
KLIMA
REGNSKAP 
2018



INTRODUKSJON
Klimapartnere Rogaland startet opp i 2018, dermed er dette første året vi har en egen rapport for 
klimaregnskap for Rogaland sine partnere. Vårt ønske og mål er å kunne følge utviklingen fra år 
til år og se at den overordnede trenden viser en nedgang i direkte utslipp.

Flere Klimapartnere regioner har som mål at hver virksomhet jobber med å redusere sine egne 
direkte utslipp til null innen 2030. Dette vil være i tråd med markedsutviklingen og leverer på 
Paris avtalens 1,5 C mål. 
Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger kommune har satt seg mål å være tilnærmet fossilfrie 
innen 10 år. Det påvirker utvikling i alle bransjer og fag. Det er gledelig at alle våre partnere i  
Klimapartnere Rogaland ønsker å være ledestjerner i den viktige jobben vi har foran oss. Vi er 
helt avhenig av dere for å imøtekomme disse målene. 

Det er viktig å understreke at rapportering for klimaregnskap kan gi et feilaktig bilde av 
situsjonen. 80 % av utslippene i Norge er linket til indirekte utslipp (Scope 3). Dette er varer og 
tjenester vi kjøper av leverandører og underleverandører. I Klimapartnere sammenheng ser vi at 
flere av partnerene våre benytter sin innkjøpsmakt til å stille krav i sin egen verdikjede.

Klimapartnere vokser og er nå til stede i 10 regioner med over 200 partnervirksomheter. Vi rep-
resentere de virksomhetene som setter klima høyt på dagsorden og tar et ansvar. Noen partnere 
er i starten av arbeidet og noen har kommet godt i gang med utviklingen. Det som er felles for 
alle er at arbeidet er forankret hos ledelsen og at klimaregnskapet er på plass. Klimaregnskapet 
er viktig for å sikre transparens med de ansatte og markedet. Med klimaregnskapet vil en kunne 
bedre vise til at klimaarbeidet er forankret og at virksomheten jobber systematisk med å løse de 
utfordringene som hver enkelt står ovenfor. 
Metode for klimaregnskap blir gjengitt i nærmere detalj på de neste sidene.

Klimapartnere vil fortsette å være en pådriver i utslippsreduksjon lokalt i Rogaland, men også 
nasjonalt som en del av det nasjonale Klimapartner-nettverket. Sammen skal vi sørge for et 
viktig bidrag i klimakampen.

Takk for innsatsen!

Christian Herheim, Leder Klimapartnere Rogaland

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 klima-
gasser. 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:

Scope 1
Obligatorisk rapportering inkluderer alle utslippskilder knyttet til driftsmidler der organisasjonen 
har operasjonell kontroll. Dette inkluderer all bruk av fossilt brensel for stasjonær bruk eller trans-
portbehov (egeneide, leiede eller leasede kjøretøy, oljekjeler etc.). Videre inkluderes eventuelle 
direkte prosessutslipp.
Klimapartnere anbefaler alle partnere å bli fossilfrie, noe som betyr at vi har et ekstra høyt fokus 
på Scope 1.

Scope 2
Obligatorisk rapportering av indirekte utslipp knyttet til innkjøpt energi; elektrisitet og fjern-
varme/-kjøling. I denne kategorien inkluderes det totale energiforbruket i arealet virksomheten 
benytter, uavhengig av om bygget leies eller eies av virksomheten som rapporterer.
Utslippsfaktorer som benyttes for å beregne klimautslipp på fjernvarme og kjøling er basert på 
spesifikk informasjon fra den enkelte produsent av fjernvarme og kjøling. For elektrisitet er det 
benyttet en av to gitte metoder som i 2015 ble et krav i forhold til GHG Protokollen. Valgt
metode for alle partnere sine sider kalles markedsbasert perspektiv.   

KLIMAPÅVIRKNING FRA ELEKTRISITETSPRODUKSJON
Revisjon av GHG protokollen åpner for en todelt rapportering av klimagassutslipp fra strømfor-
bruk. 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. 
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ASKO ROGALAND AS
CO2EUTSLIPP (TONN)

2018
 21,8,0,4,10,3,67,5

 Energibruk  Transport og reise  Annet Indirekte  Direkteutslipp

KLIMAREGNSKAP 2018

SCOPE 1  DIREKTE UTSLIPP 953,0

Drivstoff 936,0

Fyringsolje 0

Propan / naturgass 17,0

Prosessutslipp 0

SCOPE 2  INDIREKTE UTSLIPP FRA ENERGI 308,0

Elektrisitet 265,4

Fjernvarme / -kjøling 0

Annet (el-forbruk til elbil / naturgass etc) 42,63

SCOPE 3  ANDRE INDIREKTE UTSLIPP 150,5

Avfall til forbrenning 16,0

Avfall til gjenvinning 128,7

Flyreiser 0

Innkjøpte transporttjenester 0

Km-godtgjørelse 5,8

Annet som ikke beregnes i det totale klimagassutslippet 0

Sum klimagassutslipp 1411,5

Markedsbasert perspektiv
Beregningen av utslippsfaktor baseres på om virksomheten velger å kjøpe opprinnelsesgarantier 
eller ikke. Ved kjøp av opprinnelsesgarantier garanterer leverandøren at kjøpt elektrisitet kom-
mer 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 produks-
jonen 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.

Scope 3
Frivillig rapportering av indirekte utslipp knyttet til innkjøpte varer eller tjenester. 
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 klimaregnska-
pet, 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 be-
nyttes 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.
 
Ettersom koblingen da vil være på sektornivå er det viktig å være klar over at usikkerheten 
for resultatene blir mye større enn for scope 1 og 2. Vi har valgt å legge frem alle tall som er 
rapportert inn på Scope 3, men uten at dette blir inkludert i hovedregnskapet, altså totalen for 
utslipp på hver enkelt selskap. Denne linjen er spesifisert i regnskapet, da det likevel er nyttig å 
ha disse tallene med i oversikten for å identifisere relativ størrelsesorden og mulige tiltak for å 
redusere disse bidragene.

KLIMAREGNSKAP FRA PARTNERVIRKSOMHETENE
Vi har her inkludert klimaregnskapet til alle partnervirksomhetene som har rapportert klimafot avtrykk 
i 2018. Klimaregnskapet baserer seg på selvrapportering avhengig av hvilken data som 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. 
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OM VIRKSOMHETEN

ASKO ROGALAND AS er en del av NorgesGruppen, som er Norges største handelshus. Asko 
sin kjernevirksomhet er detalj- og engrosvirksomhet innenfor daglige forbruksvarer. Markedsseg-
mentet er dagligvare- og serveringsmarkedet

Omsetning (i mill kr): 5,2 Milliarder
Antall årsverk: 246

Transport

Under gjennomføring

Energi

Gjennomført

Innkjøp

Ikke gjennomført

Avfall

Gjennmført

Miljøsertifisering

Gjennomført 

ISO 14001

KLIMAMÅL
Innenfor 2020 har selskapet som mål å redusere energiforbruket med 20%, øke andelen forny-
bar drivstoff til all landtransport til 100%, samt kildesortere eget avfall med 95%. ASKO opprettet 
i 2015 ASKO fornybar som jobber med blant annet med å bli selvforsynt med fornybar energi. 
Tre hovedområder er definert for Asko: Å få transporten over på fornybart drivstoff, få ned ener-
giforbruket og kun ha fornybar energi til det som er igjen av forbruk. I tllegg jobber nå ASKO med 
sine leverandører og kunder om at også de skal jobbe aktivt med klimaregnskap og redusere 
sine utslipp.

