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Møtedeltakerne 

24. september 2009 
 

 

 

Framtidens byer: Referat fra møte 31. august om klimaregnskap 

På møtet drøftet vi to hovedtema: 

1) Omregningsfaktoren fra elektrisitet til klimagassutslipp 

2) Hvilke data er det konkret vi skal samle inn i kommunene, og på hvilket nivå 

Disse er omtalt i vedlegg. 

De oppfølgingspunktene som ble avtalt er oppsummert her, det er bra om resultatene er klare til neste møte 
i arbeidsgruppa: 

Aktivitet Beskrivelse Hvem skal gjøre dette? 

Beskrive erfaringer så langt Alle byene bes om å skriftlig presentere kort det 
de har gjort på klimagassregnskap for egen 
virksomhet så langt og hvilke erfaringer de har 
gjort seg.  

Alle byene, helst før 12. 
november.  

Presentasjon av 
Energioppfølgingssystemet 
til Oslo kommune 

Oslo kommune har et energioppfølgingssystem 
for kommunale bygg. Hvilke data registreres i 
dette systemet, hvordan er det bygget opp og 
hva brukes dataene til? Hva med 
forbedringspotensialet? 

Oslo kommune 
beskriver dette, helst før 
12. november.  

Forholdet til energimerking 
av bygg – avklare mulig bruk 
som indikator 

Hvordan skal registreringen av kommunale 
bygg foregå for å sikre at de får et energimerke? 

Øystein Solevåg 
avklarer med NVE innen 
12. november. 

Klimaregnskap for 
kommunens kjøretøypark 

Trondheim kommune har utarbeidet et 
regnskap på dette feltet, konkret knyttet til 
økokjørekrav og innføring av lavutslippskjøretøy 
– dette bør vi få beskrevet og dokumentert.  

Trondheim kommune, 
helst før 12. november. 

Klimaregnskap ved 
kommunal 
biladministrasjonsavtale 

Oslo kommune har sammenstilt noe data i 
tilknytning til biladministrasjonsavtalen sin. 
Hvordan samles data, hvem gjør det, 
ressursbruk, hvilke resultater er oppnådd. 

Oslo kommune, helst før 
12. november. 

Spørsmål om 
kjøregodtgjørelse og 
kilometerregistreringer 

Porsgrunn kommune opplyser at det ikke føres 
kilometer i lønnssystemet, men at det i stedet 
gis faste tillegg for bruk av egen bil. Det er 
ønskelig med en avklaring av dette forholdet og 
et forslag til hvordan det i tilfelle kan anslås hvor 
mange kilometer de ansatte kjører. 

Porsgrunn kommune, 
helst før 12. november. 

Spørsmål om 
avtaleinngåelser og 
klimaregnskap 

Hvilke innkjøpsavtaler ser kommunene som 
aktuelle for å innarbeide krav om 
klimaregnskap? Er det noen som har gode 
eksempler på slike avtaler de kan dele med 
andre? Hva med kjøp av andre tjenester enn 

Alle byene, helst før 12. 
november. 
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transporttjenester, for eksempel innen VAR, 
brøyting og helse. Hvor føres utslippene for 
disse og hvilke krav bør stilles? 

Avklaring av utslipp i 
interkommunale selskaper 

Føringen av interkommunale selskapers utslipp 
fordelt på eierkommuner – Hvordan krever 
regnskapsreglene at dette føres? 

Øystein Solevåg 
avklarer til 12. 
november.  

Klimaregnskap basert på 
reiseregninger 

Oslo har forsøkt å generere 
klimaregnskapsdata basert på reiseregninger i 
lønnssystemet – hva er erfaringene? 

Oslo kommune, helst før 
12. november. 

Statens flyreiser – erfaringer. Statens flyregnskap – kan Difi komme med 
oppsummering og anbefalinger? 

Øystein Solevåg ber Difi 
om innspill før neste 
møte.  

Faktorer for klimagassutslipp Det er fortsatt behov for avklaringer om hvilke 
omregningsfaktorer som skal velges for ulike 
klimagassutslipp og energibærere, og hvilke 
prinsipper som skal ligge til grunn for disse 
valgene.  

