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“Bærekraftig utvikling imøtekommer 
behovene til dagens generasjon uten å 
redusere mulighetene for kommende 
generasjoner til å dekke sine behov». ”

Brundtland rapporten , 
1987 

“Bruk hodet – vi har bare en klode 
”

Blekkulf , 1990 

Bærekraftig utviklingBærekraftig utvikling
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• Greenhouse 

Gas Protocol
– Internasjonalt 

anerkjent og 

utbredt sett med 

standarder for 

beregning og 

rapportering av 

klimagassutslipp

– I samsvar med 

GHGP sorteres en 

organisasjons 

utslipp i tre 

"Scope", som kan 

regnes som ulike 

systemgrenser
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(Relativt) kort oppsummert
Scope 1 inkluderer alle direkte utslipp fra aktiviteter under organisasjonens eierskap eller kontroll. 

Dette inkluderer utslipp fra forbrenning, prosesser og drivstoffbruk. Alle disse utslippene er direkte 

knyttet til bedriftens aktiviteter, og skjer der bedriften utfører sin aktivitet.

Scope 2 inkluderer indirekte utslipp knyttet til bedriftens forbruk av strøm, varme, kjøling og 

damp. Disse utslippene skjer ikke nødvendigvis ved bedriftens lokasjon, men er et resultat av 

bedriftens behov for energi. Energibehovet er som regel nært knyttet til bedriftens aktiviteter, og 

står globalt for en av de største kildene til utslipp.

Scope 3 gjelder indirekte utslipp oppstrøms og nedstrøms i verdikjeden, og inkluderer alt som 

ikke er dekket av Scope 1 og 2. Her rapporteres bl.a. utslipp knyttet til bedriftsreiser, produksjon 

av råvarer og forbruksvarer, transport og distribusjon som ikke utføres av bedriften, utslipp i bruk 

og avhending av produktet og håndtering av avfall fra bedriftens aktiviteter. 
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Klimagassregnskap i praksis:
Utslippspost Utslippsfaktor Enheter  Kilde  

Elektrisk kraft - uten 
opprinnelsesgaranti 

396 g/kWh 
NVE Varedeklarasjon for strømleverandører 
2019 

Elektrisk kraft -
faktisk levert 

17 g/kWh NVE Klimadeklarasjon fysisk levert strøm 2019 

Fjernvarme - skogflis 18 g/kWh Norsk Energi (2014) 

Fjernvarme - skogflis 9 g/kWh Norsk Energi (2020) 

Fjernvarme - Veolia 32 g/kWh Beregnet basert på 2020-data fra Veolia 

Lastebil, km 512 g/km SSB/MilDir. EURO VI, Vektklasse 7,5-20 tonn 

Lastebil, kg diesel 3,17 kg/kg MilDir 

Truck N/A   

LPG 3,00 kg/kg MilDir 

Trykkluft 45 g/Nm3 Oppgitt effektbehov og el. uten oppr.garanti 

  Utslippspost Volum 2020 Konvertering CO2 Tonn CO2 

Scope 1 LPG 12 1301) kg 3,00 kg/kg 36 

Scope 1 Truck, lager N/A  N/A   

Scope 1 Lastebil, lagertransport 39 2002) km 512 g/km 20 

Scope 1 Forbrenning VOC N/A  N/A   

SUM       56 

Scope 2 El. strøm levert 10 119 103 kWh 39633) g/kWh 4 007 

Scope 2 Fjernvarme levert 264 913 kWh 32 g/kWh 8 

SUM       4 016 

Scope 3 Trykkluft levert av Veolia 1 742 202 m3 454) g/kWh 78 

Scope 3 Nettvann 4 102 m3 N/A   

SUM       78 
     TOTAL 4 150 

 

Skaff oversikt over aktiviteter

Knytte til utslippsfaktorer
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Sunnmørsfabrikken – en perle!
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Sunnmørsfabrikken har en verdikjede

Sunnmørs-

fabrikken   ҉

Sunnmørs-

fabrikken   ҉
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Illustrasjon: LCA.no
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LCA i praksis:
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Oppsummering

• Klimagassregnskap på organisasjonsnivå

– Scope 1, 2 og 3

– Oversikt over aktiviteter spesielt med fokus på energi

– Rapportering og forbedringsarbeid

• Klimagassregnskap på produktnivå

– Hele livsløpet til produktet

– Også her er fokus på energi, men enda mer på materialer

– Produktutvikling og vurdering av løsninger

• Du trenger ikke å kunne alt – ring en venn!


