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Sammendrag 
 

Denne rapporten tar for seg klimaregnskapet for Hamar kommune, fordelt på egen virksomhet 

og samfunnet totalt. For egen virksomhet har vi beregnet et totalt klimafotavtrykk på nær 37 

kilotonn (kt) CO2-ekvivalenter (CO2e). Dette inkluderer både direkteutslipp fra kommunale 

kjøretøy og bruk av fossile brensler, men mer viktig; alle indirekte klimagassutslipp fra innkjøp 

av varer og tjenester. Inkludering av indirekte utslipp gjør dette til et mål på såkalt fotavtrykk, 

der et fotavtrykk altså er summen av alle direkte og indirekte utslipp fra – i dette tilfellet – 

virksomheten Hamar kommune. 

Klimaregnskapet til Hamarsamfunnet er delt opp i to deler. Først benytter vi tall fra SSB på 

klimagassutslipp innen Hamar kommune sine geografiske grenser. Dette summeres til ca 141 kt 

CO2e. Deretter har vi beregnet klimafotavtrykket til kommunens innbyggere. Dette estimerer vi 

til nær det doble: 271 kt CO2e. Man ser altså at Hamar kommune «importerer» betydelig mer 

CO2 bakt inn i innkjøp av varer og tjenester enn det som genereres lokalt og blant annet 

«eksporteres» ut. 

Hvert element i det totale klimaregnskapet bør ha eget fokus. Klimaregnskapet for egen 

virksomhet domineres av indirekte utslipp. Her trengs blant annet miljøkrav i anskaffelser. 

Geografisk fordelte klimagassutslipp domineres av høye transportutslipp, samt også noe energi 

og prosessutslipp. Fokus på å redusere bilisme og overgang til lavutslippskjøretøy for transport, 

er et åpenbart fokusområde her. For reduksjon av husholdningers klimafotavtrykk må en også 

vurdere mer holdningsskapende arbeid og tilrettelegging for en mer klimavennlig livstil i 

kommunen.  
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Bakgrunn 
 

FNs klimapanel slår med all tydelighet fast at klimagassutslipp fra menneskelig aktivitet er – med 

ekstrem sannsynlighet – hovedårsaken til den observerte temperaturøkningen fra 1951 til i dag. 

Regjeringen mener videre at denne globale oppvarmingen er vår tids kanskje største utfordring. 

Dette viser med all tydelighet den utfordrende oppgaven vi står ovenfor.  Et viktig element i å 

redusere klimagassutslipp, er å måle dem. «You can't manage what you can't measure" er et velkjent 

sitat av statistikeren Edwars Deming, og kan definitivt relateres også til klimahandling. 

For å sikre en mest mulig effektiv klimahandling har Hamar kommunestyre vedtatt at kommunen 

skal utarbeide klimaregnskap. Ett for kommunens egen virksomhet, og ett for Hamarsamfunnet.  

Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av dette.  

En utfordring rundt klimahandling og måling av klimagassutslipp er at det eksisterer ulike 

regnemåter; er det produsenten eller konsumenten av et produkt eller en tjeneste som skal gjøres 

ansvarlig for klimagassutslippet? Mens man tradisjonelt har ønsket et geografisk 

«produsentperspektiv», vil vi i denne rapporten supplere med såkalte fotavtrykksberegninger i et 

konsumentperspektiv. I et konsumentperspektiv vil man se på hvor mye utslipp man er ansvarlig 

for gjennom sin levemåte, med forbruk av varer og tjenester, uavhengig av hvor disse utslippene er 

lokalisert geografisk. Dette vil på mange måte være et bedre mål på bærekraft, da det blant annet 

ikke påvirkes av mer eller mindre tilfeldige variasjoner i industri og næringsaktivitet. For et land vil 

slike variasjoner i noe grad være koblet til nettopp forbruk og levesett, men for en kommune er det 

opplagt mye industri og næringsvirksomhet som er fullstendig frikoblet lokalt levesett og lokale 

klimatiltak. De mest åpenbare feil vil forekomme ved etablering eller nedlegging av 

industribedrifter flyttet til/fra andre kommuner. Dette påvirker de geografiske utslippene betydelig, 

uten å si så mye om hvor bærekraftig et samfunn er gjennom innbyggernes levesett.  

Globalt så slipper vi nå ut syv tonn klimagasser (CO2e) per innbygger. Dette gjelder begge 

kalkuleringsperspektiv, da dette kun påvirker fordelingen. Legger man konsumentperspektiv til 

grunn er vi i Norge ansvarlig for ca det doble, 15 tonn CO2e per innbygger. Skal Paris-målsetningen 

nås er det estimert at klimagassutslippene må reduseres til 1,5-3,1 tonn CO2e per innbygger innen 

2050. Dette viser med all tydelighet det omfattende arbeidet man står ovenfor. 

Denne rapporten vil være tredelt. Først vil vi fokusere litt på metode og oppsett av klimaregnskap. 

Her vil vi si litt om ulike systemperspektiver benyttet i klimaregnskap, litt om datainnhenting og 

kvalitet. Hoveddelen av rapporten vil være selve klimaregnskapet. Dette vil bli presentert i to 

separate deler, kommunenes egen virksomhet og samfunnet totalt. Den siste delen av rapporten vil 

kort diskutere resultater, samt skissere videre muligheter.  
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Metode 
 

Hva er et klimaregnskap 
Før vi presenterer klimaregnskapene ønsker vi å gi en kort innføring i hvordan man lager et 

klimaregnskap, og de ulike typene som eksisterer. Det første spørsmålet en må stille seg er for hvem 

skal man lage et klimaregnskap. Det neste åpenbare spørsmålet er hva det skal lages klimaregnskap 

av. Det første spørsmålet er klart definert av oppgaven gitt av kommunen; det skal være ett 

klimaregnskap for kommunens egen virksomhet, og ett for kommunen totalt (et samfunnsregnskap). 

