
 

 



 

  

Hensikten med denne rapporten er å vise oversikten over organisasjonens 
klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Vi 
benytter klimaregnskapet som et viktig verktøy i arbeidet med å identifisere konkrete 
tiltak for å redusere vårt energiforbruk og tilhørende GHG-utslipp.  
Denne årlige rapporten gjør oss i stand til å måle sammenlignbare nøkkeltall innenfor 
klima, og på denne måten bidra til at vi kan evaluere oss selv over tid. 
 
Regnskapet omfatter alle selskapene i NEAS Gruppen.  
Dette inkluderer selskapene NEAS AS, Mellom AS (tidligere NEAS Nett AS), NEAS 
Konsern AS, Vitnett AS og West Elektro AS.  
Dataene som ligger til grunn stammer både fra eksterne og interne kilder, og har blitt 
omregnet til tonn CO2-ekvivalenter.  

NEAS Gruppen benytter CemaSys til beregning og utarbeidelse av vårt klimaregnskap, 
og er i tråd med «Global Reporting Initiative1» sin klimagassmodell («Greenhouse Gas 
Protocol», også kalt GHG-protokollen). GHG-protokollen er valgt som 
rapporteringsstandard på bakgrunn av dens brede internasjonale anvendelse og 
anerkjennelse.  
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1 Denne standarden er utviklet av World Resources Institute (WRI) og World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD), og er i dag den viktigste standarden for å måle klimagassutslippet til en virksomhet. GHG-

protokollen deler utslippene inn i tre hovedsegmenter, såkalte scope, som inkluderer både direkte og indirekte utslipp. 

Rapporteringen tar i betraktning følgende klimagasser: CO2, CH4 (metan), N2O (lystgass), SF6, HFK og PFK.                                                                 



 

  

 

NEAS Gruppen hadde i 2021 et totalt 
klimagassutslipp på 417,30 tCO₂-ekvivalenter, 
en nedgang fra 2020. Vi valgte i 2020 å kjøpe 
opprinnelsesgarantier for vårt eget 
strømforbruk som har bidratt til en stor 
reduksjon i årlige markedsbaserte utslipp. 
(Gjelder alle selskap bortsett fra Vitnett AS, 
første gang inkludert i regnskap 2021).     

 

₂

Bensin          12,70           11,60  

Diesel        251,40         244,60  

Strømforbruk        128,10         104,60  

Avfall          31,20           27,00  

Tjenestereise          11,00             7,60  

Innkjøpte varer og tjenester           25,50           21,90  

  

Elektrisitet markedsbasert        811,40           63,40  

Scope 2 markedsbasert        813,00           63,40  

 


