassutslipp (kg CO2-ekv) Kommentar

Avfallsbehandling

Restavfall, forbrenning 4 880                 kg 2 689                                                  

Papp og papir, materialgjenvinning 745                    kg 600                                                     

kmgodtgjørelse

Bensin 3 209                 km 1 178                                                  Euro 4

Diesel 3 209                 km 1 016                                                  Euro 4

Innkjøp

Øvrig inventar/kontormaskiner kr 1 175                                                  

Medisinsk forbruksmateriell kr 513                                                     

Kontormateriell kr 481                                                     

Øvrig utstyr kr 289                                                     

Medisinsk utstyr kr 198                                                     

Datautstyr kr 128                                                     

Faglitteratur kr 62                                                       

Bevertning kr 40                                                       

Medikamenter kr 36                                                       

Total 8 404                                                  

Totalt klimagassutslipp i tonn CO2-ekv (Scope I,II og III) 10,86                                                 

tonn CO2-ekv./årsverk 1,3                                                      

kg CO2-ekv. fra energibruk/m2 NA

Klimaregnskap for familiesenteret

Scope II

Scope II er indirekte klimautslipp fra energibruk, og omfatter klimautslipp fra innkjøpt elektrisitet og fjernvarme. Klimautslippene regnes som indirekte fordi de produseres utenfor 

det som kommunen eier og kontrollerer.

Scope III

Scope III er alle andre indirekte klimautslipp, og omfatter klimautslipp som er en konsekvens av driften til kommunen, men som ikke direkte eies eller kontrolleres av kommunen, 

herunder avfallsbehandling, kmgodtgjørelse og innkjøp.

Viser klimagassutslipp fordelt på Scope I, II og III i henhold til GHG-protokollen.

Antall årsverk: 8,6

Antall m2 oppvarmet areal: Ikke oppgitt.

Scope I

Scope I er direkte klimautslipp fra kilder som eies eller kontrolleres av kommunen. Utslipp som omfattes av scope I er transport med egeneide og leasede fossile kjøretøy, stasjonær 

forbrenning (forbrenning av fyringsolje, naturgass etc.) og utslipp fra kjemiske og fysiske prosesser.



Kategori Forbruk Enhet Klimagassutslipp (kg CO2-ekv) Kommentar

Energibruk

Fyringsolje liter

Transport

Diesel liter

Bensin liter

Totalt

Kategori Forbruk Enhet Klimagassutslipp (kg CO2-ekv) Kommentar

Energibruk

Elektrisitet 329 118            kWh 16 456                                               

Fjernvarme 541 171            kWh 18 616                                               

Totalt 35 072                                               

Kategori Forbruk Enhet Klimagassutslipp (kg CO2-ekv) Kommentar

Avfallsbehandling

Restavfall, forbrenning 10 960              kg 6 039                                                  

Våtorganisk avfall, biogass 1 670                 kg 17                                                       

Papp og papir, materialgjenvinning 2 085                 kg 1 679                                                  

Plast, materialgjenvinning 840                    kg 710                                                     

kmgodtgjørelse

Bensin 2 593                 km 951                                                     Euro 4

Diesel 2 593                 km 821                                                     Euro 4

