Årsrapport for Klima- og
energi 2018 – Skien kommune.

Vedlegg til Skien kommunes årsrapport
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Innledning

Kommunedelplan for klima- og energi til Skien kommune (KEP) ble vedtatt av bystyret den 12.04.18
og tilhørende Klimahandlingsprogram ble vedtatt den 06.09.18.
Denne rapporten beskriver utviklingen av klimagassutslipp i Skien kommune og gir en status på de
overordnede målene i planen. I vedlegget til rapporten gis det en oversikt over status på de tiltakene
som er angitt i klimahandlingsprogrammet.
Klimahandlingsprogrammet ble ikke vedtatt før i september 2018, men parallelt med utarbeidelsen
av rapporten har det også blitt arbeidet med gjennomføring av mange av de tiltakene som er angitt i
handlingsprogrammet. Den korte tiden fra vedtatt handlingsprogram til rapportering, og at det er
første gang det rapporteres på handlingsprogrammet, gjør at årets rapportering kun blir gjort på
overordnede mål og status tiltak.
Klimagassregnskapet for kommunens egen virksomhet er utarbeidet av Asplan Viak ved Hogne
Nersund Larsen. De direkte utslippstallene (geografisk) er hentet fra Miljødirektoratet sin
utslippsstatistikk.
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Klimafotavtrykket til kommunen sin egen virksomhet.

Overordnet mål: Klimafotavtrykket til Porsgrunn og Skien sin egen virksomhet skal reduseres med:
•
•

15% (12 000 tonn* CO2e) innen 2020, sett i forhold til 2015.
30% (24 000 tonn* CO2e) innen 2025, sett i forhold til 2015.

*Antall tonn referer til det totale utslippskuttet i begge kommunene til sammen

Nedenfor presenteres klimaregnskap for Skien kommune sin egen virksomhet for år 2018.
Klimaregnskapet er såkalt fotavtrykksbasert. Dette kjennetegnes med at man tar med alle
klimabidrag, både direkteutslipp fra forbrenning av fyringsolje og drivstoff (scope 1), men også
indirekte gjennom energibruk (scope 2), og indirekte gjennom alle andre kjøp av varer og tjenester
(scope 3). Denne inndelingen er mye bruk, blant annet i den GHG-protokollen 1. Motivasjonen bak å
også inkludere scope 3 bidrag i klimaregnskapet er at studier viser at dette utgjør omtrent 4/5-deler
av klimafotavtrykket til kommunal tjenesteproduksjon, noe som åpner for nye muligheter i å
redusere klimagassutslipp gjennom eksempelvis at kommunen benytter sin innkjøpsmakt til å stille
miljøkrav i anskaffelser.

Figur 1. Klimabidrag.
Klimafotavtrykket for Skien kommune blir modellert med klimakostmodellen 2. Modellen benytter en
kombinasjon av livsløpsanalyse (LCA) for fysiske innsatsfaktorer (i denne analysen på energiforbruk)
og miljøutvidet kryssløpsanalyse (EEIOA) for økonomiske innsatsfaktorer. I en miljø-utvidet
kryssløpsanalyse benyttes utslipp og aktivitetsdata for et standard utvalg næringslivs-sektorer
(SN2007 /NACE rev2) for å beregne utslippene et gitt innkjøp innen hver sektor forårsaker.
Fysiske tall på energibruk og økonomiske tall på innkjøp er begge innhentet via KOSTRA-systemet til
SSB 3. 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. Til dette trengs det mer detaljerte LCA-analyser. En klimakostanalyse er derfor ment som en
innledende analyse av klimafotavtrykk for å identifisere fokusområder i klimahandlingen

http://www.ghgprotocol.org/
http://klimakost.asplanviak.no/
3 https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/
1
2
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Resultat