Dette er en relativt vanlig fremgangsmåte. Når det gjelder hva som skal inkluderes ser vi imidlertid 

større variasjoner fra utredning til utredning. Noen benytter et rent geografisk perspektiv i å se på 

hva som skjer innen kommunegrensene, mens andre benytter mer fotavtrykksbaserte tilnærminger. 

Vi ønsker i stor grad å benytte det sistnevnte.  

En skjematisk oppsummering av  de to variantene over er illustrert i Figur 1. Her er det skissert to 

dimensjoner; en som skiller på kommunenes egen virksomhet (kommunal tjenesteproduksjon) og 

kommunen totalt (samfunnsperspektiv), og en som skiller mellom direkte (geografiske) og indirekte 

(fotavtrykksbaserte) klimagassutslipp. Sirklene indikerer eksempler på bidrag, og pilen indikerer 

ulike grad av påvirkningspotensial. Vi indikerer også de geografiske kommunegrensene i figuren, 

og vi merker oss at også en del av de indirekte utslippene kan være lokalisert innen 

kommunegrensene i form av lokal leverandørindustri etc.  

 

 

Figur 1: Ulike systemgrenser i utvikling av klimaregnskap for kommuner 
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Hver firkant i figur 1 viser et viktig element i det som kan regnes som det totale klimaregnskapet for 

Hamar kommune. Direkteutslipp i kommunens egen virksomhet er typisk bruk av fyringsolje i 

kommunale bygg og bruk av drivstoff i kommunale kjøretøy. Totalt sett er dette erfaringsmessig et 

lite bidrag i klimaregnskapet. Påvirkningspotensialet er derimot stort. Utfasing av fyringsolje og 

innfasing av nullutslippskjøretøy i kommunal bilpark er definitivt gjennomførbare tiltak.  

Går vi videre til indirekte klimagassutslipp som følge av varer og tjenester kjøpt inn til kommunal 

tjenesteproduksjon ser vi ofte et 10-20 ganger høyere bidrag. Her er det imidlertid vanskeligere å 

gjennomføre tiltak. Miljøkrav i anskaffelser er selvsagt en mulighet her, men mer jobb må gjøres på 

flere områder før en ser håndfaste resultater for det store kvantum av innkjøpte varer og tjenester. 

Det eksisterer imidlertid gode eksempler på tiltak med store klimabesparelser, eksempelvis 

fylkeskommunenes miljøkrav til kollektivtilbydere.  

Går man videre til de to firkantene til høyre ser vi på kommunen totalt, altså Hamarsamfunnet. Som 

vi har vært inne på er det to ulike fremgangsmåter som historisk har blitt benyttet. Det ene er å se på 

direkteutslipp som skjer innen kommunegrensene. Dette er den mest vanlige fremgangsmåten, og 

data har i lengre tid blitt gjort tilgjengelig på SSB sine sider1. Den andre fremgangsmåten er å se på 

hvordan folk i Hamar kommune lever, altså hva er klimabelastningen av befolkningen. Sistnevnte er 

et fotavtrykksperspektiv. Forskjellen mellom disse perspektivene er betydelig. Et 

direkteutslippsperspektiv ansvarliggjør eksempelvis en kommune alle industriutslipp, selv om 

industrien eksporterer alle varene ut av kommunen. Dette vil ikke bli inkludert i et 

fotavtrykksperspektiv, siden varene blir eksportert, og ikke konsumert innen kommunegrensene. På 

den andre siden vil et fotavtrykksperspektiv inkludere utslipp knyttet til forbruk av importerte 

varer, samt også aktiviteter av Hamarinnbyggere andre steder i Norge og verden, eksempelvis 

feriereiser med fly. 

Per nå er det styrker og svakheter i begge perspektiv. På sikt anbefales det å rendyrke et 

fotavtrykkperspektiv, da det er dette som på mange måter er det reelle målet på bærekraft, men det 

kreves bedre data på husholdningsforbruk innen de ulike kommunene. Per nå benyttes 

regionaliseringen i forbrukerundersøkelsen til SSB2, kombinert med kommunespesifikke data på 

blant annet inntektsnivå og eiendomspriser, til å gjøre estimat på klimafotavtrykk av husholdninger 

i en kommune. Dette gir en god oversikt over de viktigste bidrag, og eventuelle regionale forskjeller, 

men det gir ikke nøyaktighet nok til å kunne spore spesifikke kommunale tiltak direkte. Inntil videre 

suppleres derfor fotavtrykksperspektivet med det geografiske perspektivet. I sum gir dette det mest 

komplette bildet av hvordan klimaregnskapet for samfunnet ser ut. Mer om metode og de ulike 

systemperspektivene følger i de neste delkapitler.  

