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UiOs klimaregnskap 

UiOs klimaregnskap for 2018 ble første gang presentert for universitetsstyret den 11. september 
2019. 
 
I denne saken gir universitetsledelsen en orientering om status for UiOs arbeid med 
klimaregnskap. Klimaregnskap er sentralt  i UiOs arbeid med å redusere klimafotavtrykket til 
universitetet. Arbeidet med klimaregnskap kjennetegnes av å vurdere datakilder og behandle 
omfattende  mengder data, samtidig som fagfeltet kontinuerlig er i utvikling og ny kunnskap stadig 
må tilegnes. UiO jobber derfor med klimaregnskap  etter to spor:  

1. Utarbeide et årlig klimaregnskap for å kunne følge med på utviklingen i UiOs 
klimafotavtrykk  

2. Kontinuerlig forbedre klimaregnskapene med å videreutvikle datagrunnlag og kunnskap 
om metodikk 

 
UiO har et pågående arbeid for å videreutvikle klimaregnskapet for 2018. I hovedsak har arbeidet 
så langt bestått i å oppdatere datagrunnlaget og rette opp i feil og mangler i førsteutgaven. 
Formålet med dette arbeidet er å utvikle en bedre forståelse og foreslå en metodikk som kan danne 
grunnlag for utarbeidelsen av klimaregnskapet for 2019, 2020 og fremtidige klimaregnskap.  
 
Parallelt  har UiO utarbeidet en versjon av klimaregnskapet for 2019. Dette regnskapet for 2019 er 
basert på samme metodikk som den første utgaven av 2018-regnskapet , med inkludering av 
utelukkende økonomiske data Dette muligjør en sammenlikning av de to årene, som gjøres 
nærmere rede for i denne saken.  vil dermed  
 
Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør       

John Skogen 
eiendomsdirektør 

Vedlegg: 
- Fremleggsnotat med vedlegg 
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FREMLEGGSNOTAT 
Møtesaksnr.:I-sak 3 
Møtedato: 8. desember 2020 

Notatdato: 27. november 2020 
           Arkivsaksnr.: 

Saksbehandler: J.            
Skogen / Ø. Liverød  

 
TIL 
UNIVERSITETSSTYRET 
 
 

UiOs klimaregnskap 
 
Bakgrunn 
UiO lanserte sitt første klimaregnskap 21. mai 2019*. Dette var et klimaregnskap over aktiviteter og 
tilhørende utslipp fra 2018, som ble til gjennom et samarbeid mellom en tverrfaglig arbeidsgruppe 
fra UiO og konsulentselskapet Asplan Viak. Hovedprinsippet for arbeidet var å kartlegge det totale 
klimafotavtrykket fra  aktiviteter som UiO står ansvarlig for. . Dette prinsippet betegnes ofte som 
forbrukerperspektivet. Enkelt forklart betyr det at man tar utgangspunkt i å rapportere både 
direkte og indirekte utslipp av klimagasser, altså både det vi fysisk slipper ut (f.eks. utslipp fra UiOs 
kjøretøy som benyttes til å drifte campus), men også utslipp som er tilknyttet varer og tjenester vi 
kjøper (f.eks. bygningsmaterialer som er produsert i et annet land og har majoriteten av sine 
utslipp der). Videre kan UiOs aktiviteter i dette perspektivet grovt inndeles i to kategorier: de 
aktivitetene UiO er økonomisk ansvarlige for (f.eks. energiforbruk i bygningene), og de aktivitetene 
UiO kan påvirke (f.eks. studenter og ansattes transportvalg til og fra campus) og således er 
indirekte ansvarlige for. I første omgang har arbeidet vært begrenset til de aktivitetene UiO står 
økonomisk ansvarlig for. Dog vil det i dette notatet beskrives aktiviteter som UiO kan være med på 
å påvirke i en klimasammenheng.  
 
UiO legger til grunn at vi skal ha  åpenhet rundt vårt arbeid med klimagassregnskap; om hvilke 
utslippsfaktorer som er benyttet, og om metodikk og datagrunnlag som ligger til grunn.  Vi  ønsker 
å dele våre erfaringer og samarbeide med andre for å utvikle regnskapet 
 
Underveis i arbeidet og etter ferdigstillelsen av klimaregnskapet for 2018, ble UiO oppmerksom på 
at en del av datagrunnlaget var mangelfullt. Eksempelvis  manglet det en del data for flyreiser i 
førsteutgaven. I tillegg var det en rekke usikkerheter tilknyttet metodikken som ble benyttet. UiO 
har derfor et pågående arbeid for å videreutvikle klimaregnskapet for 2018, slik at det kan utgjøre 
et bedre utgangspunkt for det fremtidige arbeidet med UiOs klimaregnskap.  
 
