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for CO2focus AS

Oslo, 27.04.2009

Det totale utslippet til virksomheten i 2008 222,9 tonn CO2.
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Klimanøytralitet 
Klimanøytralitet innebærer rent teknisk at man 
kompenserer for klimagassutslipp (beregnet i CO2 
ekvivalenter) som din virksomhet påfører miljøet ved å 
redusere tilsvarende mengde med klimagassutslipp et 
annet sted, for eksempel gjennom Kyoto-protokollens 
fleksible kvotemekanismer. For å kunne kalle seg en 
klimanøytral virksomhet bør man i tillegg utvikle en 
helhetlig strategi for virksomheten som inkluderer 
klimaregnskap, tiltak for reduksjon av egne utslipp og 
kommunikasjon av disse aktivitetene både internt og 
eksternt. Det er også viktig å gjenta dette over flere år. På 
den måten vil en virksomhet kunne vise til at 
klimagassutslippene i forhold til f.eks antall ansatte eller 
den verdiskapningen som skjer i virksomheten reduseres.  

CO2focus har utviklet en modell som hjelper virksomheter 
gjennom denne prosessen. For å beregne klimaregnskapet 
til en virksomhet benytter vi internasjonale standarder som 
The Greenhouse Gas Protocol. En viktig referanse er også 
FNs nylig utgitte rapport; ”Kick the habit, a UN guide to 
climate neutrality.” 

 
FN-kvoter som virkemiddel 
Kompensasjonen skjer ved at tilsvarende klimagassutslipp 
reduseres i et konkret prosjekt i et utviklingsland som er 
finansiert gjennom kapital fra et industriland. Selve 
kompensasjonen skjer gjennom kjøp av en klimakvote som 
er utstedt og godkjent av FN og verifisert av Veritas eller 
liknende sertifiseringsselskap. Kvoten eller utslipps-
tillatelsen som kjøpes inn på vegne av kunden vil bli slettet 
fra kvoteregisteret og vil dermed ikke kunne videreselges.  

Kvotehandelsmekanismen er en del av Kyoto-protokollen 
og er ett av flere virkemidler for å bekjempe klimatrusselen. 
Gjennom å kjøpe én FN-godkjent klimakvote finansierer 
man et klimareduserende tiltak i et utviklingsland som 
tilsvarer 1 tonn CO2 (1 kvote = 1 tonn CO2). Prosjektene vil 
som oftest være knyttet til fornybar og klimavennlig 
energiproduksjon.  
 
Det offisielle navnet på klimakvotene er CER (Certified 
Emission Reduction). CER betyr at reduksjonen i 
klimagassutslipp har funnet sted når kvoten utstedes og 
effekten er dokumentert. Prosjektene inngår i det som 
kalles CDM (Clean Development Mechanism) eller ”den 
grønne utviklingsmekanismen”. Dette er et kvalitetsstempel 
på en offisiell klimakvote som både garanterer reduksjon i 
klimagassutslipp og støtter bærekraftig utvikling i 
utviklingsland. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noen egenskaper ved CER kvotene: 
 De er knyttet til konkrete prosjekter som er godt 

dokumentert, og klimaeffekten har allerede funnet 
sted når kvoten utstedes av FN.  

 Den grønne utviklingsmekanismen innebærer at 
vestlige land investerer kapital og teknologi i et 
utviklingsland som en direkte konsekvens av 
kvotesystemet.  

 Disse prosjektene legger grunnlaget for bærekraftig 
utvikling i utviklingsland.  
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Redusere bruk av emballasje

Side 4

Ta i bruk fornybar energi hvor det er mulig

Gjennomgå produksjonsrutiner for økt energieffektivisering innen
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Velge biler med lavt CO2-utslipp
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Vi planlegger å nå målet om utslippsredusjon gjennom følgende tiltak:
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Unngå unødig printing og distribusjon av papir innen

Kildesortere og resirkulere avfall

Utslippsreduksjon: 

Vi planlegger å nå målet om utslippsredusjon gjennom følgende tiltak:
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Scope 3 - innkjøpte tjenester (avfall, papir og flyreiser)
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Investere i eller legge til rette for ENØK-tiltak i bedriftens bygningsmasse innen
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Legge til rette for økt bruk av kollektiv transport innen

Klimahandlingsplan Stormberg AS

Målsetninger og klimatiltak 

For å underbygge en konsekvent og helhetlig miljøstrategi har vi vurdert vår virksomhets politiske, fysiske og generelle risiki og 

muligheter, i tillegg til fremtidige økonomiske og markedsmessige konsekvenser av klimaendringene. 