                                                      
1 https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/utslipp-til-luft-av-klimagasser-fordelt-pa-

kommune 

2 https://ssb.no/inntekt-og-forbruk/statistikker/fbu/aar/2013-12-17 

 

https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/utslipp-til-luft-av-klimagasser-fordelt-pa-kommune
https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/utslipp-til-luft-av-klimagasser-fordelt-pa-kommune
https://ssb.no/inntekt-og-forbruk/statistikker/fbu/aar/2013-12-17
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Klimaregnskap for kommunens egen virksomhet 

Som indikert i Figur 1 så vil klimaregnskapet av Hamar kommune sin egen virksomhet i sin helhet 

dekkes av klimakostmodellen3. Klimakost er en modell som beregner komplette klimafotavtrykk. Et 

klimafotavtrykk kjennetegnes med at man tar med alle klimabidrag. Dette inkluderer direkteutslipp 

fra forbrenning av fyringsolje og drivstoff (scope 1), indirekte utslipp gjennom energibruk (scope 2), 

og indirekte utslipp gjennom alle andre kjøp av varer og tjenester (scope 3).  Denne inndelingen er 

mye brukt, blant annet i den etablerte GHG-protokollen4.  Motivasjonen til også å inkludere scope 3 

bidrag i klimaregnskapet, er at studier viser at indirekte utslipp utgjør en betydelig del av 

klimafotavtrykket i kommunal tjenesteproduksjon. Dette åpner for nye muligheter til å redusere 

klimagassutslipp gjennom eksempelvis miljøkrav i anskaffelser. 

 

Figur 2: Fordeling av bidrag i en klimafotavtrykksanalysen iht. scope-definisjon til GHG-protokollen 

For å beregne komplette klimafotavtrykk benytter modellen en kombinasjon av livsløpsanalyse 

(LCA) for fysiske innsatsfaktorer og miljøutvidet kryssløpsanalyse (EEIOA) for økonomiske 

innsatsfaktorer. I en miljøutvidet kryssløpsanalyse benyttes utslipp og aktivitetsdata for et standard 

utvalg næringslivssektorer (SN2007 /NACE rev2) for å beregne klimagassutslipp et gitt innkjøp 

innen hver sektor forårsaker.   

Fysiske tall på energibruk og økonomiske tall på innkjøp er begge innhentet via KOSTRA-systemet 

til SSB5. Bruk av økonomiske innsatsfaktorer – altså hvor mye kommunene kjøper inn av matvarer, 

undervisningsmateriell, byggematerialer, diverse tjenester, osv. – har vist seg som en god og effektiv 

måte å få et godt oversiktsbilde av klimafotavtrykket. Begrensingen er at man må benytte sektorsnitt 

av typen «matvareproduksjon», og er ikke i stand til å skille mellom ulike produkter innen hver 

kategori. For å skille på dette trengs det mer detaljerte LCA-analyser. En klimakostanalyse er derfor 

best egnet som en innledende analyse av klimafotavtrykk for å identifisere fokusområder i 

klimahandlingen. En klimakostanalyse er også egnet til å se på de store linjene i årlig utvikling, og 

kan benyttes til å for eksempel sette seg fremtidige målsettinger.  

                                                      
3 www.klimakost.no 

4 http://www.ghgprotocol.org/ 

5 https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/ 

http://www.klimakost.no/
http://www.ghgprotocol.org/
https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/
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Klimaregnskap for hele kommunen 

I de fleste lokale klimaregnskap har man historisk sett på «mengde klimagassutslipp innen de 

geografiske grenser». Dette har på mange måter vært det mest intuitive utgangspunkt. I tillegg har 

data på kommunenivå blitt gjort tilgjengelig av SSB. Bruk av dataene hadde imidlertid noen 

utfordringer. I tillegg til utfordringer rundt systemgrenser som vi har vært inne på, var det også 

noen utfordringer rundt fordelingsnøkler. SSB benytter makrodata til å allokere utslipp på hver 

enkelt kommune, og ofte er det fordelingsnøkler av typen «km vei» (for veitrafikk) og «antall dyr» 

(for jordbruk) som bestemmer kommunenes andel. Dette har vist seg å være for usikkert og er 

spesielt lite egent til å fange opp effekten av tiltak. 

På bakgrunn av dette besluttet SSB å legge ned publiseringen av kommunefordelt klimadata6 i 2012. 

Nedleggelsen førte til at mange kommuner sto på bar bakke, og det ble fra flere hold indikert sterke 

ønsker om å få på plass statistikken igjen. I 2016 ble reviderte tall publisert (for 2009, 2011 og 2013). 

Dette ble i 2017 utvidet til også år 2015. Statistikken ble forbedret, men inneholder på sentrale punkt 

fremdeles store kilder til usikkerhet7. I dette notat kommer vi til å benytte nevnte data fra SSB, men 

de vil bli benyttet kritisk og vil i liten grad benyttes direkte opp mot indikatorer på måloppnåelse. 

 

Figur 3: Skjematisk fremstilling av geografiske klimagassutslipp versus fotavtrykksbaserte (Larsen, 2011) 

                                                      
6 http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klima--og-energiplanlegging/Bruk-av-statistikk-og-andre-

tall/Statistikk-for-utslipp-for-2009/ 

7 https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/utslipp-til-luft-av-klimagasser-fordelt-pa-kommune 

Transport Industri 

Offentlig Privat

Transport   Industri 

Offentlig Privat

Geografisk
perspektiv 

Upstream  

(Import) 
Geografisk systemgrenser Downstream

(eksport)

Karbon-
fotavtrykk

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klima--og-energiplanlegging/Bruk-av-statistikk-og-andre-tall/Statistikk-for-utslipp-for-2009/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klima--og-energiplanlegging/Bruk-av-statistikk-og-andre-tall/Statistikk-for-utslipp-for-2009/
https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/utslipp-til-luft-av-klimagasser-fordelt-pa-kommune
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For å supplere SSB data, og gi Hamar kommune et mer komplett bilde av sitt påvirkningspotensial, 

ønsker vi også å se på indirekte utslipp fra sluttforbruk, ut over det kommunale. Det er dette som er 

indikert i firkant oppe til høyre i Figur 1, og forskjellen til det geografiske perspektivet er skissert i 

Figur 3.  I praksis er en stor del av klimafotavtrykket knyttet til det private husholdningsforbruk, 

altså fotavtrykket til innkjøpte varer og tjenester til privat sluttkonsum. Av de totale 15 tonn CO2e 

en gjennomsnittsperson forårsaker, er omtrent 10 tonn knyttet til nettopp denne delen. Selv om 

bidraget her er stort, så er påvirkningspotensialet noe begrenset, men ikke totalt fraværende. Både 

holdningskampanjer, tilrettelegging, og avgifter kan være med på å påvirke dette. Spesielt avgifter 

rettet mot privatbilisme kan opplagt ha en effekt. Også mer indirekte tiltak av typen høye avgifter 

på matavfall vil eksempelvis kunne påvirke matsvinn, og igjen påvirke klimafotavtrykket til 

matvareinnkjøp til husholdninger, som sammen med bilbruk er et av de viktigste elementer i 

husholdningens klimafotavtrykk. 