Parallelt har vi også utarbeidet versjoner av regnskap for 2018 og 2019 som gjør det mulig å direkte 
sammenlikne disse årene. Disse versjonene er  utarbeidet utelukkende basert på det økonomiske 
grunnlaget. Det vil si at det ikke er brukt fysiske faktorer for ulike aktiviteter (f.eks. kWh for 
fjernvarme), men beregnet et klimafotavtrykk basert på den økonomiske kostnaden til aktivitetene.  
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*Grønt UiO utarbeidet et klimaregnskap for 2009, i samarbeid med Sweco. Grunnen til at 
klimaregnskapet for 2018 beskrives som UiOs første klimaregnskap er at det er det første forsøket 
på å lage et komplett klimaregnskap. 
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Sammenligning av klimaregnskapet for 2018 og 2019 
For å direkte sammenligne UiOs klimafotavtrykk for 2018 og 2019 er det utarbeidet  
klimaregnskap for disse to årene basert på samme metodikk. Metodikken som er benyttet er det 
som betegnes som miljøutvidet kryssløpsanalyse (EEIOA) - en metodikk som  beregner et 
klimafotavtrykk basert på det økonomiske regnskapet. En nærmere beskrivelse av metodikken 
finnes i metodekapittelet på side 8. 
 
Oppsummert er det totale klimafotavtrykket 70 764 tonn CO2e for 2018 og 72 997 tonn CO2e for 
2019. Hovedårsaken til økningen er at totalkostnaden  det er beregnet et klimafotavtrykk for har 
økt. Datagrunnlaget består av alle inngående fakturaer som UiO har mottatt og betalt for ulike 
varer og tjenester. I 2018 var dette på ca. 1921 MNOK eks. mva., mens det for 2019 hadde økt til ca. 
2132 MNOK eks. mva.  
 
De ulike varene og tjenestene er kategorisert inn i syv ulike kategorier. Disse er representert med 
sine respektive klimafotavtrykk for 2018 og 2019 i tabell 1, samt figur 1 og 2 under.  
 

Kategori 2018 [tonn CO2e] 2019 [tonn CO2e] 
Energi 25 866 25 762 
Bygg (investeringer, husleie, avfall, vakthold, VA mm) 17 854 20 436 
Reise og transport 11 042 9 557 
Utstyr og maskiner for drift, inkl. IT, inventar, periodika, bevertning 7 207 8 550 
Tjenester og rådgiving, software 6 791 6 900 
Vitenskapelig utstyr 1 354 1 283 
Varer for videresalg 650 508 
Totalt klimafotavtrykk 70 764 72 997 

Tabell 1: UiOs klimafotavtrykk for 2018 og 2019 inndelt i kategorier 
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Figur 1: Klimafotavtrykket i tonn CO2e for de ulike kategoriene i klimaregnskapet for 2018 

 

 
Figur 2: Klimafotavtrykket i tonn CO2e for de ulike kategoriene i klimaregnskapet for 2019 

 
En videre analyse av kategoriene viser følgende utvikling: 
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Kategori 
2018 [tonn 
CO2e] 

2019 [tonn 
CO2e] Endring 

Energi 25 866 25 762 -0,40 % 
Bygg 17 854 20 436 14,46 % 
Reise og transport 11 042 9 557 -13,45 % 
Utstyr og maskiner for drift 7 207 8 550 18,64 % 
Tjenester og rådgiving 6 791 6 900 1,61 % 
Vitenskapelig utstyr 1 354 1 283 -5,21 % 
Varer for videresalg 650 508 -21,84 % 
Totalt klimafotavtrykk 70 764 72 997 3,15 % 

Tabell 2: prosentvis endring fra 2018 til 2019 
 
Som det fremkommer av tabell 2 er det store forskjeller i endringen fra 2018 til 2019 for de ulike 
kategoriene.  
 