Norconsult i samarbeid 
med Bergfald & Co skal 
vurdere dette for 
Framtidens byer. 
Resultatet skal 
presenteres på neste 
administrative møte 
(enten 5. november eller 
7. desember). 

Vedlagt ligger: 

1) En omtale av diskusjonen om elektrisitet og klimagassutslipp 

2) En gjennomgang av aktuelle måleparametere 

3) Kopi av elektrisitet og klima-presentasjonen til Christian Rostock 

4) Kopi av Kostra-presentasjonen til Øystein Solevåg  

5) Deltakerliste 

Neste møte i arbeidsgruppa blir i forbindelse med Nettverkssamlingen for forbruk og avfall. Denne 
arrangeres i Kristiansand onsdag 18. og torsdag 19. november. Det legges i utgangspunktet opp til å 
diskutere klimagassregnskap onsdagen.  
 

 

Med vennlig hilsen 
 

 
 
Øystein Solevåg 
Rådgiver 
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Klimagasspådriv fra bruk av elektrisitet - oppsummering  
Christian Rostock fra Bergfald & Co presenterte en rekke varianter og problemstillinger. 
 
Arbeidsgruppa har et nyansert syn på spørsmålet om hvilken omregningsfaktor som er den ”riktige”. 
 
Det er flere tilnærminger som er viktige i diskusjonen: 
 

1) Hva skal vi bruke klimaregnskapet til? 
Klimaregnskapet for en kommune skal gi en oversikt over ”klimafotavtrykket” til kommunens drift. I et slikt 
fotavtrykk er det viktig å synliggjøre energibruken, også elektrisitetsbruken. Dersom det velges en 
klimagassfaktor for elektrisitet som tar utgangspunkt utelukkende i klimagasspådrivet fra norsk 
elektrisitetsproduksjon, vil denne delen av energiforbruket framstå som helt ”ren”; det vil ikke være 
klimagrunner for å spare strøm i norske kommuner. Dette kan være et legitimt syn, men pedagogisk 
framstår det som uheldig.  
 

2) Bruk av LCA-data 
Det er mye som tyder på at nye internasjonale standarder for klimaregnskap i økende grad vil legge 
livssyklusvurderinger til grunn. Det er mange gode grunner for å inkludere utslippene gjennom hele livsløpet 
for ulike kraftproduksjonsmetoder. Samtidig er det viktig å huske at dersom klimaregnskapet benytter LCA-
data for elektrisitet, så bør det vel også vurderes å bruke LCA-data for oljeforbruk og for andre aktiviteter. 
Dermed blir hele øvelsen enda mer komplisert, samtidig som det er litt uklart hvor lett det er å kommunisere 
hva man faktisk måler. 

 
3) Marginalbetraktninger 

Å bruke en marginalbetraktning vil si at man tar utgangspunkt i at en kommunes etterspørsel etter elektrisitet 
vil medføre at det må bygges ut ny produksjon. Klimagassintensiteten angis så i forhold til hva som er mest 
sannsynlig sammensetning av den nye produksjonen innenfor et valgt geografisk område. I noen regioner 
antas marginalproduksjon å være dårlig kullkraft, omregningsfaktoren blir da så høy at en omlegging fra 
elektrisk oppvarming til oljefyring gir positivt utslag i klimaregnskapet, det samme gjør omlegging fra 
varmepumpe til direkte bruk av gass. Dette vurderes som uheldige utslag. All bruk av marginalbetraktninger 
utgjør gjetninger; hvordan påvirker etterspørsel pris, hvordan virker politiske føringer om utbygging av nye 
fornybare energikilder, hva skjer ved en reell nedgang i elektrisitetsforbruket, og hvilken tidsfaktor skal ligge 
til grunn.  
 