Vårt fokus ligger på å redusere utslippene fra trafikk, strøm og oppvarming. Vi ønsker å jobbe målrettet med ulike praktiske 

tiltak og holdningsskapende arbeid både internt og eksternt. På bakgrunn av reduksjonspotensialet i virksomheten har vi satt 

oss følgende mål for å redusere vår klimabelastning i tidsperioden:
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Kommunisere

Klimanøytralitet 
Klimanøytralitet innebærer rent teknisk at man 
kompenserer for klimagassutslipp (beregnet i CO2 
ekvivalenter) som din virksomhet påfører miljøet ved å 
redusere tilsvarende mengde med klimagassutslipp et 
annet sted, for eksempel gjennom Kyoto-protokollens 
fleksible kvotemekanismer. For å kunne kalle seg en 
klimanøytral virksomhet bør man i tillegg utvikle en 
helhetlig strategi for virksomheten som inkluderer 
klimaregnskap, tiltak for reduksjon av egne utslipp og 
kommunikasjon av disse aktivitetene både internt og 
eksternt. Det er også viktig å gjenta dette over flere år. På 
den måten vil en virksomhet kunne vise til at 
klimagassutslippene i forhold til f.eks antall ansatte eller 
den verdiskapningen som skjer i virksomheten reduseres.  

CO2focus har utviklet en modell som hjelper virksomheter 
gjennom denne prosessen. For å beregne klimaregnskapet 
til en virksomhet benytter vi internasjonale standarder som 
The Greenhouse Gas Protocol. En viktig referanse er også 
FNs nylig utgitte rapport; ”Kick the habit, a UN guide to 
climate neutrality.” 

 
FN-kvoter som virkemiddel 
Kompensasjonen skjer ved at tilsvarende klimagassutslipp 
reduseres i et konkret prosjekt i et utviklingsland som er 
finansiert gjennom kapital fra et industriland. Selve 
kompensasjonen skjer gjennom kjøp av en klimakvote som 
er utstedt og godkjent av FN og verifisert av Veritas eller 
liknende sertifiseringsselskap. Kvoten eller utslipps-
tillatelsen som kjøpes inn på vegne av kunden vil bli slettet 
fra kvoteregisteret og vil dermed ikke kunne videreselges.  

Kvotehandelsmekanismen er en del av Kyoto-protokollen 
og er ett av flere virkemidler for å bekjempe klimatrusselen. 
Gjennom å kjøpe én FN-godkjent klimakvote finansierer 
man et klimareduserende tiltak i et utviklingsland som 
tilsvarer 1 tonn CO2 (1 kvote = 1 tonn CO2). Prosjektene vil 
som oftest være knyttet til fornybar og klimavennlig 
energiproduksjon.  
 
Det offisielle navnet på klimakvotene er CER (Certified 
Emission Reduction). CER betyr at reduksjonen i 
klimagassutslipp har funnet sted når kvoten utstedes og 
effekten er dokumentert. Prosjektene inngår i det som 
kalles CDM (Clean Development Mechanism) eller ”den 
grønne utviklingsmekanismen”. Dette er et kvalitetsstempel 
på en offisiell klimakvote som både garanterer reduksjon i 
klimagassutslipp og støtter bærekraftig utvikling i 
utviklingsland. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noen egenskaper ved CER kvotene: 
 De er knyttet til konkrete prosjekter som er godt 

dokumentert, og klimaeffekten har allerede funnet 
sted når kvoten utstedes av FN.  

