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SAMMENDRAG 

Asplan Viak har på oppdrag for Klimapartnere Troms satt 

opp klimaregnskap for alle medlemmer som har 

rapportert data på bidrag. Klimaregnskapet er gjeldene 

for år 2017 og skal dekke både direkte og indirekte 

klimagassutslipp, altså være et klimafotavtrykk av 

virksomheten.  

Summerer vi opp alle klimaregnskap for alle medlemmer 

får vi et totalt bidrag på 297 309 tonn CO₂ ekvivalenter. 

Dette er eksempelvis mer enn alle utslipp fra 

personbilbruk i Troms. Deler av disse utslippene skjer 

lokalt, spesielt transportutslipp. Indirekte utslipp av vare 

og tjenestekjøp har imidlertid i seg klimagassutslipp fra 

både inn og utland. For de virksomheter der indirekte 

utslipp dominerer er det derfor viktig å benytte sin 

innkjøpsmakt i å stille miljøkrav til underleverandører.  

Vi foreslår at klimaregnskap benyttes som hjelp til 

medlemmer i å prioritere sin innsats i å redusere sitt 

klimafotavtrykk. Totalt antall tonn CO₂ ekvivalenter i seg 

selv er et dårlig mål. En satsning på kollektivtrafikk vil øke 

fylkeskommunens klimafotavtrykk, eksempelvis, selv om 

dette er et godt klimatiltak. På sikt bør det derfor også 

opprettes spesifikke indikatorer for måloppnåelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto i rapporten:  

 Forside, Gaute Bruvik – visitnorway.com 

 Andre side, Alexander Benjaminsen – visitnorway.com 

 Bakside: C.H. – visitnorway.com
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Klimaregnskap Klimapartnere Troms, 
tonn CO₂ ekv. 

2017 

Asko Nord 1 050 

Asplan Viak 124 

Avinor - 

Cowi 63 

Din Taxi - 

Framtiden i våre hender 6 

Ishavskraft - 

iTet - 

JM Hansen 5 499 

Kåfjord kommune 2 894 

Remiks 3 836 

SpareBank 1 1 756 

Spider 95 

Troms Fylkeskommune 133 228 

Tromsø kommune 86 789 

UiT, Norges arktiske universitet 28 778 

Universitetssykehuset Nord-Norge 15 190 

Totalt 279 309 

 

 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Asko

Asplan Viak

Avinor

Cowi

Din Taxi

Framtiden i våre hender

Ishavskraft

iTet

JM Hansen

Kåfjord kommune

Remiks

SpareBank 1

Spider

Troms Fylkeskommune

Tromsø kommune

UiT

Universitetssykehuset

Totalt

Klimafotavtrykk 2017

Scope 1 Scope 2 Scope 3



 
 

7 
 

METODE FOR 
KLIMAREGNSKAP 

Klimaregnskapet i denne rapporten baserer seg på 
standarden «Greenhouse Gas Protocol» utviklet av 
World Resources Institute og World Business 
Council for Sustainable Development. Dette er den 
mest anvendte metoden verden over for å måle 
virksomheters utslipp av klimagasser. ISO standard 
1064-I er basert på denne. Her brukes et 
fotavtrykksperspektiv som betyr at både direkte og 
indirekte utslipp inkluderes.  

Resultatene i rapporten presenteres i tonn CO₂ 
ekvivalenter. Denne indikatoren sier hvor stor 
klimapåvirkning de ulike klimagasser har i forhold til 
ett tonn CO₂. Standarden omfatter følgende 
klimagasser: CO₂ (karbondioksid), CH4 (metan), N2O 
(lystgass) , SF6, HFK- og PFK-gasser.  
 

 

 

 

Rapportering i henhold til GHG protokollen 

Klimaregnskapet er inndelt i tre nivåer (scopes) som 
består av både direkte og indirekte utslippskilder. 
De fleste utslippsfaktorene er hentet fra 
utslippsdatabasen Ecoinvent v3, den mest bruke 
databasen for utslippsinventarer av ulike prosesser. 
Ellers er det brukt kryssløpsanalyse for å beregne 
scope 3-utslipp der fysiske data ikke er tilgjengelig. 

Scope 1 
Dette nivået inkluderer alle utslippskilder knyttet til 
driftsmidler der organisasjonen har operasjonell 
kontroll. Dette inkluderer all bruk av fossilt brensel 
for stasjonær bruk eller transportbehov. 

Scope 2 
Scope 2 utslipp inkluderer indirekte utslipp knyttet 
til innkjøpt elektrisitet og fjernvarme/-kjøling. Etter 
revisjon av GHG protokollen fra 2015 skal selskap 
benytte en såkalt todelt rapportering for 
elektrisitet. Her rapporteres det både fra et 
lokasjonsbasert og et markedsbasert perspektiv. I 
rapportene for hver virksomhet er det benyttet et 
lokasjonsbasert perspektiv. En forklaring av todelt 
rapportering og resultater for markedsbaserte 
utslipp er gitt på side 45. 
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Scope 3 

Her rapporteres indirekte utslipp knyttet til 
innkjøpte varer eller tjenester. Dette er utslipp som 
skjer utenfor virksomhetens område, men som de 
likevel kan påvirke gjennom innkjøpte varer og 
tjenester. For mange virksomheter representerer 
scope 3 en betydelig del av klimaregnskapet, men 
det kan ofte være vanskelig å finne data. Vi 
benytter fysiske faktorer for noen scope 3 kilder 
som flyreiser og avfallsbehandling. 

Der fysiske utslippsfaktorer ikke er tilgjengelig 
benyttes miljøutvidet kryssløpsanalyse (EEIOA) for 
økonomiske innsatsfaktorer. I en miljøutvidet 
kryssløpsanalyse benyttes utslipp og aktivitetsdata 
for et standard utvalg næringslivs-sektorer (SN2007 
/NACE rev2) for å beregne utslippene som ligger 
bak innkjøpene innen hver sektor. Siden koblingen 
da vil være på sektornivå er det viktig å være klar 
over at usikkerheten for resultatene blir større enn 
for scope 1 og 2. Det er likevel nyttig å ha disse med 
for å identifisere relativ størrelsesorden og mulige 
tiltak for å redusere disse bidragene. 
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KLIMAREGNSKAP FRA PARTNERVIRKSOMHETENE 

 

Vi har her inkludert klimaregnskapet til alle 

partnervirksomhetene som har rapportert 

klimafotavtrykk i 2017, samt tall for 2016. 