4) Gjennomsnittsvurderinger 
De fleste klimaregnskapsverktøy har brukt gjennomsnittsvurderinger, altså data om sammensetningen av 
elektrisitetsproduksjonen innenfor en nærmere angitt region og utslippsintensiteten av denne produksjonen. 
Valg av region kan være kritisk; av og til benyttes OECD, selv om det selvsagt ikke er kraftutveksling mellom 
Kanada, Vest-Europa og Australia. I dag er Norge en del av et nordisk kraftmarked, med økende utveksling 
med Nederland det siste året. Dette markedet er ikke uten flaskehalser, og det foregår en viss utveksling inn 
og ut av Norden, særlig mot Russland og Tyskland.  
 
Det ser likevel ut til at det å benytte gjennomsnittsvurderinger for dette nordiske kraftmarkedet fortsatt kan gi 
et forståelig bilde av klimagassintensiteten ved norsk elektrisitetsforbruk.  
 
 
Det var også diskusjoner om kjøp av opprinnelsesgarantert kraft, uten at vi kom i mål her. Fjernvarme ble i 
liten grad belyst, her vil det trolig bli benyttet lokale gjennomsnittsvurderinger.  
 
Arbeidsgruppa var uansett enige om at grunnleggende for et kommunalt klimaregnskap er at kommunene 
har tilgjengelig data om hhv. energiforbruk og energibærer. Dette gjør det mulig å ”regne seg tilbake” 
dersom omregningsfaktoren for en eller flere energibærere på et tidspunkt endres. 
 
I etterkant av vårt møte har det vært et møte mellom OED og MD om denne saken. Der var det enighet om 
at koordinator for stasjonær energi (Sylvia Skar) og koordinator for forbruk og avfall (Øystein Solevåg) skal 
samarbeide om å utrede disse spørsmålene videre, og at deres anbefalinger skal legges fram for NVE før 
en anbefaling gis til byene. Dette temaet vil derfor trolig bli tatt opp på koordinatormøtet for Framtidens byer 
som avvikles i november eller desember.  
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Hva må et klimagassregnskap for en kommune inneholde? 
 

1) Hvilket nivå må et klimaregnskap operere på? 
 

Det er tre spørsmål det er særlig viktig å få avkla rt:  

a. På hvilket nivå skal data samles inn og presenteres? 

Det er et klart ønske om at et klimaregnskap skal gi data på tjenestestedsnivå og avdelingsnivå, i tillegg til for 
kommunen som ”konsern”. Kommunen er imidlertdi en dynamisk organisasjon. Det innebærer at avdelinger 
endres og tjenestesteder skifter forankring kontinuerlig.  

For å kunne opprettholde historiske serier med data, vil det derfor være hensiktsmessig å gjennomføre 
innhenting av en rekke data etter minst to akser; for stasjonær energi er det nyttig å sammenstille data både 
tjenesteveg og på byggnivå (energibruk pr. bygg). En slik dimensjonstilnærming kan kanskje også være 
aktuell for andre data som skal innhentes.   

b. Hvilket system skal brukes for å samle inn og presentere data? 

Det er utviklet en rekke kommersielle og noen ikke-kommersielle systemer for miljø- og klimaregnskap. Det 
er et ønske fra gruppa at det skal være mulig for byene å bruke Miljøfyrtårn sitt miljørapporteringssystem til å 
vise klimaregnskap på konsern- og tjenestestedsnivå.  
 

c. Hva skal resultatene sammenlignes med – finnes det gode mål for aktivitet? 

Et klimaregnskap må ha en nevner, altså et uttrykk for det kommunale tjenestenivået. Typiske eksempler på 
slike produksjonstall er antall årsverk, antall innbyggere eller omsetning i kroner. Dette er en oppgave vi må 
komme tilbake til.  
 

2) Hvilke data bør samles inn for å fastslå klimagassutslippene? 
 
