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1) Enøketatens klimagassregnskap basert på virksomhetenes 

årsrapporter 

 

Hvem henter inn data og hvordan? 

Enøketaten er i dag ansvarlig for å sette sammen klimagassregnskap for kommunens egen 

drift (alle kommunale virksomheter, bydeler og foretak). Reinertsen AS er operatør for 

Enøketaten og har laget regnskapet på oppdrag fra etaten. Kontaktperson i Reinertsen er 

Maria Markoff. Klimagassregnskapet er laget to ganger så langt, i 2008 og 2009. Dataene er 

basert på virksomhetenes årsrapporter 2007 og 2008. Datainnhenting er gjort manuelt, ved å 

kontakte ansvarlige for årsmelding i hver virksomhet. Se klimagassregnskapet fra 2008 på 

Enøketatens hjemmeside. 

 

Hvilke tall brukes?  

Regnskapet innebærer utslipp fra direkte energiforbruk (oljefyr, fjernvarme, propan og el) og 

transport (bensin og diesel, antall kjøretøy eller kjørte km). Flere av tallene oppgis med en 

lokal og en global verdi/ omregningsfaktor. 

 

 Tall for olje og parafin er 2,68 kg/ L både lokalt og globalt, for propan 3 kg/ kg.  

 Tall for el er presentert med både lokale og globale utslipp. Lokale utslipp fra el er 

presentert som 0g CO2/kWh (norsk vannkraft-el) og globale utslipp 348g CO2/kWh 

(gasskraftverk marginal over en tiårsperiode, basert på Sintef Byggforsk sin Enøkbok, 

2008). Innkjøpt ”grønn strøm” har 0 utslipp lokalt og globalt.  

 Tall for fjernvarme er presentert med lokale utslipp 455g CO2/kWh (Hafslunds 

fjernvarme-miks) og globale utslipp 2090g CO2/kWh (tall fra Viken fjernvarme og 

SSB)
1
.  

 Tall for bioenergi er 0 både lokalt og globalt. 

 Tall for bensin og diesel er 2,32 og 2,66 kg CO2/L   

 

                                                 
1
 Her bør det vurderes å ta bort en global verdi på fjernvarme, ettersom man jo ikke utveksler dette på samme 

måte som strøm.  

http://enoketaten.oslo.kommune.no/article139380-5681.html
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Fordeler og ulemper ved systemet 

Erfaringen med systemet er at el-forbruk globalt gir suverent størst utslag, både fordi det 

brukes mye strøm i kommunale bygg og i kollektivtransport, og fordi et høyt tall for globale 

utslipp er valgt. Tallet er hentet fra Sintef byggforsk sin Enøkbok, og basert på antagelsen om 

at gasskraft er marginalen på økt strømforbruk. Enøk er med denne modellen et svært viktig 

klimatiltak å prioritere i kommunens egen drift. Byggforetakene har i tillegg store utslag på 

energibruk fra olje og fjernvarme, og bydelene har relativt høyt utslag på transportsiden.  

  

Fordel med denne modellen er at den er oversiktlig og enkel, særlig på energibruk i 

kommunal virksomhet. Tallene som hentes inn på direkte energibruk er relativt sikre og det er 

en viss grad av enighet om omregningsfaktorene, diskusjonen har vært mest på strøm. Det er 

også en viss grad av etterprøvbarhet – man kan lett finne frem kildedataene i årsrapporter. Et 

generelt problem knyttet til årsrapporteringen er likevel at mange hopper over kravet om 

miljørapportering, selv om det er påkrevd. For enkelte virksomheter (særlig bydeler) har det 

også manglet årsrapport. Enøketatens operatør skal fremover drive mer oppsøkende 

virksomhet knyttet til årsrapporteringen og tilby hjelp til utfylling av miljøinformasjon, slik at 

innhenting av data til klimagassregnskapet får bedre rutiner i virksomhetene. Dette vil også 

følges opp i de aktuelle byrådsavdelingene som har ansvar for virksomheter og bydeler (f.eks. 

byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester som har ansvar for bydelene) 

 

Et annet problem med årsrapportene er at virksomhetene rapporterer veldig ulikt, særlig i 

forhold til transport. Noen rapporterer antall kjøretøy, andre antall km, andre igjen på 

drivstofftyper. Mange rapporterer ingenting om kjøretøy overhodet. Kommunen har verktøy 

for energistyring (el) og biladministrasjon gjennom egne avtaler, hvor tall for utslipp og 

forbruk rapporteres til virksomhetene (se egne avsnitt nedenfor). Det er imidlertid ikke alle 

virksomhetene som benytter seg av disse verktøyene for transport og el, noen bruker dem bare 

delvis og i en enkel versjon. Det finnes altså mulighet for mer helhetlige rutiner på el og 

kjøretøy, men da må virksomhetene pålegges å bruke dette og driftspersonell må læres opp i å 

bruke dem.  