Klimaregnskapet baserer seg på selvrapportering 

avhengig av hvilken data er tilgjengelig for 

virksomhetene. Formålet med arbeidet er at 

virksomhetene skal få oversikt over hvilke data de 

trenger, og hva de største utslippskildene for 

virksomheten er. Det kan være noen endringer i hva 

som er rapportert i 2016 og 2017. Det er derfor 

forsøkt å vise hvilke utslippsposter som er 

rapportert fra år til år. Fremover er det viktig at 

virksomhetene rapporterer på samme poster 

konsekvent for å kunne muliggjøre år-til-år 

sammenligninger. 
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ASKO er Norges største grossist, og leverer 

dagligvarer til NorgesGruppens kjeder. ASKO er 

også en betydelig leverandør til 

serveringsmarkedet. Med 600 lastebiler på veien 

hver dag er ASKO en av Norges største 

transportbedrifter. 

ASKO NORD AS er lokalisert i Ramfjordbotn i 

Tromsø kommune, i et moderne lavenergibygg på 

30 000 kvm. Vi er en av Nord-Norges største 

bedrifter, med en omsetning på over 3 milliarder og 

160 ansatte. Vår kjernevirksomhet er effektiv 

logistikk og vareforsyning til våre kunder innenfor 

dagligvare- og serveringsbransjen. 

ASKO har en ambisjon om å bli bærekraftig og 

klimanøytral. Det betyr at vi skal ha fokus på 

energieffektiviserende tiltak og ikke minst 

fornybare ressurser. Denne ambisjonen krever 

store investeringer, spesielt innenfor energi og 

transport. ASKO skal være i førersetet innenfor 

disse områdene og vi skal våge å satse – og vi skal 

være villige til å betale utover hva som er kravet til 

bedriftsøkonomisk avkastning. 

For å sikre kontinuerlig fokus i alle ledd i 

organisasjonen er alle ASKO-selskapene sertifisert i 

henhold til ISO 14001 – en miljøstandard som stiller 

krav til kontinuerlige forbedringer og eksterne 

revisjoner.  
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KLIMAREGNSKAP (tonn CO2 e.) 2016 2017 

Sum direkte utslipp (Scope 1) 3 289,2 749,9 

Dieselforbruk, egne kjøretøy 3 283,0 728,8 

Bioetanol 4,6 16,0 

HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) 1,5 5,1 

Sum indirekte utslipp knyttet til innkjøpt energi 
(Scope 2) 41,5 25,3 

Elektrisitet i kWh, norsk produksjonsmiks 60,5 59,8 

El solgt (av tidligere oppg.) -19,1 -34,5 

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 528,8 275,3 

Kontormateriell 215,6 22,4 

Leieutgifter, inkl. energi 50,8 42,7 

Diett og overnatting 2,0 2,1 

Reiseutgifter (uspesifiserte) 159,6 159,6 

Restavfall, inkl. våtorganisk 6,6 7,9 

Papp og papir 64,9 26,5 

Plast 7,2 14,1 

Ansattes reise til og fra jobb 22,1  

Sum utslipp 3 859,5 1 050,5 

  

Energibruk
3 %

Varekjøp
2 %

Bygg
4 %

Transport og reise
15 %

Tjenestekjøp
5 %

Direkteutslipp
71 %
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Asplan Viak AS er et av landets største 
konsulentselskaper med rådgivende ingeniører, 
arkitekter, landskapsarkitekter og 
utredere/planleggere. Selskapet tilbyr tverrfaglig 
rådgivning og analyser for offentlig og privat sektor. 
Asplan Viak AS eies av Stiftelsen Asplan og har ca. 
880 ansatte ved 31 kontorer i Norge.  

Miljø er et av de utvalgte satsingsområdene hos 
Asplan Viak. Dette fordi Asplan Viak vet at 
bevissthet rundt relevante miljøaspekter og 
samspill mellom forskjellige fagdisipliner i en tidlig 
prosjektfase er viktig for å oppnå gode og helhetlige 
løsninger. 

Asplan Viak er ISO 14001-sertifisert. Standarden 
forplikter Asplan Viak til å dokumentere at firmaets 
miljøpåvirkning stadig forbedres. Selskapet har også 
i mange år vært sertifisert som Miljøfyrtårn. Det er 
utnevnt miljøansvarlige ved hvert kontor som har 
ansvar for å følge opp miljøarbeidet på kontoret, og 
alle kontor utarbeider eget miljøprogram. 

Asplan Viak har utarbeidet klimagassregnskap etter 
FNs GHG protokoll siden 2008 og rapporterer til FNs 
Global Compact. Vår visjon for miljøarbeidet er: 
«Asplan Viak skal tilby bærekraftige løsninger i alle 
oppdrag». 
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KLIMAREGNSKAP (tonn CO2 e.)  2016 2017 

Sum direkte utslipp (Scope 1) 0,0 0,0 

Sum indirekte utslipp knyttet til innkjøpt energi 
(Scope 2) 4,3 2,3 

Elektrisitet, norsk produksjonsmiks 4,3 2,3 

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 43,1 121,8 

Kontormateriell 1,1 1,7 

Matvarer (til konsum) 21,0 24,2 

Annet forbruksmateriell 0,1 0,6 

Inventar og utstyr 1,5 17,0 

Kjøretøy og maskiner 0,1 1,7 

Leieutgifter, inkl. energi 3,4  

Leieutgifter, ekskl. energi  23,4 

Annen landbasert transport (buss, taxi etc.) 5,0 5,0 

Flyreiser, innenlands 1,5 15,2 

Flyreiser, utenlands  0,4 1,0 

Flyreiser, NOK benyttet 2,8 25,3 

Togreiser 0,6 0,6 

Sjøtransport (ferge, hurtigbåt, etc.) 3,5 1,2 

Diett og overnatting 1,3 1,3 

Konsulenttjenester 0,2 2,2 

Kjøregodtgjørelse  0,8 1,1 

Sum utslipp 47,4 124,1 

 

 

 

Energibruk
2 %

Varekjøp
36 %

Bygg
19 %

Transport og reise
41 %

Tjenestekjøp
1,8 %
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Tromsø lufthavn, Langnes ble åpnet 14. september 
1964. Den erstattet den gamle sjøflyhavnen, og ble 
raskt Nord-Norges hovedflyplass. Ny terminal ble 
bygget i 1976/77, og enda en ny terminal ble 
etablert i 1997. 

I 2016 gikk ca. 2.700 tonn frakt/post og nærmere 2 
millioner passasjerer via Tromsø lufthavn. I tillegg til 
de reisende kommer alle som skal hente eller 
bringe sine kjære, venner eller forbindelser. Ca. 
6000 mennesker er hver dag innom lufthavnen. Til å 
betjene alle disse, samt alle luftfartøyene, er vi 
rundt 700 stolte og lidenskapelige personer som har 
sitt daglige virke på flyplassen. Lufthavnen har to 
terminalbygninger, 9 utganger og 10 
flyoppstillingsplasser. Vi er i gang med planlegging 
av ny terminal og regner med at denne skal stå 
ferdig i løpet av 2020. 