Som indikert vil en utvidelse av systemgrensene til et klimafotavtrykk inkludere alle indirekte 

klimagassutslipp som er bakt inn i alt som kjøpes inn til sluttkonsum i kommunen. Som en 

konsekvens av å ansvarliggjøre klimagassutslipp til sluttforbruk, vil et klimafotavtrykk ekskludere 

utslipp fra industri/næringsliv/jordbruk, i de tilfeller produksjonen eksporteres til sluttforbruk i en 

annen kommune eller et annet land. Altså, det geografiske perspektivet inkluderer eksempelvis 

utslipp fra jordbruksaktivitet i Hamar kommune, men inkluderer ikke importerte matvarer til 

husholdninger. Klimafotavtrykket på sin side inkluderer alt av klimagassutslipp som forårsakes av 

mat som kjøpes inn til husholdninger, men ekskluderer samtidig klimagassutslipp fra 

jordbruksaktivitet i de tilfeller maten som produseres eksporteres ut av kommunegrensene. Dette er 

dette som er illustrert i Figur 3. Begge perspektiv er nyttige, og har supplerende egenskaper. I Norge 

varerier geografisk utslipp per innbygger med en faktor 100 (avhengig av industriaktivitet), noe som 

gjør dette til en uegnet indikator i tonn CO2-ekvivalenter per innbygger. Et geografisk perspektiv er 

imidlertid nyttig der kommunene har påvirkningspotensial på industri og produksjon. På den andre 

siden kan man argumentere for at et klimafotavtrykk er et bedre mål på hvor klimamessig 

bærekraftig et samfunn er. For å nyttiggjøre klimaregnskapet må en som kommune også koble på 

tiltak som retter seg mot å redusere klimafotavtrykket til sine innbyggere. På bakgrunn av de to 

klimaregnskapenes ulike nytteverdi vil vi i denne rapporten sette opp begge.  

Klimafotavtrykksanalyser av husholdninger benytter som nevnt forbruksstatistikk fra SSB som 

inneholder regionaliserte data. Disse er ikke tilgjengelig på kommunenivå med et tilstrekkelig antall 

respondenter. Variasjoner mellom ulike husholdninger er imidlertid begrenset slik at de viktigste 

elementene vil uansett komme frem i klimaregnskapet. Tallene vil altså være med på å rette fokus 

mot de viktigste tiltakene, men ikke være egnet til bruk som indikator på måloppnåelse, i likhet med 

data fra SSB.  
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Resultater  
 

Klimaregnskap av egen virksomhet 
 

Oppsummeringer klimaregnskap egen virksomhet 

I Tabell 1 oppsummerer vi klimaregnskapet for Hamar kommune sin egen virksomhet i 2016. 

Resultatene viser et totalt klimafotavtrykk på nær 37 kilotonn (kt) CO2-ekvivalenter (CO2e). 

Bidragene fordeler seg på forbruksvarer (6,2 kt), reise og transport (3,4 kt), energi (8,1 kt, gitt nordisk 

el-miks på 126 g/kWh), bygg og infrastruktur (12,0 kt) og kjøp av tjenester (7,1 kt). Bidraget fra bygg 

og infrastruktur dekker alle klimagassutslipp fra drift og investeringer i bygg, anlegg og veier. 

Viktige bidrag er her blant annet materialinnsats og byggeprosesser. Bakt inn i dette bidraget er også 

eksempelvis drivstoff til anleggsmaskiner og energi til leie av bygg, dersom denne ikke kjøpes inn 

av kommunen direkte. Innkjøp av energi til bygg og anlegg ser vi har det nest høyeste bidraget på 

over 8 kt CO2e. Kombinerer man disse to bidragene ser vi at bygg og anlegg – inkl. energibruken – 

utgjør over halvparten av klimafotavtrykket til Hamar kommune sin egen virksomhet. 

Fordeler vi klimaregnskapet på ulike tjenesteoppgaver ser vi at helse & sosial er det viktigste 

området med 26 % av klimafotavtrykket. Også skole og vann, avløp og renovasjon (VAR) har 

viktige bidrag på henholdsvis 14 og 15 %. Kultur og idrett skiller seg ut med bidrag på 13 %, noe 

som er markant høyere enn nasjonalt snitt. Nylige investeringer innen denne tjenestekategori kan 

være en årsak, men også klimafotavtrykket til driftsdelen her er betydelig høyere enn nasjonalt snitt.   

Hovedgrupper, tall i 
tonn CO2 ekv. 

