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Ny klimafotavtrykksanalyse for  
Den norske kirke 2017 
  

 

Sammendrag 
I denne saken legges frem klimafotavtrykksanalysen for Den norske kirke i 2017, slik det ble 
bestilt i KR 06/15. Resultatene er gjengitt i et eget notat. Den følger opp en tilsvarende 
klimafotavtrykksanalyse for driftsåret 2012 som ble utarbeidet på bakgrunn av en bestilling 
fra Kirkemøtet (KM 04/12). Analysene viser en liten økning i klimagassutslippene for Den 
norske kirke samlet fra 107 000 i 2012 til 109 000 tonn CO2-ekvivalenter i 2017.  
 

 

Forslag til vedtak 
Kirkerådet tar Den norske kirkes klimafotavtrykksanalyse for 2017 til orientering og ber om 
at oppfølging av analysen innarbeides i sak om klima og miljø til Kirkemøtet 2021. 
 
 

Saksorientering 
 

Bakgrunn 
 
I denne saken legges det for andre gang frem en klimafotavtrykksanalyse for et driftsår i Den 
norske kirke, nå for driftsår 2017. Klimafotavtrykksanalyse for driftsåret 2017 er gjennomført 
av samme firma som utførte analysen for 2012, og det er brukt samme beregningsmetode. 
For nærmere fremstilling av resultatene for målingen i 2017 vises til vedlagte notat. Her 
følger bare en kort oppsummering av hovedfunnene: 
 

- Kirkerådet hadde i 2012 et klimafotavtrykk på drøyt 1 300 tonn CO2ekvivalenter, 

hovedsakelig knyttet til reisevirksomhet, men også til noe kjøp av tjenester (IT-drift 

etc). Dette tallet har gått noe ned, til 1016 tonn i 2017. 

- Bispedømmene samlet hadde i 2012 et bidrag på drøyt 8 300 tonn CO2e. Også her er 

det reisevirksomheten som dominerer. Dette tallet har økt noe, til 8404 tonn i 2017. 

- Den kommunale aktiviteten for kirken (fra kommunenes egne driftsbudsjett), 

gruppert under KOSTRA-funksjonene 390 og 393, bidro i 2012 med henholdsvis 8 



  
100 og 11 100 tonn CO2e. Her er det utslipp knyttet til bygg som dominerer. Nye tall 

for 2017 er henholdsvis 6983 og 8640.  

- De fire resterende budsjettpostene i klimaregnskapet er tilknyttet fellesrådene. Det er 

disse som samlet sett dominerer klimaregnskapet for Dnk, både i 2012 (78 400 tonn 

CO2e) og 2017 (84 372 tonn CO2e). Dette er ikke overraskende, siden fellesrådene 

representerer virksomheten til lokalkirken i hele landet, og dermed også den største 

andelen av ansatte, bygg og aktiviteter. For fellesrådene er det forbruk av energi som 

er det viktigste bidraget til klimafotavtrykket, sammen med utgifter knyttet til bygg. 

 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Kirkemøtets vedtak KM 16/17 ber om at «det forberedes en sak om fremdrift og 
måloppnåelse på kirkens arbeid med klima og miljø til Kirkemøtet i 2021». Det forberedes 
derfor en sak til Kirkemøtet 2021 om dette. Kirkerådet vil få forslag til saksdokument i sitt 
møte i september. 
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