 

Rapporteringsrutinene på miljø er i dag ikke godt nok koordinert på virksomhetsnivå, 

fremover vil det være viktig å jobbe videre med å samkjøre rapportering på miljøsertifisering 

og årsrapportering slik at man slipper dobbeltarbeid. Det må være en klar og tydelig 

ansvarsfordeling for rapportering på miljø og klima i alle virksomheter, i dag er det mange 

steder noe tilfeldig og lite samkjørt.  

 

I tillegg fanger modellen kun opp første ledd av utslippskjeden; det rapporteres ikke i 

årsrapportene tall for utslipp fra alt virksomhetene kjøper inn av tjenester og varer. Dette er en 

betydelig svakhet i modellen. Forbedringer her vil kreve en mer raffinert modell for 

datainnsamling og mer ressurser både i virksomhetene og hos de som har ansvar for å 

sammenstille regnskapet.  

 

En løsning kan være å skille disse to regnskapene slik at Enøketaten rapporterer på direkte el 

og transport (fra årsrapporter) og et annet system dekker innkjøp av varer og tjenester. En 

annen løsning er å kjøpe inn et nytt system som dekker både direkte utslipp og innkjøp av 

varer/tjenester, her finnes det mange leverandører av systemer. 

 

Mer informasjon 

Klimagassregnskap for 2008 og 2009 på Enøketatens hjemmeside: 

http://www.enoketaten.oslo.kommune.no/klimaregnskap/   

 

http://www.enoketaten.oslo.kommune.no/klimaregnskap/
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2) Energioppfølgingssystem kommunale bygg 

 

Hvem henter inn data og hvordan? 

Oslo kommune har en avtale med Hafslund Strøm AS om kjøp av ca 560 GWh strøm. 

Gjennom denne avtalen leverer Hafslund Strøm AS et system kalt ”Hafslund Online” til 

kommunale virksomheter. Dette er en felles elektronisk anleggsdatabase hvor alle kommunale 

strømmålere (ca 4000 stk) meldes inn av virksomhetene, og registreres da på de ulike 

virksomheter slik at de skal kunne bruke det som et energistyringsverktøy for egne bygg. Det 

er leverandøren som sitter på databasen med kildedataene og virksomhetene må selv hente ut 

det de har bruk for. Virksomhetene kan da gå inn på sine målere samlet på internett. Her får 

de muligheten til å bruke mer avanserte verktøy enn bare forbruk av el, som for eksempel 

effekttopper, varsel når man forbruker over gjennomsnittet (avviksrapportering), løpende 

prisforhold mellom olje og el mv. Man kan hente ut logg og få tilsendt flere ulike typer 

statistikk og informasjon om elforbruk og evt sparing. Det er opp til de enkelte brukerne 

hvordan de bruker verktøyet og de fleste bruker kun enkleste modell, nemlig avlesning av 

faktisk el-forbruk.  

 

Hvilke tall brukes?  

Systemet gir ikke informasjon om utslipp, kun om energiforbruk av el. Fjernvarme og olje 

kan også legges inn på Hafslund Online av de enkelte virksomhetene. Utslipp må man evt 

omregne selv. Hafslund tilbyr ”grønn strøm” (null utslipp)
2
 mot et tillegg i prisen, men i dag 

er det kun Friluftsetaten som benytter seg av dette. Utslipp fra strøm regnes om i Enøketatens 

modell som til nå har vært brukt som kommunens klimagassregnskap. 

 

Fordeler og ulemper ved systemet 

En stor fordel at alle kommunens virksomheter er med i systemet, og energiledelsesverktøyet 

(internettverktøy) skal brukes av alle og er tilgjengelig for alle. Det er da i utgangspunktet 

enkelt å holde oversikt over forbruk selv i store bygg med mange strømmålere.  