Admin-
istrasjon 

Barne-
hage 

Grunn-
skole 

Helse & 
Sosial 

VAR  Kultur og 
idrett 

Annet SUM 

Forbruksvarer 302 394 960 3 079 58 483 966 6 242 

Reise og transport 270 48 958 1 458 18 32 612 3 395 

Energi 282 283 1 694 2 109 230 1 518 2 019 8 133 

Bygg og infrastruktur 156 1 216 1 259 1 386 2 557 2 276 3 162 12 012 

Kjøp av tjenester 438 1 263 476 1 652 2 641 358 321 7 149 

SUM 1 449 3 203 5 345 9 684 5 504 4 668 7 079 36 932 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 1: Oversikt klimaregnskap Hamar kommune, år 2016 
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Klimaregnskap fordelt på ulike bidrag 

I Figur 4 ser vi på klimafotavtrykket til Hamar kommune sin egen virksomhet i mer detalj. For 

forbruksvarer finner vi igjen viktige bidrag fra matvareinnkjøp på over 2 kt CO2e og inventar og 

utstyr på 1,3 kt CO2e. Drift av egne transportmidler er aggregert sammen med andre kjøp av 

transporttjenester med et totalt bidrag på 2,4 kt CO2e. Bruk av elektrisitet har et viktig bidrag på 5,5 

kt CO2e antatt en nordisk miks på 126 gCO2e/kWh.  

Det høyeste bidraget har imidlertid kategorien vedlikehold og byggetjenester. Klimafotavtrykket her 

inkluderer drift og investeringer av både ny og eksisterende infrastruktur, innenfor bygg, anlegg og 

vei. Materialer til vedlikehold har også et viktig bidrag på 2,3 kt CO2e. Til slutt ser vi to viktige 

bidrag fra kjøp av tjenester fra hhv. private og IKS. Private tjenester er typisk private barnehager, 

mens IKS er i Hamar sitt tilfelle hovedsakelig gjennomføring av vann, avløp og renovasjon (VAR) -

tjenester. 
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Figur 4: Fordeling av klimafotavtrykk på ulike innkjøp / aktiviteter, tall i tonn CO2-ekvivalenter  
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Klimaregnskap fordelt på tjenesteområder  

I klimakost kan klimafotavtrykket fordeles på de såkalte tjenestefunksjonene i KOSTRA. Dette gir et 

godt innblikk i hvilke tjenesteområder man finner det høyeste klimafotavtrykket. Ikke overaskende 

finner vi høye bidrag innen før- og grunnskole, spesielt for lokaler og skyss. Videre er det flere 

viktige bidrag innen helsefunksjoner med klimafotavtrykket av institusjonslokaler som det høyeste. 

Også innen VAR-tjenester er det viktige bidrag. Det høyeste enkeltbidraget kommer fra funksjon 

351: kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg, med 3 450 kt CO2e.  

 

Figur 5: Fordeling av klimafotavtrykk på ulike tjenestefunksjoner, tall i tonn CO2e. 
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Utvikling over tid 

Fra 2001 til 2016 har klimafotavtrykket til Hamar kommune sin egen virksomhet økt fra 22,3 kt til 

nær 37 kt CO2-ekvivalenter. Per innbygger tilsvarer dette en økning fra 833 kg CO2e per innbygger 

til 1226 kg per innbygger. Dette tilsvarer en økning på totalt 47 %, fra å være på eksakt det nasjonale 

snittet i 2001 til 11 % over i 2011.  

Fordeler vi utviklingen av klimafotavtrykk på ulike områder, ser vi spesielt at denne påvirkes av 

investeringer innen bygg og infrastruktur innen tjenesteområdet kultur og idrett. Dette gir høye 

bidrag rundt år 2013. I klimakost så blir alle utslipp ansvarliggjort det året en investering gjøres, og 

ikke over levetid til investering. Årsaken er at det er når en investering gjøres at klimafotavtrykket 

bestemmes, herunder både materialbruk, byggeprosesser, samt også i stor grad energibruk.  

Andre bidrag og tjenesteområder ser vi har en mer jevn utvikling. Vi legger blant annet merke til at 

«kjøp av tjenester» er i ferd med å bli en viktig kategori. Miljøkrav må altså ikke bare stilles innen 

varekjøp, men også innen kjøp av tjenester. Reise og transport har for mange et overaskende lite 

viktig bidrag, så også for Hamar kommune. Årsaken er at kommunale tjenester har relativt lite 

behov for reiseaktiviteter.  

 

 

Figur 6: Tidsserie av klimafotavtrykk for egen virksomhet fordelt på tjenester (øverst) og bidrag (nederst) 

0

5000

10000

15000

20000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Administrasjon Barnehage Grunnskole Helse & Sosial

VAR Kultur og idrett Annet

0

5000

10000

15000

20000

25000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Forbruksvarer Reise og transport Energi Bygg og infrastruktur Kjøp av tjenester



Klimaregnskap for Hamar kommune 

   

Resultater  14 

Sammenligninger 

Å gjøre sammenligninger med andre kommuner er en fin måte å benytte klimaregnskapet på. Dette 

kan indikere om det er områder kommunen bør ha spesiell fokus på. Det er viktig å være klar over 

at ulike kommuner har ulike utfordringer. Noen har lav folketetthet som gir høyere behov for reise 

og transport, og det kan være klimatiske forhold som påvirker energibruk. Nettopp energibruk ser 

vi er et av områdene som skiller seg ut fra det nasjonale snittet, både for Hamar og for Hedmark 

som fylke. Selv om det kan være naturlige årsaker til nettopp dette, gjør det allikevel at redusert 

energibruk vil være et typisk satsningsområde. Også innen bygg og infrastruktur har Hamar et 

høyere bidrag enn nasjonalt snitt. Her er det naturlig med fokus på miljøvennlige valg i alt fra 

byggematerialer og byggeprosess, til annen drift av bygg, anlegg og vei. I sum ligger Hamar omtrent 

11 % over nasjonalt snitt for klimafotavtrykk per innbygger fra kommunal tjenesteproduksjon. 

