
Klimaregnskap for de kommunale 
vann- og avløpstjenestene

Veiledning bruk av Norsk Vanns 
klimagasskalkulator og rapportering 

av resultatene i bedreVANN 
28.3.2023

May Rostad, Kinei AS

Klimakrise

Planetens 
tåleevne er 
oversteget 
på mange 
områder
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Vedtatt på årsmøte i Norsk Vann sept.2022

Redusere klimafotavtrykket 
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samfunnet



Norsk Vanns klimakalkulator
• Utviklet av Asplan Viak for Norsk Vann i 2019
• Videreutviklet hvert år siden basert på brukererfaringer (2020-2023)
• Første år med rapportering i bedreVANN: 2021 (10 selskap og 8 kommuner)

• Tilleggskalkulator for beregning av klimagassutslipp fra oppgraderer biogassen til 
biodrivstoff inkl. distribusjon (Biogassnormen)

• Eies av Energigassforeningen, Avfall Norge og Norsk Vann – framtiden vurderes
• Må uansett oppdateres
• Vi må kanskje bruke standardverdier for anlegg som ikke bruker denne kalkulatoren (?)

• Nye utviklingsbehov og prosjekter i regi av Norsk Vann i 2023: 
• VA-LCA kalkulator for anskaffelser og dokumentasjon av klimafotavtrykket fra 

investeringsprosjekter 
• Måling av N2O, CH4 og CO2 fra nitrogenrenseprosessene i Norge (ikke biogass) 



Klimaregnskapet baseres på GHG protokollen

GHG: Greenhouse Gas Protocol, internasjonal standard for måling og rapportering av klimaregnskap



Systemgrensene for VA-tjenestenes klimaregnskap 

Kommunens VA-tjeneste

Vannproduksjon i 
kommunens anlegg

Andel av vannproduksjon på 
eksterne anlegg

Vannproduksjon i annen 
kommune eller 

interkommunalt selskap

Vanndistribusjon på 
kommunens anlegg

Andel av vanndistribusjon 
fra eksternt VBA til 

kommunalt nett

Vanndistribusjon fra VBA i 
annen kommune eller 

interkommunalt selskap

Avløpsrensing og 
slambehandling i 

kommunens anlegg

Andel av avløpsrensing og 
slambehandling på eksterne 

anlegg

Avløpsrensing og 
slambehandling i annen 

kommune eller 
interkommunalt selskap

Avløpstransport på 
kommunens anlegg

Andel transport av 
avløpsvann på 

interkommunalt avløpsnett

Avløpstransport inn på RA i 
annen kommune eller 

interkommunalt selskap

Kommunen 
rapporterer for sine 
anlegg i kalkulatoren 
og i bedreVANN

Eksterne anleggseiere 
rapporteres for sine 
anlegg i kalkulatoren 
og i bedreVANN

Kommunens andel 
beregnes i bedreVANN











Målet: Netto null utlipp (NetZero)

1. Redusere klimafotavtrykket (> 90%)
• Redusere alle direkte utslippene så mye 

som mulig (scope 1)
• Reduserer energibruk og indirekte utslipp 

fra energi så mye som mulig (scope 2)
• Redusere alle indirekte utslipp så mye som 

mulig (scope 3)

2. Kompensere for resterende utslipp 
med karbonfangst og klimakvoter

Vannbransjen må i tillegg gjenvinne ressursene i vann, avløp og slam for å produsere energi og næringsstoffer som 
kan erstatt fossil energi, mineralgjødsel og binde karbon i jorda som bidrar til lavutslippssamfunnet samt bidra til 
klimatilpasning og bærekraftig bruk av drikkevann og overvann