TJENESTER / PRODUKTER FOR LAVUTSLIPPSAMFUNNET
• 100 % fornybart drivstoff: Bioetanol, biodiesel, biogass, el og hydrogen.
• Virkemidler: medlem av Klimapartnere Rogaland og etablert klimaregnskap, miljøsertifisert ISO 

14001. Initiert, prosjektert og oppført fem vindmøller på Skurve (Ålgård).
• Miljøfond for ansatte: mål for å hjelpe ansatte med å redusere sitt eget energiforbruk og klima-

utslipp.For å oppnå dette delfinansierer NorgesGruppen/ASKO miljøtiltak som ansatte gjennom-
fører. Ansatte kan lade elsykler og elbiler gratis.

GJENNOMFØRTE TILTAK 2018
Initiert, prosjektert og oppført fem vindmøller på Skurve (Ålgård).

PLANLAGTE TILTAK 2019
Optimalisere ruteplan for utkjøring til våre kunder, med mål om redusert kjørte antall kilometer, 
samt økt fyllingsgrad. Investere i tre nye miljøvennlige lastebiler. Fortsatt fokus på ECO-drive 
med interne konkurranser.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID
• Internt: internportal, skjermer, bannere. Gratis bruk av EL-bil lading for ansatte. ECO-drive intern 

konkurranse for sjåførene.
• Eksternt: ASKO Miljøcup (lokalt fotballarrangement for barn).
• Månedlig “løypemelding” status miljømål.
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ASPLAN VIAK AS
CO2EUTSLIPP (TONN)

2018 39,7,55,7,4,6
 Energibruk  Transport og reise  Annet Indirekte  Direkteutslipp

KLIMAREGNSKAP 2018

SCOPE 1  DIREKTE UTSLIPP 1,6

Drivstoff 1,6

Fyringsolje 0

Propan / naturgass 0

Prosessutslipp 0

SCOPE 2  INDIREKTE UTSLIPP FRA ENERGI 13,6

Elektrisitet 13,6

Fjernvarme / -kjøling 0

Annet (el-forbruk til elbil / naturgass etc) 0

SCOPE 3  ANDRE INDIREKTE UTSLIPP 19,1

Avfall til forbrenning 0

Avfall til gjenvinning 0

Flyreiser 16,4

Innkjøpte transporttjenester 0

Km-godtgjørelse 2,7

Annet som ikke beregnes i totalsum 0

Sum klimagassutslipp 34,3

OM VIRKSOMHETEN
Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. Selskapet har i snart 
60 år bistått med tverrfaglig rådgivning og analyser til offentlig og privat virksomhet. Vi er ca. 
1000 medarbeidere, fordelt på 31 kontorsteder. Virksomheten er organisert i to divisjoner: Plan og 
Arkitektur og Bygg og Infrastruktur. Asplan Viak er eiet av Stiftelsen Asplan.

Antall årsverk: 61

Transport

Under gjennomføring

Energi

ikke Gjennomført

Innkjøp

Gjennomført

Avfall

Gjennmført

Miljøsertifisering

Gjennomført 

ISO 14001

KLIMAMÅL
Asplan Viak skal tilrettelegge for beste mulige miljøvennlige løsninger i oppdrag og i egen 
virksomhet, og skal kontinuerlig forbedre vårt ledelsessystem for miljø for derved å forbedre 
innsats og resultat. Asplan Viak skal øke kunnskapen og bevisstheten om miljøforhold blant me-
darbeiderne samt tilrettelegge for miljøvennlige løsninger både på individuelt og forretningsnivå. 
Ved innkjøp skal selskapet prioritere klima- og miljøvennlige produkter og tjenester. Der det er 
mulig skal Asplan Viak vurdere hva som er «miljøvennlig» ved å vurdere produkt og
tjenester i et livsløpsperspektiv og med metoder som LCA/livsløpsanalyser. Asplan Viak skal 
overholde samsvarsforpliktelser, krav og forventninger fra interessepartnere og skal aktivt 
publisere informasjon om miljøprogram og resultater.

TJENESTER / PRODUKTER FOR LAVUTSLIPPSAMFUNNET
• Asplan Viak skal tilby bærekraftige løsninger i alle oppdrag. Vi har pekt ut integrert              

energidesign, miljøvennlig materialvalg, god arealplanlegging og vann som viktige områder i 
vår klima- og miljørådgivning.

• Asplan Viak har også i år gjennomført klimakostanalyser av kommunal virksomhet i Norge 
med vårt eget utviklede verktøy Klimakost. En klimakostanalyse gir full oversikt over både 
hvilke innkjøp og aktiviteter som bidrar, hvilke tjenesteoppgaver som er opphav til klimabelas-
tning, samt utviklingen i tid helt tilbake til 2001. Samlet resultat fra alle kommuner viser flere 
interessante funn. Ikke overaskende er barnehage, skole og helse viktige tjenesteoppgaver 
som slipper ut mye klimagass. Men også vann, avløp og renovasjon (VAR), kultur (som 
også inkluderer idrett), samferdsel og kommunale boliger gir store klimagassutslipp. På type       
aktivitet og innkjøp skiller bygg seg ut. Dette er klimafotavtrykket som gir store utslipp av 
klimagasser til bygg og anleggsvirksomhet initiert av drift og investeringer i kommunale bygg 
og annen infrastruktur. 
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Energi har også et viktig bidrag, antatt en nordisk miks av elektrisitet. Materiell og matvarer
bidrar også betydelig. Det viktigste enkeltbidraget her er matvarer til helse og omsorg med et
totalt bidrag på 150 000 tonn CO2 ekv. Det samlede klimafotavtrykket for all kommunal-   
virksomhet er i 2017 på 5,8 millioner tonn CO2 ekvivalenter, og tilsvarer omtrent ett tonn 
per innbygger. 

GJENNOMFØRTE TILTAK 2018
• Asplan Viak ser på reisemønster, innkjøp av varer og tjenester, energiforbruk og avfallshånd-

tering.
• Asplan Viak bistår sine kunder i å identifisere miljøaspekter som er relevante for sine          

oppdrag. Felles innkjøpspolicy hvor leverandørens miljøfokus og sortiment av miljøproduk-
ter er et viktig evalueringskriterium ved valg av leverandør. Avfall sorteres i fraksjonene papir/
papp, plast, metall/glass, matavfall, elektrisk avfall (batterier) og restavfall. Lysrør og pærer tar 
vaktmester for bygget seg av. Jobber kontinuerlig med å minke matsvinn fra kantina.