 

Figur 7: Sammenligninger per person for bidrag til klimafotavtrykk 

Samme sammenligning fordelt på tjenesteoppgaver viser med tydelighet at det hovedsakelig er ett 

område som er årsaken til at Hamar ligger over snittet for fylket og Norge; kultur og idrett. Her har 

Hamar nær det doble av gjennomsnittlig klimafotavtrykk. På samme måte som for bidrag må ikke 

dette automatisk sees på som en negativ ting, men det indikerer et nødvendig fokus på det 

klimafotavtrykket som er tilknyttet denne tjenestefunksjonen.  

 

Figur 8: Sammenligninger per person for klimafotavtrykk av ulike tjenesteoppgaver 
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Klimaregnskap for kommunen totalt 
 

Geografisk fordelt klimaregnskap 

Det geografisk baserte klimaregnskapet for Hamar er beregnet av SSB. Utfyllende informasjon om 

beregninger og usikkerheter er publisert av SSB8 og oppsummert i vedlegg 2. I Tabell 2 ser vi de 

geografiske klimagassutslippene for Hamar oppsummert. Det første vi legger merke til er økningen i 

den øverste kategorien som inkluderer energiforsyning. Årsaken er oppstart av Trehjørningen 

energisentral i tidsrommet mellom 2009 til 2011. Det interessante her er at denne energisentralen 

forbrenner avfall for en mye større region enn Hamar, og blir på denne måten et godt eksempel på 

hvordan de to ulike perspektivene i klimaregnskap fungerer gjennom å enten ansvarliggjøre 

forbruker (de som kaster avfall) eller produsent (de som forbrenner avfall). I tabell under er det altså 

sistnevnte perspektiv som er benyttet.  

Kategori, tall i kt CO2. 2009 2011 2013 2015 

Olje- og gassutvinning, industri, bergverk og energi 5,5 41,3 48,3 47,3 

Oppvarming i andre næringer og husholdninger 14,3 12,9 9,5 7,5 

Veitrafikk - lette kjøretøy inkl. moped/motorsykkel 33,8 33,3 33,5 33,6 

Veitrafikk - tunge kjøretøy 10,3 10,4 13,2 13,8 

Dieseldrevne motorredskaper 14,3 15,4 15,5 17,5 

Jordbruk - husdyr og husdyrgjødsel 5,7 5,9 5,5 5,6 

Jordbruk - kunstgjødsel og annet jordbruk 4,2 4,8 5,0 5,2 

Avfallsdeponigass 8,3 18,5 9,8 9,7 

Avløp og avfall unntatt deponi 0,8 0,8 0,8 0,8 

Totalt for Hamar kommune 97,3 143,3 141,2 141,1 

Tabell 2: Geografiske klimagassutslipp, Hamar kommune 

For en bedre vurdering av geografiske klimagassutslipp er det nyttig å illustrere utviklingen 

sektorvis. Dette er gjort i Figur 9. Det første man da legger merke til – ut over etablering av 

energisentral – er den markante nedgangen av klimagassutslipp til oppvarmning i næring og 

husholdning. Dette viser effekten av å kutte forbruk av fyringsolje. Videre ser vi en relativt jevn 

utvikling av klimagassutslipp fra lette kjøretøy. Tunge kjøretøy og andre dieseldrevne 

motorredskaper har imidlertid en markant økning. Her er man imidlertid sårbar for eventuell 

gjennomgangstrafikk. Landbruksutslipp holder seg relativt konstant. En høy verdi av 

avfallsdeponigass i 2011 bør undersøkes i mer detalj. Flere kommuner har fått resultater fra denne 

kategorien som virker lite troverdige.  

Fokuserer vi på årene 2011 til 2015 viser det geografiske klimaregnskapet en relativt jevn utvikling. 

Nedgang i bruk av fyringsolje mer enn veier opp for noe økt tungtrafikk slik at man i sum sitter med 

                                                      
8 https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/utslipp-til-luft-av-klimagasser-fordelt-pa-

kommune 

 

https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/utslipp-til-luft-av-klimagasser-fordelt-pa-kommune
https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/utslipp-til-luft-av-klimagasser-fordelt-pa-kommune
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en liten reduksjon. Usikkerhetene i tall er imidlertid for store til å trekke større konklusjoner på 

utvikling. 

 

Figur 9: Sektorvis utvikling geografiske klimagassutslipp 

 

Klimafotavtrykk av husholdninger i Hamar 

I Tabell 3 er klimafotavtrykket til husholdninger i Hamar kommune illustrert. Dette er beregnet med 

bakgrunn i SSB sin forbrukerundersøkelse. Per person ligger dette i Hamar på drøyt 9,2 tonn CO2e 

per innbygger. Dette inkluderer kun privat forbruk. Legger man til alt offentlig forbruk for å tilby 

tjenester til befolkningen, ligger dette på nærmere 15 tonn CO2e per person nasjonalt. 

Ikke overaskende er det transport og reise som har det høyeste bidraget med over 3 tonn per 

innbygger. Årsaken til at totaltall i denne kategorien er mye høyere enn geografiske utslipp fra lett 

veitrafikk er altså at et klimafotavtrykk inkluderer mye mer enn bare forbruk av drivstoff. 

Eksempelvis er innbyggernes flyreiser inkludert i tall på fotavtrykk.  

Et annet høyt bidrag er innkjøp av mat og drikkevarer. Totalt utgjør dette nær 1,5 tonn CO2e per 

innbygger. Her er det også interessant å se på totaltallet på nær 44 kt CO2e. Dette er betydelig mer 

enn direkteutslipp fra jordbruksproduksjon i Tabell 2. Hamar kommune er altså en klar 

nettoimportør av klimagassutslipp relatert til mat og drikke. Det tredje store bidraget er knyttet til 
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bolig. Summerer man kategoriene energi og huskjøp blir dette omtrent 1,4 tonn CO2e. Resultatene er 

altså i tråd med tidligere funn rundt viktigheten av de noe tabloidiserte «tre B’er»; bolig, biff og bil. 