Tromsø by regnes av mange som Nord-Norges 
hovedstad. Det innebærer et aktivt næringsliv, hvor 
både nasjonale, regionale og lokale aktører innen 
reiseliv, forskning/utvikling, helse, undervisning og 
øvrige servicetjenester er representert. Olje og 

gass, samt samferdsel er også blitt store næringer i 
byen. Byen har hatt en netto tilvekst på 1000 nye 
borgere årlig, en vekst vi regner med vil fortsette. 

Vårt mål med dagens og morgendagens lufthavn er 
å bli mer synlig og tilstede. Vi skal og vil være en 
premissgiver for nordnorsk luftfart og reiseliv. Men 
vi vil også være med på å forme byens og fylkets 
næringsliv ved, så langt vi kan, å tilrettelegge for 
nye flyruter og tilbud. 

Avinor Tromsø lufthavn skal forbedre egen 
miljøprestasjon og være en drivkraft i miljøarbeidet 
i luftfarten. Miljøstrategien dekker alle Avinors 
vesentlige miljøaspekter, med særlig vekt på 
aspektene klimagassutslipp, fly- og helikopterstøy 
og utslipp til vann og grunn. Strategien skal 
operasjonaliseres av stab og linje. I perioden 2017-
2018 etableres ny miljøstyring som er i henhold til 
ISO 14001. De prosentvis største bidragsyterne til 
klimaregnskapet er flybevegelser under 3000 fot 
(57 % av lufthavnens CO2- utslipp) og 
tilbringertjenester (41 %). 
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COWI-gruppen er en av Nord-Europas ledende 
rådgivervirksomheter med ca. 6200 medarbeidere 
på verdensbasis. COWI Norge har ca. 1100 ansatte 
fordelt på 21 kontorer. Verdens nordligste COWI-
kontor ligger i Tromsø og har en solid kombinasjon 
av bredde- og spisskompetanse innen fagområder 
som: 

 Energi 
 Varmepumper og fornybar energi 
 BREEAM 
 Miljø 
 Bygg 
 Brann 
 Elektro 
 Automasjon 
 Sprinkler 
 VVS 
 Samferdsel og veg 

COWIs «One Company thinking» sørger for tett 
internasjonalt samarbeid og at våre fagdivisjoner i 
Norge innen Bygninger, transport og bymiljø og 
Vann og miljø gir våre kunder en sikkerhet for riktig 

ekspertise og pris der vi sammen kommer frem til 
det best tilpassede produktet for tiden fremover. 

Nærhet til kunde og marked er den beste 
forutsetningen for gode prosjektløsninger. Vårt mål 
er at konsernets samlede kompetanse skal være 
tilgjengelig for samtlige medarbeidere, uavhengig 
av geografisk tilhørighet. På den måten mener vi 
veien til kvalifiserte råd blir kortest for våre kunder. 

COWI har vært med i Grønt Nettverk i Tromsø-
området i flere år og har vært Miljøfyrtårn siden 
2002. 
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Energibruk
11 %

Varekjøp
16 %

Transport og 
reise
37 %

Tjenestekjøp
0,3 %

Direkteutslipp
36 %

 
KLIMAREGNSKAP (tonn CO2 e.) 2016 2017 

Sum direkte utslipp (Scope 1) 0,0 0,0 

Sum indirekte utslipp knyttet til innkjøpt 
energi (Scope 2) 4,5 1,7 

Elektrisitet, norsk produksjonsmiks 4,5 1,7 

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 35,4 61,6 

Kontormateriell 3,9  

Annet forbruksmateriell 2,5  

Leieutgifter ekskl. energi  6,0 

Andre driftsutgifter bygg  10,4 

Annen landbasert transport (buss, taxi etc.) 1,4  

Flyreiser, innenlands  30,9 

Flyreiser, NOK benyttet 10,4  

Togreiser 0,1 0,1 

Sjøtransport (ferge, hurtigbåt, etc.) 0,2  

Diett og overnatting 2,7  

Konsulenttjenester 0,1  

Restavfall, inkl. våtorganisk 0,0 0,01 

Papp og papir 0,0 0,05 

Plast 0,0 0,01 

Kjøregodtgjørelse  1,6 1,7 

Ansattes reise til og fra jobb 12,5 12,5 

Sum utslipp 39,9 63,4 
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Din Taxi AS i Tromsø har sitt utspring i Stein 
Sørensen Persontransport AS (SSP) – et selskap med 
over 40 års erfaring innen persontransport. I 
september 2008 startet Din Taxi med prøvedrift og 
en måned senere var vi i full gang med å frakte 
passasjerer rundt i byen. Våren 2017 har vi 36 
drosjer i drift, og nye løyver kommer stadig til. I 
løpet av sommeren vil vi ha ca 40-45, hvorav 
minimum 5 el-biler. SSP har i tillegg ca 20 
minibusser og to storbusser. 

Gjennom 40 år med persontransport, syketransport 
og skolekjøring i SSP, vet vi alt om viktigheten av 
service og pålitelighet i alle ledd. Derfor tar vi 
private kunder og bedriftskunder like seriøst og 
bestreber oss å framstå som selskapet som er best 
på service. 

Som et relativt nytt selskap og med nye løyver har 
vi muligheten til å sette miljøet i fokus. Nye biler gir 
oss anledning til å være et miljøvennlig selskap. Vi 
påvirker våre løyvehavere til å anskaffe 
miljøvennlige biler, og flere av våre løyver er 
øremerket hybridbiler. Våre sjåfører læres opp i 

miljøvennlig og økonomisk kjøring gjennom vårt 
”Eco-driving”-kurs, og en bil fra Din Taxi har 
begrenset anledning til å stå på tomgang. Vi er 
sertifisert som Miljøfyrtårn. 
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KLIMAREGNSKAP (tonn CO2 e.)  2016 2017 

Sum direkte utslipp (Scope 1) 517,6 
 

Dieselforbruk, egne kjøretøy 517,6 
 

Sum indirekte utslipp knyttet til innkjøpt 
energi (Scope 2) 0,1 

 

Elektrisitet, norsk produksjonsmiks 0,1 
 

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 203,2 
 

Kontormateriell 4,2  

Matvarer (til konsum) 10,8  

Inventar og utstyr 6,7  

Kjøp av transportkjøretøy 137,1  

Leieutgifter, inkl. energi 7,3  

Flyreiser, NOK benyttet 13,2  

Diett og overnatting 3,3  

Reiseutgifter (uspesifiserte) 5,4  

Konsulenttjenester 15,3  

Restavfall, inkl. våtorganisk 0,0  

Papp og papir 0,0 
 

Sum utslipp 720,9 
 

  

Energibruk
0,01%

Varekjøp
22 %

Bygg
1 %

Transport 
og reise

3 %

Tjenestekjøp
2 %

Direkteutslipp
72 %
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Framtiden i våre hender Nord (FIVH Nord) er et 

regionlag under Framtiden i våre hender, Norges 

største miljø- og solidaritetsorganisasjon med over 

27 000 medlemmer.  