PLANLAGTE TILTAK 2019
Nytt ventilasjonsanlegg (planlagt i 2018, ferdig installert i 2019) og nye vinduer for å få kontor-
bygget opp fra energiklasse F til C.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID
• Internt: Miljøansvarlige på alle kontor. Eget miljøforum på Yammer. Intranettsider på miljø-

satsing og jevnlige møter for miljøansvarlige. Online miljøkurs som ansatte går gjennom.
• Eksternt: Daglig gjennom arbeid med prosjekter og gjennom websider under samfunnsans-

var. Det har vært arrangert Åpent Hus i Stavanger hvor ansatte og samarbeidspartnere fikk 
innsikt i nye verktøy og faglige foredrag og diskusjoner rundt temaene sirkulær økonomi, 
klimafotavtrykksanalyser, naturbaserte overvannstiltak samt bokvalitet og klimatiltak i bygge-
saker.
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ATEA
CO2EUTSLIPP (TONN)

2018 20,6,45,9,3,2,30,3
 Energibruk  Transport og reise  Annet Indirekte  Direkteutslipp

KLIMAREGNSKAP 2018

SCOPE 1  DIREKTE UTSLIPP 4021

Drivstoff 4021

Fyringsolje 0

Propan / naturgass 0

Prosessutslipp 0

SCOPE 2  INDIREKTE UTSLIPP FRA ENERGI 2736

Elektrisitet 2724

Fjernvarme / -kjøling 0

Annet (el-forbruk til elbil / naturgass etc) 12

SCOPE 3  ANDRE INDIREKTE UTSLIPP 6504

Avfall til forbrenning 416

Avfall til gjenvinning 0

Flyreiser 2048

Innkjøpte transporttjenester 4040

Km-godtgjørelse 0

Annet som ikke beregnes i totalsum 0

Sum klimagassutslipp (*Tallene er for Atea Norge) 13261

OM VIRKSOMHETEN
Atea er Norges ledende leverandør på IT-infrastruktur. Sammen med kundene våre i hele landet 
bygger Atea Norge med IT. Atea har rundt 1700 ansatte i Norge, fordelt på 24 kontorer fra 
Hammerfest i nord til Kristiansand i sør. Atea finnes i 7 land i Norden og Baltikum.

Antall årsverk: 95

Transport

Ikke Gjennomført

Energi

Ikke Gjennomført

Innkjøp

Under Gjennomføring

Avfall

Under Gjennmføring

Miljøsertifisering

Gjennomført 

ISO 14001

KLIMAMÅL
Atea har følgende klimamål for utslippskutt i 2019:
• Redusere utslipp fra bilkjøring med 5%
• Redusere utslipp fra flyreiser med 5%
• Redusere utslipp fra elektrisitet og varme med 5%
• Redusere utslipp fra usortert søppel/restavfall med 10%
• Øke bruken av goITloop (Ateas resirkuleringsprogram) med 10%

TJENESTER / PRODUKTER FOR LAVUTSLIPPSAMFUNNET
Atea jobber med mange ulike typer prosjekter som bidrar til lavere klimautslipp. Blant annet har 
vi et eget program for gjenbruk og resirkulering av IT-utstyr (goITloop). I Norden samlet vi inn 
over 400 000 enheter i fjor. Atea jobber mye med digitale møterom som kutter utslipp til reise og 
transport i både offentlige og private virksomheter. I tillegg bruker Atea teknologi til å løse mange 
problemer i samfunnet som fører til høye utslipp. Vi jobber med smarte bygg som bruker 
teknologi for å kun bruke den energien som er nødvendig, vi jobber med sensorer i smarte byer 
som gjør av avfallselskaper kun trenger å kjøre dit hvor søppelkassene er fulle, kommunene 
trenger kun å kjøre for å tømme de kumlokkene som er fylle av vann istedenfor å sjekke alle, 
eller bedrifter trenger kun å kjøre ut å fylle på varer der sensorene sider det er tomt. Vi jobber 
med teknologi for å kutte matsvinn, for å effektivisere drift i havbruk eller andre næringer, og mye 
annet. 
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GJENNOMFØRTE TILTAK 2018        
Innflytting i nytt smartbygg i Stavanger. Energieffektivt og bruk av sensorer gir optimalisering av 
energi.

PLANLAGTE TILTAK 2019
Se Klimamål.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID
• Internt: Vi gjennomfører en Bærekraftsundersøkelse for alle ansatte, og bærekraft og klima er 

en del av de ansattes onboarding. For 2020 jobber vi med å bedre kommunikasjonen internt, 
slik at det gjennom hele året vil være fokus på bærekraft i ulike kanaler.

• Eksternt: Vi har kampanjer på bærekraft i ulike kanaler, vi holder foredrag og er aktive på 
sosiale medier. Vi engasjerer også gjennom en podcast vi har med Oslo Businessforum hvor 
bærekraft er et tydelig element, og gjennom kampanjer og kronikker.
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OM VIRKSOMHETEN
DNB i Rogaland består av 3 hovedlokasjoner, Stavanger, Sandnes og Haugesund. 
I tillegg har DNB Eiendom kontor i Haugesund, Sandnes, Jørpeland, Egersund, Bryne, Sola 
utover flere lokasjoner i Stavanger.

DNB har ikke et eget tilgjengelig klimaregnskap for DNB Rogaland, men man kan lese kli-
maregnskapet for DNB ASA her.

Antall årsverk: 190

Transport

Ikke Gjennomført

Energi

Under Gjennomføring

Innkjøp

Gjennomført

Avfall

Gjennmført

Miljøsertifisering

Gjennomført 

ISO 14001

KLIMAMÅL
DNB-konsernet skal bidra med lån og investeringer for en bærekraftig vekst. I et klimaperspektiv 
innebærer dette konkrete klimamål og tiltak, både for DNBs egne drift og direkte utslipp (Scope 
1 og 2 utslipp) og for DNBs indirekte utslipp (Scope 3). 

For Scope 1 og 2 utslipp, har DNB følgende klimamål: 

1. Redusere DNBs energiforbruk i Norge.
Delmål/resultatmål:
Hovedbygg i Norge (Bjørvika i Oslo, Solheimsviken i Bergen og Beddingen i Trondheim):
- 10 prosent reduksjon i kWh fra 2014-nivå
Øvrige bankkontorer: 
- 8 prosent reduksjon i kWh fra 2014-nivå

2. Kontinuerlig forbedring av resultater knyttet til konsernets viktigste miljøområder; energi, avfall 
og tjenestereiser.
Delmål/resultatmål:
Innføring av miljøstyringssystemet ISO 14001 i hele konsernet.
Kommentar:
Resertifisering er gjennomført i 2016. Rapport ferdigstilles i 2017, og resertifisering gjennom-
føres årlig - sist i 2019.

3. Redusere CO2-utslipp for DNB i Norge.
Delmål/resultatmål:
Redusere DNBs utslipp i Norges med 2 332 tCo2.

For Scope 3 (indirekte) utslipp, har DNB foreløpig følgende klimamål:
1. Redusere DNBs tjenestereiser med fly og bil.

Delmål/resultatmål:
Fremskaffe underlag og etablere rutiner for dagens bruk av video og Lync.
- Etablere hensiktsmessige kontroll- og målerutiner
- Kommunikasjon og opplæring av medarbeidere

Kommentar:
Rapportering- og oppfølgingsrutiner for bruk av video og Lync etaBlert. Utnyttelsesgrad måles 
og følges opp kvartalsvis. Tiltak for å redusere reising kommuniseres jevnlig til alle ansatte.

DNB vil også oppdatere klimamål og tiltak ila 2019 og 2020, spesielt med tanke på Scope 3 
utslipp, som del av Science Based Targets Initiative.