Klimaregnskap i bedreVANN
1. Registrer virksomhetens klimafotavtrykk i klimakalkulatoren
2. Registrer resultater fra klimakalkulatoren i bedreVANN
3. Registrer beregningsgrunnlaget for lystgassutslipp på nitrogenrenseanlegg i  bedreVANN
4. Registrer beregningsgrunnlaget for utslipp fra bruk av fossil energi og indirekte utslipp 

fra andre energikilder på renseanlegg, biogassanlegg og VBA i bedreVANN
5. Registrer beregningsgrunnlaget for metanutslipp fra biogassanlegg i bedreVANN
6. I bedreVANN fordeles kommunens andel av klimafotavtrykket på interkommunale 

selskap og anlegg og for kommuner som behandler avløpsvann og slam for eller leverer 
vann til andre kommuner

7. Kommunens klimaregnskap i bedreVANN skal nå kunne avstemmes mot resultatene i 
klimakalkulatoren

27.03.2023/May Rostad



Rapportering i klimakalkulatoren
1. Input KOSTRA regnskapsdata: 

• Registrer alle kostnader på drift 
• Registrer Entreprisekostnader på gjennomførte investeringer;

(Byggekostnadene ekskl. Generelle kostnader til prosjektering, prosjekt- og byggeledelse m.m.)
• Energidata i kWh registreres i bedreVANN (nivå 2 og 3) og trenger ikke å registreres i 

kalkulatoren

2. Vannbehandling input og 
3. Avløpsbehandling input

• Energidata registreres i bedreVANN i kWh, dere trenger ikke registrere i kalkulatoren
• Registrer mengde kjemikalier, km transport og kostnader
• Registrer ev. andre kjemikalier som der ikke finner i listen
• Registrer ev. transport av vannverksslam

4. Avløp direkteutslipp og biogass 
• Alt datagrunnlag i dette skjema skal også registreres i bedreVANN
• Valgfritt å fylle ut dette skjemaet



Produksjon
av vann

Distribusjon
 av vann

Avløps-
rensing

Avløps-
transport

Utslippsfaktor størrelse Kostnadsart
120 Forbruksmateriell Annen forbruksmateriell/råvarer og tjenester 1000 NOK
160 Transport Utgifter, godtgjørelser for reiser, diett, bil o.l som er oppgavepliktige 1000 NOK
170 Transportutgifter og drift av egne transportmidler 1000 NOK
180 Energi Strøm 1000 NOK
181 Fjernvarme 1000 NOK
182 Fyringsolje 1000 NOK
183 Naturgass 1000 NOK
184 Bioenergi 1000 NOK
200 Maskiner og utstyr Inventar og utstyr 1000 NOK
210 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 1000 NOK
220 Kjøp, leie og leasing av maskiner 1000 NOK
230 Bygg og anlegg Vedlikehold og byggetjenester 1000 NOK
250 Materialer til vedlikehold 1000 NOK

Kronebeløp som er spesifisert i faner Input, som skal korrigere hovedregnskapet basert på regnskapstall
Kjemikalier (trekkes fra annen forbruksmateriell/råvarer og tjenester) 1000 NOK 0 0
Transport av massser i drift (trekkes fra transportutgifter og drift av egne transportmidler) 1000 NOK 0 0
Energi (trekkes fra de respektive energipostene 1000 NOK 0 0 0 0

1000 NOK kWh 1000 NOK kWh
Elektrisitet i drift, transportnett, spesifisert i kWh -                                -                             -                       -                       

Strømpris 1.94 NOK/kWh
Nettleie 0.295 NOK/kWh

Strømavgift 0.438 NOK/kWh
Sum 2.673 NOK/kWh

Produksjon
av vann

Distribusjon
 av vann

Avløps-
rensing

Avløps-
transport

Entreprisekostnader i bygge- og anleggsprosjekter 1000 NOK

Distribusjon av vann Avløpstransport

Registrer regnskapsdata for de KOSTRA-funksjonene som virksomheten har. Registrerer driftskostnader på de opppgitte kostnadsartene. Alle 
virksomheter må registrere disse regnskapsdataene. Dersom virksomhetene også fyller ut de detaljerte input dataene for innsatsfaktorer på 
Vannbehandling, avløpsrensing og energi i vann og avløpsnettet, korrigeres hovedklimaregnskapet basert på KOSTRA regnskapet. Sjekk at 
kostnadene er korrekt bokført, slik at ev. korrigeringer i detaljert regnskap ikke fører til negativt fotavtrykk. Her registreres også fysiske data for 
strømforbruk i drift av vann og avløpsnettet. 

