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Kli ma regn skap:

Rap por te ring etter 
GHG Protocol
The Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) er et in ter na sjo nalt aner kjent verk tøy 
som kan an ven des for å be reg ne og rap por te re kli ma gass ut slipp. Verk tøyet blir i øken de 
grad brukt for å møte nye re gu la to ris ke krav, som skal lede øko no misk vekst i en mind re 
karbonintensiv ret ning, og for å frem me in nova sjon og le der skap i næ rings li vet.
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Artikkelen er forfattet av:

Ut slip pe ne fra men nes ke skap te kli ma gas-
ser (GHG) øker. Iføl ge kli ma fors ke re må 
glo ba le kli ma gass ut slipp re du se res med  
så mye som 85 pro sent in nen 2050 for  
å be gren se øk nin gen i den glo ba le gjen nom-
snitts tem pe ra tu ren til to gra der Cel si us1.

Tem pe ra tur øk nin ger over det te ni vå et vil 
ska pe ufor ut sig ba re og ri si kab le virk nin ger 
for men nes ker og øko sy ste mer. Å øke inn-
sat sen for å re du se re de men nes ke skap te 
kli ma gass ut slip pe ne er der for i ferd med å 
bli kri tisk. Ek si ste ren de lov giv ning vil ikke  
i til strek ke lig grad løse pro ble met. Le der skap 
og in nova sjon i næ rings li vet er av gjø ren de 
for å gjø re de nød ven di ge frem skrit te ne2.

I takt med at kli ma end rin ge ne blir mer 
frem tre den de, øker for vent nin ge ne til 

1 IPCC, Summary for Policymakers (Table SPM.5: Cha-
racteristics of post-TAR stabilization scenarios), in 
Climate Change 2007: Mitigation. 
Contribution of Working Group III to the Fourth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change, ed. B. Metz, O.R. Davidson, P.R. 
Bosch, R. Dave, L.A. Meyer (Cambridge, United King-
dom and New York, NY, USA: Cambridge University 
Press, 2007.

2 World Resources Institute (WRI) / World Business 
Council for Sustainable Development Corporate Value 
Chain (Scope 3)  
Accounting and Reporting Standard, Supplement to the 
GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting 
Standard, October 2011.

sta ten om å inn fø re nye re gu la to ris ke krav 
og in sen ti ver for å bi dra til at det blir 
re duk sjo ner i kli ma gass ut slip pe ne. Sel ska-
pe ne må be gyn ne plan leg gin gen av den ne 
over gan gen tid lig, si den det lø pen de gjø res 
in ves te rin ger som vil låse in ves tert ka pi tal  
i åre ne frem over. En of fen siv til nær ming 
til kli ma ut ford rin gen gir der for også for-
ret nings mes sig me ning. Ved å rap por te re 
om kli ma gass ut slipp, kan sel ska pe ne iden-
ti fi se re mulig he ter for å øke lønn som he-
ten, re du se re ri si koen og etab le re kon kur-
ran se for trinn i en frem ti dig lavutslipps-
økonomi.

Det te be tyr at sel ska per alle rede nå bør 
leg ge en stra te gi knyt tet til kli ma end rin-
ge ne. En ef fek tiv kli ma stra te gi kre ver en 
de tal jert inn sikt i et sel skaps kli ma gass ut-
slipp og virk nin ge ne av dis se. Kvan ti fi se-
ring av kli ma gas ser i et kli ma regn skap er  
et verk tøy som kan bi dra til slik inn sikt.  
Et kli ma regn skap gjør sel ska pet i stand til 
å ta i be trakt ning utslippsrelaterte ri si ko er 
og mulig he ter, og til å ret te sel ska pets 
fo kus mot de stør ste ut slipps om rå de ne.  
I øken de grad ser også sel ska pe ne be ho vet 
for å rap por te re kli ma gass ut slipp både  
i ver di kje den og i pro dukt por te føl jen. Det te 
for å kun ne hånd te re sel ska pets kli ma ri si-
ko er og mulig he ter på en hel het lig måte.