TJENESTER / PRODUKTER FOR LAVUTSLIPPSAMFUNNET

DNB filbyr flere produkter, tjenester, rapportering og pilotarbeid for å bidra til lavere klimagass- 
utslipp. Alt fra grønt boliglån til metoder for å håndtere klimarisiko, til klimadata for investorer og 
mye mer

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID
• Internt: Samfunnsansvar  (inkludert klimaarbeid) er forankret i DNBs konsernstrategi og på 

øverste nivå i DNBs virksomhetsstyring. Disse retningslinjene finnes i DNBs Bærekraftsbib-
liotek. Dette betyr at Samfunnsansvar skal være integrert i DNBs forretning, inkludert kommu-
nikasjon internt og eksternt - samt intern kulturbygging og engasjement. I tillegg så har DNB 
både et internkommunikasjonssnettverk med en egen interessentgruppe på Samfunnsansvar. 
Her legges klimaartikler jevnlig ut.

• Eksternt: DNB en egen nyhetsside, DNB Nyheter, hvor klimakommunikasjon har fått økt 
plass. Selv om intern og ekstern kommunikasjon gjennom mediakanaler er sentralt, vektleg-
ger DNB-konsernet også kundekommunikasjon i møte med kunden. ESG (Environmental 
Social and Governance) er blitt en fast del av DNBs kundemøter med bedriftskunder. 

DNB ROGALAND
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CO2EUTSLIPP (TONN)

2018 56,6,34,6,8,8
 Energibruk  Transport og reise  Annet Indirekte  Direkteutslipp

KLIMAREGNSKAP 2018

SCOPE 1  DIREKTE UTSLIPP 0

Drivstoff 0

Fyringsolje 0

Propan / naturgass 0

Prosessutslipp 0

SCOPE 2  INDIREKTE UTSLIPP FRA ENERGI 40,5

Elektrisitet 40,5

Fjernvarme / -kjøling 0

Annet (el-forbruk til elbil / naturgass etc) 0

SCOPE 3  ANDRE INDIREKTE UTSLIPP 31,05

Avfall til forbrenning 2,12

Avfall til gjenvinning 4,2

Flyreiser 16,7

Innkjøpte transporttjenester 0

Km-godtgjørelse 8,03

Annet som ikke beregnes i totalsum 0

Sum klimagassutslipp 71,55

FYLKESMANNEN I  
ROGALAND

OM VIRKSOMHETEN
Fylkesmannen er regjeringen og Stortingets representant i fylket. Vi har ingen konkrete tallmes-
sige må selv, men vi tilstreber målene som er satt for nasjonen som helhet og velger strategier 
som reduserer miljøbelastning ut fra våre muligheter.

Antall årsverk: 177

Transport

Under                      

Gjennomføring

    Energi 

Under 

 Gjennomføring 

Innkjøp

Under 

Gjennomføring

Avfall

Gjennomført

Miljøsertifisering

Gjennomført 

Miljøfyrtårn

KLIMAMÅL
Fossilfri energibruk
Fylkesmannen leier sine kontorlokaler sammen med mange andre statsetater i Statens Hus.  
Kontrakten går over mange år. Totalt brukte vi 861 280 kWh i 2018. Ca. 47 % av dette kommer 
fra oppvarming av vann til vannbåren varme etc. ved bruk av naturgass. Fylkesmannen og de 
andre statsetatene er i utgangspunktet bundet av energi-systemet som allerede er etablert.
 
Energieffektivisering
Selve bygget (Statens Hus) er designet for lavt energibruk med styring av varme og lys på 
kontorer og fellesarealer, og med energigjenvinning av ventilasjonsluft. Alle dører lukkes etter 
kontortid slik at ikke lys/varme brukes i utrengsmål. De fleste vannkraner på fellesområder er av 
den typen som automatisk velger kaldt vann
Bygget har en høy energiutnyttelsesgrad. Total energibruk i 2018 var ca. 165 kWh/m2. Men 
dette inkluderer all energi som brukes av Fylkesmannen, inkl. lys, drift av PC, lading av biler, 
ventilasjonsanlegg og energigjenvinning etc. Dersom legger til grunn bruk av gass til oppvarm-
ing/varmt vann, er energibruken 79 kWh/ m2.
Bygget er tilrettelagt for lavtemperatur varmeløsning.
Datamaskiner og dataservere bruker vanligvis mye energi, men nå er alle dataservere plassert 
annet sted i landet
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Fossilfri transport
Fylkesmannen besøker kommuner, institusjoner, gardbrukere og bedrifter som en del av arbei-
det. Disse er spredd over hele fylket. De siste årene har Fylkesmannen disponert 3 hybridbiler, 
noe som har redusert bensinforbruket med ca. 50 % i forhold til tidligere. En av disse bilene ble i 
2019 erstattet med en el-bil.
 
Utenom dette har ikke Fylkesmannen noe transportaktivitet for å få fram sine produkter/tjenester.
 
Fylkesmannen har ikke kantinedrift, men selskapet som driver kantinen,  får ukentlig fraktet inn 
varer med varebil.
 
Fossilfri parkering
Fylkesmannen disponerer parkeringsplasser for sine biler. Disse er tilrettelagt for lading. Uten-
om dette er det et fåtall parkeringsplasser for embetsledelsen og ansatte med særskilte behov 
(HC-parkering). Ellers har huseier tilrettelagt de to underetasjene for parkering uten at det er lagt 
opp til strømuttak for folk flest. Dette innebærer at det store flertall av Fylkesmannens ansatte 
ikke benytter egen bil til arbeidsplassen.
 
Etter at det ble laget låsbart sykkelbur, har andelen syklister steget og sykkelburet vil nå bli utvi-
det.

Reduksjon av flyreiser
Mens embetet hadde 651 flyreiser i Norge og Norden i 2014, hadde vi 395 reiser i Norge og 
Norden i 2018. Mye av møtevirksomheten foregår nå via Skype.
 
Arbeidsreiser/reisevaner
Jf. Fossilfri transport/parkering/flyreiser ovenfor. I tillegg er Fylkesmannen en HJH-bedrift og 
anmoder folk om å reise kollektivt eller fossilfritt i arbeid og i hverdagen. Et økende tall personer 
tar nå tog til møter i Oslo.
 
Miljøsertifisering
Fylkesmannen i Rogaland er  Miljøfyrtårnsertifisert og har intensjoner om å forbedre arbeidsplas-
sen innenfor arbeidsmiljø, avfall, energi, innkjøp og transport.
I den anledning er det utarbeidet egne handlingsplaner som skal gjennomføres, men innenfor 
enkelte felt er det klare intensjoner:
 
Alt innkjøpsarbeid hos Fylkesmannen i Rogaland skal skje i henhold til gjeldende lov og re-
gelverk, spesielt gjelder dette bestillinger mellom kr 100.000 og kr 1.300.000. Alle anskaffelser 
skal gjøres mest mulig miljø- og klimavennlig, gjennomføres med høy etisk standard og respekt 
for grunnleggende menneskerettigheter, og skal bidra til å sikre best mulig ressursutnyttelse, 
hvor både pris og kvalitet vurderes.
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Vi har avtale med leverandør på forbruksmateriell som er miljø sertifisert. Dette var et krav i 
anbudsdokumentene fra Difi, som inngikk avtalen. For de avtalene vi inngår ved embetet, er 
alltid miljøaspektet hensyntatt. Miljøaspektet er tatt med i vår anskaffelsesprosedyre.

Som i statsforvaltningen ellers, har det skjedd en overgang til digital post, noe som reduserer 
både papirbruk og postgang.

Den sorterte avfallsmengden, og dermed også papirmengden i avfallet, er redusert fra ca. 
7000 kg årlig i 2011 – 2014 til ca. 3000 kg i 2018.