Innkjøp

Forbruksmateriell bygninger 14 887                                               

Skolebøker 5 273                                                  

Datautstyr 3 901                                                  

Materialer til vedlikehold 3 697                                                  

Undervisningsmateriell 3 409                                                  

Kontormateriell 3 374                                                  

Arbeidsmateriell 2 762                                                  

Matvarer 1 925                                                  

Øvrig utstyr 1 604                                                  

Kjøp av maskiner 950                                                     

Aviser, tidsskrifter 295                                                     

Øvrig inventar/kontormaskiner 248                                                     

Materialer til vedlikehold av anlegg 125                                                     

Medisinsk forbruksmateriell 121                                                     

Bevertning 89                                                       

Skolefrukt 81                                                       

Skolebibliotek 68                                                       

Arbeidstøy 53                                                       

Verktøy 52                                                       

Øvrige 76                                                       

Total 53 206                                               

Totalt klimagassutslipp i tonn CO2-ekv (Scope I,II og III) 88                                                       

tonn CO2-ekv./årsverk 1,8                                                      

tonn CO2-ekv./elev 0,3                                                      

kg CO2-ekv. fra energibruk/m2 7,0                                                      

Klimaregnskap for Preståsen skole i 2015

Scope II

Scope II er indirekte klimautslipp fra energibruk, og omfatter klimautslipp fra innkjøpt elektrisitet og fjernvarme. Klimautslippene regnes som indirekte fordi de produseres utenfor 

det som kommunen eier og kontrollerer.

Scope III

Scope III er alle andre indirekte klimautslipp, og omfatter klimautslipp som er en konsekvens av driften til kommunen, men som ikke direkte eies eller kontrolleres av kommunen, 

herunder avfallsbehandling, kmgodtgjørelse og innkjøp.

Viser klimagassutslipp fordelt på Scope I, II og III i henhold til GHG-protokollen.

Antall årsverk: 47,8 Antall elever: 344

Antall m2 oppvarmet areal: 5000

Scope I

Scope I er direkte klimautslipp fra kilder som eies eller kontrolleres av kommunen. Utslipp som omfattes av scope I er transport med egeneide og leasede fossile kjøretøy, stasjonær 

forbrenning (forbrenning av fyringsolje, naturgass etc.) og utslipp fra kjemiske og fysiske prosesser.



Kategori Forbruk Enhet Klimagassutslipp (kg CO2-ekv) Kommentar

Energibruk

Fyringsolje liter

Transport

Diesel liter

Bensin liter

Totalt

Kategori Forbruk Enhet Klimagassutslipp (kg CO2-ekv) Kommentar

Energibruk

Elektrisitet 1 235 276         kWh 61 764                                               

Fjernvarme kWh

Totalt 61 764                                               

Kategori Forbruk Enhet Klimagassutslipp (kg CO2-ekv) Kommentar

Avfallsbehandling

Restavfall, forbrenning 14 615              kg 8 053                                                  

Papp og papir, materialgjenvinning 3 295                 kg 2 654                                                  

kmgodtgjørelse

Bensin 1 221                 km 448                                                     Euro 4

Diesel 1 221                 km 386                                                     Euro 4

Innkjøp

Øvrig utstyr kr 16 280                                               

Forbruksmateriell bygninger kr 12 321                                               

Materialer til vedlikehold kr 10 944                                               

Skolebøker kr 8 545                                                  

Arbeidsmateriell kr 7 822                                                  

Undervisningsmateriell kr 3 091                                                  

Øvrig inventar/kontormaskiner kr 2 866                                                  

Matvarer kr 2 278                                                  

Kontormateriell kr 2 108                                                  

Materialer til vedlikehold av anlegg kr 807                                                     

Skolefrukt kr 485                                                     

Datautstyr kr 437                                                     

Verktøy kr 341                                                     

Aviser, tidsskrifter kr 301                                                     

Skolebibliotek kr 254                                                     

Bevertning kr 201                                                     

Faglitteratur kr 176                                                     

Medisinsk forbruksmateriell kr 114                                                     

Innkjøp av bøker kr 53                                                       

Råvarer/materiell kr 46                                                       

Total 81 013                                               

Totalt klimagassutslipp i tonn CO2-ekv (Scope I,II og III) 143                                                     

tonn CO2-ekv./årsverk 3,0                                                      

tonn CO2-ekv./elev 0,3                                                      

kg CO2-ekv. fra energibruk/m2 8,4                                                      

Klimaregnskap for Maura skole i 2015

Scope II

Scope II er indirekte klimautslipp fra energibruk, og omfatter klimautslipp fra innkjøpt elektrisitet og fjernvarme. Klimautslippene regnes som indirekte fordi de produseres utenfor 

det som kommunen eier og kontrollerer.