 Den grønne utviklingsmekanismen innebærer at 
vestlige land investerer kapital og teknologi i et 
utviklingsland som en direkte konsekvens av 
kvotesystemet.  

 Disse prosjektene legger grunnlaget for bærekraftig 
utvikling i utviklingsland.  
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Klimanøytralitet 
Klimanøytralitet innebærer rent teknisk at man 
kompenserer for klimagassutslipp (beregnet i CO2 
ekvivalenter) som din virksomhet påfører miljøet ved å 
redusere tilsvarende mengde med klimagassutslipp et 
annet sted, for eksempel gjennom Kyoto-protokollens 
fleksible kvotemekanismer. For å kunne kalle seg en 
klimanøytral virksomhet bør man i tillegg utvikle en 
helhetlig strategi for virksomheten som inkluderer 
klimaregnskap, tiltak for reduksjon av egne utslipp og 
kommunikasjon av disse aktivitetene både internt og 
eksternt. Det er også viktig å gjenta dette over flere år. På 
den måten vil en virksomhet kunne vise til at 
klimagassutslippene i forhold til f.eks antall ansatte eller 
den verdiskapningen som skjer i virksomheten reduseres.  

CO2focus har utviklet en modell som hjelper virksomheter 
gjennom denne prosessen. For å beregne klimaregnskapet 
til en virksomhet benytter vi internasjonale standarder som 
The Greenhouse Gas Protocol. En viktig referanse er også 
FNs nylig utgitte rapport; ”Kick the habit, a UN guide to 
climate neutrality.” 

 
FN-kvoter som virkemiddel 
Kompensasjonen skjer ved at tilsvarende klimagassutslipp 
reduseres i et konkret prosjekt i et utviklingsland som er 
finansiert gjennom kapital fra et industriland. Selve 
kompensasjonen skjer gjennom kjøp av en klimakvote som 
er utstedt og godkjent av FN og verifisert av Veritas eller 
liknende sertifiseringsselskap. Kvoten eller utslipps-
tillatelsen som kjøpes inn på vegne av kunden vil bli slettet 
fra kvoteregisteret og vil dermed ikke kunne videreselges.  

Kvotehandelsmekanismen er en del av Kyoto-protokollen 
og er ett av flere virkemidler for å bekjempe klimatrusselen. 
Gjennom å kjøpe én FN-godkjent klimakvote finansierer 
man et klimareduserende tiltak i et utviklingsland som 
tilsvarer 1 tonn CO2 (1 kvote = 1 tonn CO2). Prosjektene vil 
som oftest være knyttet til fornybar og klimavennlig 
energiproduksjon.  
 
Det offisielle navnet på klimakvotene er CER (Certified 
Emission Reduction). CER betyr at reduksjonen i 
klimagassutslipp har funnet sted når kvoten utstedes og 
effekten er dokumentert. Prosjektene inngår i det som 
kalles CDM (Clean Development Mechanism) eller ”den 
grønne utviklingsmekanismen”. Dette er et kvalitetsstempel 
på en offisiell klimakvote som både garanterer reduksjon i 
klimagassutslipp og støtter bærekraftig utvikling i 
utviklingsland. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noen egenskaper ved CER kvotene: 
 De er knyttet til konkrete prosjekter som er godt 

dokumentert, og klimaeffekten har allerede funnet 
sted når kvoten utstedes av FN.  

 Den grønne utviklingsmekanismen innebærer at 
vestlige land investerer kapital og teknologi i et 
utviklingsland som en direkte konsekvens av 
kvotesystemet.  

 Disse prosjektene legger grunnlaget for bærekraftig 
utvikling i utviklingsland.  



Den følgende analysen er et eksempel på sparepotensial ved reduksjon av et utvalg energibærere hos

Det anslåtte sparepotensialet er basert på at bedriften ikke behøver å iverksette større investeringer (evt. kostnader 

knyttet til videokonferanseutstyr er ikke medregnet). I beregningene under er det også inkludert en indirekte (alternativ) 

kostnad knyttet til reisetid. 