Total avfallsmengde, inkl. sortert restavfall, sank fra ca. 16 500 kg i 2017 til under halvparten i 
2018.

Pr. i dag er 10 av Fylkesmannens underleverandører miljøsertifiserte, og det er mål om 12 i 
2019/20.

TJENESTER/PRODUKTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

Fylkesmannen er regjeringen og Stortingets representant i fylket. Vi arbeider for at kommune, 
fylkeskommune, bedrifter og folk flest reduserer miljøvirkningen av virksomheten sin. Klima er 
et sentralt tema for Fylkesmannen og vi formidler nasjonal politikk, vurderer om kommunale 
planer er i tråd med nasjonale mål og setter krav til effektiv energibruk i bedrifter.

GJENNOMFØRTE TILTAK 2018

Se ovenfor.

PLANLAGTE TILTAK 2019

Det er behov for å gå gjennom grunnlaget for Fylkesmannen sitt klimaregnskap og sørge for 
at risikobaserte beslutninger blir tatt på så godt grunnlag som mulig. På den måten kan beslut-
ninger bli risikobaserte. Dette kan også være grunnlaget for en bedre klimaplan som kommer i 
tillegg til intensjonene med miljøsertifisering.

Det kan bli aktuelt med bedre regler for arbeidsreiser der bruk av tog kan få økt fokus.

Fylkesmannens el-bil vil ha full effekt i 2019/20.

Sykkeburet utvides i 2019/20.

CO2EUTSLIPP (TONN)

2018 39,9,8,0,1,3,50,8
 Energibruk  Transport og reise  Annet Indirekte  Direkteutslipp

KLIMAREGNSKAP 2018

SCOPE 1  DIREKTE UTSLIPP 887,2

Drivstoff 729,0

Fyringsolje 47,9

Propan / naturgass 110,3

Prosessutslipp 0

SCOPE 2  INDIREKTE UTSLIPP FRA ENERGI 698,6

Elektrisitet 541,6

Fjernvarme / -kjøling 152,7

Annet (el-forbruk til elbil / naturgass etc) 4,3

SCOPE 3  ANDRE INDIREKTE UTSLIPP 164,13

Avfall til forbrenning 0

Avfall til gjenvinning 23,51

Flyreiser 64,8

Innkjøpte transporttjenester 0

Km-godtgjørelse 75,82

Annet som ikke beregnes i totalsum for rapportering på GHG
(inndirekte innkjøp, tjenestekjøp, leie bygg. serviceavtaler, opplæring) 14287,5

Totalt klimagassutslipp 1749,9

HAUGESUND KOMMUNE
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OM VIRKSOMHETEN
Haugesund kommune skal utvikle en by hvor det er godt å leve for innbyggerne, en by for hele 
Haugalandet og en by som er en konkurransedyktig aktør mellom Stavanger og Bergen. Sosial, 
økonomisk og miljømessig bærekraft skal ligge som et førende premiss for alt arbeid i 
kommunen. Haugesund kommune skal være en åpen og inkluderende kommune som setter 
mennesket og miljøet i sentrum.

Transport

Ikke Gjennomført

    Energi 

Ikke gjennomført

Innkjøp

Ikke Gjennomført

Avfall

Ikke Gjennomført

Miljøsertifisering

Rådhuset har 

Gjennomført 

Miljøfyrtårn

Antall årsverk: 4700

KLIMAMÅL
Haugesund kommune skal utvikle en by hvor det er godt å leve for innbyggerne, en by for hele 
Haugalandet og en by som er en konkurransedyktig aktør mellom Stavanger og Bergen. Sosial, 
økonomisk og miljømessig bærekraft skal ligge som et førende premiss for alt arbeid i 
kommunen. Haugesund kommune skal være en åpen og inkluderende kommune som setter 
mennesket og miljøet i sentrum.

Haugesund kommune skal kutte klimagassutslipp med 30 prosent innen 2030, sammenlignet 
med utslippstall fra 1990.

Haugesund kommune har en kommunedelplan for energi og klima. Det er nå utarbeidet et 
planprogram for den kommende klima- og energiplanen.
 

TJENESTER/PRODUKTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET                           
Haugesund kommune har en kommuneplan som støtter opp om bærekraft. God                       
arealplanlegging av Haugesund kommune er en viktig nøkkelfaktor. 

Rådhuset er miljøfyrtårnsertifisert.

GJENNOMFØRTE TILTAK 2018                                                                                   
Medlem i Klimapartnere Rogaland

PLANLAGTE TILTAK 2019                                                                                                
Haugesund kommune skal sertifisere skoler, barnehager og omsorgssenter etter miljøfyrtårnord-
ningen.

Et større bynært område, Flottmyr, er nå under planlegging. Dette vil styrke muligheten for kor-
treist hverdag i Haugesund.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID
• Internt: Gjennom politiske utvalg og diverse kurs/seminarer som blir arrangert av miljøvern-

leder.
• Eksternt: Haugesund kommune arrangerer, i samarbeid med Klimanettverket på Haugalandet 

og miljøsamarbeid mellom nabokommuner, en rekke seminarer, kurs, kvelds- og familiear-
rangementer med fokus på klima og miljø. Det blir lagt inn en miljørapport i årsmeldingen
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CO2EUTSLIPP (TONN)

2018 0,7,70,6,28,7
 Energibruk  Transport og reise  Annet Indirekte  Direkteutslipp

KLIMAREGNSKAP 2018

SCOPE 1  DIREKTE UTSLIPP 1,81

Drivstoff 1,81

Fyringsolje 0

Propan / naturgass 0

Prosessutslipp 0

SCOPE 2  INDIREKTE UTSLIPP FRA ENERGI 0,04

Elektrisitet 0,04

Fjernvarme / -kjøling 0

Annet (el-forbruk til elbil / naturgass etc) 0

SCOPE 3  ANDRE INDIREKTE UTSLIPP 4,45

Avfall til forbrenning 0

Avfall til gjenvinning 0,18

Flyreiser 3,57

Innkjøpte transporttjenester 0,34

Km-godtgjørelse 0,36

Annet som ikke beregnes i totalsum for rapportering på GHG
(inndirekte innkjøp, tjenestekjøp, leie bygg. serviceavtaler, opplæring) 0

Totalt klimagassutslipp 6,3

INTEGRATE 
RENEWABLES AS

OM VIRKSOMHETEN
Integrate Renewables AS er en norsk bedrift med hovedkontor i Stavanger. Vi prosjekterer, install-
erer og vedlikeholder fornybare anlegg for energiproduksjon på næringsbygg, boliger og hytter.

Antall årsverk: 13

Transport

Under Gjennomføring

    Energi 

Under Gjennomføring

Innkjøp

Ikke Gjennomført

Avfall

Under Gjennomføring

Miljøsertifisering

Ikke Gjennomført

KLIMAMÅL
Innkjøp av elektrisk firmabil - Mindre flyreiser -
Solcelleanlegg på nytt kontor - Bedre avfallsortering på
kontor og lager
Elektrisk firmabil - Mindre kjøring, mer kollektiv transport -
Reduksjon av flyreiser i forbindelse med reise

TJENESTER/PRODUKTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET                               
Integrate Renewables leverer solcelleanlegg til sine kunder. Installering og vedlikehold av    
fornybare anlegg for energiproduksjon på næringsbygg, boliger og hytter. IR leverer også kraft-
flåte for strømproduksjon til oppdrettsnæringen for reduksjon i bruken av dieselaggregat ved 
hjelp av solceller og vindmøller.

