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Bærekraft

Utslippsreduksjon

Grønn samfunns- og næringsutvikling

Offentlig – privat samarbeid



Klimapartnere
Jobber for å redusere egne klimagassutslipp og jobber sammen for grønn samfunns- og næringsutvikling.

Inngåelse av partneravtale forplikter partnerne til å:

• Forankre klimaarbeidet i toppledelsen

• Drive systematisk miljøstyring gjennom miljøsertifisering (Miljøfyrtårn, EMAS, ISO)

• Gjennomføre årlig klimaregnskap

• Betale årlig kontingent

I tillegg utfordrer vi alle klimapartnere til å:

• Bli fossilfri innen 2030 (direkte klimautslipp)

• Forankre forståelse av klimarisiko og grønne muligheter i virksomhetens ledelse

• Etablere minst ett fyrtårnprosjekt for å redusere klimautslipp og sikre grønn næringsutvikling



På tvers av
bransjer
og verdikjeder



Bjellesauer. Ekte ledere. Inspirerende folk.



Innsikt

Tiltak

KLIMAREGNSKAP

PARTNERE/ NETTVERK

UTSLIPPS-
REDUKSJON

GRØNN NÆRINGSUTVIKLING

MILJØSTYRING

Mål og metode

KompetanseVerktøy

Koplingsboks

Internt Eksternt



Hva er klimaregnskap?

Viser ressursbruk
…med klimakonsekvenser

Lages av virksomheter for 
…seg selv

Har ingen verdi
…før innsikt fører til tiltak



Virksomhetens ressursbruk

• Måles i kostnader, men også utslipp av klimagasser

• GHG-protokollen: Input – output
• Input: Kroner, kg, kWh, liter, CO2e
• Output: CO2e

• Som økonomiske regnskap og budsjett: 

Verdien ligger i analyse, evaluering og valg av tiltak.

• Umodent. Store forskjeller



KP: Standard bidrag Klimapartnere
+

: Rikt utvalg tilpassede



Viktig eksempel: Resirkulert plast med
lavere utslipp
Leverandør får synliggjort
Partner bruker aktivt mot sine kunder

Lenke

https://www.klimakost.no/secured/enterprise/bedrift_bidrag?aar=2020&orgnummer=-942110464


Virksomhetens ressursbruk

• Bruk av ressurser medfører kostnader – og utslipp av klimagasser

• Deles i tre grupper = scope



«Scope 3»



Typisk utvikling



Aggregerte tall?

• Tallene i Trøndelag øker, årsaker?
• Flere partnere enn året før

• Partnerne registrerer mer enn året før

• Partnerne har økt aktivitet/omsetning

• Det er gjort store investeringer i året som gikk

• Flere er underleverandører til hverandre

• …



Transparent – gratis inspirasjon ☺

Lenke

https://klimapartnere.avinet.no/5/Klimapartnere Tr%C3%B8ndelag, Trondheim kommune/-942110464


Hva kan vi gjøre?

1. Bruke klimaregnskapet internt for å få innsikt, sette mål og 
gjennomføre prioriterte tiltak: Redusere ressursbruken og kutter 
utslipp

2. Skrive gode forklaringer til klimaregnskapet; hvorfor har tallene 
utviklet seg slik de har? Hvilke tiltak har gitt konkrete reduksjoner, på 
hvor mye? Hva har vi investert av ressurser for å nå målene?

3. Supplere klimaregnskap (virksomhetens aktiviteter) med spesifikk 
dokumentasjon på produkt og prosjekt; EPD/LCA, BREEAM etc



Kommunens rolle

https://www.ks.no/fagomrader/samfunnsutvikling/klima/veileder-for-klimabudsjett/avgrense-klimabudsjettet/

• Lede an i alt man gjør
• Bruke innkjøpsmakt



Hører du på dette 
har du kommet 

lenger enn de fleste!

Tusen takk for 
oppmerksomheten!

☺



Samarbeid

• Erkjennelsen: Myndighetene må på banen

• Klimapartnere har i mer enn to år påvirket på ministernivå

• Sist sommer: Initiativ til opprop – fikk umiddelbart med flere

• Starten på godt samarbeid, spesielt med Miljøfyrtårn

• Utredning: Hva må til for å gjøre det enkelt for de virksomhetene vi har felles?

• En del utfordringer: Teknisk, men også hva man velger å åpne for

• Bevegelse – og mye bra oppnådd allerede