Scope III

Scope III er alle andre indirekte klimautslipp, og omfatter klimautslipp som er en konsekvens av driften til kommunen, men som ikke direkte eies eller kontrolleres av kommunen, 

herunder avfallsbehandling, kmgodtgjørelse og innkjøp.

Viser klimagassutslipp fordelt på Scope I, II og III i henhold til GHG-protokollen.

Antall årsverk: 47,6 Antall elever: 470

Antall m2 oppvarmet areal: 7377

Scope I

Scope I er direkte klimautslipp fra kilder som eies eller kontrolleres av kommunen. Utslipp som omfattes av scope I er transport med egeneide og leasede fossile kjøretøy, stasjonær 

forbrenning (forbrenning av fyringsolje, naturgass etc.) og utslipp fra kjemiske og fysiske prosesser.



Kategori Forbruk Enhet Klimagassutslipp (kg CO2-ekv) Kommentar

Energibruk

Fyringsolje liter

Transport

Diesel liter

Bensin liter

Totalt

Kategori Forbruk Enhet Klimagassutslipp (kg CO2-ekv) Kommentar

Energibruk

Elektrisitet 454 409            kWh 22 720                                               

Fjernvarme kWh

Totalt 22 720                                               

Kategori Forbruk Enhet Klimagassutslipp (kg CO2-ekv) Kommentar

Avfallsbehandling

Restavfall, forbrenning 5 215                 kg 2 873                                                  

Våtorganisk avfall, biogass 865                    kg 9                                                          

Papp og papir, materialgjenvinning 1 745                 kg 1 406                                                  

kmgodtgjørelse

Bensin 906                    km 332                                                     Euro 4

Diesel 906                    km 287                                                     Euro 4

Innkjøp

Forbruksmateriell bygninger kr 7 950                                                  

Materialer til vedlikehold kr 3 797                                                  

Øvrig inventar/kontormaskiner kr 2 320                                                  

Skolebøker kr 2 291                                                  

Øvrig utstyr kr 1 958                                                  

Undervisningsmateriell kr 1 555                                                  

Arbeidsmateriell kr 1 082                                                  

Matvarer kr 883                                                     

Gaver ved representasjon kr 851                                                     

Kontorinventar kr 523                                                     

Verktøy kr 169                                                     

Datautstyr kr 113                                                     

Bevertning kr 96                                                       

Skolebibliotek kr 82                                                       

Aviser, tidsskrifter kr 73                                                       

Kontormateriell kr 35                                                       

Medisinsk forbruksmateriell kr 30                                                       

Faglitteratur kr 11                                                       

Total 28 725                                               

Totalt klimagassutslipp i tonn CO2-ekv (Scope I,II og III) 51                                                       

tonn CO2-ekv./årsverk 3,2                                                      

tonn CO2-ekv./elev 0,4                                                      

kg CO2-ekv. fra energibruk/m2 8,8                                                      

Klimaregnskap for Kringler-Slattum skole i 2015

Scope II

Scope II er indirekte klimautslipp fra energibruk, og omfatter klimautslipp fra innkjøpt elektrisitet og fjernvarme. Klimautslippene regnes som indirekte fordi de produseres utenfor 

det som kommunen eier og kontrollerer.

Scope III

Scope III er alle andre indirekte klimautslipp, og omfatter klimautslipp som er en konsekvens av driften til kommunen, men som ikke direkte eies eller kontrolleres av kommunen, 

herunder avfallsbehandling, kmgodtgjørelse og innkjøp.

Viser klimagassutslipp fordelt på Scope I, II og III i henhold til GHG-protokollen.

Antall årsverk: 16,3 Antall elever: 139

Antall m2 oppvarmet areal: 2573

Scope I

Scope I er direkte klimautslipp fra kilder som eies eller kontrolleres av kommunen. Utslipp som omfattes av scope I er transport med egeneide og leasede fossile kjøretøy, stasjonær 

forbrenning (forbrenning av fyringsolje, naturgass etc.) og utslipp fra kjemiske og fysiske prosesser.