UiO jobber aktivt med å redusere sitt energiforbruk og for majoriteten av bygningsmassen 
reduserte UiO forbruket med ca. 8% fra 2018 til 2019. Dette gjenspeiles ikke i den marginale 
nedgangen på 0,40% i klimafotavtrykket. Grunnen til dette er at energiprisene var høyere i 2019 
enn i 2018. Dette viser ulempen med å lage et klimaregnskap som baserer seg på økonomiske tall 
da regnskapet blir påvirket av prisendringer og valutasvingninger  fra år til år.  
 
For UiOs aktiviteter relatert til bygg er utviklingen markant fra 2018 til 2019. Dette skyldes en 
økning i kostnadene for flere aktiviteter. Både husleien til Statsbygg og for faste kontrakter økte og 
bidro til et økt klimafotavtrykk. Allikevel var det endringen i byggeaktivitet som utgjorde den 
største økningen. De to største kostnadsdriverne var Klimahuset, som bidro med 53 MNOK i 2019 
(mot 13 MNOK i 2018) og et SFF-prosjekt for MatNat, som bidro med 54 MNOK (mot 6 MNOK i 
2018). 
 
For reise og transport er det en  nedgang som i hovedsak relateres til et redusert beløp på 
artskontoen «Transportkostnader på reise». UiOs reiseaktivitet, og da i hovedsak flyreisene, har 
imidlertid ikke hatt en vesentlig nedgang fra 2018 til 2019 i faktisk distanse. Dermed kan 
reduksjonen skyldes at flere reiser kjøpes utenfor reisebyråavtalen og refunderes i etterkant. 
Reisedata knyttet til disse reisene inngår ikke i denne versjonen av klimaregnskapet. I tillegg vil det 
være en mulighet for at reduserte reisekostnader kan ha innvirket på reduksjonen. Dette er forøvrig 
et generelt aspekt ved et klimaregnskap som baserer seg på EEIOA, der lavere kostnader vil 
fremkomme som en reduksjon av aktivitetsnivå. 
 
I kategorien Utstyr og maskiner for drift ser vi den største økningen blant de syv kategoriene. 
Dette skyldes en økning i kjøp av datautstyr, elektroniske tidsskrifter, programvare og lisenser, 
driftsrekvisita, AV-utstyr mm. Sistnevnte utstyr utgjør en interessant problemstilling i 
klimasammenheng, ettersom UiO vil være avhengig av å investere i utstyr for å kunne tilrettelegge 
for en reduksjon i reiseaktiviteten. En slik investering vil, som for klimaregnskapet 2019, 
fremkomme som en økning i klimafotavtrykket. Investeringen vil imidlertid på sikt kunne føre til et 
redusert klimagassutslipp der økt tilgjengelighet og kvalitet på utstyr utgjør gode alternativer til 
fysiske møter og arrangementer og dermed gir redusert reiseaktivitet  
 
For Tjenester og rådgivning ser vi relativt små endringer, noe som kan tilsi et stabilt nivå på 
bruken av rådgivningstjenester. Det samme gjelder for Vitenskapelig utstyr. Kategorien Varer for 
videresalg består i hovedsak av varer som selges gjennom UiOs ulike museum og utgjør en 
beskjeden andel av UiOs totale klimafotavtrykk. 
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Oppsummert fremkommer det at variasjonene i et økonomisk-basert klimaregnskap i hovedsak 
relaterer seg til en endring i kostnadene. Dette kan igjen skyldes at de spesifikke kostnadene er 
endret, slik det fremkommer av energiprisene, men det kan også skyldes at aktiviteten er registrert 
på et annet format enn hva som inkluderes i klimaregnskapet, slik det fremkommer av refunderte 
reisekostnader. 
 
 
  

I-sak 3 - side 7 av 12



 8 

 

Videreutvikling av klimaregnskapet for 2018 
UiOs første utgave av klimaregnskapet for 2018 viste et totalt klimafotavtrykk på 67 952 tonn 
CO2e. Etter lanseringen 21. mai 2019 har UiO arbeidet med å videreutvikle dette klimaregnskapet. 
For noen av de fysiske faktorene ble datagrunnlaget utbedret og utvidet med flere aktiviteter. Den 
videreutviklede utgaven av klimaregnskapet viser et totalt klimafotavtrykk på 84 433 tonn CO2e. 
De viktigste resultatene vises under. For å se beregningen som ligger til grunn for den første 
utgaven av klimaregnskapet, henvises det til vedlegg 1. 
 