Input av regnskapsførte driftskostnader Kostnader per tjenestefunksjon 1000 kr 

Drift Drift 

Her spesifiseres strømforbruk i kWh for transportsystemer. Hvis disse er fylt ut i NOK i 
KOSTRA-regnskapet må disse korrigeres med kroneverdier i celle H26 og J26. Strømpris kan 
også spesifiseres for å beregne NOK/kWh til KOSTRA-regnskapet.

Investeringer Investeringer (1000 kr)

Strømpris inkl. nettleie og 
avgifter

1. Skjema Input KOSTRA regnskapsdata

Nivå 2 og 3: 
Trenger ikke 
å registrere 
energidata 



Vannbehandling - Input
For hvert kjemikalie registrer: 
• 1000 kr
• Tonn/år
• Transportavstand fra 

produksjonssted i km: 
• Avstand Tur + Retur
• Ev. bare TUR, dersom 

dere er sikker på at 
transportmidlet har 
annen last på retur

• Trenger ikke å registrere 
energidata



Avløpsbehandling – Input (samme skjema som for vannproduksjon)

Dersom dere ikke finner kjemikalier eller annet 
forbruksmateriell i listen: 
• Registrer navn, konsentrasjon og forbruk
• Registrer også utslippsfaktor oppgitt av 

leverandøren i kg CO2/tonn
• Registrer transportavstand Tur Retur
• Registrer 1000 kr

Nederst på skjemaene ligger også felt for
transport av slam, masser og ristgods, sand m.m.
• Registrer tonn/år
• Km transportavstand Tur Retur
• 1000 kr

Trenger ikke å registrere energidata



Avløp direkte utslipp av klimagasser fra avløpsvann og biogass

All registrering kan gjøres i bedreVANN

Bruk av Bransjenormen for beregning av 
klimagassutslipp fra oppgradering til biogass samt
distribusjon av gass til bruker: 
- Dersom dere har abonnement
- For andre må vi registrere standardverdier:

- Ikke avklart enda….



Registreringsskjemaene i bedreVANN



«Sammendrag klimaregnskap» i klimakalkulatoren
benyttes som er grunnlag for registrering av resultater i bedreVANN
Samlet klimaregnskap for vann og avløp
Regnskapet kombinerer beregninger basert på regnskapsført kostnader for drift og investeringer samt mer detaljert input av innsatsfaktorer i produksjonen, 
dersom dette er registrert.  Dette skjemaet legges til grunn ved rapporteringen av regnskapet til bedreVANN.

Klimafotavtrykk kg CO2 ekv./år
Sum vann
og avløp

Produksjon
av vann

Avløpsrensing
og slam

Distribusjon
av vann

Avløps-
transport

Energiforbruk drift*                                -                                -                                -                                -                                - 
Kjemikalier drift                                -                                -                                -                                -                                - 
Filtermasser forbruk rensing                                -                                -                                -                                -                                - 
Øvrig forbruksmateriell                                -                                -                                -                                -                                - 
Transport av kjemikalier og slam m.m.                                -                                -                                -                                -                                - 
Reiser                                -                                -                                -                                -                                - 
Direkte klimagassutslipp fra avløpsvann og ev. biogass*                                -                                -                                -                                -                                - 
Øvrig bygg og anlegg drift                                -                                -                                -                                -                                - 
Øvrig maskiner og utstyr drift                                -                                -                                -                                -                                - 
Sum drift og vedlikehold 0 0 0 0 0
Sum ledningsfornyelse og investeringer                                -                                -                                -                                -                                - 
SUM DRIFT OG INVESTERINGER 0 0 0 0 0
*Blir beregnet i bedreVANN for hvert anlegg for kommuner og selskap som deltar i bedreVANN

