
1

Forbruksorientert klimaregnskap 
- eksempel fra Trondheim kommune
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Bakgrunn for prosjektet

Statistisk sentralbyrå: 
geografisk fokus på utslipp 
av klimagasser 
Ønske om et nytt verktøy 
med fokus på totale 
klimagassutslipp forårsaket 
av Trondheim kommune sin 
egen virksomhet
Prosjektsamarbeid med 
program for Industriell 
økologi ved NTNU i 
perioden 2005-2007
Klimautvalget
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SSB sin geografiske 
kommunefordeling

Problem 1: Usikkerhet i data og bruk av fordelingsnøkler 
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Hvem skal ansvarliggjøres?

Kommune med høyt 
forbruk og lite industri

Kommune med lavt 
forbruk og mye industri
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Alternativ beregningsmetode?
Ved et konsumentperspektiv er det sluttbruker, 
offentlig eller privat, som blir avsvarliggjort utslippene, 
uansett hvor og når dem skjer
Eksempler på konsumentperspektiver i bruk: 
Klimakalkulatorer, Økologisk fotavtrykk, Carbon 
Footprint
Metode benyttet av IndEcol i vårt prosjekt: 
Livssyklusanalyse, kryssløpsanalyse
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Om metoden

Data fra regnskapskontoret (KOSTRA) 
ble innhentet for å kartlegge alle innkjøp 
gjort av Trondheim kommune; 
fyringsolje, matvarer, arbeidsklær osv.

Innkjøpene ble matchet med en 
kryssløpsanalyse der livsløpsutslipp for 
de ulike varene kan beregnes



7

Case study: Trondheim kommune
Skoler; forenklet skjematisk fremvisning: 
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Resultat

CO2

 

ekvivalenter (tonn) % av total 

Direkte utslipp av klimagasser 7300 ~6

Indirekte utslipp i Trondheim 22800 ~18

Andre indirekte utslipp 54900 ~45

Elektrisitet, nordisk miks 38200 ~31

Totalt utslipp av klimagasser 123100 100

Tallene refererer til utslipp fra Trondheim kommunes 
egen virksomhet i år 2005
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Viktigste sektorer
Sector NACE % of total
Production and distribution of electricity 401 31,0
Other land transport 602 9,8

Manufacture of chemicals and chemical products 24 8,2
Sewage and refuse disposal, sanitation 90 7,2
Combustion of heating oil Direct 4,2

Agriculture, hunting and related service activities 1 3,4
Manufacture of other non-metallic mineral products 269 3,4
Steam and hot water supply 403 3,4
Manufacture of basic iron and steel 271 3,3
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Utslipp fra kommunens egen virksomhet i et livsløpsperspektiv

Kilde: IndEcol/NTNU 2007
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Oppsummering
Indirekte utslipp viktigere enn direkte
Kommuner er i seg selv store virksomheter med høyt 
forbruk, og har ansvar for både infrastruktur og 
kommunale tjenester
Problemområder (enheter og sektorer) kan avdekkes
Analysen er oppdaterbar fra år til år fordi den baseres 
på regnskapstall
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