FIVH Nord arbeider for etisk forsvarlig og 

miljøvennlig forbruk med et lokalt perspektiv. Vi har 

mye fokus på hva den enkelte kan gjøre for å bli 

mer miljøvennlig i hverdagen - både hjemme og på 

jobben. Blant annet oppmuntrer vi til bruk av grønn 

transport (beina og buss), og kan hjelpe 

virksomheter til å bli Miljøfyrtårn. Vi er innovative 

og ønsker samarbeid om nye prosjekter innen 

delingsøkonomi, solenergi og grønne bygg. 

FIVH Nord er Miljøfyrtårn og har i flere år ledet 

Grønt Nettverk, et bedriftsnettverk for 

miljøsertifiserte virksomheter i Tromsø. 

Klimapartnere Troms bygger videre på dette 

arbeidet.  
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KLIMAREGNSKAP (tonn CO2 e.)  2016 2017 

Sum direkte utslipp (Scope 1) 0,09 0,3 

Bensinforbruk, egne kjøretøy 0,09  

Dieselforbruk, egne kjøretøy  0,3 

Sum indirekte utslipp knyttet til innkjøpt energi 
(Scope 2) 0,08 0,2 

Direkte vannkraft 0,08  

Elektrisitet i kWh, norsk produksjonsmiks  0,2 

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 2,65 5,2 
Kontormateriell 0,10 0,5 
Matvarer (til konsum) 0,45 0,9 
Annen landbasert transport (buss, taxi etc.) 0,08 0,2 
Flyreiser, innenlands 1,47 3,1 
Togreiser 0,05 0,2 
Diett og overnatting 0,06 0,08 
Konsulenttjenester 0,42  
Restavfall inkl. våtorganisk  0,001 
Papp og papir 0,02 0,03 

Plast 0,001 0,002 

Sum utslipp 2,83 5,7 
 

  

Energibruk
3 %

Varekjøp
24 %

Bygg
4 %

Transport og reise
63 %

Tjenestekjøp
1 %

Direkteutslipp
5 %
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Ishavskraft AS er Nord-Norges største 
kraftleverandør, med ca. 100.000 kunder og en årlig 
omsetning på ca. 1,3 mrd. kroner. Selskapet har 
nesten 60 ansatte i Alta og Tromsø, og er eid av 
Troms Kraft. 

Ishavskraft AS hører hjemme i storslått natur som 
er særlig utsatt for klimaendringer. Derfor føler de 
et ansvar for å være en del av løsningen. Med 
bakgrunn i den globale forurensningen, med 
miljøbelastningen og klimaendringene det 
medfører, har det tidlig vært viktig å tilby 100 % 
fornybar kraft til selskapets kunder. 

Engasjerte privatkunder, kompetente og 
profesjonelle bedriftskunder med nasjonale og 
internasjonale markeder, samt ambisiøse offentlige 
virksomheter, har siden oppstarten vært med på å 
bygge selskapet til det det fremstår som i dag. 
Ishavskraft AS tilbyr prisvinnende kundeservice og 
er sertifisert som Miljøfyrtårn, ISO 9001, ISO 
14001 og OHSAS 18001. 

  

http://www.miljofyrtarn.no/
https://www.standard.no/nyheter/nyhetsarkiv/kvalitet-og-risiko/2015/iso-9001-standarden-for-kvalitetsledelse-i-ny-versjon/
http://www.standard.no/fagomrader/miljo-og-barekraft/miljostyring----iso-14000/iso-14001-for-miljo--ny-utgave-2015/
http://www.standard.no/fagomrader/miljo-og-barekraft/miljostyring----iso-14000/iso-14001-for-miljo--ny-utgave-2015/
http://www.standard.no/nyheter/nyhetsarkiv/arbeidsliv/2013/styringssystemer-for-arbeidsmiljo---ohsas-18001-og-18002/
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KLIMAREGNSKAP (tonn CO2 e.)  2016 2017 

Sum direkte utslipp (Scope 1) 0,0 
 

Sum indirekte utslipp knyttet til innkjøpt energi 
(Scope 2) 4,4 

 

Elektrisitet, norsk produksjonsmiks 4,4 
 

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 69,1 
 

Matvarer (til konsum) 0,0  

Innkjøp av papir, papp, papirmasse 0,0  

Annen landbasert transport (buss, taxi etc.) 0,0  

Flyreiser, innenlands 65,1  

Togreiser 0,1  

Restavfall, inkl. våtorganisk 0,0  

Papp og papir 0,6  

Plast 0,0  

MG våtorganisk (kompost) 0,1  

MG glass (glass) 0,1  

Ansattes reise til og fra jobb 2,2  

Biltransport av ansatte i arbeid 0,8 
 

Sum utslipp 73,5 
 

 
 

Energibruk
6%

Varekjøp
0,1 %

Transport og reise
89%

Tjenestekjøp
1%

Direkteutslipp
4%
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iTet jobber hver dag for at virksomheter skal nå sine 
mål. Vi gjør dette gjennom våre medarbeidere som 
ønsker at din virksomhet skal kunne oppnå 
effektivisering, kostnadsreduksjoner og 
tidsbesparelser ved bruk av informasjonsteknologi. 
Helt siden 1964 har vi jobbet for at virksomheter 
skal kunne ta i bruk nye løsninger og ny teknologi. 
Det gjør vi ved å stadig finne smarte måter å hjelpe 
våre kunder til å få smidige forretningsprosesser. 
Slik utvikler vi våre kunder til å nå sine mål. 