Analyse av tiltak & sparepotensial

7,3

5 %

658 994
kg

Volum

328

Stormberg AS

5 %

5 %

0

21,4

Vedlegg 1

5 %

292 415

NOK

Volum

kWh

25 909
69 090

timer

Sparepotensial

51 818

Volum

10 %

18,4

183,1

Tonn CO 2

1,7
0,8

76 667

4,3

0,0
2,1

23,8

kg 266

Tonn CO 2

131 272 17,4

timer

NOK

Tonn CO 2

65 633

20,4

0,0

Klimagevinst

11 %

29 520
kg 2 391

74
0,0

166

timer10 %
10 % 12

23 909
5 325

33 456

729
192

Scope 2 - innkjøpt elektrisitet og fjernvarme/-kulde
Kostnader og klimabelastning

1 727 260

10 %
20 %

20 727

Tonn CO 2

1 381 808
kWh

10 %

liter 3 608
10 % 656

Tonn CO 2

0,0
18,4

95 510

1,8

41 454
kWh

55 272

Tonn CO 2

5,5kWh
2,7

0,0

kWh

NOK

1 381 808

NOK

183,1

8 018

7 217

766 667

1,8

NOK

402 500

NOK

3328

334 560reiser

Tonn CO 2

2745

13 818

10 % 275

738
123

reiser

Volum

17 273

timer

Sparepotensial

Volum NOK

295 200
kg

1 169 167

2,0

0liter

Volum

liter

7 289
1 917

liter

liter

0

0
kWh

1,0

Levert av CO2focus AS

Redusere restavfall

Klimatiltak

Redusere flyreiser i forretningsøyemed
Spare reisetid - effektivisering av arbeid 

Sparepotensial

Redusere papirbruk og distribusjon

Totalt sparepotensial - scope 3

Totalt sparepotensial
Sum av sparetiltak

Kostnader og klimabelastning

Direkte kostnader - forretningsreiser

Totalt sparepotensial - scope 1

Direkte kostnader - restavfall
Totale kostnader - scope 3

Direkte kostnader - papir (standard kontorpapir)
Indirekte kostnader - tapt arbeidstid

Klimatiltak

Senk innetemperaturen med én grad 
Bytt til sparepærer/LED-lys/T5 lysstoffrør
Bytt til elektriske apparater som er A-merket

Slå av alle lamper og apparater som ikke er i bruk eller standby
Totalt sparepotensial - scope 2

Scope 3 - innkjøpte tjenester

Indirekte kostnader - tapt arbeidstid ved reising
Totale kostnader - scope 1

Klimatiltak

Direkte kostnader - elektrisitet
Direkte kostnader - fjernvarme/-kulde
Totale kostnader - scope 2

Redusere bilkjøring og telefon/videokonferanser
Spare reisetid - effektivisering av arbeid 

Implementere økokjøring i organisasjonen
Optimalisere kjøretøy

Scope 1 - direkte utslipp
Kostnader og klimabelastning

Direkte kostnader - drivstofforbruk (bensin og diesel)
Direkte kostnader - kilometergodtgjørelse

Prosjekt blir 
identifisert

Prosjekt blir 
Validert

Prosjekt blir 
godkjent

Prosjekt blir 
realisert og
verifisert

CDM investor

Godkjennelse av 
lokale myndigheter

Validering av 
f.eks Veritas

Godkjennes av FNs
CDM Executive Board

CER blir utstedt av FN 
(UNFCCC) etterskuddsvis
når reduksjonen i klimagass
utslippene er gjennomført

Kapital og teknologi

Investor får tilbakeført CER tilsvarende 
oppnådd klimareduksjoner
(1 tonn CO2 = 1 CER)

Investor benytter CER enten 
til å oppfylle egne forpliktelser eller 
selger dem inn i et europeisk/globalt
kvotemarked

1

2

3 4

5

6

7

Figur:  Den grønne utviklingsmekanismen (CDM; The Clean Development Mechanism)

CO2focus kjøper inn CER på 
vegne av klient og sletter disse fra 
karbonregisteret