 
Figur 3: UiOs totale klimafotavtrykk i tonn CO2e og prosentvis andel 

 
 

Kategori Klimafotavtrykk [tonn CO2e] 
Energi 28 640 
Reise og transport 21 455 
Bygg 17 369 
Utstyr og maskiner 8 174 
Tjenester og rådgivning 6 791 
Vitenskapelig utstyr 1 354 
Varer for videresalg 650 
Sum 84 433 
Tabell 3: Oversikt over kategorier med tilhørende utslipp 
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Som det fremgår av figur 1 og tabell 1 utgjør energiforbruket  det største bidraget i UiOs 
klimaregnskap for 2018. I hovedsak består energiforbruket av elektrisitet (16 337 tonn CO2e) og 
fjernvarme (12 300 tonn CO2e). 
  
Den nest største kategorien er Reise og transport. Her inngår blant annet aktiviteter som flyreiser, 
opphold, leie av transportmidler, vedlikehold av transportmidler og drivstoff. Flyreiser utgjør 
majoriteten av klimafotavtrykket i kategorien og summerer seg til 19 587 tonn CO2e. Videre er 
flyreiser nedbrutt i følgende kategorier: interkontinentalt (12 327 tonn CO2e), Europa (4 710 tonn 
CO2e), Norden (1 300 tonn CO2e) og innenlands (1 250 tonn CO2e). Den totale distansen UiO 
reiste med fly i 2018 var 87 884 816 kilometer. 
 
Den tredje største kategorien er Bygg og omfatter alt av byggeprosjekter, drift og vedlikehold 
relatert til UiOs bygningsmasse. I denne kategorien står byggeprosjektene for det desidert største 
klimafotavtrykket med 6 694 tonn CO2e.  
 
Utstyr og maskiner viser klimafotavtrykket fra en rekke aktiviteter som arbeidstøy, kopipapir og 
IT-utstyr. De tre største underkategoriene er driftsmateriale (942 tonn CO2e), elektroniske 
tidsskrifter (925 tonn CO2e) og driftsrekvisita (871 tonn CO2e) 
 
Tjenester og rådgivning består av en rekke tjenester som UiO kjøper inn og gir tilskudd til. Noen 
av disse er kurs og konferanser, medlemskontingenter, tilskudd til studentarrangementer og kjøp 
av rådgivningstjenester.  
 
Vitenskapelig utstyr består av gass og kjemikalier og diverse teknisk utstyr til bruk innenfor 
forskning. 
 
Varer for videresalg består varer som blant annet videreselges gjennom museene.  
 
Metode 
Klimaregnskapet ble til gjennom et samarbeid mellom en tverrfaglig gruppe med ansatte på UiO og 
konsulenter i Asplan Viak. Metoden som ble benyttet, var Asplan Viak sin Klimakost-modell. 
Denne metoden går i hovedsak ut på å beregne en utslippsfaktor for de ulike artskontoene i det 
økonomiske regnskapet til UiO ved hjelp av miljøutvidet kryssløpsanalyse (Environmentally 
extended input-output analysis, heretter kalt EEIOA). Det vil si at enheten til utslippsfaktorene er 
kg CO2e/NOK. Disse utslippsfaktorene ble så multiplisert med totalsummen i NOK for de ulike 
artskontoene og et totalt klimafotavtrykk i tonn CO2e ble beregnet. I tillegg ble det for noen 
utvalgte aktiviteter beregne et utslipp basert på fysiske faktorer (f.eks. energiforbruk i form av kWh 
for fjernvarme). Her ble det benyttet utslippsfaktorer basert på livsløpsanalyser (LCA). 
Klimafotavtrykket som ble beregnet for de utvalgte aktivitetene ble erstattet med beregningene 
basert på EEIOA og inngikk i det totale klimafotavtrykket.  
 