“Vi jobber aktivt og målrettet for å kontinuerlig 
redusere vår direkte og indirekte påvirkning på det 
ytre miljø. Vi var CO2-nøytral i 2009, og vår 
målsetning er å ha et negativt utslipp i årene 
fremover. Dette gjøres gjennom reduksjon av eget 
CO2-utslipp og kjøp av klimakvoter”. Som en 
kontorbedrift har vi tre viktige fokusområder: Egne 
utslipp, strøm og våre kunder. 

iTet er ISO 14001:2005-sertifisert, og som vi sier 
det: Der iTet ligger foran spares miljøet til de som 
kommer etter! 
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KLIMAREGNSKAP (tonn CO2 e.)  2016 2017 

Sum direkte utslipp (Scope 1) 19,6 
 

Bensinforbruk, egne kjøretøy 19,6 
 

Sum indirekte utslipp knyttet til innkjøpt energi 
(Scope 2) 4,4 

 

Elektrisitet, norsk produksjonsmiks 4,4 
 

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 198,0 

 

Leieutgifter, inkl. energi 120,9 
 

Annen landbasert transport (buss, taxi etc.) 3,1 
 

Flyreiser, innenlands 50,5 
 

Togreiser 2,8 
 

Sjøtransport (ferge, hurtigbåt, etc.) 1,6 
 

Diett og overnatting 14,5 
 

Kjøregodtgjørelse  4,7 
 

Sum utslipp 217,6 

 

   

Energibruk
2 %

Bygg
54 %

Transport og reise
33 %

Direkteutslipp
11 %
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JM Hansen kjennetegnes av smarte løsninger og en 
dynamisk, kompetent og ambisiøs arbeidsstokk. 
Gjennom 100 år har bedriften etablert seg som en 
av de største lokal eide kompetansebedriftene 
innen elektroinstallasjon og automasjon i Nord-
Norge, både innen landbasert og maritim sektor. 

Kort om JM Hansen-konsernet: 

 Over 180 ansatte 
 Hovedkontor i Tromsø 
 Avdelinger på Svalbard og Storsteinnes 
 Montørstasjoner i Hammerfest og Havøysund 
 Salgsagent i Russland mot maritim næring 
 Elektroinstallasjon 
 Høyspent og lavspent 
 Brann og sikkerhet 
 Bygg automasjon – Styring og overvåkning 
 Energieffektivisering 
 Smarthus 
 Industriautomatisering – instrumentering 
 Elektronikk 
 Skipselektro 
 Avbruddsfri forretning – Livsløpskostnader 

 Helse, miljø og sikkerhet 

JM Hansen er ISO-9001 sertifisert, Achillesregistrert 
og sertifisert som Miljøfyrtårn. 
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Energibruk
0,1 %

Varekjøp
76%

Bygg
2%

Transport og 
reise
5%

Tjenestekjøp
12,5 %

Direkteutslipp
4%

KLIMAREGNSKAP (tonn CO2 e.)  2016 2017 
Sum direkte utslipp (Scope 1) 197,9 199,3 
Dieselforbruk, egne kjøretøy 197,9 197,8 
Bensinforbruk, egne kjøretøy  1,5 

Sum indirekte utslipp knyttet til innkjøpt energi 
(Scope 2) 6,7 7,9 
Elektrisitet, norsk produksjonsmiks 6,7 7,9 

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 3 835,9 5 291,7 
Kontormateriell 67,6 122,1 
Matvarer (til konsum) 29,1 30,9 
Inventar og utstyr 197,8 196,3 
Elektroniske komponenter 174,6 209,6 
Tekniske komponenter 542,6 651,3 
Electrical equipment 2 480,9 2 977,8 
Leieutgifter, ekskl. energi 69,6 66,4 
Andre driftsutgifter bygg 59,0 64,6 
Annen landbasert transport (buss, taxi etc.) 14,5 14,8 
Flyreiser, NOK benyttet 124,3 221,4 
Diett og overnatting 36,9 36,7 
Reiseutgifter (uspesifiserte) 16,5 11,6 
Konsulenttjenester 12,1 571,2 
Offentlige tjenester 4,4 5,5 
Restavfall inkl. våtorganisk  0,8 
Papp og papir  4,1 
Plast  0,1 
Kjøregodtgjørelse  6,3 7,0 
Ansattes reise til og fra jobb  99,6 

Sum utslipp 4 040,5 5 498,9 
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Remiks Miljøpark AS er et aksjeselskap som eies i 
sin helhet av Tromsø kommune og Karlsøy 
kommune. Hovedkontoret er lokalisert på nordre 
del av Tromsøya i helt nye moderne bygg. 

Remiks’ formål er å være totalleverandør av 
avfallstjenester både for husholdningene og 
næringslivet. Selskapet skal ivareta de lovpålagte 
tjenestene innenfor renovasjon i Tromsø kommune 
og Karlsøy kommune. Selskapet skal være et 
kunnskaps- og innovasjonssenter, og en regional 
pådriver innenfor tema knyttet til avfall og miljø. 
Oppgavene skal utføres på en effektiv, miljømessig 
og samfunnsansvarlig måte. 

Konsernet Remiks Miljøpark AS er delt opp i to 
adskilte økonomiske aktiviteter: 
husholdningsrenovasjon (selvkost) og 
næringsrenovasjon (forretningsmessig drift). 

Remiks tar imot og behandler over 60 000 tonn 
avfall pr. år. Remiks Miljøpark AS er ansvarlig for 
innsamling og behandling av avfall fra ca 77 000 
innbyggere i Tromsø og Karlsøy, og er også ledende 

i Tromsøregionen innen tilbud av avfallsløsninger 
for næringslivet. Remiks Miljøpark AS har ca 100 
ansatte. 

Remiks er sertifisert i henhold til ISO 9001 og 14001 
for kvalitet og miljø. 
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Energibruk
7,7 %

Varekjøp
65%

Direkteutslipp
27%

KLIMAREGNSKAP (tonn CO2 e.)  2016 2017 
Sum direkte utslipp (Scope 1) 621,1 1 046,5 
Bensinforbruk, egne kjøretøy 1,1  
Dieselforbruk, egne kjøretøy 619,9  
Bensin, diesel  1 046,5 

Sum indirekte utslipp knyttet til innkjøpt energi 
(Scope 2) 51,3 293,8 
Elektrisitet, norsk produksjonsmiks 51,3  
Fjernvarme nasjonal miks  293,8 

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 4 086,1 2 495,8 
Kontormateriell 10,4 5,2 
Matvarer (til konsum) 54,1 70,9 
Inventar og utstyr 242,9  
Kjøretøy og maskiner 208,3 576,2 
Post, banktjenester, telefon 14,1 16,9 
Annonse, reklame og informasjon 87,9 47,6 
Opplæring og kurs 44,5 30,9 
Utgifter og godtgjørelser for reiser  152,0 73,3 
Drift av egne transportmidler 1 238,8 1 270,4 
Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 21,8 25,8 
Leie av lokaler og grunn 476,3 378,7 
Kjøp, leie og leasing av transportmidler 211,6  
Kjøp, leie og leasing av maskiner 186,2  
Vedlikehold og byggetjenester 57,8  
Serviceavtaler og reparasjoner 264,8  
Avskrivning på driftsbygninger 111,9  
Avskrivning på maskiner og transportmidler 644,7  
Ansattes reise til og fra jobb 58,1  
Sum utslipp 4 758,4 3 836,1 
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SpareBank 1 Nord-Norge har vokst i takt med 
utviklingen av lokalsamfunnene og landsdelen. 
Mens Nord-Norge i det nye århundret har 
framtidsrettede næringer som spenner fra havbruk 
og fiskeri, til høyteknologi og reiseliv, er vi blitt et 
moderne finanshus som ved utgangen av 3. kvartal 
2016 hadde en forvaltningskapital på 89 milliarder 
kroner. 