Kategori Forbruk Enhet Klimagassutslipp (kg CO2-ekv) Kommentar

Energibruk

Fyringsolje 52 483              liter 18 269                                               

Transport

Diesel liter

Bensin liter

Totalt 18 269                                               

Kategori Forbruk Enhet Klimagassutslipp (kg CO2-ekv) Kommentar

Energibruk

Elektrisitet 532 482            kWh 26 624                                               

Fjernvarme kWh

Totalt 26 624                                               

Kategori Forbruk Enhet Klimagassutslipp (kg CO2-ekv) Kommentar

Avfallsbehandling

Restavfall, forbrenning 4 595                 kg 2 532                                                  

Våtorganisk avfall, biogass 1 395                 kg 14                                                       

Papp og papir, materialgjenvinning 2 190                 kg 1 764                                                  

kmgodtgjørelse

Bensin 426                    km 156                                                     Euro 4

Diesel 426                    km 135                                                     Euro 4

Innkjøp

Forbruksmateriell bygninger 9 541                                                  

Skolebøker 3 567                                                  

Undervisningsmateriell 2 847                                                  

Øvrig utstyr 2 812                                                  

Materialer til vedlikehold 2 629                                                  

Kontormateriell 1 918                                                  

Matvarer 1 744                                                  

Arbeidsmateriell 942                                                     

Medisinsk forbruksmateriell 202                                                     

Skolebibliotek 182                                                     

Aviser, tidsskrifter 178                                                     

Skolefrukt 155                                                     

Verktøy 136                                                     

Datautstyr 120                                                     

Arbeidstøy 16                                                       

Total 31 589                                               

Totalt klimagassutslipp i tonn CO2-ekv (Scope I,II og III) 76                                                       

tonn CO2-ekv./årsverk 2,8                                                      

tonn CO2-ekv./elev 0,3                                                      

kg CO2-ekv. fra energibruk/m2 11,2                                                    

Klimaregnskap for Eltonåsen skole i 2015

Scope II

Scope II er indirekte klimautslipp fra energibruk, og omfatter klimautslipp fra innkjøpt elektrisitet og fjernvarme. Klimautslippene regnes som indirekte fordi de produseres utenfor 

det som kommunen eier og kontrollerer.

Scope III

Scope III er alle andre indirekte klimautslipp, og omfatter klimautslipp som er en konsekvens av driften til kommunen, men som ikke direkte eies eller kontrolleres av kommunen, 

herunder avfallsbehandling, kmgodtgjørelse og innkjøp.

Viser klimagassutslipp fordelt på Scope I, II og III i henhold til GHG-protokollen.

Antall årsverk: 27,6 Antall elever: 255

Antall m2 oppvarmet areal: 4001

Scope I

Scope I er direkte klimautslipp fra kilder som eies eller kontrolleres av kommunen. Utslipp som omfattes av scope I er transport med egeneide og leasede fossile kjøretøy, stasjonær 

forbrenning (forbrenning av fyringsolje, naturgass etc.) og utslipp fra kjemiske og fysiske prosesser.



Kategori Forbruk Enhet Klimagassutslipp (kg CO2-ekv) Kommentar

Energibruk

Fyringsolje liter

Transport

Diesel liter

Bensin liter

Totalt

Kategori Forbruk Enhet Klimagassutslipp (kg CO2-ekv) Kommentar

Energibruk

Elektrisitet 558 813            kWh 27 941                                               

Fjernvarme 930 584            kWh 32 012                                               

Totalt 59 953                                               

Kategori Forbruk Enhet Klimagassutslipp (kg CO2-ekv) Kommentar

Avfallsbehandling

Restavfall, forbrenning 25 070              kg 13 814                                               

Treavfall, forbrenning 12 700              kg 711                                                     

Våtorganisk avfall, biogass 1 729                 kg 18                                                       

Papp og papir, materialgjenvinning 1 990                 kg 1 603                                                  

Plast, materialgjenvinning 460                    kg 389                                                     

kmgodtgjørelse

Bensin 4 374                 km 1 605                                                  Euro 4

Diesel 4 374                 km 1 384                                                  Euro 4