 

Det er imidlertid en ulempe at det er leverandøren (Hafslund Nett eller Hafslund Strøm?) som 

sitter på databasen slik at det er begrenset hvor langt tilbake man kan hente ut statistikk, og 

det er mindre attraktivt for driftspersonell å lære seg det mer avanserte verktøyet når det er 

usikkerhet om hvor lenge det vil være i bruk (i neste runde velger man kanskje en annen 

leverandør). Det er veldig få som bruker avanserte verktøy selv om det kunne spart dem for 

utgifter og utslipp. Slik sett blir det bare de virksomhetene som er mest interesserte i å følge 

med som vil benytte seg av tjenesten. En mulig løsning på dette er å ”speilvende” kravet i 

samkjøpsavtalen, fra at virksomhetene må hente ut tall, til at leverandøren må sende ut 

informasjonen til virksomhetene, som en rapport en eller flere ganger i året. 

 

Tidligere avtale om kjøp av strøm var med Fjordkraft, og de hadde et annet system for dette. 

Neste reforhandling av avtale er første halvår 2010, og byrådsavdeling for finans setter krav 

til hva en slik avtale skal inneholde. Hafslund beholder da database med historikk om 

strømforbruk, selv om kommunen kan overta tallmateriale. Det har vært vanskelig å 

kombinere de ulike systemene, og det kunne vært en fordel om kommunen satt på en slik 

sentral database selv – da ville de fått bedre kontroll på alle faktiske tall om energiforbruk og 

kunne kombinert det med andre utslippskilder. Leverandørene ville da møte krav om å 

                                                 
2
 For øvrig hevder Hafslund at all deres strøm er garantert 100% fornybar, så det er litt merkelig at de tilbyr 

”grønn strøm” i tillegg til dette, og at man tillegger strøm så høye utslipp i regnskapet? 

http://www.hafslund.no/privat/artikler/les_artikkel.asp?artikkelid=1589  

http://www.hafslund.no/privat/artikler/les_artikkel.asp?artikkelid=1589


 4 

tilpasse seg kommunens energioppfølgingssystem og levere tall inn til dette. Oslo kommune 

vurderer nå muligheten for selv å anskaffe/eie EOS og database. 

 

En annen ulempe er at strømforbruket ikke automatisk kobles sammen med annet 

energiforbruk (olje, fjernvarme) slik at virksomhetene ser helheten i sitt forbruk. Systemet er 

heller ikke lagt opp med noen omregninger til klimagassdata, men dette kan være en fordel 

med tanke på det arbeidet som nå gjøres i Framtidens byer med valg av utslippsfaktorer for el. 

I data fra Hafslund er det da kun redusert energiforbruk som synliggjøres. (Men Hafslund sier 

de har garantert fornybar strøm, så dette bør man kanskje se nærmere på). 

 

Det mangler kompetanse til å ta i bruk de mer avanserte verktøyene i avtalen, og et fokus på 

dette hos driftspersonell (kursing etc) ville gitt økt utbytte i form av lavere forbruk, kutt i 

effekttopper etc som senere gir seg utslag i lavere utgifter. Et krav om klimagassregnskap fra 

virksomhetene inn til en sentral database kan også stimulere til å ta i bruk disse verktøyene 

bedre enn i dag.  

 

Mer informasjon 

Fakta om avtalen hos Utviklings- og kompetanseetaten (UKE), som forhandler avtaler om 

innkjøp i Oslo kommune (etter krav fra byrådsavdeling for finans): http://www.utviklings-og-

kompetanseetaten.oslo.kommune.no/anskaffelser/samkjopsavtaler_i_oslo_kommune/elektrisk

_kraft/article123413-35483.html  

 

UKE-kontakt: Willy Gunnar Ekstrøm, tlf: (234)91740 

willy.ekstrom@uke.oslo.kommune.no  

 

Hafslund Strøm AS, Daglig oppfølging:  

Espen Klaesson, mobil 476 69 248  

espen.klaesson@hafslund.no    

 

 

3) Kommunal biladministrasjonsavtale - klimaregnskap 

 

Hvem henter inn data og hvordan? 