Et klimagassregnskap består av data på følgende omr åder:  

a) Stasjonær energibruk (energibruk i bygg) – egengenererte klimagassutslipp (bruk av olje og 
gass) 

b) Stasjonær energibruk – innkjøpt energi med indirekte utslipp (elektrisitet og fjernvarme) 

Ved registrering av energibruk i bygg registreres det i dag energikostnader i kommuneregnskapet. Dette 
rapporteres videre til Kostra. For å kunne sikre god nok kvalitet på et klimaregnskap bør det i et 
klimaregnskap også registreres direkte energibruk og innkjøpt energi i kWh, og fordelt på den enkelte 
energibærer. For å få data som er nyttige i kommunens forbedringsarbeid er det også nødvendig å 
registrere arealet av de byggene som varmes opp. Gruppa ser det dessuten som ønskelig å registrere 
energiklasse for det enkelte bygg. Energimerking (se http://www.nve.no/no/Nyhetsarkiv-/Nyheter/Alt-du-
trenger-a-vite-om-energimerking-av-bygg-pa-fem-minutter/) er en måte å finne bygningers og boligers 
energitilstand. Ordningen er under etablering. Mer om dette under.  
 

Energibruk i bygg:  
Data som bør registreres i kommunens klimaregnskap:  

- energiforbruk 
- energibærer 
- areal energibruken relaterer seg til 
- energiklasse for bygget/arealene 

 
Gruppa ønsker å følge opp dette punktet med mer informasjon: 
 

1. Oslo kommune har energioppfølgingssystem. Hvilke data er med og bør være med her? Dette er 
aktuelt som orientering til neste møte. 
 

2. Det er en utfordring ved utleie / leie av lokaler at energikostnader og også klimautslipp føres flere 
steder i det kommunale regnskapet. Dette er en utfordring som bør belyses nærmere.  
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3. Gir Kostra-regnskapstallene god nok kvalitet i seg selv, uten å gå vegen om å rapportere på 

energibruk og –bærer. Dette bør avklares i en pilot. Samtidig er det klart at energikostnader alene 
neppe har høy nok kvalitet til å kunne brukes i systematisk energisparearbeid.  

 
c) Mobil energibruk – utslipp fra egen kjøretøypark 

Kommunene vil vanligvis ha data på hvor mye det kjøpes inn drivstoff for til kommunale kjøretøy. Dette er i 
utgangspunktet tilstrekkelig til å dokumentere klimagassutslippene, men for å kunne bruke klimaregnskapet i 
kommunalt forbedringsarbeid, for eksempel til å dokumentere effekt av innkjøpskrav eller gjennomførte 
økokjørekurs, er det nødvendig å sammenstille data om drivstofforbruk med kjørelengde, gjerne også med 
utslippsfaktorer for det enkelte kjøretøy eller grupper av kjøretøy.  
 

Mobil energibruk – kommunens egen bilpark:  
Data som bør registreres i kommunens klimaregnskap:  

- drivstofforbruk 
- type drivstoff 
- kjørelengde 
- antall kjøretøy 
- typer kjøretøy 

 
Gruppa ønsker å følge opp dette punktet med mer informasjon: 
 

1. Trondheim har utarbeidet et regnskap på dette feltet, konkret knyttet til økokjørekrav og innføring av 
lavutslippskjøretøy – dette bør vi få beskrevet og dokumentert.  
 

2. Oslo har også sammenstilt noe data i tilknytning til biladministrasjon. Hvordan samles data, hvem 
gjør det, ressursbruk, hvilke resultater er oppnådd. 

 

d) Mobil energibruk – kjøregodtgjørelse 

Ved bruk av egen bil  
Lønnssystemet skal i utgangspunktet ha data på antall kilometer de ansatte har kjørt egen bil i tjeneste, men 
det er uklart om alle kommunene fører dette. En alternativ modell er å gi tillegg for bruk av bil og beskatte 
overskuddet, da er det uklart om kommunen registerer antall kilometer. Så lenge det bare finnes data på 
antall kjørte kilometer med egen bil, vil det være naturlig å bruke utslippstall i forhold til gjennomsnittet av den 
norske bilparken.  
 

Mobil energibruk – utbetalt kjøregodtgjørelse:  
Data som bør registreres i kommunens klimaregnskap:  

- antall kilometer 
 
Gruppa ønsker å følge opp dette punktet med mer informasjon: 
 

1. Porsgrunn kommune opplyser at det ikke føres kilometer i lønnssystemet, men at det i stedet gis 
faste tillegg for bruk av egen bil. Det er ønskelig med en avklaring av dette forholdet og et forslag til 
hvordan det i tilfelle kan anslås hvor mange kilometer de ansatte kjører. 
 
