
 
 

Veiledning:  
Det er enkelt å bli en klimanøytral leverandør 
Hvis din virksomhet ønsker å bli klimanøytral, så er det enkelt å 
komme dit. Følg vår veiviser i tre enkle steg: 

1. SIGNÉR INTENSJONSERKLÆRINGEN 
Signér vedlagte intensjonserklæring og send den til din kontaktperson i Fjordkraft innen den fastsatte 
fristen. 

2. START ARBEIDET MED Å BLI KLIMANØYTRAL 
I prinsippet handler arbeidet med å bli klimanøytral om fire ting: 

• Måle ditt eget klimaavtrykk: Du måler eget klimaavtrykk ved å føre ditt eget klimaregnskap. Et 
klimaregnskap er et estimat over klimagassutslipp som virksomheten påfører miljøet fra et år til et 
annet. Utregningene må skje i henhold til The Greenhouse Gas (GHG) Protocol. Regnskapene må 
minimum dekke Scope 1 (direkte utslipp) og Scope 2 (utslipp fra elektrisitet og oppvarming). Det 
finnes mange gode klimaregnskapstjenester i markedet og man står fritt til å velge blant disse. Man 
kan også velge å benytte medfølgende mal som forenklet klimaregnskap, følg i så fall veiledning i 
denne for hvordan den skal fylles ut. 
 

• Redusere egne utslipp: Når du vet hva du slipper ut, så kan arbeidet med å redusere utslippene 
starte. Du må lage en klimahandlingsplan med tiltak, og denne må iverksettes for å redusere ditt 
eget klimafotavtrykk. Dette kan være tiltak som reduserer behovet for transport, fremmer utslippsfri 
transport, faser ut fossile oppvarmingskilder, faser inn fornybar elektrisitet med opprinnelsesgaranti, 
tiltak for energisparing og energieffektivisering, eller reduksjon av avfall. 
 

• Kompensere for restutslipp: Utslipp man ikke klarer å kutte gjennom egne tiltak må kompenseres 
for ved kjøp av sertifiserte klimakvoter. Dette betyr i praksis at man anskaffer enten CER- eller 
EUA-kvoter.  
 

• Evaluere, forbedre og repetere: Klimahandlingsplanen din må inneholde konkrete tiltak for å 
redusere virksomhetens klimagassutslipp. Handlingsplanen skal evalueres en gang  
i året slik at klimaarbeidet hele tiden forbedres. 

3. FYLL UT, SIGNÉR OG SEND INN EGENERKLÆRINGEN 
Signert egenerklæring om at man er klimanøytral virksomhet sendes til gjeldende kontaktperson hos 
Fjordkraft. Ordningen er basert på gjensidig tillit mellom partene. Inntil man har oppnådd status som 
klimanøytral er det tilstrekkelig å oversende intensjonserklæring om å bli klimanøytral. Egenerklæring skal 
fornyes årlig. 

Metoden som Fjordkraft benytter i arbeidet med å bli klimanøytral, er hentet fra FN-initiativet Climate 
Neutral Now. 

Kravet til leverandørene om å bli klimanøytrale gjelder fra 1.1.2019, og i praksis betyr dette at 
leverandørene skal ha sendt egenerklæring om klimanøytral virksomhet for kalenderåret 2019 innen 
utgangen av første kvartal 2020. Inntil da er det tilstrekkelig med en forenklet erklæring hvor virksomheten 
forplikter seg til å jobbe mot denne målsettingen. 


