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Generelle eller overordna merknader til rapporten 
Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) takker for muligheten til å gi 

høringssvar på forslaget til grønne indikatorer for universitet- og høgskolesektoren (UH-sektoren). 

HiMolde er positiv til at det settes økt fokus på  UH-sektorens klima- og miljøfotavtrykk. Det er klart 

at også vår sektor må redusere sin klimapåvirkning. Det vil kreve kunnskap og oversikt over  

klimaavtrykket som sektoren gir. Både arbeidet med faktorrapporten og forslaget til grønne 

indikatorer er gode å ta med på veien videre.  

HiMolde har allerede startet klimaarbeidet med å lage et energi- og klimaregnskap for noen utvalgte 

områder, basert på GHG-protokollen. Der måles klimagassutslipp i tonn CO2-ekvivalenter. Vår  

analyse måler energiforbruk, tjenestereiser og avfall. Analysen favner på langt nær alt, men setter 

likevel fokus på viktige klimaområder. 

Vi har gjennomgått Asplan Viak sitt forslag til klima- og miljøindikatorer for UH-sektoren, både de 8 

hovedkategoriene og de 98 foreslåtte indikatorene. Det argumenteres godt for hver enkelt av dem, 

men HiMolde mener at omfanget totalt sett er for stort. Vi vil foretrekke at man starter med de aller 

viktigste områdene, og heller ser på en eventuell utvidelse senere. Vi vil rangere de foreslåtte 

hovedkategoriene i følgende rekkefølge; Mobilitet, Energi, Avfall, Innkjøp og anskaffelser, Bygg- og 

materialbruk, Mat og servering, Vannforbruk og Økologi. Om vi i første omgang konsentrerer oss om 

å måle de fire første vil vi få økt fokus på disse viktige områdene, i stedet for å spre oss bredt utover. 

Målingene som er gjort i UH-sektoren til nå, inkludert HiMoldes egen måling, tilsier at det er innen 

mobilitet at UH-sektoren har de aller største utslippene og de største utfordringene. Så la oss starte 

målingene og tiltakene der vi har mest klimapåvirkning.  

Selv om vårt forslag skulle nå gjennom, og vi konsentrerte oss om de fire første hovedkategoriene 

(Mobilitet, Energi, Avfall, Innkjøp og anskaffelser), vil vi fortsatt ha et stort arbeid med å skaffe gode 

tall til alle indikatorene. Spesielt ser vi at det vil være krevende å skaffe solide tall for arbeidsreiser 

(reiser mellom hjem og arbeidssted) for både ansatte og studenter. Vi vil imidlertid prioritere dette, 

da vi anser forflytting av ansatte og studenter som en av de viktigste utslippskildene i UH-sektoren. 

Trolig den aller viktigste.  

Vi registrerer at Asplan Viak har gitt et anslag på kr. 200.000 for kostnadene tilknyttet måling og 

rapportering for Gløshaugen med areal på ca. 500 da og ca. 16.000 studenter. Omregnet til HiMolde-

størrelse skulle det tilsi ca. kr. 25.000 i årlig kostnad. Det anser vi ikke som realistisk for oss. Vår 

erfaring med et mer begrenset klimaregnskap tilsier at det ikke er mulig å fremskaffe gode tall på de 

98 indikatorene til denne kostnaden. Den vil utvilsomt være høyere. Vi ser likevel mulighetene for at 

en slik kostnad på sikt vil kunne oppveies av økte besparelser og redusert klimautslipp. Det siste er 

selvfølgelig det viktigste. Imidlertid tror vi reduksjonene i all hovedsak vil ligge innenfor de områdene 

som vi har trukket frem som de viktigste lenger opp, og som vi anbefaler å starte med. 

Oppsummert: HiMolde ser viktigheten av redusert klima- og miljøavtrykk og er positiv til innføring av 

noen grønne indikatorer, men mener at forslaget om 8 hovedkategorier og 98 indikatorer er for 

omfattende. Man bør prioritere de områdene der det er mest å hente og konsentrere 

oppmerksomheten, målingene og tiltakene der. Vi anbefaler først og fremst fokus på mobilitet, 

dernest på energi, avfall og innkjøp. Rapporteringen bør gjøres årlig, i forbindelse med årsrapporten. 

Utviklingen over år bør synliggjøres og kommenteres.  
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Vi ønsker lykke til med det videre arbeidet! 