Klimafotavtrykk i tonn CO2e Per husholdning Per person Total, tonn CO2e. 

Mat, drikke               3 263               1 497             43 937  

Klær og fottøy                  528                   242               7 112  

Huskjøp, reparasjoner              2 383               1 093             32 089  

Energi              2 898               1 329             39 017  

Annet husholdningsforbruk              1 541                   707             20 746  

Tjenester              1 094                   502             14 728  

Transport og reise              6 621               3 037             89 152  

Forbruk ikke inkludert i FVU              1 817                   834             24 471  

Total            20 145               9 241           271 251  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3: Klimafotavtrykk av kommunens innbyggere 

Detaljnivået i forbrukerundersøkelsen åpner også for mer detaljerte fordelinger av klimafotavtrykk. 

Under er eksempelvis høyere detaljnivå på kategorien transport og reise  

 

Figur 10: Fordeling av klimafotavtrykket til transport  
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Diskusjoner  
I denne rapporten har vi presentert klimaregnskap av både Hamar kommune sin egen virksomhet 

og for Hamarsamfunnet totalt. For sistnevnte har vi benyttet to ulike tilnærminger, et geografisk 

fordelt klimaregnskap og et fotavtrykksperspektiv. Vi vil her gi en kort diskusjon av resultater og 

videre bruk.  

 

Klimaregnskap egen virksomhet 

Klimaregnskapet for Hamar kommune i 2016 viser et totalt klimafotavtrykk på nær 37 kt CO2e. 

Hoveddelen av dette er indirekte utslipp. Dette kan reduseres hovedsakelig gjennom å stille 

miljøkrav i anskaffelser. Slike miljøkrav må dekke alt fra forbruksmateriell, mat, tjenestekjøp, og 

ikke minst, alt innen drift og investeringer i bygg og infrastruktur. For Hamar kommune sin egen 

virksomhet er mer enn halvparten av klimafotavtrykket knyttet til bygg og infrastruktur, hvis en 

også inkluderer energi. Et opplagt fokusområde for kommunen blir dermed å sikre at det stilles 

miljøkrav til nye bygg og anlegg.  

Miljøkrav i anskaffelser kan imidlertid være utfordrende. I de tilfeller det ikke er mulig å komme 

med spesifikke teknologikrav, reduseres muligheten ofte til bare å gjøre subjektive vurderinger av 

typen «er leverandøren miljøsertifisert». Dette er ofte et for svakt krav til å kunne vurdere en 

kvantifisert klimagevinst av. Mer inngående analyser på miljøprestasjon er imidlertid 

ressurskrevende og krever god miljøkompetanse hos utlyser. Målet med et klimaregnskap i denne 

sammenheng må være å gi kommuner en mulighet til å prioritere disse ressurser bedre, og sikre at 

vurdering av miljøprestasjoner gjøres på de største bidragene.  

 

Klimaregnskap Hamarsamfunnet 

Ser man på hele Hamarsamfunnet blir de totale klimagassutslippene henholdsvis 141 kt CO2e hvis 

en ser på de utslipp som skjer geografisk innen kommunegrensene, og 271 kt CO2e hvis en ser på 

klimafotavtrykket til de som bor der. For begge perspektiv er transport og reiseutslipp viktigst, og 

utgjør eksempelvis en tredjedel av klimafotavtrykket. Her vil trolig teknologiutvikling ut over 

kommunes handlingsrom påvirke en kraftig reduksjon i spesielt klimagassutslipp fra bilkjøring ved 

innføring av el-biler og andre lavutslippskjøretøy. Trolig blir en like viktig rolle for kommunen her å 

legge til rette for en slik overgang gjennom eksempelvis etableringer av ladestasjoner, men også 

gang og sykkelveier for å lette den forventede utfasing av fossilbiler. Andre viktige bidrag til 

klimafotavtrykk er mat og drikke (16 %) og hus/energi (totalt 26 %).  

Ser vi på geografiske fordelte klimagassutslipp så er også energisentralen viktig med nær 50 kt 

CO2e, samt også en del prosessutslipp fra jordbruk (totalt 10,8 kt CO2e) og avfallsdeponigass. Den 

viktigste trenden man kan se av geografiske utslipp er nedgangen i kategorien oppvarming til 

næring og husholdning, som i stor grad er bruk av fyringsolje. 
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Bruk av klimaregnskap og videre klimahandling 

I denne rapporten har vi hatt fokus på klimaregnskapet. Et klimaregnskap skal hjelpe kommunen i 

videre arbeid, hovedsakelig gjennom å gi et bilde av situasjonen og utviklingen, og fra dette 

prioritere fokusområder og tiltak rettet mot disse.  

De neste steg er skissert i Figur 11. En tiltaksanalyse er ofte det neste naturlige element. Før er ofte 

tiltak vagt beskrevet og lite kvantifiserbart. Vi vil imidlertid anbefale kommuner å forsøke å 

kvantifisere (både i tonn CO2e, NOK, og eventuelle andre faktorer) de tiltak de ønsker å 

gjennomføre. På bakgrunn av dette bør også måleindikatorer etableres. Disse bør være robuste og 

kan gjenre være frikoblet klimaregnskapet.  Tonn CO2e fra mat i kommunal regi er eksempelvis en 

dårlig indikator, det kan jo tenkes at kommunen innfører mer matservering i skole / barnehage f.eks. 