Hos oss får du utført alle banktjenester. Dette 
inkluderer betaling, sparing, lån og forsikring. Vi er 
lett tilgjengelig med 38 kontorer i 36 kommuner i 
landsdelen, inkludert Svalbard. I tillegg finner du oss 
selvsagt på nett og mobil. 

Ca. 270 000 personkunder og ca. 33 000 
bedriftskunder (inkludert offentlig sektor, lag og 
foreninger) har valgt oss som sin bankforbindelse. 

Hovedkontoret til Sparebank 1 Nord-Norge er 
sertifisert som Miljøfyrtårn, og har vært med i 
Grønt Nettverk i Tromsø i flere år. Det forventes at 
de ansatte er seg bevisst de konsekvenser deres 
adferd og beslutninger kan få for miljøet, og tar 

aktive miljøgrep på sin arbeidsplass. Konsernet skal 
være en foregangsbedrift i å ta vare på natur og 
miljø, både ved å minimere egne miljøbelastninger 
og ved å ta i bruk miljøvennlige løsninger. 
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KLIMAREGNSKAP (tonn CO2 e.)  2016 2017 

Sum direkte utslipp (Scope 1) 18,4 34,2 

Dieselforbruk, egne kjøretøy 12,8 20,6 

Bensinforbruk, egne kjøretøy 5,6 13,6 

Sum indirekte utslipp knyttet til innkjøpt 
energi (Scope 2) 160,2 145,6 

Fjernvarme, nasjonal miks 40,1 44,9 

Elektrisitet, norsk produksjonsmiks 120,1 100,8 

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 1 312,6 1 575,8 

Flyreiser, innenlands 86,0 1 139,6 

Flyreiser, utenlands  286,8 343,6 

Restavfall, inkl. våtorganisk 0,7 4,0 

Papp og papir 115,9 15,7 

EG restavfall 78,4 0,1 

Kjøregodtgjørelse  21,2 72,7 

Sum utslipp 1 491,2 1 755,6 

 

 
  

Energibruk
8 %

Transport og reise
85 %

Tjenestekjøp
1 %
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6 %
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Spider Industrier AS er et teknologiselskap innenfor 
automasjon, elektro, service og produktutvikling. Vi 
kan vise til stor spennvidde og gode referanser 
både innen det offentlige, nærings- og 
privatmarkedet siden 1987. 

Kort om Spider Industrier: 

 Har vært i markedet i 30 år 
 33 ansatte 
 Elektroinstallasjon 
 Automasjon-styring og overvåking 
 Godkjent lærlingebedrift 
 Energieffektivisering 
 Smarthus 
 Brann og sikkerhet 
 Helse, miljø og sikkerhet 
 Jobber over hele landet 
 Medlem av Haneseth-gruppen med over 300 

ansatte 

Spider Industrier er Achilles- og Sellicha-registrert 
og sertifisert som Miljøfyrtårn. 
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KLIMAREGNSKAP (tonn CO2 e.)  2016 2017 
Sum direkte utslipp (Scope 1) 41,7 34,9 
Dieselforbruk, egne kjøretøy 41,7 34,9 

Sum indirekte utslipp knyttet til innkjøpt 
energi (Scope 2) 3,0 2,8 
Elektrisitet, norsk produksjonsmiks 3,0 2,8 

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 46,8 57,5 
Kontormateriell 0,9 0,9 
Matvarer (til konsum) 1,1 1,2 
Annet forbruksmateriell 0,2 0,7 
Inventar og utstyr 0,9 0,9 
Kjøretøy og maskiner 0,4 3,7 
Elektroniske komponenter 0,8 1,1 
Tekniske komponenter 0,5 11,4 
Leieutgifter, ekskl. energi 6,2 6,1 
Annen landbasert transport (buss, taxi etc.) 0,4 0,4 
Flyreiser, NOK benyttet 19,7 17,3 
Togreiser 0,0 0,0 
Sjøtransport (ferge, hurtigbåt, etc.) 0,4 0,3 
Diett og overnatting 0,5 0,5 
Reiseutgifter (uspesifiserte) 0,8 0,8 
Konsulenttjenester 0,2 0,1 
Offentlige tjenester 0,0 0,0 
Restavfall, inkl. våtorganisk 0,4 0,3 
Papp og papir 0,2 0,3 
Plast 0,0 0,0 
Kjøregodtgjørelse  0,0 0,0 
Ansattes reise til og fra jobb 13,1 11,4 

Sum utslipp 91,5 95,2 
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Fylkeskommunen arbeider for at hele regionen vil 
være et attraktivt og godt sted å bo, arbeide og leve 
i. Økt verdiskaping og bærekraftig utvikling er 
nøkkelord i denne sammenheng. 

I desember 2015 vedtok fylkestinget regional 
strategi for klima og energi i Troms 2015 – 2025. 
Der slås det fast at nasjonale klimamål også 
innebærer forpliktelser og muligheter i Troms. 
Strategien anbefaler som en del av oppfølgingen for 
å møte klimautfordringene, å etablere 
Klimapartnere Troms – et offentlig-privat samarbeid 
for å utvikle og iverksette effektive tiltak som kan 
inngå i vårt klimaregnskap. 