The Greenhouse Gas 
Protocolram me ver ket
The Greenhouse Gas Protocol (GHG 
Protocol) er et ram me verk sel ska pe ne kan 
an ven de for å be reg ne og rap por te re sel-
ska pets kli ma gass ut slipp. Ram me ver ket  
er ut vik let av World Resources In sti tu te 
(WRI) og World Bu si ness Council on 
Sustainable De vel op ment’s (WBCSD) 
med bi drag fra noen av ver dens stør ste 
sel ska per, der iblant PwC. Ram me ver ket 

inne hol der blant an net ret nings lin jer og 
prin sip per for or ga ni sa to ris ke og ope ra sjo-
nel le av gren sin ger, kon so li de rings me to der, 
og de tal jert vei led ning for be reg ning og 
rap por te ring av kli ma gass ut slipp.

Si den ut gi vel sen av den før s te ver sjo nen av 
The Greenhouse Gas Protocol: A Cor po ra te 
Accounting and Re port ing Stand ard (Cor-
po ra te Stand ard) i 2001, har mer enn 
1000 virk som he ter glo balt ut vik let sel ska-
pets kli ma rap port ba sert på ram me ver ket.

GHG Protocol ka te go ri se rer ut slipp av 
kli ma gas ser i uli ke ni vå er gjen nom å dele 
ak ti vi te te ne til sel ska pet inn i tre om rå der 
(«Scopes», il lust rert i fi gur 1):

Di rek te kli ma gass ut slipp fra kil der eid  –
el ler kon trol lert av rapporterings-
enheten (scope 1)
In di rek te kli ma gass ut slipp som føl ge  –
av ak ti vi te ter ut ført av rapporterings-
enheten, men som opp står ved kil der 
eid el ler kon trol lert av and re (scope 2)
And re in di rek te ut slipp fra kil der eid  –
el ler kon trol lert i sel ska pets ver di kje de 
som ut vin ning og pro duk sjon av ma te-
ria ler, le ve ran dø rer av av falls hånd te-
ring, rei se le ve ran dø rer mv. (scope 3)

Inn de lin gen gjør sel ska pe ne i stand til å 
unn gå dobbelttelling i rap por te rin gen og 
til å gjø re rede for hvil ke ut slipp virk som-
he ten er di rek te an svar lig for og hvil ke 
ut slipp virk som he ten in di rek te med vir ker 
til el ler in di rek te er an svar lig for.

Ram me ver kets rapporterings  
prinsipper
Ram me ver ket bi drar til å sik re på li te lig het 
ved tall fes ting av kli ma gass ut slipp, men 
det kre ver for stå el se og rik tig bruk. I lik het 
med fi nan si ell rap por te ring ba se rer ramme -
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ver ket seg på prin sip per om at den rap por-
ter te in for ma sjo nen skal gi bru kerne av 
regn ska pet et rett vi sen de bil de av sel ska-
pets rap por ter te tall, som i det te til fel let  
er kli ma gass ut slipp. Føl gen de prin sip per 
bi drar til det te:

Re le vans:•	  Sik re at rap por ten på en 
dek ken de måte re flek te rer sel ska pets 
fak tis ke kli ma gass ut slipp og at den kan 
be nyt tes som be slut nings grunn lag for 
både in ter ne og eks terne bru ke re.
Full sten dig het•	 : Sik re at rap por te rin gen 
dek ker alle sel ska pets ut slipps kil der og 
ak ti vi te ter in nen for den valg te av gren-
sin gen sel ska pet har satt.
Kon sis tens:•	  Sik re kon se kvent me to de-
valg for å sik re på li te lig sam men lig ning 
av sel ska pets ut slipp over tid, samt 
do ku men te re og be grun ne end rin ger  
i da ta grunn lag, av grens nin ger, me to de-
valg el ler and re re le van te fak to rer som 
kan ha be tyd ning for sam men lign bar-
het fra år til år.
Trans pa rens:•	  Sik re at alle re le van te 
for hold blir ad res sert på en over sikt lig 
måte, med ty de li ge re vi sjons spor, samt 
sik re at re le van te for ut set nin ger og 
re fe ran ser i ut reg nings me to der og  
kil der som er brukt, frem går av  
rap por ten.
Nøy ak tig het:•	  Sik re at kvan ti fi se rin gen 
av kli ma gass ut slip pe ne ver ken er over- 
el ler under esti mert, samt at usik ker het 
knyt tet til tal le ne er re du sert til et 
mi ni mum.