Overordnet resultat

Skien kommune sin egen virksomhet har i 2018 et totalt klimafotavtrykk på 44,5 kt CO2e. Bidraget fra
bygg og infrastruktur er høyest med 14,3 kt CO2e., men også alle andre hovedkategorier har
betydelig bidrag fra nær 6 kt CO2e (transport og reise) opp til kjøp av tjenester (10,6 kt CO2e.) For
kjøp av tjenester er det største bidraget rettet mot barnehager (private barnehager). Totalt så er det
tjenesteområdet helse og sosial som kommer høyest ut klimamessig med nær 10kt CO2e. Også vann,
avløp og renovasjon har et betydelig bidrag på over 8,5 kt CO2e. Annet-kategorien er en samlepost
bestående av bidrag fra blant annet samferdsel, kultur, idrett, kirke. Totalt har dette et høyt bidrag
på nær 12,6 kt CO2e.

Tabell 1. Klimagassutslipp i Skien kommune, kilde Asplan Viak.
Hovedgrupper
Adm. Barnehage Skole
Helse & Sosial VAR
Annet
SUM
Forbruksvarer
686
435
1328
2694
258
1694
7094
Reise og transport
337
62
1325
2085
610
1541
5960
Energi
136
194
1450
1233
1132
2402
6546
Bygg og infrastruktur 743
321
1642
1189
4597
5810
14301
Kjøp av tjenester
670
3280
760
2756
1947
1152
10564
SUM
2572
4292
6505
9957
8542
12598
44466
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Fig. 2 Stolpediagram klimagassutslipp i Skien kommune, kilde Asplan Viak.
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Detaljerte resultat

Ser vi på mer detaljerte inndelinger ser vi en spesiell nedgang innen forbruksmateriell og
bygg/infrastruktur. Innen transport og energi ser vi imidlertid en økning. Totalt er vi en nedgang i
klimafotavtrykket på 430 tCO2e., noe som tilsvarer omtrent 1 % nedgang.
Tabell 2. Utslippsvariasjon 2017-2018, kilde Asplan Viak.

Fordelinger av de detaljerte klimabidragene er skissert under:
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Figur 3. Fordeling av utslipp i Skien kommune, kilde Asplan Viak.
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Utvikling over tid

Klimafotavtrykket for Skien kommune har holdt seg stabilt på rundt 44 ktCO2e i perioden 2016-2018.
Før den tid lå klimafotavtrykket tidvis betydelig høyere. Energibruk er der vi ser den største
forbedringen. Reise og transport har hatt en gunstig utvikling til og med år 2017, men med et økning
til 2018 som bør undersøkes nærmere. Ellers er bidragene relativt konstante.
Tabell 3 Utslipp i perioden 2015 til 2018, kilde Asplan Viak.
Hovedkategori

2015

2016

2017

2018

Forbruksvarer

7 672

8 041

8 076

7 094

Reise og transport

6 794

5 458

5 370

5 960

Energi

9 931

6 562

6 154

6 546

Bygg og infrastruktur

13 873

14 147

15 107

14 301

Kjøp av tjenester

9 815

10 018

10 188

10 564

Sum

48 085

44 226

44 895

44 465
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Figur 4 Endringer i utslipp i perioden 2015 til 2018, Kilde: Asplan Viak.

7

Kjøp av tjenester

Sum

Sammenligning med andre kommuner.

Skien kommune har et lavere klimafotavtrykk sammenlignet med snitt fra tilsvarende kommuner (se
figur nedenfor), og anses å være blant de kommuner som har lavest klimafotavtrykk per innbygger
som følge av kommunal tjenesteproduksjon. NB!! Tallene i figuren nedenfor er fra 2017: Dette er det
siste året som det foreligger data for sammenligning, men tilbakemelding fra konsulenten går ut på
at tendensen er den samme for 2018.

Figur 5. Klimagassfotavtrykk per innbygger for Skien sett i forhold til Telemark og nasjonalt nivå. Kilde
Miljødirektoratet.