Innkjøp

Øvrig utstyr kr 18 039                                               

Forbruksmateriell bygninger kr 16 426                                               

Skolebøker kr 16 002                                               

Øvrig inventar/kontormaskiner kr 12 367                                               

Datautstyr kr 7 506                                                  

Arbeidsmateriell kr 7 071                                                  

Kontormateriell kr 6 958                                                  

Kontorinventar kr 6 719                                                  

Undervisningsmateriell kr 6 167                                                  

Materialer til vedlikehold kr 5 514                                                  

Medisinsk utstyr kr 1 022                                                  

Bevertning kr 482                                                     

Aviser, tidsskrifter kr 452                                                     

Verktøy kr 253                                                     

Kjemikalier kr 183                                                     

Gaver ved representasjon kr 92                                                       

Medisinsk forbruksmateriell kr 92                                                       

Arbeidstøy kr 31                                                       

Øvrige kr 14                                                       

Total 124 911                                             

Totalt klimagassutslipp i tonn CO2-ekv (Scope I,II og III) 185                                                     

tonn CO2-ekv./årsverk 3,0                                                      

tonn CO2-ekv./elev 0,4                                                      

kg CO2-ekv. fra energibruk/m2 7,5                                                      

Klimaregnskap for Nannestad Ungdomsskole i 2015

Scope II

Scope II er indirekte klimautslipp fra energibruk, og omfatter klimautslipp fra innkjøpt elektrisitet og fjernvarme. Klimautslippene regnes som indirekte fordi de produseres utenfor 

det som kommunen eier og kontrollerer.

Scope III

Scope III er alle andre indirekte klimautslipp, og omfatter klimautslipp som er en konsekvens av driften til kommunen, men som ikke direkte eies eller kontrolleres av kommunen, 

herunder avfallsbehandling, kmgodtgjørelse og innkjøp.

Viser klimagassutslipp fordelt på Scope I, II og III i henhold til GHG-protokollen.

Antall årsverk: 62,5 Antall elever: 496

Antall m2 oppvarmet areal: 7957

Scope I

Scope I er direkte klimautslipp fra kilder som eies eller kontrolleres av kommunen. Utslipp som omfattes av scope I er transport med egeneide og leasede fossile kjøretøy, stasjonær 

forbrenning (forbrenning av fyringsolje, naturgass etc.) og utslipp fra kjemiske og fysiske prosesser.



Kategori Forbruk Enhet Klimagassutslipp (kg CO2-ekv) Kommentar

Energibruk

Fyringsolje liter

Transport

Diesel liter

Bensin liter

Totalt

Kategori Forbruk Enhet Klimagassutslipp (kg CO2-ekv) Kommentar

Energibruk

Elektrisitet 145 992            kWh 7 300                                                  

Fjernvarme kWh

Totalt 7 300                                                  

Kategori Forbruk Enhet Klimagassutslipp (kg CO2-ekv) Kommentar

Avfallsbehandling

Restavfall, forbrenning 2 575                 kg 1 419                                                  

Våtorganisk avfall, biogass 1 205                 kg 12                                                       

Papp og papir, materialgjenvinning 400                    kg 322                                                     

Plast, materialgjenvinning 430                    kg 363                                                     

kmgodtgjørelse

Bensin 67                      km 25                                                       Euro 4

Diesel 67                      km 21                                                       Euro 4

Innkjøp

Forbruksmateriell bygninger kr 3 288                                                  

Øvrig utstyr kr 1 610                                                  

Matvarer kr 1 490                                                  

Kontormateriell kr 1 162                                                  

Undervisningsmateriell kr 931                                                     

Øvrig inventar/kontormaskiner kr 805                                                     

Faglitteratur kr 145                                                     

Aviser, tidsskrifter kr 106                                                     

Skolebibliotek kr 34                                                       

Bevertning kr 24                                                       

Total 11 758                                               

Totalt klimagassutslipp i tonn CO2-ekv (Scope I,II og III) 19                                                       

tonn CO2-ekv./årsverk 1,2                                                      

tonn CO2-ekv./barnehagebarn 0,2                                                      

kg CO2-ekv. fra energibruk/m2 11,1                                                    

Klimaregnskap for Bjerke barnehage i 2015

Scope II

Scope II er indirekte klimautslipp fra energibruk, og omfatter klimautslipp fra innkjøpt elektrisitet og fjernvarme. Klimautslippene regnes som indirekte fordi de produseres utenfor 

det som kommunen eier og kontrollerer.