 

e) Mobil energibruk – innkjøpte transporttjenester med utslipp 

i. Flyreiser 

ii. Tjenestereiser for øvrig 

iii. Drosje- og busstransporttjenester 

iv. Renovasjon og annen gods- og varetransport 

Ved kjøp av transporttjenester  anbefales det generelt at klimaregnskap fra leverandør stilles som krav ved 
anbud og inngåelse av avtaler, altså at leverandørene må overføre klimadata. Det er likevel en utfordring å 
stille gode nok krav til leverandørene for å være sikre på å få god nok kvalitet på dataene som mottas. 
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Aktuelle avtaler dette kan gjelde er avtaler med bensinstasjoner, leiebilfirma, drosjeselskap, reisebyråer, 
flyselskap, renovasjonsselskapet, grossister og andre. 
 
Ved regnskapsføring av tjenestereiser vil det i vanligvis være registrert kilometer kjørt med egen bil, samt 
beløp fordelt på ulike transportleverandører (flyreiseleverandør, NSB, båt- og busselskap). Det vil være en 
helt uhåndterlig situasjon dersom utarbeidelsen av klimaregnskapet krever gjennomgang av alle 
reiseregninger. Det er derfor en klar fordel om flest mulig klimadata rapporteres fra reiseleverandører. Det er 
også et spørsmål om det basert på lønn- og regnskapssystemer er mulig å anslå standardverdier for ulike 
reiseformer (gjennomsnittlig pris pr. km og gjennomsnittlig utslipp pr. km). Dette gjøres i dag i ulike 
”reisekalkulatorer” (se for eksempel http://www.nsb.no/miljoekalkulator/miljoekalkulator-article30263-
3921.html). Det foreligger et forslag til utslippsfaktorer1 for ulike reisemåter som inngår som underlag for 
Miljøverndepartementets nye klimakalkulator, men dette er foreløpig noe uferdig.  
 
Direktoratet for forvaltning og IKT har gjennomgått statens flyreiser for å gi et grunnlag for statlige kvotekjøp. 
De tiltakene staten gjennomfører for å standardisere sine flyregistreringer bør også være interessante for 
kommunene. Samtidig som reisebyråene kan påvirkes til å rapportere spesifikke data om antall flyreiser og 
reiselengder, foregår en betydelig del av kommunenes flyreisebestillinger direkte på selskapenes 
hjemmesider. Agresso har utviklet et system der flyreiser i forbindelse med regnskapsføring av 
reiseregninger kodes på en slik måte at reiselengde genereres automatisk. Det å synliggjøre antallet 
flyreiser og ikke bare antall kilometer kan trolig ha en positiv pedagogisk effekt.  
 

Mobil energibruk – innkjøpte transporttjenester:  
Data som bør registreres i kommunens klimaregnskap:  
enten:  

- klimadata fra underleverandører, på standardisert form  
 
eller: 

- antall flyreiser fordelt på nasjonale, europeiske og interkontinentale 
- reiselengde med fly 
- antall kilometer, fordelt på ulike reisemåter 

 
 
 
Gruppa ønsker å følge opp dette punktet med mer informasjon: 
 

 
1. Hvilke innkjøpsavtaler ser kommunene som aktuelle for å innarbeide krav om klimaregnskap? Er 

det noen som har gode eksempler på slike avtaler de kan dele med andre? Hva med kjøp av andre 
tjenester enn transporttjenester, for eksempel innen VAR, brøyting og helse. Hvor føres utslippene 
for disse og hvilke krav bør stilles? 

 
2. Føringen av interkommunale selskapers utslipp fordelt på eierkommuner – Hvordan krever 

regnskapsreglene at dette føres? 
 