Oppsummering klimafotavtrykk for kommunens egen virksomhet.
Det overordnede målet i kommunedelplan for klima og energi (KEP) sier at klimafotavtrykket til Skien
kommune skal reduseres med 15 % innen 2020 sett i forhold til 2015 nivået. Ved utløpet av 2018 er
denne reduksjonen på 8 %.
Den største reduksjonen i klimagassutslippet var fra 2015 til 2016. (Det antas at gjennomføring av
EPC-prosjekt og innføring av fjernvarme hadde stor betydning for denne reduksjonen). Endringene i
klimafotavtrykket etter 2015 har vært relativt små. Dette tilsier at det kan bli svært utfordrende å nå
målet om 15 % reduksjon innen 2020.
Selv om Skien kommune har et klimafotavtrykk per innbygger som er blant de laveste i landet er det
allikevel viktig at kommunen arbeider videre for å nå de målene som er satt.
Med bakgrunn i resultatene fra klimagassregnskapet bør kommunen ha følgende fokus fremover:
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1) Bygg + energi er en betydelig del av klimafotavtrykk. Her må fokus på reduksjoner
opprettholdes for å fortsette den gode utviklingen.
2) Matvarer er en viktig del av forbruksvarer. Fokus på mat med lavt klimafotavtrykk og
matsvinn er viktig.
3) Transportbidrag er på vei opp. Her må det fokuseres på innfasing av nullutslippskjøretøy og å
stille miljøkrav til underleverandører.
4) En viktig del av klimabidraget er innkjøp av tjenester. Her bør kommunen ha fokus på å
etterspørre både klimaregnskap og miljøstyringsverktøy når kontrakter om innkjøp av
tjenester inngås.
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Direkte klimagassutslipp (Geografisk) i Skien kommune

Overordnet mål: Porsgrunn og Skien skal redusere de totale klimagassutslippene som skjer innen
kommunegrensene (ekskludert industri og skipstrafikk) med:
•
•

20% (46 000 tonn* CO2e) innen 2020, sett i forhold til 2015.
35% (80 000 tonn* CO2e) innen 2025, sett i forhold til 2015.

*Antall tonn referer til det totale utslippskuttet i begge kommunene til sammen

NB!! Miljødirektoratet har ikke fått ferdigstilt statistikken for 2018 tidsnok til at dataene kan
innarbeides i årsrapporten. Oversikten nedenfor tas imidlertid allikevel med for å gi en indikasjon på
utviklingen.

Figur 6. Direkte utslipp Skien kommune perioden 2009 til 2017, kilde Miljødirektoratet.

Tabell 4. Direkte utslipp Skien kommune perioden 2009 til 2017, kilde Miljødirektoratet.
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For mer detaljert bakgrunn for hvordan tallene framkommer vises det til miljødirektoratets
hjemmeside: https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslippkommuner/?area=121&sector=-2

Oppsummering direkte klimagassutslipp:

I det overordnede målet i KEP står det at de direkte klimagassutslippene (geografisk) i Skien skal
reduseres med 20 % innen 2020 sett i forhold til 2015 nivået.
Dersom det for Skien kommune tas utgangspunkt i statistikken fra 2015 til 2017 (og trekker fra
utslipp fra industri, sjøfart og luftfart *) er reduksjonen i de geografiske utslippene på 11 %. Dersom
denne trenden fortsetter ser det derfor ut til at det kan være mulig å nå utslippsmålet mht direkte
klimagassutslipp på 20 % innen 2020.

* Målet i planen er utarbeidet felles for Skien og Porsgrunn kommuner. I Porsgrunn utgjorde utslipp fra industrien og skipsfart i overkant
av 95 % av alle utslipp. Det faktum at disse utslippene både overskygger de andre utslippene og ligger utenfor kommunens handlingsrom
gjorde at de ble utelukket når målene i Klima og energiplanen ble utformet. I den foreliggende statistikken fra Miljødirektoratet er utslipp
fra industri og sjøfart tatt med.
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Vedlegg: Status på tiltak i Klimahandlingsprogrammet.
Se vedlagt excel-fil.
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