Ca ¼ av kommunens bilpark er inkludert i biladministrasjonsavtalen. Det kjøpes og leases ca 

200 biler hvert år gjennom avtalen, alt fra små bybiler til varebiler. I tillegg til leveranse av 

selve bilene, er det krav i avtalen om at det også skal leveres et system for å administrere 

bilholdet i kommunen. Avtalen går fra 2008 til 2010 med mulighet for forlengelse i to år. Det 

brukes i dag to leverandører: Fra El-bil Norge kjøper kommunen el-biler (hvor mange? Ring 

El-bil Norge og spør), fra Autolease kjøper og leaser kommunen andre typer biler (Citröen, 

Fiat og Toyota Prius). Miljøkrav var en viktig del av denne avtalen.  

Inne i biladministrasjonsavtalen ligger det spesifisert krav om mulighet for klimagassregnskap 

både for bilene som kjøpes og leases, og for biler virksomhetene hadde før avtalen ble inngått. 

Leverandøren administrerer da alt av fakturaer og rapportering i forhold til disse bilene. Hver 

bil som er inkludert i avtalen får drivstoffkort hvor forbruk og utslipp registreres, og 

Autolease sender ut rapport fire ganger i året med informasjon om hvor langt virksomhetene 

har kjørt, drivstoffbruk og CO2-utslipp. Dette kan fordeles på enkeltbiler, avdelinger etc ut fra 

hva man ønsker. Denne informasjonen går til bilansvarlige i etater og virksomheter, som selv 

må ha et system for å samle opp informasjonen og evt rapportere dette videre. Leverandøren 

Merknad [s1]: Stemmer dette tallet? 

http://www.utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/anskaffelser/samkjopsavtaler_i_oslo_kommune/elektrisk_kraft/article123413-35483.html
http://www.utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/anskaffelser/samkjopsavtaler_i_oslo_kommune/elektrisk_kraft/article123413-35483.html
http://www.utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/anskaffelser/samkjopsavtaler_i_oslo_kommune/elektrisk_kraft/article123413-35483.html
mailto:willy.ekstrom@uke.oslo.kommune.no
mailto:espen.klaesson@hafslund.no
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driver også økokjøringskurs etter modell fra Trondheim kommunes ordning, som de skal tilby 

til alle som er inkludert i biladministrasjonsavtalen i tiden fremover.  

 

Hvilke tall brukes?  

Stort sett er bilene som brukes bensinbiler (Autolease anslår rundt 90 prosent). Tall for bensin 

og diesel? Autolease skal sende over omregningsfaktorene de bruker. El rapporteres med null 

utslipp, her er det El-bil Norge som rapporterer. Biodiesel – få biler bruker diesel, kommer an 

på hvilket oljeselskap man tanker hos, men skal være minst 5 prosent innblanding. Ingen rene 

biodiesel/ biodrivstoffbiler.  

 

Fordeler og ulemper ved systemet 

Systemet er enkelt å bruke i og med at leverandøren administrerer og regner ut utslipp, og 

sender dette automatisk til kommunens virksomheter fire ganger i året. Metode for innhenting 

og omregningstall for utslipp blir da enhetlig for alle kommunens virksomheter. Et problem 

med dette er at ikke alle kommunale biler er med i avtalen, kun ca ¼. UKE anslår at ca 

halvparten av de som i dag ikke er med, kunne ha vært inkludert. Enkelte kjøretøy er 

vanskelig å finne som miljøkjøretøy, som for eksempel arbeidsmaskiner og større biler. 

Mange biler for eksempel i hjemmetjenesten etc er ikke med, men kunne og burde ha vært 

det. Særlig eier bydelene en del gamle biler som slipper ut relativt mye og er mindre 

økonomisk å kjøre. Krav som kunne endret dette var påbud om å knytte seg til avtalen, bedre 

oppfølging av krav om å rapportere for CO2-utslipp fra transport for eksempel i årsrapporter, 

eller bedre miljøkrav til kjøretøy i kommunen generelt. 

 

Et annet problem er at ikke alle virksomheter som er inkludert i biladministrasjonsavtalen 

benytter seg av CO2-regnskapsverktøyet. En styrket oppfølging av bydeler og etater på 

innrapportering av tall, samt bedre opplæring av personell på bruk av vertkøyet kan være 

aktuelt. Rutinene internt varierer veldig på dette punktet. Dette medfører ulik kompetanse og 

motivasjon til å bruke verktøyene. Dette gjelder særlig bydelene, hvor det mange steder er 

mange forskjellige ansvarspersoner fordelt på bilparken. Når 20 personer har ansvar for 40 

biler blir det vanskelig med opplæring og kontroll. Alle virksomhetene er formelt sett pålagt å 

rapportere inn tall for klimagassutslipp, men det er svært varierende hvordan dette følges opp 

i faktisk rapportering og ikke minst forbedringsarbeid på miljø. 