3. Oslo har forsøkt å generere klimaregnskapsdata basert på reiseregninger i lønnssystemet – hva er 
erfaringene? 
 

                                                      
1 Buss: Kortdistanse (by): 103 gram CO2 per person-km (men dette er data som også inkluderer produksjon av bussen) 
Langdistanse (ekspress): 52 gram CO2 per person-km (men dette er data som også inkluderer produksjon av bussen) 
Tog: 0,12 kWh/pkm * el-utslipp per kWh (direkte utslipp) 
Trikk og T-bane: 0,263 kWh/pkm * kWh (direkte utslipp) 
Taxi: 93 gram CO2 per person-km (direkte utslipp) 
Bilferger, direkte utslipp: 120 g/pkm  
Hurtigbåt, direkte og indirekte utslipp: 803g/pkm  
Hurtigrute, direkte utslipp: 120 g/pkm  
Passasjerferge, (”standard”) direkte utslipp: 205 g/pkm  
Fly: DEFRA (Department of Environment, Food and Rural Affairs i Storbritannia) har utarbeidet utslippsfaktorer for ulike 
transportmidler. Disse har status som offisielle, statlige utslippsfaktorer og brukes for kompensasjon (”offsetting”), CO2-
kalkululator for DEFRA og transportdepartementet, og for bedriftsrapportering. DEFRAs utslippsfaktorer: 
- 158 g CO2 per person-km for domestic flights 
- 130,4 g CO2  per person-km for short international flights (European) 
- 105,6 g CO2 per person-km for long international flights (intercontinental) 
Dette er data som ikke inkluderer indirekte utslipp (produksjon av fly og drift av flyplasser) 
Dessuten anbefales det at en høydefaktor inkluderes. Klimagassutslipp fra fly skjer i en høyde som gir ekstra effekt av 
utslippene, Cicero og TØI anbefaler derfor en faktor på 1,8. 
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4. Statens flyregnskap – kan Difi komme med oppsummering og anbefalinger? 
 

5. Valg av omregningsfaktorer – hvilken form bør flydata og andre reisedata ha, bør de være LCA-
baserte eller basere seg på direkte utslipp?  

 

f) Andre utslipp kommunen er ansvarlig for (deponier og fjernvarmeproduksjon) 

For noen av kommunene vil det være aktuelt å rapportere data på klimagassutslipp fra aktive og nedlagte 
avfallsdeponier, samt fra industrielle prosesser, først og fremst fjernvarmeproduksjon men kanskje også 
landbruk. Når det gjelder fjernvarmeproduksjon byr dette på noen metodiske utfordringer i forhold til 
innhenting av data om stasjonært energiforbruk. Det er viktig at bruk av fyringsolje og gass til 
fjernvarmeproduksjon enten registreres som stasjonær energibruk eller som andre utslipp. Det er dessuten 
et poeng å se på forholdet til bruken av fjernvarme i kommunale virksomheter; her er det en risiko for 
dobbelttelling.  
 

Andre utslipp – deponie r og fjernvarmeproduksjon:  
Data som bør registreres i kommunens klimaregnskap:  

- foreløpig ikke disktuert. 

 
 

g) Avfallshåndtering (gjenvinning) 
 

Andre utslipp – gjenvinning av avfall:  
Data som bør registreres i kommunens klimaregnskap:  

- foreløpig ikke disktuert. 

 
h) Innkjøp av varer og tjenester 

 
Dette utgjør en stor andel av totale utslipp (dersom man legger en LCA-vurdering til grunn), hvordan kan 
kommunene påvirke dette? 
 

Andre utslipp – innkjøp av varer og tjenester:  
Data som bør registreres i kommunens klimaregnskap:  

- foreløpig ikke disktuert. 

 
 

3) Hvilke indikatorer kan supplere klimagassdata? 
 
Hensikten med et kommunalt klimaregnskap er som 
nevnt over ikke bare å synliggjøre virksomhetens 
klimabelastning; minst like viktig er å gi et grunnlag for 
forbedringsarbeid. Det kan derfor være nyttig å supplere 
et klimagassregnskap med noen flere indikatorer som gir 
grunnlag for å vurdere utviklingen i kommunen over tid.  
 
