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Bakgrunn 

• Utbyggere og andre fjernvarmekunder 
ønsker å vite totale karbonavtrykket for 
fjernvarmeleveransen. 

• Nødvendig med en felles og 
veldokumentert beregningsmetodikk 

• Norsk Energi utarbeidet dette for Norsk 
Fjernvarme i 2011 

• Reviderte utslippsfaktorer i 2013 

 



Metodikk 

• Hovedmetodikken er hentet fra Sverige og Svensk 
Fjernvarme 
• Tap i varmesentral og distribusjonsnett inkluderes 

• LCA-perspektiv – oppstrøms utslipp skal med ( produksjon og 
transport) 

• CO2-ekvivalenter – forbrenningsutslipp av metan (CH4) og lystgass 
(N2O) inkluderes 

• Faktorene skal i størst mulig grad samkjøres med faktorer utarbeidet 
av Miljødirektoratet 

• Skiller seg fra metodikken fjernvarmeselskapene rapporterer 
etter inn mot myndigheter. (direkte skorsteinsutslipp) 

 

Troverdig og etterrettelig – etterprøvbart tydelig og åpent 



Tap i sentral og nett skal inkluderes 

Faktorene er knyttet til tilført energi 

 

 

 

 

 
Tilført energi 

Energiinnhold i  
råvare 

 

Produsert energi 
Mengden energi produsert i varmesentral 

og sendt ut på nett 

 

Levert energi 
Mengden energi levert til kunde 

 

Tap i nettet 

Tap i varmesentral 

Må beregnes per nett! 



Utfordring nr 1- Utslippsfaktor for elektrisk kraft 

Varedeklarasjon NVE 

2012-420 g/kWh 

Det finnes ikke en ”offisiell”norsk  

utslippsfaktor på elektrisk kraft. 

- Norsk produksjonsmiks?- tilnærmet 0 

- Nordisk produksjonsmiks?- 90-120 

- Europeisk produksjonsmiks? 600-700 

- Marginal elproduksjon ? 12-1500 

 

- Bruk av el har ikke utslipp ut av 

skortstein, derfor 0 CO2 utslipp 

- Norsk Fjernvarme har for 2014 valgt en 

utslippsfaktor etter bokføringsprinsippet og 

nordisk produksjonsmiks som gir 110 

gCO2/kWh 



Utfordring nr 2- Utslippsfaktor for avfall 

•Avfall er et innhomogent brensel. (næringsavfall /husholdningsavfall). 

•Fjernvarmeprodusenten kan ikke påvirke sammensetning av brenselet. 

 

•Avfallsforbrenning er etter deponiforbudet for nedbrytbart avfall, en 

nødvendig behandling av restprodukter. Hovedansvar for 

klimapåvirkning bør derfor ikke allokeres til energiprodusenten. 

 

 

 

Norsk Fjernvarme anbefaler at man ser resursen som karbonnøytral, men at man 

tar med utslipp fra forbrenningsprosessen. 

Dersom man allokerer  klimagassutslippet til den som produserer energi anbefales CO2 utslippsfaktor fra 

Klif på 164 g CO2/kWh + 11 fra forbrenningen totalt 175 gCO2/kWh. 



Utfordringer 

• Utslipp fra elektrisitetsforbruk: 
– Betent tema 

– Mange ulike beregningsmåter og faktorer 

– Har valgt å bruke nordisk el-miks 

• Avfall: 
– Også et betent tema 

– Holdt utenfor i ETS, men ønsket inn av Miljødir. 

– Har satt forbrenningsutslippene av CO2 lik 0, men 
inkludert forbenningsutslipp av CH4 og N2O 



Årlige utslipp knyttet til oppvarmingsformål 

Utslipp knyttet til 

oppvarmingsformål, 

1,5 millioner tonn 

CO2. 

 

Økte klimagassutslipp 

fra 120 kvotebedrifter 

fra 2012-2013. 

 
Olje og gass- 12 millioner , tonn 

Fjernvarme –  



Årlige utslipp knyttet til oppvarmingsformål 

Utslipp knyttet til 

oppvarmingsformål, 

1,5 millioner tonn 

CO2. 

 

Norges forplikt  

Økte klimagassutslipp 

fra 120 kvotebedrifter 

fra 2012-2013. 

 
Olje og gass- 12 millioner , tonn 

Fjernvarme –  



Anbefalte utslippsfaktorer 