Troms fylkeskommune vurderer innføring av 
elektriske busser i kollektivtrafikken, og har vært 
prosjektleder for en utredning av mulige tiltak for å 
gjøre nye og eksisterende hurtigbåter og andre 
passasjerbåter mer miljøvennlige. 
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Energibruk
2 % Varekjøp
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Bygg
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Kollektivtjenester
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5 %

Transport
3 %

KLIMAREGNSKAP (tonn CO2 e.)  2016 2017 

Sum direkte utslipp (Scope 1) 59,8 60,0 

Fyringsolje 59,8 60,0 

Sum indirekte utslipp knyttet til 
innkjøpt energi (Scope 2) 2 045,1 1 790,1 

Elektrisitet, norsk produksjonsmiks 521,6 544,7 

Fjernvarme 1 523,5 1 245,4 

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 133 030,3 131 378,2 

Forbruksmateriell 4 187,1 3 633 

Medikamenter 32,1 33,9 

Matvarer 1 266,2 1 252,1 

Utstyr 3 357,9 3 972,5 

Kjøp, leie og leasing av maskiner 61,8 44,0 

Drift og vedlikehold av bygg 32 552,3 31 970,1 

Tjenester for bygg 903,1 876,1 

Grunnerverv 46,7 45,8 

Kollektivtransport 79 313,4 77 943,2 

Drift av egne transportmidler 4 071,7 4 032,7 

Opplæring og kurs 315,8 297,1 

Kjøp av tjenester  6 146,7 6 412,2 

Sum utslipp 135 135,0 133 228,3 
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Vi jobber for å nå vår felles visjon: Sammen for et 
varmt og livskraftig Tromsø. Det innebærer at vi 
samhandler og lojalt slutter opp om vårt viktige 
samfunnsoppdrag. Vi er inkluderende og skal møte 
alle med åpenhet og respekt. Vi utgjør en 
organisasjon som er engasjert, kreativ og 
fremtidsrettet.  

Den administrative organisasjonsmodellen i Tromsø 
kommune er bygd på enheter. Den gir den enkelte 
skole, barnehage, sykehjem, osv. frihet til å finne 
løsninger innenfor gitte rammer. 

Modellen legger til rette for enheter som, med stor 
grad av selvstendighet, bidrar til en bedre og mer 
effektiv tjenesteproduksjon. Modellen legger opp til 
større grad av brukermedvirkning, og gir de ansatte 
en mer reell medbestemmelse enn tidligere. 

I 2016 ble følgende enheter sertifisert som 
miljøfyrtårn: 
- Fretex Tromsø 
- Avfallskonferansen Tromsø 
- Albert E Olsen 
- Aurora Kino.   
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KLIMAREGNSKAP (tonn CO2 e.)  2016 2017 

Sum direkte utslipp (Scope 1) 584,0 446,8 

Fyringsolje 461,5 396,9 

Naturgass 122,4 49,9 

Sum indirekte utslipp knyttet til innkjøpt 
energi (Scope 2) 2 382,6 2 493,3 

Elektrisitet, norsk produksjonsmiks 1 181,0 1 210,2 

Fjernvarme 1 201,5 1 283,1 

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 70 333,6 83 849,4 

Materiell og forbruksmateriell 4 146,9 4 646,4 

Medikamenter 342,4 271,5 

Matvarer 3 797,9 4 298,7 

Utstyr  2 545,7 3 598,0 

Kjøp, leie og leasing av maskiner 157,7 187,9 

Drift og vedlikehold av bygg 30241,1 42 264,2 

Tjenester for bygg 2 967,4 2952,1 

Transportutgifter  8 901,6 8187,0 

Opplæring og kurs 660,6 640,9 

Kjøp av tjenester 16 572,2 16 802,5 

Sum utslipp 73 300,1 86 789,4 
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Mellom Tromsø og Alta, langs østsiden av 

Lyngenfjorden og sørøstover mot finskegrensen 

strekker Kåfjord kommune seg gjennom variert 

natur som kan ta pusten fra de fleste. Naturen er en 

viktig del av livet i Kåfjord – innbyggerne her er 

nært knyttet til den, og bruker naturen flittig. 

Mangfoldet av friluftsopplevelser er stort.  

Naturen i Kåfjord er ikke bare spektakulær, den 

danner også fundamentet for mye av næringen her. 

Fiske og landbruk er viktig for næringsgrunnlaget i 

kommunen. Djupvik industriområde har havn, 

dypvannskai og ligger i nær tilknytning til E6. 

Næringsfondet i kommunen er meget aktivt med 

20-30 tilskudd i året for å støtte opp om 

nyetableringer og vekst i Kåfjord. I samarbeid med 

andre kommuner i Nord-Troms er det etablert 

gründernettverk og næringshage i Nordreisa.   
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KLIMAREGNSKAP (tonn CO2 e.)  2016 2017 

Sum direkte utslipp (Scope 1) 20,9 19,3 

Fyringsolje 20,9 19,3 

Sum indirekte utslipp knyttet til innkjøpt energi 
(Scope 2) 82,2 73,86 

Elektrisitet, norsk produksjonsmiks 82,2 73,86 

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 2 106,6 2 801,0 

Materiell og forbruksmateriell 268,1 222,6 

Medikamenter 11,0 11,4 

Matvarer 187,4 193,9 

Utstyr  174,6 148,1 

Kjøp, leie og leasing av maskiner 7,0 6,7 

Drift og vedlikehold av bygg 334,3 1 198,0 

Tjenester for bygg 73,4 81,7 
Transportutgifter (inkl. landbasert, sjø og fly, 
diett) 402,3 399,0 

Opplæring og kurs 24,5 28,8 

Kjøp av tjenester 624,0 512,5 

Sum utslipp 2 209,6 2 894,1 
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UiT, Norges arktiske universitet er et 
breddeuniversitet som bidrar til en 
kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale 
beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og 
kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte 
fremtidens utfordringer. 

UiT er en pådriver for kommersialisering av 
forskningsresultat, og har lykkes bedre enn noen 
andre norske universitetsmiljø. Samtidig som UiT 
fyller rollen som et forskningstungt universitet med 
fokus på kommersialisering av forskningsresultat, er 
det et breddeuniversitet som tar ansvar for å dekke 
regionens totale kompetansebehov. 

UiT har ambisjoner om å være internasjonalt 
ledende innen energi, klima, samfunn og miljø. 
Kunnskap om utviklingen i Arktis er sentral for å 
forstå globale klimaendringer. UiT skal utvikle 
kunnskap om: 

 Årsaker til og effekter av klima- og 
miljøendringer 

 Fossil og fornybar energiproduksjon,  

 Samfunnsmessige omstillinger som følge av 
klima- og miljøendringer 

 Urfolks kompetanse og utfordringer relatert 
til klimaendringer, 

 Legge til rette for at denne kompetansen 
bidrar til utvikling 
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KLIMAREGNSKAP (tonn CO2 e.)  2016 2017 

Sum direkte utslipp (Scope 1) 384,7 380,8 

Bensinforbruk, egne kjøretøy 22,2 22,7 

Dieselforbruk, egne kjøretøy 73,1 75,5 

Oljefyring 289,4 282,6 

Sum indirekte utslipp knyttet til innkjøpt 
energi (Scope 2) 3 924,9 4 236,5 

Elektrisitet, norsk produksjonsmiks 538,2 527,5 

Fjernvarme 3 386,6 3 709,0 

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 24 267,8 24 161,2 

Materiell og forbruksmateriell 5 218,7 5 218,1 

Matvarer 1 064,4 1 014,0 

Leieutgifter 3 560,0 3 423,8 

Kjøretøy og maskiner 151,5 162,3 

Investeringer og utgifter bygg og anlegg 5 476,1 5 777,8 

Avfallshåndtering 80,9 81,0 
Transportutgifter (inkl. landbasert, sjø og 
fly, diett) 7 995,4 7 727,7 