Mål set tin gen med prin sip pe ne er å fun gere 
som vei led ning ved im ple men te rin gen av 
GHG Protocol Cor po ra te Stand ard.

Som et sup ple ment til GHG Protocol Cor-
po ra te Stand ard, er det ut ar bei det en rek ke 
bran sje spe si fik ke vei led nin ger og verk tøy 
for be reg ning av kli ma gass ut slipp. Dis se 
kan be nyt tes som en støt te til be reg nin ger.

Hvor dan ut ar bei de et kli ma regn skap 
etter GHGram me ver ket?
Ut ar bei del sen av kli ma regn ska pet de les 
inn i uli ke fa ser:

Den før s te fa sen er å de sig ne rap por te rin gen 
i over ens stem mel se med sel ska pets mål for 
å sik re at rap por te rin gen tje ner sel ska pets 
over ord ne de stra te gis ke mål med kli ma-
regn ska pet. Sel ska pet må også set te or ga ni-
sa to ris ke og ope ra sjo nel le av gren sin ger.  
I den ne sam men hen gen må det tas stil ling 
til hvil ke de ler av or ga ni sa sjo nen som skal 
inn gå i rap por te rin gen, i hvil ken grad 
di rek te, in di rek te og and re in di rek te 
ut slipp skal rap por te res samt hvor langt ut 
i ver di kje den sel ska pet skal inn hen te 
ut slipps da ta til rap por ten. Vi de re er det 
vik tig at sel ska pet ut ar bei der sam men lign-
ba re tall for tid li ge re pe rio der, det vil si at 
sel ska pet tar hen syn til or ga ni sa to ris ke 
end rin ger som kan på vir ke sammenlign-
barheten av tal le ne over tid ved f.eks. sam-
men slå in ger el ler opp kjøp i rapporterings-
enheten.

Når sel ska pet har satt av gren sin ger og 
sik ret sam men lign bar het, er nes te fase  
å iden ti fi se re og be reg ne sel ve ut slip pe ne ved 
hjelp av en de tal jert frem gangs må te. Før s te 
steg i den ne fa sen er å iden ti fi se re sel ska-
pets ut slipps kil der in nen for sel ska pets 
or ga ni sa to ris ke og ope ra sjo nel le av gren sin-
ger og ka te go ri se re ut slip pe ne i ka te go ri-
ene di rek te, in di rek te el ler and re in di rek te 
ut slipp. Der etter må sel ska pet vel ge 
me to de for be reg ning av ut slip pe ne. Valg 
av me to de vil av hen ge av om ut slip pe ne er 
di rek te, in di rek te el ler fra and re kil der da 
til gjen ge lig he ten av data vil va rie re av hen-
gig av om ut slip pe ne er di rek te el ler in di-
rek te. De fles te sel ska pe ne må be nyt te seg 
av mer enn en type be reg nings me to de for 
å dek ke alle ut slipps kil der. Vi de re må sel-
ska pe ne inn hen te og kon so li de re da ta ene. 

De bran sje spe si fik ke vei led nin ge ne inne-
hol der en rek ke be reg nings me to der med 
de tal jer te be skri vel ser av me to de og frem-
gangs må te som sel ska pet kan be nyt te  
i sel ve be reg nin gen.

Det er også vik tig å kon trol le re da ta kva li-
te ten slik at de over ord ne de prin sip pe ne  
i ram me ver ket blir over holdt og at rap por-
te ring av ut slipp gir et rett vi sen de bil de av 
sel ska pets kli ma gass ut slipp.

Den sis te fa sen er ut ar bei del sen av sel ve 
kli ma regn ska pet. Iføl ge stan dar den er det 
vik tig å sør ge for at rap por te rin gen er 
ba sert på data med høy est mu lig kva li tet. 
Samtidig er det et pro blem at kva li te ten og 
til gjen ge lig he ten av data ikke all tid er like 
god. In for ma sjon om be grens nin ger knyt-
tet til inn hen tin gen og kva li te ten på da ta-
ene bi drar med vik tig inn syn i på li te lig he-
ten av rap por te rin gen.