8Internasjonalt 
kvotemarked

Klimanøytralitet

Beregne ditt

klima-

regnskap

Engasjere og

redusere

Kompensere 
med kvoter

Evaluere og 
gjenta

Kommunisere

Klimanøytralitet 
Klimanøytralitet innebærer rent teknisk at man 
kompenserer for klimagassutslipp (beregnet i CO2 
ekvivalenter) som din virksomhet påfører miljøet ved å 
redusere tilsvarende mengde med klimagassutslipp et 
annet sted, for eksempel gjennom Kyoto-protokollens 
fleksible kvotemekanismer. For å kunne kalle seg en 
klimanøytral virksomhet bør man i tillegg utvikle en 
helhetlig strategi for virksomheten som inkluderer 
klimaregnskap, tiltak for reduksjon av egne utslipp og 
kommunikasjon av disse aktivitetene både internt og 
eksternt. Det er også viktig å gjenta dette over flere år. På 
den måten vil en virksomhet kunne vise til at 
klimagassutslippene i forhold til f.eks antall ansatte eller 
den verdiskapningen som skjer i virksomheten reduseres.  

CO2focus har utviklet en modell som hjelper virksomheter 
gjennom denne prosessen. For å beregne klimaregnskapet 
til en virksomhet benytter vi internasjonale standarder som 
The Greenhouse Gas Protocol. En viktig referanse er også 
FNs nylig utgitte rapport; ”Kick the habit, a UN guide to 
climate neutrality.” 

 
FN-kvoter som virkemiddel 
Kompensasjonen skjer ved at tilsvarende klimagassutslipp 
reduseres i et konkret prosjekt i et utviklingsland som er 
finansiert gjennom kapital fra et industriland. Selve 
kompensasjonen skjer gjennom kjøp av en klimakvote som 
er utstedt og godkjent av FN og verifisert av Veritas eller 
liknende sertifiseringsselskap. Kvoten eller utslipps-
tillatelsen som kjøpes inn på vegne av kunden vil bli slettet 
fra kvoteregisteret og vil dermed ikke kunne videreselges.  

Kvotehandelsmekanismen er en del av Kyoto-protokollen 
og er ett av flere virkemidler for å bekjempe klimatrusselen. 
Gjennom å kjøpe én FN-godkjent klimakvote finansierer 
man et klimareduserende tiltak i et utviklingsland som 
tilsvarer 1 tonn CO2 (1 kvote = 1 tonn CO2). Prosjektene vil 
som oftest være knyttet til fornybar og klimavennlig 
energiproduksjon.  
 
Det offisielle navnet på klimakvotene er CER (Certified 
Emission Reduction). CER betyr at reduksjonen i 
klimagassutslipp har funnet sted når kvoten utstedes og 
effekten er dokumentert. Prosjektene inngår i det som 
kalles CDM (Clean Development Mechanism) eller ”den 
grønne utviklingsmekanismen”. Dette er et kvalitetsstempel 
på en offisiell klimakvote som både garanterer reduksjon i 
klimagassutslipp og støtter bærekraftig utvikling i 
utviklingsland. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noen egenskaper ved CER kvotene: 
 De er knyttet til konkrete prosjekter som er godt 

dokumentert, og klimaeffekten har allerede funnet 
sted når kvoten utstedes av FN.  

 Den grønne utviklingsmekanismen innebærer at 
vestlige land investerer kapital og teknologi i et 
utviklingsland som en direkte konsekvens av 
kvotesystemet.  

 Disse prosjektene legger grunnlaget for bærekraftig 
utvikling i utviklingsland.  
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Klimanøytralitet 
Klimanøytralitet innebærer rent teknisk at man 
kompenserer for klimagassutslipp (beregnet i CO2 
ekvivalenter) som din virksomhet påfører miljøet ved å 
redusere tilsvarende mengde med klimagassutslipp et 
annet sted, for eksempel gjennom Kyoto-protokollens 
fleksible kvotemekanismer. For å kunne kalle seg en 
klimanøytral virksomhet bør man i tillegg utvikle en 
helhetlig strategi for virksomheten som inkluderer 
klimaregnskap, tiltak for reduksjon av egne utslipp og 
kommunikasjon av disse aktivitetene både internt og 
eksternt. Det er også viktig å gjenta dette over flere år. På 
den måten vil en virksomhet kunne vise til at 
klimagassutslippene i forhold til f.eks antall ansatte eller 
den verdiskapningen som skjer i virksomheten reduseres.  