GJENNOMFØRTE TILTAK 2018     
• Klimapartner medlem
• 37,5% av ansatte kjører el-bil

PLANLAGTE TILTAK 2019                                                                                                
• Innkjøp av Elektrisk firmabil, bedre avfallsortering på kontor, lager samt byggeplass
• Fornybar energiproduksjon fra solceller på kontorbygg
• Utslippsfri byggeplass
• Avfallssortering på kontor, lager og byggeplass Levering av spesialavfall hos IVAR  IKS
 (Ødelagte solceller, kabler etc)

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID
• Internt - Fokus på miljøgevinsten ved installasjon av solcelleanlegg. Rutiner i egne HMS-sys-

temer samt internkontrollsystemer. Fokus og kommunikasjon rundt tiltakene (avfalll, mindre 
kjøring, bruk av el bil)

• Eksternt - Salg av solcelleanlegg og fornybare produksjonsanlegg. Kommuniserer budskap 
om “produser din egen strøm”.                                                                               
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ROGALAND 
FYLKESKOMMUNE

CO2EUTSLIPP (TONN)

2018 4,2,90,2,5,6
 Energibruk  Transport og reise  Annet Indirekte  Direkteutslipp

KLIMAREGNSKAP 2018

SCOPE 1  DIREKTE UTSLIPP 46,3

Drivstoff 8,03

Fyringsolje 0

Propan / naturgass 38,3

Prosessutslipp 0

SCOPE 2  INDIREKTE UTSLIPP FRA ENERGI 34,99

Elektrisitet 34,99

Fjernvarme / -kjøling 0

Annet (el-forbruk til elbil / naturgass etc) 0

SCOPE 3  ANDRE INDIREKTE UTSLIPP 751,7

Avfall til forbrenning 12,01

Avfall til gjenvinning 15,34

Flyreiser 599,5

Innkjøpte transporttjenester 0

Km-godtgjørelse 124,8

Annet som ikke beregnes i totalsum 0

Sum klimagassutslipp 833

OM VIRKSOMHETEN
Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 4000 ansatte. Fylkes-
kommunen utfører hver dag oppgaver for de som bor og arbeider i Rogaland fylke.

Antall årsverk: 3890

Transport

Ikke Gjennomført

Energi

Under Gjennomføring

Innkjøp

Ikke Gjennomført

Avfall

Ikke Gjennmført

Miljøsertifisering

Gjennomført 

Miljøfyrtårn

KLIMAMÅL
1) 20 % energieffektivisering i våre bygg. 
2) Fase ut fossile energikjelder i våre bygg 
3. Utarbeide retningslinjer for reising. 
5) Internt handlingsprogram for våre fylkeskommunale bygningsmasse. Samt at vi er forplikta til 
å redusere utslepp som miljøfyrtårn.
Det skal også utarbeides en økonomihåndbok der en skal legge vekt på grønne innkjøp og 
retningslinjer

PLANLAGTE TILTAK 2019
1. Legge til rette for mer sykling for de ansatte ved bygging av ein ny sykkelgarasje i 2019
2. Reduksjon av energibehovet.

- Legge om fra elektrisitet til vannbåren varme. Skjer gradvis på fylkeshuset.
- Fikser opp i eldre varme- og ventilasjonssystemer
- Arbeide kontinurleg med driftssytemet, og skifter ut termostater som gir mindre energibruk

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID
• Intern klimagruppe - der alle avdelinger er representert
• Miljøgruppe som utarbeider ein årlig klima- og miljørapport, som skal presenteres for avdelin-

gene, arbeidsmiljøutvalget og ledergruppen.
• Ved å involvere utvalg og ledergrupper til å komme med innspill. Samt opplyse om det til alle 

ansatte.
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SOLA BETONG AS
CO2EUTSLIPP (TONN)

2018 0,0,000  0,0,7,0,36,0,47,98,47
 Energibruk  Transport og reise  Annet Indirekte  Direkteutslipp

KLIMAREGNSKAP 2018

SCOPE 1  DIREKTE UTSLIPP 1213,11

Drivstoff 1091,49

Fyringsolje 0

Propan / naturgass 121,62

Prosessutslipp 0

SCOPE 2  INDIREKTE UTSLIPP FRA ENERGI 8,67

Elektrisitet 8,67

Fjernvarme / -kjøling 0

Annet (el-forbruk til elbil / naturgass etc) 0

SCOPE 3  ANDRE INDIREKTE UTSLIPP 10,02

Avfall til forbrenning 2,59

Avfall til gjenvinning 3,1

Flyreiser 4,33

Innkjøpte transporttjenester 0

Km-godtgjørelse 0

Annet som ikke beregnes i totalsum 0

Sum klimagassutslipp 1231,8

KLIMAMÅL
Sola Betong har definert 22 miljøaspekter som vi arbeider målrettet med å utvikle og å forbedre.
Sola Betong arbeider mot å redusere utslipp innen flere definerte områder - dette er nærmere 
beskrevet i vår plan “Miljøaspekter Sola Betong AS”. Denne planen/oversikten er kjent for alle an-
satte og utvikles/revideres ved endringer eller behov.

TJENESTER/PRODUKTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET                                 
Sola Betong tilbyr betong i egne lavkarbonkvaliteter som har en betydelig reduksjon i Co2 utslip-
pet i forhold til bransjenormen for tilsvarende produkter. Lavkarbonbetong produktene og den 
nyeste praksisen vår der vi retarderer og overnatter betongen slik at den beholder egenskapene-
over natten og kan benyttes som et fullverdig, ferskt produkt påfølgende dag.

PLANLAGTE TILTAK 2019                                                                                 
Hovedfokuset vårt er å øke gjenbruket av returbetong fra byggeplasser. Returbetong oppstår på 
grunn av kundene har bestilt mer betong enn de kan ta i mot og vi må derfor ta dette i retur. Vi 
har andre løpende tiltak også.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID
• Internt: gjennom opplæring og motivasjon samt bevisstgjøring om Miljøaspektene våre som 

alle har ansvar for å følge og å bidra til å utvikle. 
• Eksternt: gjennom bransjeforeningen, medlemskap i Klimapartnere og i møter med kundene 

våre.

OM VIRKSOMHETEN
Sola Betong AS produserer og leverer ferdigbetong hovedsakelig til det profesjonelle markedet i 
hele Sør-Rogaland. Vi er sentralt lokalisert i moderne produksjonsfasiliteter i Risavika i Tananger - 
dette sikrer rasjonell og miljøvennlig transport til de sentrale delene av fylket.