For å øke in for ma sjo nens tro ver dig het hos 
vik ti ge in ter es sen ter, er det et sent ralt 
elem ent at sel ska pets kli ma regn skap blir 
veri fi sert av tred je part. Det te i lik het med 
fi nan si ell rap por te ring. Stan dar den gir en 
over sikt over hvor dan ve ri fi ka sjons pro ses-
sen kan gjennom fø res.

Ve ri fi ka sjon av den ne ty pen regn skap er 
fort satt un der ut vik ling, men i takt med at 
sel ska pe ne i øken de grad be nyt ter glo ba le 
aner kjen te stan dar der som GHG Protocol 
Cor po ra te Stand ard, blir ve ri fi ka sjon av 
ikke-fi nan si ell in for ma sjon mer en het lig, 
tro ver dig og ak sep tert.

Nær me re om be reg ning av and re 
in di rek te ut slipp (scope 3)
I 2011 lan ser te GHG Protocol to nye 
stan dar der, Product Life Cycle Accounting 
and Re port ing Stand ard og Cor po ra te Value 
Chain (Scope 3) Accounting and Re port ing 
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Stand ard, som re de gjør for me to der for  
å kvan ti fi se re og rap por te re and re in di rek te 
ut slipp (fra kil der eid el ler kon trol lert  
i sel ska pets ver di kje de som ut vin ning og 
pro duk sjon av ma te ria ler, le ve ran dø rer av 
av falls hånd te ring, rei se le ve ran dø rer mv).

Product Life Cycle Accounting and Re port ing 
Stand ard be nyt ter livs syk lus ana ly se for  
å kart leg ge ut slip pe ne fra in di vi duelle 
pro duk ter gjen nom å kvan ti fi se re alle 
ut slip pe ne for bun det med frem stil ling av 
rå ma te ria ler, pro duk sjon, lag ring, bruk og 
av hen ding av pro duk tet. Cor po ra te Value 
Chain (Scope 3) Accounting and Re port ing 
Stand ard gir et mer hel het lig bil de av sel-
ska pets ut slipp ved å kart leg ge ut slip pe ne 
fra hele ver di kje den. Kart leg gin gen gjør 
sel ska pet i stand til å iden ti fi se re hvor dan 
virk som he ten med vir ker til at ut slipp 
ge ne re res. And re in di rek te kli ma gass ut-
slipp kan for man ge sel ska per være den 
stør ste kil den til ut slipp, og kan der med 
være virk som he tens bes te mu lig het til å 
bi dra til re duk sjon av kli ma gass ut slipp, 
samt opp nå re la ter te stra te gis ke mål. Et ter-
le vel se av kra vene i Cor po ra te Value Chain 
(Scope 3) Accounting and Re port ing Stand-
ard for ut set ter rap por te ring av sel ska pets 
di rek te og in di rek te ut slipp (scope 1 og 
scope 2) i hen hold til GHG Protocol Cor-
po ra te Stand ard.

Fore lø pig har tren den i rap por te ring av 
and re in di rek te ut slipp vært at sel ska pe ne 
kun rap por te rer en kelte ele men ter og de ler 
av ut slip pe ne, men en rek ke markedsdri-
vere vil i ti den som kom mer tro lig ut lø se 
inter esse hos sel ska pe ne til ut vi det rap por-
te ring av sli ke ut slipp og der med ta i bruk 
dis se GHG-stan dar de ne.

Mu li ge dri ve re er blant an net et ter spør sel 
fra både for bru ke re og le ve ran dø rer etter 
data for ut slipp ge ne rert i pro duk sjon, 
trans port, bruks- og av hen dings fa se ne for 
pro duk te ne kun den kjø per. Vi de re et ter-
spør in ves to rer og in ter es sen ter (som Car-
bon Disclosure Pro ject) mer full sten dig 
in for ma sjon om sel ska pe nes ut slipp.  
I tilegg be gyn ner offent lige in sti tu sjo ner  
å et ter spør re in for ma sjon om le ve ran dø re nes 
ut slipp som del av ar bei det med å re du se re 
egen kli ma på virk ning. Til sam men ut gjør 
det te re el le dri ve re i ret ning av å ut vi de 
kli ma rap por te rin gen til også å om fat te 
and re in di rek te ut slipp i langt stør re grad 
enn det som til nå har vært prak sis.