I hovedsak vil en beregning basert på EEIOA være betydelig raskere å utføre, men vil samtidig ikke 
være like nøyaktig som en beregning basert på LCA. For å eksemplifisere dette kan en se for seg at 
en benytter en konstant utslippsfaktor for alt av kontormøbler. Da denne utslippsfaktoren 
multipliseres med kostnaden UiO har hatt et år for alt av kontormøbler er klimafotavtrykket 
naturlig nok direkte avhengig av prisene på kontormøblene som kjøpes inn. Om UiO kjøper inn 
dyrere kontormøbler som har en høyere kvalitet, lengre levetid og et reelt lavere klimafotavtrykk, 
vil det i en beregning basert på EEIOA gi et større klimafotavtrykk. UiO har derfor undersøkt et 
utvalg av aktiviteter for å få en bedre forståelse av presisjonen og arbeidsomfanget ved å benytte 
LCA. En nærmere beskrivelse av metodikken finnes i kapittel 2 i vedlegg 1. 
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Usikkerhet og feilkilder 
UiOs klimaregnskap for 2018 er i utgangspunktet basert på det økonomiske regnskapet der 
kjøpene er kategorisert innenfor UiOs artskontoplan. De ulike artskodene har blitt tildelt en 
utslippsfaktor basert på Asplan Viaks faglige vurdering. 
 
Det var forventet at kvaliteten på artskodingen ville utgjøre  en reell feilkilde. Forventningen var 
forsterket av det faktum at flere av artskodene til UiO bærer preg av å være «sekkeposter», 
samtidig som enkelte artsnavn gir overlappende gråsoneområder, der produkter kan tolkes inn 
flere steder. Nærmere stikkprøveanalyse viser at bidraget til feilkilden er signifikant for de 
produkter som er sjekket. Under følger et eksempler fra klimaregnskapet for 2018. 
 
Eksempel: Etikettprinter 
 
Fem ulike kjøp av én bestemt etikettprinter viste seg å være ført på fire ulike arter. Søk på 
varelinjer med «etikettprinter», viste kontering på ytterligere tre ulike arter, se tabell under for en 
oversikt over arter som er brukt i de undersøkte kjøpene og utslippsfaktor for disse. 
 

Artskode Utslippsfaktor 
(kg 
CO2e/NOK) 

6803 Datarekvisita  0,0196 

6512 Driftsmateriale  0,0317 

6514 Driftsrekvisita  0,0317 

6800 Kontorrekvisita 0,0478 

6568 Mobiltelefoner, telefonutstyr og annet mindre teknisk utstyr  0,0205 

6503 Teknisk/vitenskapelig utstyr - driftskjøp 0,0270 

1280 Datautstyr  0,0258 

Tabell 4: Artskodeoversikt 
 
I denne analysen er det ikke sett på beløp, bare selve artskodingen og derfor er heller ikke andel 
bruk av artskodene oppgitt. 
 
Som det fremkommer av eksempelet er det en stor grad av usikkerhet tilknyttet bruken av 
artskontoplanen. Det kan være registrert kjøp av varer og tjenester på feil art, noe som vil kunne gi 
et feil klimafotavtrykk da utslippsfaktorene varierer. I tillegg er det knyttet en usikkerhet til 
beregningen av utslippsfaktoren i Asplan Viak sin modell, som  baserer seg på en vurdering av 
hvilke overordnede sektorer som bidrar til å produsere de ulike varene og tjenestene.  
 
Fysiske faktorer 
UiOs forståelse er at EEIOA ville gi en god oversikt over det overordnede klimafotavtrykket til 
universitetet. Dog, skal det aktivt jobbes med å redusere klimafotavtrykket fra enkelte aktiviteter 
må universitetet få kunnskap om det faktiske datagrunnlaget, og ikke utelukkende basere seg på 
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økonomiske tall. Denne fremgangsmåten ser vi at flere andre universiteter og selskaper benytter 
seg av. UiO har samarbeidet med UiB om uthenting av fysiske data. Dette arbeidet har en stor 
nytteverdi da det er ressurskrevende å hente ut data men også å analysere det. 
  