Antall årsverk: 27

Transport

Ikke Gjennomført

Energi

Ikke Gjennomføring

Innkjøp

Gjennomført

Avfall

Gjennmført

Miljøsertifisering

Gjennomført 

ISO 14001
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STAVANGER KOMMUNE
CO2EUTSLIPP (TONN)

2018 56,8,38,0,0,5,2
 Energibruk  Transport og reise  Annet Indirekte  Direkteutslipp

KLIMAREGNSKAP 2018

SCOPE 1  DIREKTE UTSLIPP 1185,16

Drivstoff 0

Fyringsolje 112,66

Propan / naturgass 1072,5

Prosessutslipp 0

SCOPE 2  INDIREKTE UTSLIPP FRA ENERGI 13043,5

Elektrisitet 12480,5

Fjernvarme / -kjøling 563,0

Annet (el-forbruk til elbil / naturgass etc) 0

SCOPE 3  ANDRE INDIREKTE UTSLIPP 8719,64

Avfall til forbrenning 0

Avfall til gjenvinning 0

Flyreiser 621,64

Innkjøpte transporttjenester 8098,0

Km-godtgjørelse 0

Annet som ikke beregnes i totalsum 63728,0

Sum klimagassutslipp 22948,3

KLIMAMÅL
Stavanger bystyre vedtok i november 2018 en revidert klima- og miljøplan - “Klima- og miljøplan 
2018-2030”. Det ble da blant annet vedtatt et mål om 80 % reduksjon i utslipp av klimagasser i 
Stavanger innen 2030, sammenlignet med utslippsnivået i 2015. Kommunen skal være en fossilfri 
kommune innen 2040. En handlingsplan til klima- og miljøplanen er også utarbeidet og vedtatt av 
bystyret sammen med selve planen

TJENESTER/PRODUKTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET                                 
HjemJobbHjem: alle ansatte i Stavanger kommune får tilbud om rabattert månedskort til buss, tog 
og byferger, samt gratis bruk av elektriske bysykler. - Utslippsfrie biler: Alle kommunale kjøretøy skal 
være utslippsfrie innen 2025. Pr. 1.1.2019 er 32 % av kommunens 404 biler elektriske. - Rådgivning 
og tilskudd til ladeinfrastruktur i borettslag og sameier. - Triangulum – oppvarming av tre kommunale 
bygg og en svømmehall via spillvarme fra avløpsvann.

Kommunen - sammen med IVAR - legger også i stor grad til rette for gjenbruk, bl.a. gjennom 
Byttebua på Forus, organisering av «søndagsåpne garasjer», kurs i hjemmekompostering, støtte 
til tøybleier, tilrettelegging for reparasjonskafeer m.m. Kommunen er også i gang med prosjekter 
for å lage biokull av organisk materiale – for dermed å trekke karbon ut av kretsløpet. Stavanger 
kommune har bidratt til å etablere Matsentral Rogaland, der mat som ellers ville ha blitt kastet, 
blir distribuert til vanskeligstilte personer

PLANLAGTE TILTAK 2019                                                                                   
Klima- og miljøplanens handlingsplan viser tiltak som skal bli gjennomført i neste fireårsperiode, 
og denne vil bli revidert omtrent hvert annet år, med nye/skjerpede tiltak. For hvert tema i Klima- 
og miljøplanen er det beskrevet konkrete tiltak, ansvarlig avdeling i kommunen og tidspunkt/tids-
rom for gjennomføring. Etter sammenslåingen med Finnøy og Rennesøy kommuner fra 1.1.2020 
vil også tiltak knyttet til landbruk og havbruk bli tatt inn i handlingsplanen.                                                                                

OM VIRKSOMHETEN
Stavanger er landets fjerde største by med 134 037 innbyggere (01.01.2019). Stavanger kom-
mune som virksomhet har 9 778 ansatte fordelt på 7 827 årsverk (2018-tall). I 2020 slås 
kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger sammen..

Antall årsverk: 9778
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Stavanger Kommune skal videreføre tiltakene i Bymiljøpakken, dvs. bomring, bygging av 
sykkelstamvei mellom Stavanger, Forus og Sandnes, bedre og flere gang- og sykkelveier i 
Stavanger, fortetting ved utbygging og samlokalisering av hverdagsfunksjoner for å redusere 
behovet for transport - Fortsette arbeidet for elektrifisering av kommunens egen kjøretøypark 
- Gi råd og støtte til borettslag og sameier for å installere lade-infrastruktur - Fase ut olje og 
naturgass som spisslast i de få kommunale byggene der dette finnes - I tiltakende grad stille 
krav om fossilfrie bygge- og anleggsmaskiner/-kjøretøy.

Innkjøp: Stavanger kommunes innkjøpsavdeling har utarbeidet en innkjøpsveileder -          
“Miljøhensyn i anskaffelser”. For å styrke kunnskapen og fokuset på miljø i anskaffelser, skal 
det i 2019 ansettes en egen rådgiver med fokus på dette området. Kommunen har fått Klima-
satsmidler til stillingen - en treårig prosjektstilling. Eksempler på krav som stilles per i dag: - 
Stavanger kommune stiller krav om fossilfri oppvarming i leide bygg. - Innen 2021 skal kom-
munens bygge- og anleggsplasser være fossilfrie, og innen 2030 utslippsfrie. Krav om dette 
stilles etter hvert som teknologien blir tilgjengelig. - Innen 2023 skal drosjer som blir bestilt av 
kommunen, være fossilfrie

Avfall: Stavanger kommune følger IVARs ressurs- og avfallsplan. Ett av målene er 75 % 
materialgjenvinning av husholdningsavfall, og med IVARs nye ettersorteringsanlegg er dette 
innen rekkevidde. 

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID
• Internt: Lederne for alle kommunens direktørområder har fått god informasjon om klima- og 

miljøplanen og om tiltakene som er vedtatt i denne. Miljøvernsjef og prosjektleder besøker 
ledermøtene i alle hovedavdelingene, og sender dem oversikt over hvilke tiltak de har ans-
var for å følge opp.  

• Eksternt: Eksternt jobber vi med holdnings- og handlingskampanjer, eksempelvis deltakelse 
i den årlige mobilitetsuka med hovedfokus på Miljøsøndagen, støtte til borettslag og samei-
er som vil få på plass el-billading og utbetaling av “ovnspant” til innbyggere som vil bytte til 
en rentbrennende vedovn.

• Det skal også lages en helhetlig kommunikasjonsstrategi. I denne inngår blant annet å 
opprette en miljøpris.
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STEINERSKOLEN I 
STAVANGER

CO2EUTSLIPP (TONN)

2018 0,0,000  51,8,48,1,0,0,1
 Energibruk  Transport og reise  Annet Indirekte  Direkteutslipp

KLIMAREGNSKAP 2018

SCOPE 1  DIREKTE UTSLIPP 0,03

Drivstoff 0,03

Fyringsolje 0

Propan / naturgass 0

Prosessutslipp 0

SCOPE 2  INDIREKTE UTSLIPP FRA ENERGI 21,98

Elektrisitet 21,74

Fjernvarme / -kjøling 0

Annet (el-forbruk til elbil / naturgass etc) 0,24

SCOPE 3  ANDRE INDIREKTE UTSLIPP 20,4

Avfall til forbrenning 0

Avfall til gjenvinning 0

Flyreiser 3,55

Innkjøpte transporttjenester 16,85

Km-godtgjørelse 0

Annet som ikke beregnes i totalsum 28,95

Sum klimagassutslipp 42,41
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OM VIRKSOMHETEN
Steinerskolen Stavanger vil utgjøre en forskjell for elevene når det gjelder formidling av 
fagkunnskap, så vel som opplevelser som skal utdanne våre barn og ungdommer. Steinerskolen 
Stavanger tilbyr en utdanning basert på Steinerpedagogikk, med egen godkjent læreplan. Lære-
planen er så å si den samme vel alle Steinerskoler i hele verden. Lærerne våre er opptatt av elev-
ens helhetlige utvikling. Gjennom tverrfaglig undervisning utvikler vi barnet til den beste utgaven 
av seg selv. Vi ønsker at elevene beholder nysgjerrighet og viljen til å fullføre, at de kan sette seg 
inn i forskjellige problemstillinger og ha gode samarbeidsevner. Elevene skal være trygge i seg 
selv og kunne stå for sine valg. De skal være rustet for fremtiden.