 

Mer informasjon 

Fakta om avtalen hos Utviklings- og kompetanseetaten (UKE), som forhandler avtaler om 

innkjøp i Oslo kommune (etter krav fra byrådsavdeling for finans): http://utviklings-og-

kompetanseetaten.oslo.kommune.no/anskaffelser/samkjopsavtaler_i_oslo_kommune/biler_og

_biladministrasjon/article124072-35659.html  

 

UKE kontakt: Espen Skistad, tlf: (234) 91 738 

espen.skistad@uke.oslo.kommune.no 

 

UKE kontakt: Kjetil Østgård tlf: (234) 91 722/ 93227659 

kjetil.ostgard@uke.oslo.kommune.no   

 

Autolease: Kontaktperson: Petter Søndergaard, 22 57 43 07 

petter.sondergaard@autolease.no  

 

 

http://utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/anskaffelser/samkjopsavtaler_i_oslo_kommune/biler_og_biladministrasjon/article124072-35659.html
http://utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/anskaffelser/samkjopsavtaler_i_oslo_kommune/biler_og_biladministrasjon/article124072-35659.html
http://utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/anskaffelser/samkjopsavtaler_i_oslo_kommune/biler_og_biladministrasjon/article124072-35659.html
mailto:espen.skistad@uke.oslo.kommune.no
mailto:kjetil.ostgard@uke.oslo.kommune.no
mailto:petter.sondergaard@autolease.no
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4) Aktuelle avtaler som kan inkludere klimagassregnskap 

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?  

 

Hva har vi i dag? 

Oslo har i dag kun én avtale som har klare krav om klimaregnskap, dette er avtalen om 

biladministrasjon og bilkjøp/ leasing (se ovenfor). I tillegg har vi en innkjøpsavtale med krav 

om energioppfølgingssystem, dette er avtalen om innkjøp av strøm (se ovenfor). I mange 

andre avtaler er det dessuten satt krav til energiforbruk, for eksempel IKT-utstyr som pc-

skjermer, lyskilder etc.  

 

(Fyll på mer her, i hvilke avtaler har vi satt energikrav? Østgaard skal svare på epost.) 

Oslo kommune har også eierandeler i selskapene Kollektivtrafikkproduksjon (KTP) og Ruter, 

som lager klimaregnskap på kollektivtrafikk og renovasjonsbiler (Dette må sjekkes). 

 

Aktuelle nye avtaler for klimaregnskap 

Ifølge UKE setter lovverket her noen begrensninger når det gjelder hvor kommunen kan sette 

krav om klimagassregnskap. Utslippet må være knyttet til vår egen bruk av varen/tjenesten, 

ikke til selve produksjonen av den. (Stemmer dette? Hva da med økologisk mat, eller etiske 

krav, dette brukes jo i dag men henger sammen med produksjonen av varen/tjenesten, ikke 

bruken av den.)  

 

Av nye aktuelle avtaler er det først og fremst varer og tjenester knyttet til transport som er 

aktuelle, som for eksempel taxi og skoleskyss-avtaler. Men også varer/tjenester hvor det kan 

settes krav til lavt energiforbruk og systemer for energioppfølging ved bruk. 

 

 

Mulige aktuelle avtaler som kunne inkludere tall for klimagassutslipp: 

 Fyringsolje (direkte utslipp ved bruk) 

 Pc’er, skjermer og skrivere (energiforbruk) 

 Kopimaskiner (energiforbruk) 

 Konferansepakker (energiforbruk og transport) 

 Lyskilder (energiforbruk) 

 Mat og drikke (transport) 

 

 

Annet som det ikke er avtaler på (?):  

 Flyreiser. Her finnes det mange selskaper som leverer informasjon om CO2-utslipp på 

billetten, med tilbud om ”klimabillett” som de selger, for eksempel SAS.  

 Fjernvarme (indirekte utslipp fra mix i fjernvarmen) 

 Annet? 