Basert på vurderinger av hvilke aktiviteter som var antas å generere et stort klimafotavtrykk, har  
UiO hentet ut data for utvalgte aktiviteter. Det er også valgt ut noen aktiviteter der vi har god 
datakvalitet. Aktivitetene* det er hentet ut fysiske mengdedata for til første utgave av 
klimaregnskapet er: 

• Flyreiser (distanse i kilometer) 
• Energiforbruk (elektrisitet og fjernvarme i kWh) 
• Fyringsolje (liter) 
• Drivstoff (liter) 
• Avfall (ulike avfallstyper i kg) 
• IT-utstyr (antall enheter av nettbrett, mobiltelefoner, stasjonære datamaskiner, bærbare 

datamaskiner og monitorer) 
• Gass og kjemikalier (liter og gram av gasser og kjemikalier) 

 
Arbeidet med fysiske faktorer er en kontinuerlig prosess. UiO har jobbet etter et prinsipp om å 
hente ut data fra de aktivitetene som bidrar mest i et klimaperspektiv. Det videre arbeidet vil bestå 
av å stadig forbedre datagrunnlaget for de aktivitetene vi har hentet ut og analysert data på, 
samtidig som vi jobber med å hente ut data fra nye aktiviteter.  
 
*Se kapittel 2.4 i vedlegg 1 for en nærmere beskrivelse av aktivitetene som inngikk i den første 
utgaven av klimaregnskapet.  
 
Systemgrense 
Ethvert klimaregnskap er avhengig av å ha en systemgrense. Med systemgrense menes rammene 
for hvilke aktiviteter som skal inngå i klimaregnskapet og beregnes et klimafotavtrykk på. I UiOs 
klimaregnskap er systemgrensen de økonomiske aktivitetene UiO står ansvarlige for, altså hvilke 
kostnader UiO har i løpet av et år. Dette vil være en naturlig systemgrense for UiOs klimaregnskap, 
da det vil rapporteres på de aktivitetene UiO direkte kan påvirke i en klimasammenheng.  
 
Utenfor systemgrensen finnes det ulike aktiviteter som UiO ikke er direkte økonomiske ansvarlige 
for, men som kan knyttes til universitetet og som universitetet i ulik grad kan påvirke. I det videre 
arbeidet med UiOs klimaregnskap kan det være aktuelt å vurdere om disse aktivitetene kan 
inkluderes innenfor systemgrensen og således utvide denne. Dog er det noen utfordringer med 
disse aktivitetene, der hovedutfordringene er manglende og dels utilgjengelig datagrunnlag. Under 
er det listet opp ulike aktiviteter som kan være aktuelle å undersøke nærmere: 

• Pendling: studenter og ansattes transport til og fra UiOs campuser.  . For å legge til rette for 
en reduksjon i klimafotavtrykket relatert til pendling har UiO startet opp et arbeid med å 
utvikle en mobilitetsplan som skal legge til rette for at studenter og ansatte skal 
transportere seg til universitetet på en mer klimavennlig måte. 

• Mat og Drikke: UiO huser SiOs spisesteder på campus og dermed inngår bla. energiforbruk 
og avfall i UiOs klimaregnskap. UiO vil i sitt samarbeid med SiO være pådriver for at SiO 
kan tilby mat og drikke med et lavere klimafotavtrykk.  

• Utvekslingsreiser 
• Sentre og samarbeid i inn- og utland: UiO har en rekke sentre og tilstedeværelse i ulike 

steder i verden. Der hvor UiO bidrar økonomisk vil dette fanges opp i klimaregnskapet, men 
i de tilfellene hvor UiO bidrar med andre ressurser kan det vurderes om det skal beregnes et 
klimafotavtrykk. 
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• Byggeprosjekter: UiO stiller krav til miljøsertifisering av Statsbyggs prosjekter, men det er 
ikke besluttet i hvilken grad disse aktivitetene skal inngå i UiOs klimaregnskap. Da 
Statsbygg står for selve byggingen er det naturlig at de utarbeider de respektive 
klimaregnskapene, men da det er UiO som er behovshaver og bruker av de byggene kan det 
være aktuelt med en diskusjon rundt hvor klimafotavtrykket skal allokeres.   

 
Sektorsamarbeid 
Siden starten på arbeidet med klimaregnskapet i begynnelsen av 2019 har UiO vært delaktig i 
diverse samarbeid med andre aktører i sektoren og i BOTT for å dele og tilegne seg relevant 
kunnskap knyttet til klimaregnskap. 
  
.  
 
UiO har også tatt initiativ til og deltatt i et miljørådgivernettverk i sektoren der miljøressurser fra 
ulike universiteter og høyskoler i Norge har vært representert. Her har det vært fokus på samarbeid 
om klimaregnskap. 
 
Vedlegg: 

- Vedlegg 1: Rapport - UiOs klimaregnskap 2018.pdf 
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