Scope III

Scope III er alle andre indirekte klimautslipp, og omfatter klimautslipp som er en konsekvens av driften til kommunen, men som ikke direkte eies eller kontrolleres av kommunen, 

herunder avfallsbehandling, kmgodtgjørelse og innkjøp.

Viser klimagassutslipp fordelt på Scope I, II og III i henhold til GHG-protokollen.

Antall årsverk: 15,7 Antall barnehagebarn: 77

Antall m2 oppvarmet areal: 660

Scope I

Scope I er direkte klimautslipp fra kilder som eies eller kontrolleres av kommunen. Utslipp som omfattes av scope I er transport med egeneide og leasede fossile kjøretøy, stasjonær 

forbrenning (forbrenning av fyringsolje, naturgass etc.) og utslipp fra kjemiske og fysiske prosesser.



Kategori Forbruk Enhet Klimagassutslipp (kg CO2-ekv) Kommentar

Energibruk

Fyringsolje liter

Transport

Diesel liter

Bensin liter

Totalt

Kategori Forbruk Enhet Klimagassutslipp (kg CO2-ekv) Kommentar

Energibruk

Elektrisitet 184 993            kWh 9 250                                                  

Fjernvarme kWh

Totalt 9 250                                                  

Kategori Forbruk Enhet Klimagassutslipp (kg CO2-ekv) Kommentar

Avfallsbehandling

Restavfall, forbrenning 4 370                 kg 2 408                                                  

Våtorganisk avfall, biogass 1 455                 kg 15                                                       

Papp og papir, materialgjenvinning 630                    kg 507                                                     

Plast, materialgjenvinning 460                    kg 389                                                     

kmgodtgjørelse

Bensin 432                    km 159                                                     Euro 4

Diesel 432                    km 137                                                     Euro 4

Innkjøp

Undervisningsmateriell 2 298                                                  

Matvarer 1 769                                                  

Øvrig inventar/kontormaskiner 805                                                     

Medisinsk forbruksmateriell 706                                                     

Kontormateriell 551                                                     

Øvrig utstyr 511                                                     

Aviser, tidsskrifter 106                                                     

Faglitteratur 38                                                       

Total 10 399                                               

Totalt klimagassutslipp i tonn CO2-ekv (Scope I,II og III) 20                                                       

tonn CO2-ekv./årsverk 3,0                                                      

tonn CO2-ekv./barnehagebarn 0,2                                                      

kg CO2-ekv. fra energibruk/m2 9,5                                                      

Klimaregnskap for Holter barnehage i 2015

Scope II

Scope II er indirekte klimautslipp fra energibruk, og omfatter klimautslipp fra innkjøpt elektrisitet og fjernvarme. Klimautslippene regnes som indirekte fordi de produseres utenfor 

det som kommunen eier og kontrollerer.

Scope III

Scope III er alle andre indirekte klimautslipp, og omfatter klimautslipp som er en konsekvens av driften til kommunen, men som ikke direkte eies eller kontrolleres av kommunen, 

herunder avfallsbehandling, kmgodtgjørelse og innkjøp.

Viser klimagassutslipp fordelt på Scope I, II og III i henhold til GHG-protokollen.

Antall årsverk: 19,7 Antall barnehagebarn: 91

Antall m2 oppvarmet areal: 972

Scope I

Scope I er direkte klimautslipp fra kilder som eies eller kontrolleres av kommunen. Utslipp som omfattes av scope I er transport med egeneide og leasede fossile kjøretøy, stasjonær 

forbrenning (forbrenning av fyringsolje, naturgass etc.) og utslipp fra kjemiske og fysiske prosesser.