Da er normaliserte indikatorer av typen «% andel kjøttfrie måltid» servert i kommunal regi bedre. 

 

Figur 11: Skjematisk prosessflyt for lokal klimahandling 

Kvantifisering av tiltak vil videre gjøre det lettere for kommunen å sette seg gode og realistiske 

målsettinger. Vi ser nå at kommuner ofte velger seg disse noe tilfeldig og gjerne adoptert fra andre 

kommuner og nasjonalt hold. Knyttes dette imidlertid opp mot en kvantifisert tiltaksanalyse sikrer 

man seg både mer realisme i reduksjonspotensialet, samt også kostnadsoverslag for gjennomføring 

hvis dette er inkludert. Da blir det lettere å gjøre politiske prioriteringer. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1: detaljerte resultater, tonn CO2e 
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Vedlegg 2: Oversikt geografisk klimaregnskap SSB (kilde: SSB) 

 

Utslippskilde Variabler som brukes for å fordele utslippene på 

kommuner 

Kvalitetsforringelse sammenlignet med 

nasjonale utslippstall 

Olje og gassutvinning, 

Industri og bergverk 

og energiforsyning 

Utslipp punktkilder. Kildene olje- og gass- 

produksjon, industri og bergverk og energiforsyning 

vil bli publisert samlet for de største kommunene 

forutsatt at dette er mulig ut fra konfidensialitet. 

Liten/ingen 

Oppvarming i andre 

næringer og 

husholdninger 

Beregner utslipp til oppvarming basert på salgstall i 

petroleumsstatistikken (PS) per kommune for alle 

næringer unntatt industri og videreforhandlere.  Ikke 

alt salget av energivarer er plassert på 

kommuner. Salg i PS minus forbruket i industrien 

minus det som er kommunefordelt fra PS gir en 

«rest». Denne resten er ikke fordelt til de ulike 

kommunene. 

Det er ingen informasjon om hvor den ufordelte 

resten er brukt. Sum kommuner blir derfor ulik 

den nasjonale totalen 

Det er usikkert om salg i en kommune tilsvarer 

forbruket i samme kommune. 

Veitrafikk Nasjonale utslipp fordeles til kommuner basert på 

beregnet trafikkarbeid på kommune-, fylkes-, riks-, 

og europaveier. Trafikkarbeid på kommunale veier er 

modellert av SSB, mens riks-, europa-, og fylkesveier 

er basert på tall fra Vegdatabanken (NVDB). 

Beregnet trafikkarbeidet på kommunale veier gjelder 

2014 og er tilbakeskrevet til 2013, 2011 og 2009 ved 

hjelp av fylkesindeksen for veitrafikk utarbeidet av 

Statens Vegvesen/Vegdirektoratet. 

Modellering av trafikk på kommunale veier er 

heftet med stor usikkerhet. 

Tilbakeskriving fra modellår til beregningsår 

ved hjelp av fylkesindeks fanger ikke opp 

omfordeling mellom kommuner innen fylket. 

Dieseldrevne 

motorredskaper 

Fordeles til den enkelte kommune basert salg av 

avgiftsfri diesel til næringer utenom industri og 

videreforhandlere i petroleumsstatistikken (PS). Det 

er igjen en ufordelt rest når forbruket i industrien og 

det som er kommunefordelt fra PS er fratrukket totalt 

salg i PS. Denne resten er ikke fordelt til de ulike 

kommunene. 

Det er ingen informasjon om hvor den ufordelte 

resten er brukt. Sum kommuner blir derfor ulik 

den nasjonale totalen. Det er usikkert om salg i 

en kommune tilsvarer forbruket i samme 

kommune. 

Jordbruk Nasjonale og fylkesvise utslipp fordeles til 

kommuner ut fra dyrket areal, antall husdyr og 

beregnet mengde gjødsel. 

Fordelingsnøklene er basert på god statistikk, og 

de er nært relatert til utslippene. Utslippsendring 

på kommunenivå vil være basert på endret 

utslipp på fylkes- eller landsnivå og 

volumendringer i kommunen. Egne tiltak i 

kommunen utover dette vil ikke fanges opp. 

Avfallsdeponigass Siden 2009 har det vært forbud mot å deponere 

nedbrytbart avfall. Utslipp vil fortsatt forekomme 

basert på det som tidligere er deponert i den enkelte 

kommune. Uttak av metan reduserer 

utslippene.  Uttak rapporteres til Fylkesmannen/ 

Miljødirektoratet. 

I mange tilfeller vil utslippsfaktor for et anlegg 

variere mellom kommuner. Det er ikke utviklet 

utslippsfaktorer for de enkelte deponiene. I og 

med at utslippsfaktoren er svært forskjellig 

avhengig av deponiets/anleggets alder og 

sammensetning, vil bruk av gjennomsnittlig 

utslippsfaktor for alle anlegg gjøre at beregnet 

utslipp på kommunenivå blir vesentlig mer 

usikkert enn beregningen for hele landet. 

Komposteringsanlegg/ 

Biogassanlegg 

Utslipp fordeles til kommuner etter mengden avfall 

som er levert til det enkelte anlegget. 

Som for deponier 

Avløp og 

avløpsrensing 

Noen kilder er fordelt fra fylkestall til kommunetall 

ut fra folketallet i kommunene.  For store 

avløpsrenseanlegg fordeles utslippene etter tilførsel 

av nitrogen til anleggene. 

Det er stor usikkerhet knyttet til utslipp som er 

fordelt til kommuner basert på folketallet. 

Endringer mellom kommuner i samme fylke 

fanges ikke opp. Det er mindre usikkerhet i 

tallene som er beregnet for store 

avløpsrenseanlegg. 