Gruppa har foreløpig drøftet noen slike indikatorer: 
 

a) Energiklasse for kommunale bygg 

Fra 2010 blir det krav om obligatorisk energimerking av 
alle offentlige bygg, de fleste næringsbygg og alle boliger. 
Det å presentere en oversikt over hvor mange 
kvadratmeter med A-, B-, C- osv. klasser kommunens 
eide og leide bygg representerer kan gi en nyttig indikator 
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for utviklingen. Areal og antall bygg i ulike energiklasser kan også være en nyttig indikator for kommunen 
som samfunn, uten at gruppa har diskutert dette nærmere.  

Statsbygg har utviklet en klimaregnskapsmodell for bygg, gruppa har foreløpig ikke sett nærmere på 
hvordan denne kan koples til et slikt verktøy.  

 

b) ”Positive” transportindikatorer 

Ønsker vi positive data inn i det samme klimaregnsk apet, 
for eksempel? 

- Antall kilometer syklet 
- Antall videomøter gjennomført – bruk av 

videokonferanseutstyr 
 
 
 
 
 

4) Videre arbeid 
 
På neste møte er følgende tema aktuelle:  

a) Oppfølging av konkrete punkter i referatet 
b) Presentere innsamlede data i den enkelte byen, hvordan er de samlet inn og omregnet til 

klimagasser 
c) Diskusjon om automatisering og standardisering av datainnhenting? 
d) Hvordan dokumentere utfordringer ved etableringer av klimaregnskap 
e) Handle lokalt – tenke nasjonalt: Er det nye nøkkeltall som på sikt bør hentes inn i Kostra?  
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Deltakere klimaregnskap 
  

Møte juni 2009 

Møte 31. august 

2009 

Bærum kommune Berit Viig berit.viig@baerum.kommune.no 1 1 

Fredrikstad kommune Grete Rasmussen 91 52 12 79 grra@fredrikstad.kommune.no 0 1 

Kristiansand kommune Marianne Bliksås 
38 10 28 60 
41 62 85 84 marianne.bliksas@kristiansand.kommune.no 1 1 

Miljøverndepartementet Wilhelm Torheim Wilhelm.Torheim@md.dep.no  0 1 

Miljøverndepartementet Hilde Moe hilde.moe@md.dep.no 0 1 

Oslo kommune, Byrådsavdeling for 

næring, miljø og samferdsel Marit Hepsø marit.hepso@radhuset.oslo.kommune.no 1 1 

Oslo kommune, Byrådsavdeling for 

næring, miljø og samferdsel Tore Leite tore.leite@radhuset.oslo.kommune.no 1 1 

Oslo kommune, Byrådsavdeling for 

næring, miljø og samferdsel David Brasfield 23 461 243 david.brasfield@radhuset.oslo.kommune.no 0 1 

Oslo kommune, Byrådsavdeling for 

næring, miljø og samferdsel Kjersti Helgeland Bohlin kjersti.helgeland@radhuset.oslo.kommune.no 0 1 

Oslo kommune, Enøketaten Maria Markoff 

24 11 15 06 

474 08 968 maria.markoff@reinertsen.no 0 1 

Oslo kommune, Enøketaten Helga Slørdahl 

 

helga.slordahl@ene.oslo.kommune.no 1 0 

Oslo kommune, Enøketaten Trine Berntzen 

 

trine.berntzen@reinertsen.no  1 0 

Oslo kommune, Friluftsetaten Jim Greatorex 

 

jim.greatorex@fri.oslo.kommune.no 1 1 

Porsgrunn kommune Tone Skau Jonassen 35 54 72 03 tone.skau.jonassen@porsgrunn.kommune.no 0 1 

Skien kommune Kjell Henrik Semb 

 

kjell.henrik.semb@skien.kommune.no 1 0 

Stavanger kommune Rudolf Meissner 

 

rudolf.meissner@stavanger.kommune.no 0 1 

Stavanger kommune Olav Stav 

51 50 71 22 

979 89 330 olav.stav@stavanger.kommune.no 1 0 

Trondheim kommune  Hans-Einar Lundli 47 84 86 06 Hans-Einar.Lundli@trondheim.kommune.no 1 1 

Miljøverndepartementet (observatør) Ane Kolberg 

 

ane.kolberg@md.dep.no 0 0 

 