Klimagevinst salg av energi som erstatter fossil energi 
kg CO₂ ekv./år *

Sum vann
og avløp

Produksjon
av vann

Avløpsrensing
og slam

Distribusjon
av vann Avløpstransport

Eksportert strøm                                -                                -                                -                                -                                - 
Eksportert fjernvarme                                -                                -                                -                                -                                - 
Eksportert biogass til drivstoff                                -                                - 
SUM klimagevinst kg CO₂ ekv./år                                -                                -                                -                                -                                - 
* Blir beregnet i bedreVANN for hvert anlegg for kommuner og selskap som deltar i bedreVANN



Skjemafelt i bedreVANN for registrering av detaljer for 
klimafotavtrykket fra viktige driftsmidler

Vann og avløpsbehandling kg CO₂ ekv./år
Produksjon

av vann
Avløpsrensing

og slam
Energi 0 0 0
Filtermasser forbruk rensing 0 0 0
Kjemikalier – Felling 0 0 0
Karbonkilder 0 0 0
Kjemikalier – pH-justering/korrosjonskontroll 0 0 0
Andre kjemikalier 0 0 0
Transport av kjemikalier 0 0 0
Transport av slam, ristgods og masser 0 0 0
Metan og lystgassutslipp 0 0
Delsum 0 0 0



Registreringsskjema klimakalkulator i bedreVANN



Registreringer på anleggsnivå i bedreVANN

• Registreringer på nitrogenrenseanlegg:
- evt. avvik fra standard utslippsfaktor

• Registrering av energidata for renseanlegg: 
- kWh forbruk og produksjon av ulike energikilder

• Registrering av energidata for innløpspumping renseanlegget/
Transport av avløpsvann på interkommunalt transportnett inn til RA: 
- kWh forbruk og produksjon av ulike energikilder (henføres avløpstransport)

• Registrering av energidata for biogassanlegg: 
- kWh forbruk og produksjon av ulike energikilder

• Registrering/korrigering av  beregningsgrunnlag for metanutslipp:
- Mottak av slam og ev. andre substrater på biogassanlegget
- Produksjon og anvendelse av biogass i Nm3
- Andel Varmfakling og kaldfakling
- Klimafotavtrykket fra oppgradering og distribusjon av biometan-drivstoff, 

beregnet i bransjenormens (BNB) klimakalkulator
• Registrering av energidata på vannbehandlingsanlegg

- kWh forbruk og produksjon av ulike kilder
• Registrering av energidata for utløpspumping av vann fra VBA/

Transport av rent vann på interkommunalt nett til kommunalt distribusjonsnett: 
- kWh forbruk og ev. produksjon fra ulike kilder



Nitrogenrenseanlegg og 
beregning av 
lystgassutslipp i 
bedreVANN: 

Korriger ev. utslippsfaktoren for det 
aktuelle anlegget, dersom det foreligger 
bedre data for det aktuelle anlegget 
basert på målinger eller pga. av aktuell 
prosess. 

Registrering i skjema Renseanlegg/Krav 
og resultater –
Registreringsskjema/»Reg.skjema
Rensekrav, rensing og utslipp»



Renseanlegg:
Reg.skjema Energidata renseanlegg 

Fordeling: 
• Avløpsrenseprosesser og renset 

avløpsvann tom. slamavvanning
• Pumping av vann på 

interkommunalt nett samt 
innløpspumpestasjonen på RA

• Biogassanlegg i eget skjema

Registrering: 
• Forbruk av energi fra ulike kilder
• Produksjon av energi
• Bruk av produsert energi

• Egenbruk
• Salg 

Ev. korreksjon av standard 
utslippsfaktorer i feltsgruppe 5



Biogassanlegg
«Reg.skjema Slambehandlingsanlegg som 
sluttbehandler slammet»

Registrer/korriger importerte data: 
- Mengde slam og ev. andre substrater
- Biogassproduksjon
- Fordeling av bruk + varm/kaldfakling
- Klimafotavtrykk fra ev. oppgradering og transport 

av biodrivstoff (BNB)

Registrer energidata i kWh:
- Forbruk fra ulike kilder
- Energiproduksjon ulike typer
- Salg av energi av ulike kilder