CO2focus har utviklet en modell som hjelper virksomheter 
gjennom denne prosessen. For å beregne klimaregnskapet 
til en virksomhet benytter vi internasjonale standarder som 
The Greenhouse Gas Protocol. En viktig referanse er også 
FNs nylig utgitte rapport; ”Kick the habit, a UN guide to 
climate neutrality.” 

 
FN-kvoter som virkemiddel 
Kompensasjonen skjer ved at tilsvarende klimagassutslipp 
reduseres i et konkret prosjekt i et utviklingsland som er 
finansiert gjennom kapital fra et industriland. Selve 
kompensasjonen skjer gjennom kjøp av en klimakvote som 
er utstedt og godkjent av FN og verifisert av Veritas eller 
liknende sertifiseringsselskap. Kvoten eller utslipps-
tillatelsen som kjøpes inn på vegne av kunden vil bli slettet 
fra kvoteregisteret og vil dermed ikke kunne videreselges.  

Kvotehandelsmekanismen er en del av Kyoto-protokollen 
og er ett av flere virkemidler for å bekjempe klimatrusselen. 
Gjennom å kjøpe én FN-godkjent klimakvote finansierer 
man et klimareduserende tiltak i et utviklingsland som 
tilsvarer 1 tonn CO2 (1 kvote = 1 tonn CO2). Prosjektene vil 
som oftest være knyttet til fornybar og klimavennlig 
energiproduksjon.  
 
Det offisielle navnet på klimakvotene er CER (Certified 
Emission Reduction). CER betyr at reduksjonen i 
klimagassutslipp har funnet sted når kvoten utstedes og 
effekten er dokumentert. Prosjektene inngår i det som 
kalles CDM (Clean Development Mechanism) eller ”den 
grønne utviklingsmekanismen”. Dette er et kvalitetsstempel 
på en offisiell klimakvote som både garanterer reduksjon i 
klimagassutslipp og støtter bærekraftig utvikling i 
utviklingsland. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noen egenskaper ved CER kvotene: 
 De er knyttet til konkrete prosjekter som er godt 

dokumentert, og klimaeffekten har allerede funnet 
sted når kvoten utstedes av FN.  

 Den grønne utviklingsmekanismen innebærer at 
vestlige land investerer kapital og teknologi i et 
utviklingsland som en direkte konsekvens av 
kvotesystemet.  

 Disse prosjektene legger grunnlaget for bærekraftig 
utvikling i utviklingsland.  
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klimanøytral virksomhet bør man i tillegg utvikle en 
helhetlig strategi for virksomheten som inkluderer 
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Det offisielle navnet på klimakvotene er CER (Certified 
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Noen egenskaper ved CER kvotene: 
 De er knyttet til konkrete prosjekter som er godt 

dokumentert, og klimaeffekten har allerede funnet 
sted når kvoten utstedes av FN.  

 Den grønne utviklingsmekanismen innebærer at 
vestlige land investerer kapital og teknologi i et 
utviklingsland som en direkte konsekvens av 
kvotesystemet.  

 Disse prosjektene legger grunnlaget for bærekraftig 
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finansiert gjennom kapital fra et industriland. Selve 
kompensasjonen skjer gjennom kjøp av en klimakvote som 
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man et klimareduserende tiltak i et utviklingsland som 
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som oftest være knyttet til fornybar og klimavennlig 
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Emission Reduction). CER betyr at reduksjonen i 
klimagassutslipp har funnet sted når kvoten utstedes og 
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kalles CDM (Clean Development Mechanism) eller ”den 
grønne utviklingsmekanismen”. Dette er et kvalitetsstempel 
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Noen egenskaper ved CER kvotene: 
 De er knyttet til konkrete prosjekter som er godt 

dokumentert, og klimaeffekten har allerede funnet 
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