 

Mer informasjon 

En oversikt over alle avtaler som er inngått finnes på nettsidene til Utviklings- og 

kompetanseetaten (UKE), som forhandler avtaler om innkjøp i Oslo kommune (etter krav fra 

byrådsavdeling for finans): http://www.utviklings-og-

kompetanseetaten.oslo.kommune.no/anskaffelser/samkjopsavtaler_i_oslo_kommune/ 

 

http://www.utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/anskaffelser/samkjopsavtaler_i_oslo_kommune/
http://www.utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/anskaffelser/samkjopsavtaler_i_oslo_kommune/
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Oversikt over hvilke miljøkrav som er stilt i disse avtalene finnes i Innkjøpskatalogen. 

 

UKE-kontakt: Kjetil Østgård tlf: (234) 91 722/ 93227659 

kjetil.ostgard@uke.oslo.kommune.no   

 

 

5) Klimagassregnskap basert på reiseregninger i lønnssystemet 

Oslo har forsøkt å generere klimaregnskapsdata basert på reiseregninger i lønnssystemet – 

hva er erfaringene? 

 

Så vidt vi har funnet ut har ikke Oslo noe slikt system. Vi har ikke noen samkjøpsavtale på 

flyreiser, men et reisebyrå som har vært brukt i noen sammenhenger (Heitmann) har opplyst 

om utslipp fra flyreisene, sannsynligvis kommer dette fra flyselskapene som i flere tilfeller 

opplyser om CO2-utslipp basert på ulike beregningsmetoder. 

 

 

 

6) Arbeid fremover 

 

Direkte utslipp fra kommunens egen drift 

Enøketaten ved sin leverandør Reinertsen fortsetter arbeidet med klimagassregnskap for 

kommunens egen drift, og vil utbedre sitt arbeid på innhenting av tall fra årsrapporter fra alle 

kommunens virksomheter. Krav til virksomhetene i årsrapportene bør også oppdateres (krav 

fastsettes i rundskriv fra byrådsavdeling for finans, ute på høring nå). Reinertsen har innspill 

basert på erfaringene med tidligere års oppfølging på dette punktet. I årsrapportene bør det 

gjøres utbedringer på: 

 omregningsfaktorer for el – ifht hva som avgjøres i Framtidens byer 

 rapportering på transport – skille mellom biler som er inkludert i 

biladministrasjonsavtalen og de som er utenfor 

 rapportering på annen reisevirksomhet – flyreiser burde være enkelt å innlemme her, 

tall for tog/ buss… 

 samkjøring i virksomhetene med rapportering i forhold til miljøsertifisering – det må 

være samme kontaktperson og kompatibelt system for rapportering 

 

I tillegg blir det viktig å styrke oppfølging av virksomheter, særlig bydeler, når det gjelder å 

levere årsrapporten på miljø/ klimatall. Oppfølging av bilbruk og energibruk lønner seg også 

økonomisk for virksomhetene, dette må synliggjøres. 

 

Indirekte utslipp fra kommunens egen drift 

For innkjøpte varer og tjenester må det enten inkluderes flere krav om klimaregnskap i 

samkjøpsavtaler, som så går inn systemet med årsrapportering, eller det må kjøpes inn et 

eksternt system som henter inn tall automatisk. Et slikt system kan enten inkorporere det 

eksisterende eller komme som et tillegg til Enøketatens innsamling. Det siste kan være 

gunstig med tanke på å bevisstgjøre virksomhetene som da må rapportere på bilbruk og 

strømforbruk, og dermed får mulighet til å se forbedringspotensial her med egne øyne. På den 

andre siden kan man med et slikt system få ”dobbel bokføring” på disse utslippene, eller 

http://www.utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/utviklings-%20og%20kompetanseetaten%20(UKE)/Internett%20(UKE)/Dokumenter/Anskaffelser/Innkj%25C3%25B8pskatalogen_2-2008.pdf
mailto:kjetil.ostgard@uke.oslo.kommune.no
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risikere at det utføres dobbelt arbeid på dette. Dette kommer også an på hvilket system man 

evt kjøper inn, og hvem som skal drifte dette. 

 

Indirekte utslipp fra hele byen 

Oslo kommune har gitt tilsagn til Misa (http://www.klimakost.no/) for et pilotprosjekt om 

indirekte utslipp for kommunens innbyggere, dette vil være klart i desember. Ansvarlig for 

dette prosjektet er David Brasfield i byrådsavdeling for samferdsel, miljø og næring. 

http://www.klimakost.no/