Antall årsverk: 60
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KLIMAMÅL
Steinerskolen har som mål for det neste året og redusere antall flyreiser. For å kunne gjennomføre 
det målet vil Steinerskolen finne alternativer til fly og begrense unødvendig reisevirksomhet. Det vil 
også i denne sammenheng studere hvordan man kan redusere arbeidsreiser, til og fra jobb. I denne 
sammenheng blir det sett på hvordan man kan tilrettelegge for mindre privat fossil bilbruk ved å be-
nytte hjem-jobb-hjem ordningen, ladestasjoner for el-bil og oppfordring om å gå / sykle til jobb.

På Steinerskolen vil det også være et fokus på klimavennlig mat fremover. Større fokus på kortreist, 
plantebasert mat, redusere matsvinn og benytte vegetabilsk kjøkkenavfall i egen kompost.

Energi er et annet punkt på agendaen til Steinerskolen. Det skal bli sett på igangsetting av solceller 
på eksisterende bygg og jobbe mot installasjon av solceller på nybygg.

TJENESTER/PRODUKTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET                                                                                                                             
Undervisning med fokus på respekt for og kjærlighet til naturgrunnlaget.                                                                                                                               
• Utvikle ressursbevissthet     

• Aktiv elevdeltakelse i miljøarbeid

• Aktiv elevdeltakelse i skolehagen

                                                                                                                                                               
GJENNOMFØRTE TILTAK 2018                       
Medlem i Klimapartnere Rogaland fra Januar 2019

PLANLAGTE TILTAK 2019                                                                                                                                                          
• Solcellepaneler på taket

• Integrering av skolehage i UV

• Fokus på kortreist plantebasert mat

• Reduksjon i privatbilisme, ansatte og elever        

VELDE AS

OM VIRKSOMHETEN
Velde er pukkverket som utviklet seg til å bli en totalleverandør av pukk, asfalt, betong og 
gjenvinning. I dag er vi en kunnskapsbasert og fremtidsrettet bedrift som setter både kundene, 
klima og miljø høyt. 

Med innovasjon, nysgjerrighet og investering i moderne teknologi får vi frem det verdifulle 
potensialet i produkter som ellers hadde blitt håndtert som avfall. Gjenvinning står sentralt i vår 
verdikjede og målet er at alle produkter vi tilbyr kan vi også ta tilbake for gjenvinning. Fokuset på 
sirkulær økonomi øker, og Velde skal være ledende på å praktisere dette innen våre produkt-
områder. Som en bonus spares store mengder transport og energi da vi har samlokalisert 
gjenvinning og produksjon.

Velde ble Klimapartnere i 2019 og leverer derfor ikke inn Klimaregnskap for 2018.

Antall årsverk: 10

Transport

Ikke Gjennomført

Energi

Under Gjennomføring

Innkjøp

Under Gjennomføring

Avfall

Ikke Gjennmført

Miljøsertifisering

Gjennomført 

ISO 14001

KLIMAMÅL
Velde sitt hovedfokus ligger innenfor FNs bærekraftsmål nr12 «Ansvarlig forbruk og 
produksjon». Vi operer i en bransje som krever høyt energiforbruk. Vi kan gjøre store Co2-kutt 
ved å erstatte dagens fossile energikilder. I 2020 har vi disse målene:

1. Asfaltfabrikken vår i Haugesund legge om til å fyre med trepellets. I dag brukes det 
naturgass. Trepellets klassifiseres som Co2-nøytral fyringsmedium og bidrar til kraftig reduksjon 
av Co2-utslipp. 
2. Asfaltfabrikken vår i Sandnes vurderes å legge om fra naturgass til biogass. Biogass slipper ut 
Co2, men tar hånd om utslippene på en bedre måte ved å foredle metangassen, enn om gassen 
ble sluppet ut ved deponi (råtne). Biogass er sirkulær økonomi i praksis. Vi har ikke tallet klart på 
hvor stor Co2-reduksjonen er i % enda. Det jobbes med en utregningsmodell. 



3. Gjenbruksandel pr. asfalt fabrikk har vi som mål skal øke:
• Mandal i fra 8% til 15%.
• Haugesund i fra 15% til 30%.
• Sandnes i fra 29% til 40%.
4. Bruk av lavtemperaturasfalt har vi som mål at skal øke fra 10% til 40%

Vi vil etter hvert vurdere alle ledd av driften vår, både produktene vi leverer, men og den daglige 
driften, som vil inkludere matavfall, arbeidsreiser etc. 

TJENESTER / PRODUKTER FOR LAVUTSLIPPSAMFUNNET              
Overordnet er målet vårt at alle produkter vi selger, skal vi kunne ta inn igjen og gjenvinne på 
høyeste nivå. Pr dag dato har vi oppnådd disse løsningene innen klimareduserende tiltak:

1. Vi er en av to leverandører i Norge, som kan gjenvinne 80% av gravemasser/forurensede 
masser. Vi har gjort store investeringer i et miljøanlegg, hvor gravemassen/forurensede massen 
blir vasket gjennom, og sortert ut i ulike kvaliteter. Slik oppnår vi 80% mindre uttak av ny stein og 
80% reduksjon i antall deponi. Gjenbruk av tilslag og pukk gir over 30 % reduksjon i CO2 utslipp i 
forhold til ordinær produksjon. Vi oppnår også en reduksjon i transport, da kundene kjører inn med 
masser til gjenvinning, samtidig som de henter ut nye varer. 

2. Betong er en versting i klassen når det kommer til klimagassutslipp. Vi er ikke helt i mål med 
sirkulær drift innen betong, men Velde ser på en metode hvor vi kan male opp gammel betong, og 
suge ut filleren og gjenbruke den. Detter er på teststadiet enda. Men i istedenfor å bruke natur-
sand i vår betongblanding, så bruker vi overskuddsmasse fra pukkverket: knust fjell. Vi er eneste 
leverandør som bruker 100% tilslag laget av overskuddsmasser. Vi er også i gang med å teste 
ut tilslag til betong fra miljøanlegg. Det vil reduserer CO2 utslippet med 90%, sammenlignet med 
tilslag fra knust fjell. 

3. Velde AS er en av tre leverandører i Norge, som har investert i et asfaltanlegg, som kan gjen-
vinne asfalt 100%. Totalt i Norge er det 90 asfaltanlegg, så tre er et altfor lavt tall. Asfalt er et 
fantastisk materiale som kan gjenvinnes om igjen og om igjen på høyeste nivå. Kvaliteten blir ikke 
forringet! Tommelfingerregelen er: bruker vi 10% gjenbruksasfalt i ny masse, så har vi redusert 
CO2 avtrykket med 6%

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID       
Velde synliggjør sitt arbeid eksternt, ved å delta i ulke fagfora og konferanser hvor vi for eksempel 
holder innlegg, med fokus på vårt klimaarbeid. Vi har fokus på å kommunisere dette arbeidet på 
vår nettside og Facebookside. Internt så er det blitt jobbet grundig med en ISO 14001 sertifisering. 
Standarden angir krav til et miljøstyringssystem som skal gjøre oss i stand til å utvikle og iverksette 
politikk og mål som tar hensyn til lovbestemte krav og informasjon om vesentlige miljøaspekter.
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