De sel ska pe ne som tro lig vil være tid lig ute 
med å ut vi de rap por te rin gen til å om fat te 
rap por te ring av and re in di rek te ut slipp, er 

de med de mest om fat ten de ver di kje de ne. 
Det te er til fel le i sek to rer som in du strielle 
pro duk ter, in for ma sjons tek no lo gi, de talj- 
og va re han del, for svar, me dia og un der-
hold ning. Sel ska per i de talj han del es ti me-
rer at mes te par ten av kli ma gass ut slip pe ne 
er in di rek te ut slipp som opp står i le ve ran-
dør kje den. Walmart er ek sem pel på et 
sel skap som har tatt ini tia tiv for å kart-
leg ge in di rek te ut slipp i le ve ran dør kje den, 
og har lan sert pro gram met Greenhouse Gas 
Supplier In no va tion Pro gram, som etab ler te 
ve sent li ge re duk sjons mål i ut valg te pro-
dukt grup per. Vi de re har Apple es ti mert at 
nær 98 % av sel ska pets ut slipp fore kom-
mer en ten i le ve ran dør kje den el ler ved 
bruk av pro duk te ne.

I lik het med GHG Protocol Cor po ra te 
Stand ard har scope 3-stan dar de ne som 
re gu le rer rap por te ring av ut slipp i ver di-
kje den, de tal jert me to dikk og vei led nin ger 
for ut ar bei del sen av rap por te rin gen.

Ut ford rin ger ved bruk av 
GHGram me ver ket
Til sam men gjør GHG-ram me ver ket det 
mu lig for sel ska per å rap por te re kli ma gass-
ut slipp på en tro ver dig og rett vi sen de 
måte. Det er like vel en rek ke ut ford rin ger 
knyt tet til kli ma rap por te ring da om rå det 
fort satt er nytt og re la tivt ure gu lert, og 
rapporteringsprosessen ikke er ek sakt 
vi ten skap. Sel ska pe ne må ta man ge be slut-
nin ger un der veis ved rø ren de av gren sin ger, 
es ti ma ter, me to der og and re vur de rin ger 
som er sel skaps spe si fik ke og hvor det ikke 
nød ven dig vis fore lig ger en bes te prak sis  
å for hol de seg til.

Ut ford rin ge ne opp står ty pisk i data-
innsam lin gen og av gren sin gen av rap por-
te rin gen og spe sielt knyt tet til inn sam lin-
gen av data om and re in di rek te ut slipp. 
Ut ford rin ge ne be står blant an net av at 
sel ska pet er av hen gig av at part ne re i ver di-
kje den le ve rer på li te lig da ta grunn lag.  
I tilegg har sel ska pet mind re grad av inn-
fly tel se i da ta inn sam lings pro ses sen, mind re 
inn sikt i da ta grunn la get, kil der og da ta-
kva li tet enn for de di rek te og in di rek te 
ut slip pe ne. Sel ska pet har også et stør re 
be hov for å ta for ut set nin ger og mo del le re.

Ut ford rin ge ne bi drar til usik ker het i rap-
por te rin gen av and re in di rek te ut slipp som 
opp står i sel ska pets ver di kje de. Pro ble met 
er kjent av både stan dard set te re og be slut-
nings ta ge re. In for ma sjon om usik ker he ten 
i kli ma rap por ten er der for vik tig for å sik re 
re le vans i rap por te rin gen. Rap por te rin gen 
kan like vel gjen spei le sel ska pets ut slipp på 

en dek ken de måte, og dan ner be slut nings-
grunn lag for både in ter ne og eks terne 
bru ke re av sel ska pets kli ma regn skap.

Kli ma rap por te ring er i sta dig ut vik ling, og 
spe sielt and re in di rek te ut slipp vil stå høyt 
på agen da en i ti den som kom mer. Det er 
da vik tig for sel ska pe ne å for stå det 
an vend te ram me ver ket, ut ford rin ge ne 
knyt tet til ut ar bei del sen av sel ve rap por te-
rin gen, samt an ven de le den de prak sis for  
å opp nå best mu lig kva li tet på sel ska pets 
kli ma regn skap.
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