Konsulenttjenester 720,7 756,4 

Sum utslipp 28 577,4 28 778,4 
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Universitetssykehuset Nord‐Norge HF (UNN) er et 
helseforetak med regionfunksjoner som tilbyr 
befolkningen i Nord‐Norge spesialiserte 
helsetjenester av høy kvalitet. UNN er Nord‐Norges 
største kunnskapsbedrift med ca. 6 000 ansatte, 
landsdelens helsefaglige spydspiss og et ledende 
nasjonalt miljø på utvalgte områder. Samtidig er 
UNN lokalsykehus for Troms og deler av Nordland. 
Helseforetaket har et særlig ansvar for likeverdige 
tilbud til den samiske befolkningen. 

UNNs samfunnsoppdrag er å være 
premissleverandør for og aktør i utviklingen av 
helsetilbudet i nord. Oppdraget ivaretas gjennom 
spesialisthelsetjenester og samhandling med 
kommunene, andre sykehus og private tilbydere. 
UNN har en viktig rolle som pådriver og veileder 
overfor kommunene i utviklingen av 
primærhelsetjenesten. Som universitetssykehus er 
UNN en betydelig utdannings‐ og 
forskningsinstitusjon og en viktig 
samarbeidspartner for universitetene i landsdelen. 

UNN erkjenner at vår virksomhet har betydning for 
indre og ytre miljø – og at vi gjennom våre 
aktiviteter kan bidra til påvirkning av 
klimaendringer. UNN er derfor et miljøsertifisert 
grønt sykehus. UNN skal gjennom systematisk 
jobbing og miljøvennlige valg, redusere forbruket 
og skape trygghet for at vi tar vår del av ansvaret 
for å ha en bærekraftig drift. 

UNNs primære miljømål er å redusere CO2-
utslippet av vår virksomhet. I dette ligger en 
forpliktelse til å forebygge og stadig forbedre vår 
miljøstyring. Til tross for økt pasientbehandling 
oppnådde UNN fra 2014 til 2016 blant annet en 
reduksjon i CO2-utslipp på 2%, en reduksjon i totalt 
forbruk av energi på 3%, og en reduksjon i ansattes 
reisekilometer på 15%. 
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KLIMAREGNSKAP (tonn CO2 e.)  2016 2017 

Sum direkte utslipp (Scope 1) 2 889,6 171,6 

Bensinforbruk, egne kjøretøy 27,0 27,2 

Dieselforbruk, egne kjøretøy 115,6 144,4 

Lystgass (N20) 1 106,7  

Oljefyring 1 640,3  

Sum indirekte utslipp knyttet til innkjøpt 
energi (Scope 2) 7 807,4 7 271,3 

Elektrisitet i kWh, norsk produksjonsmiks 695,0 715,4 

Elektrisitet i NOK, norsk produksjonsmiks 924,1  

Elkjel 1 363,8 1 292,4 

Fjernvarme 4 824,5 5 263,5 

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 19 150,4 5 355,7 

Materiell og forbruksmateriell 4 837,5 298,1 

Matvarer 3 361,9 293,8 

Forsikringsutgifter 14,8  

Kjøretøy og maskiner 41,3  

Telekommunikasjonstjenester 112,0 11,2 

Avfallshåndtering 138,1 169,6 
Transportutgifter (inkl. landbasert, sjø og fly, 
diett) 7 612,5 4 545,0 

Konsulenttjenester 3 032,2 38,1 

Sum utslipp 29 847,4 15 189,8 
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Klimapåvirkning fra 
Elektrisitetsproduksjon 
Revisjon av GHG protokollen åpner for en todelt 

rapportering av klimagassutslipp fra strømforbruk.  

Dette innebærer at virksomheter som rapporterer 

sine klimagassutslipp skal synliggjøre både reelle 

klimagassutslipp som stammer fra produksjonen av 

elektrisitet og markedsbaserte utslipp gjennom 

handel med opprinnelsesgarantier. 

Lokasjonsbasert perspektiv 

Denne utslippsfaktoren er basert på faktiske utslipp 

knyttet til elektrisitetsproduksjonen i et geografisk 

område. Norsk produksjonsmiks består i hovedsak 

av vannkraft og er beregnet til 16 gram CO₂e/kWh.  

Markedsbasert perspektiv 

Beregningen av utslippsfaktor baseres på om 

virksomheten velger å kjøpe opprinnelsesgarantier 

eller ikke. Ved kjøp av opprinnelsesgarantier 

garanterer leverandøren at kjøpt elektrisitet 

kommer fra kun fornybare kilder, som gir en 

utslippsfaktor på 0 gram CO₂e per kWh.  

Utslipp for den delen av strømforbruket som ikke er 

dekket av opprinnelsesgarantier, er basert på den 

produksjonen som er igjen etter at 

opprinnelsesgarantiene for fornybar kraft er solgt. 

Her benyttes norsk residualmiks med en 

utslippsfaktor på 442 g CO₂e/kWh (RE-DISS 2017).  

Dette innebærer at norsk produksjon blir erstattet 

med fossil kraft gjennom handel av 

opprinnelsesgarantier. 
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UTSLIPP FRA 
ELEKTRISITETSPRODUKSJON

Tonn CO₂ ekv. 
Elektrisitetsbruk, 
MWh 

Utslipp Markedsbasert, 
tonn CO₂e 

Utslipp Lokasjonsbasert, 
tonn CO₂e 

Asko Nord 3 735 1 651 60 
Asplan Viak* 143 63 2,3 
Avinor Nord    
COWI 107 47 1,7 
Din Taxi    
Framtiden i våre hender 10 0 0,16 
Ishavskraft    
iTet    
JM Hansen 493 218 7,9 
Kåfjord Kommune* 4 616 2 040 74 
Remiks    
SpareBank 1 6 298 2 784 101 
Spider* 177 78 2,8 
Troms Fylkeskommune 34 046 15 048 545 
Tromsø kommune* 75 638 0 1 210 
UiT, Norges Arktiske Unviersitet 32 966 14 571 527 
Universitetssykehuset Nord Norge* 44 710 19 762 715 

Tabell 1 -  Klimagassutslipp fra Elektrisitetsproduksjon. *Elektrisitetsforbruk estimert fra kronebeløp
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