Kategori Forbruk Enhet Klimagassutslipp (kg CO2-ekv) Kommentar

Energibruk

Fyringsolje liter

Transport

Diesel liter

Bensin liter

Totalt

Kategori Forbruk Enhet Klimagassutslipp (kg CO2-ekv) Kommentar

Energibruk

Elektrisitet 71 454              kWh 3 573                                                  

Fjernvarme kWh

Totalt 3 573                                                  

Kategori Forbruk Enhet Klimagassutslipp (kg CO2-ekv) Kommentar

Avfallsbehandling

Våtorganisk avfall, biogass 475                    kg 5                                                          

kmgodtgjørelse

Bensin km Ingen tjenestereiser

Diesel km Ingen tjenestereiser

Innkjøp

Matvarer kr 949                                                     

Undervisningsmateriell kr 768                                                     

Øvrig utstyr kr 128                                                     

Kontormateriell kr 124                                                     

Øvrig inventar/kontormaskiner kr 33                                                       

Medisinsk forbruksmateriell kr 32                                                       

Faglitteratur kr 30                                                       

Kontorinventar kr 5                                                          

Aviser, tidsskrifter kr 4                                                          

Total 2 079                                                  

Totalt klimagassutslipp i tonn CO2-ekv (Scope I,II og III) 6                                                          

tonn CO2-ekv./årsverk 0,9                                                      

tonn CO2-ekv./barnehagebarn 0,2                                                      

kg CO2-ekv. fra energibruk/m2 8,5                                                      

Klimaregnskap for Kringler-Slattum barnehage i 2015

Scope II

Scope II er indirekte klimautslipp fra energibruk, og omfatter klimautslipp fra innkjøpt elektrisitet og fjernvarme. Klimautslippene regnes som indirekte fordi de produseres utenfor 

det som kommunen eier og kontrollerer.

Scope III

Scope III er alle andre indirekte klimautslipp, og omfatter klimautslipp som er en konsekvens av driften til kommunen, men som ikke direkte eies eller kontrolleres av kommunen, 

herunder avfallsbehandling, kmgodtgjørelse og innkjøp.

Viser klimagassutslipp fordelt på Scope I, II og III i henhold til GHG-protokollen.

Antall årsverk: 6,6 Antall barnehagebarn: 27

Antall m2 oppvarmet areal: 422

Scope I

Scope I er direkte klimautslipp fra kilder som eies eller kontrolleres av kommunen. Utslipp som omfattes av scope I er transport med egeneide og leasede fossile kjøretøy, stasjonær 

forbrenning (forbrenning av fyringsolje, naturgass etc.) og utslipp fra kjemiske og fysiske prosesser.