Korrigerer ev. utslippsfaktor i feltgruppe 10



Vannbehandlingsanlegg:
Reg.skjema Energidata VBA 

Fordeling: 
• Vannproduksjon fra kilde tom 

vannbehandling
• Utpumping fra VBA inn på 

kommunalt distribusjonsnett

Registrering: 
• Forbruk av energi fra ulike kilder
• Produksjon av energi
• Bruk av produsert energi

• Egenbruk
• Salg 

Ev. korreksjon av standard 
utslippsfaktorer



Beregning av kommunens andel av 
klimafotavtrykket i bedreVANN

• Kommunens andel av de interkommunale selskapenes klimafotavtrykk fra scope 3; drift og 
investeringer: 

• Fordelingsnøkkel tilsvarende fordeling av kostnader/selvkost

• Fordeling av kommunens andel av utslipp og gevinster fra avløpsvann og vannproduksjon på scope
1 og 2: 

• % andel avløpsvann fra kommunens egne abonnenter på de ulike anleggene, egne og eksterne renseanlegg
• % mengde vann som er levert til kommunens vannverk, levert til egne abonnenter

• Fordeling av kommunens andel av utslipp og gevinster fra slambehandlingsanlegg på scope 1 og 2: 
• % andel av slammengden i Tonn TS som kommer fra kommunens avløpsvann eller slam som behandles ved 

anlegget, Kommunale anlegg eller eksterne anlegg



Eksempel Oslo Avløpsrensing og Vannproduksjon

• Veas RA (interkommunalt anlegg)
• 71 % av avløpsvannet kommer fra Oslo kommune
• Tilsvarende andel for slammet som behandles i Veas biogassanlegg

• Bekkelaget RA (kommunens anlegg)
• 90 % av avløpsvannet kommer fra Oslo kommune
• Tilsvarende andel for slammet som behandles på Bekkelaget biogassanlegg

• Oset VBA (kommunens anlegg)
• 97 % av vannproduksjonen leveres til Oslo kommunes innbyggere

• Kun disse andelene skal inngå i kommunens klimaregnskap for de kommunale 
vann- og avløpstjenestene. Fordelingsnøklene ligger inne i bedreVANN



Framdriftsplan bedreVANN 2023

Framdriftsplan og viktige frister bedreVANN 2023 (revidert jan.2023)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9

2 Brukerforum/veiledning til klimaregnskap (Teamsmøte)

1 Teams oppstartmøte kommuner - informasjon om system og rapportering

                     P
åske

3 Frist for påmelding til årets rapportering og valg av nivå 1.2

4 Frist rapporting til KOSTRA og MATS 15.2

5 Frist for rapportering av renseanleggsdata til Miljødirektoratet

6 Import av data fra KOSTRA, MATS og Miljød. til bedreVANN

7 IKS - selskapene rapporterer sine data til bedreVANN inkl.klimaregnskap

8 Rapporteringsperiode bedreVANN for kommunene, inkl.klimaregnskap 21.3 - 17.4

9 Kvalitetssikre data i dialog med selskap og kommunene

10 Skrive/lage tabeller og figurer for sammenligning og historisk utvikling, sende ut før deltakermøtene

11 Deltakermøte interk.selskap og store komm. RA/Vannverk (Teams) 22.5

12 Deltakermøte for kommunene fordelt på størrelse (Teams) 1.6

13 Frist for de interkommunale selskapne å rette opp data 2.6

14 Frist for kommunene å rette opp data 9.6

15 Ferdigstille interne PP-rapporter for IK-selskap og kommunene

16 Utarbeide årets bedreVANN rapport, ferdig innen 1.9

17 Evaluering og forberedelse for nytt rapporteringsår

15.3 - 5.4

Kommunene Selskapene Norsk Vann

Mars April

26.1

Juni Sept.Juli AugustMaiNr Hovedaktiviteter FebruarJanuar

1.3 -20.3

19.1

1.3

Jeg vil oppfordre alle kommuner som deltar på nivå 2 og 3 til å lage klimaregnskap for 2022