Kategori Forbruk Enhet Klimagassutslipp (kg CO2-ekv) Kommentar

Energibruk

Fyringsolje liter

Transport

Diesel liter

Bensin liter

Totalt

Kategori Forbruk Enhet Klimagassutslipp (kg CO2-ekv) Kommentar

Energibruk

Elektrisitet 189 340            kWh 9 467                                                  

Fjernvarme kWh

Totalt 9 467                                                  

Kategori Forbruk Enhet Klimagassutslipp (kg CO2-ekv) Kommentar

Avfallsbehandling

Restavfall, forbrenning 3 580                 kg 1 973                                                  

Våtorganisk avfall, biogass 1 840                 kg 19                                                       

Papp og papir, materialgjenvinning 525                    kg 185                                                     

Plast, materialgjenvinning 775                    kg 655                                                     

kmgodtgjørelse

Bensin km 67                                                       Euro 4

Diesel km 58                                                       Euro 4

Innkjøp

Forbruksmateriell bygninger kr 19 754                                               

Materialer til vedlikehold kr 3 557                                                  

Matvarer kr 3 132                                                  

Øvrig utstyr kr 1 658                                                  

Kontormateriell kr 908                                                     

Undervisningsmateriell kr 573                                                     

Øvrig inventar/kontormaskiner kr 353                                                     

Medisinsk forbruksmateriell kr 213                                                     

Verktøy kr 71                                                       

Arbeidstøy kr 3                                                          

Total 33 180                                               

Totalt klimagassutslipp i tonn CO2-ekv (Scope I,II og III) 43                                                       

tonn CO2-ekv./årsverk 2,1                                                      

tonn CO2-ekv./elev 0,5                                                      

kg CO2-ekv. fra energibruk/m2 10,4                                                    

Klimaregnskap for Midtbygda barnehage i 2015

Scope II

Scope II er indirekte klimautslipp fra energibruk, og omfatter klimautslipp fra innkjøpt elektrisitet og fjernvarme. Klimautslippene regnes som indirekte fordi de produseres utenfor 

det som kommunen eier og kontrollerer.

Scope III

Scope III er alle andre indirekte klimautslipp, og omfatter klimautslipp som er en konsekvens av driften til kommunen, men som ikke direkte eies eller kontrolleres av kommunen, 

herunder avfallsbehandling, kmgodtgjørelse og innkjøp.

Viser klimagassutslipp fordelt på Scope I, II og III i henhold til GHG-protokollen.

Antall årsverk: 20,5 Antall barnehagebarn: 81

Antall m2 oppvarmet areal: 910

Scope I

Scope I er direkte klimautslipp fra kilder som eies eller kontrolleres av kommunen. Utslipp som omfattes av scope I er transport med egeneide og leasede fossile kjøretøy, stasjonær 

forbrenning (forbrenning av fyringsolje, naturgass etc.) og utslipp fra kjemiske og fysiske prosesser.



Kategori Forbruk Enhet Klimagassutslipp (kg CO2-ekv) Kommentar

Energibruk

Fyringsolje liter

Transport

Diesel liter

Bensin liter

Totalt

Kategori Forbruk Enhet Klimagassutslipp (kg CO2-ekv) Kommentar

Energibruk

Elektrisitet kWh

Fjernvarme 356 150            kWh 12 252                                               

Totalt 12 252                                               

Kategori Forbruk Enhet Klimagassutslipp (kg CO2-ekv) Kommentar

Avfallsbehandling

Restavfall, forbrenning kg

Treavfall, forbrenning kg

Våtorganisk avfall, biogass kg

Glass, materialgjenvinning kg

Metall, materialgjenvinning kg

Papp og papir, materialgjenvinning kg

Plast, materialgjenvinning kg

kmgodtgjørelse

Bensin km

Diesel km

Innkjøp

Kjøp av maskiner kr 3 604                                                  

Materialer til vedlikehold kr 146                                                     

Verktøy kr 69                                                       

Total 3 819                                                  

Totalt klimagassutslipp i tonn CO2-ekv (Scope I,II og III) 16                                                       

tonn CO2-ekv./årsverk

kg CO2-ekv. fra energibruk/m2 1,3                                                      

Klimaregnskap for kunstgressbanen i 2015

Scope II

Scope II er indirekte klimautslipp fra energibruk, og omfatter klimautslipp fra innkjøpt elektrisitet og fjernvarme. Klimautslippene regnes som indirekte fordi de produseres utenfor 

det som kommunen eier og kontrollerer.

Scope III

Scope III er alle andre indirekte klimautslipp, og omfatter klimautslipp som er en konsekvens av driften til kommunen, men som ikke direkte eies eller kontrolleres av kommunen, 

herunder avfallsbehandling, kmgodtgjørelse og innkjøp.

Viser klimagassutslipp fordelt på Scope I, II og III i henhold til GHG-protokollen.

Antall årsverk: 

Antall m2 oppvarmet areal: 9600

Scope I

Scope I er direkte klimautslipp fra kilder som eies eller kontrolleres av kommunen. Utslipp som omfattes av scope I er transport med egeneide og leasede fossile kjøretøy, stasjonær 

forbrenning (forbrenning av fyringsolje, naturgass etc.) og utslipp fra kjemiske og fysiske prosesser.


