
(Environmental Management Accounting)

– en god forretning

EMA 

Kontant og konkurrencedygtig:

Miljøøkonomistyring til erhvervslivet



Teksten er oprindeligt udarbejdet af Environmental Management Accounting Research & Information Center (EMARIC), Boston, USA for UNDSD 
(United Nations Division for Sustainable Development) (FN’s Afdeling for Bæredygtig Udvikling) med støtte fra US EPA. Oversat af Flexsprog.
Kommentarer, spørgsmål eller oplysninger om EMA-tiltag modtages gerne på følgende e-mail adresse: info@EMARIC.org
Denne brochure må gerne gengives og distribueres. Oversættelse er også tilladt.Venligst send oversatte udgaver elektronisk og i trykt form til info@EMARIC.org

Hvis en virksomhed undervurderer omkost-
ninger som disse, kan den hverken styre eller
nedbringe dem!

Hvor god er din virksomhed til det?

Vidste du ...
at mange – selv store og godt ledede - virksomheder 
i høj grad undervurderer:

mængden og værdien af råva-
rer, der går tabt i form af affald? 
(f.eks. fast affald, spildevand og 
udledninger til luften)

de direkte omkostninger forbundet 
med affald? (f.eks. omkostninger til 
affaldhåndtering, genanvendelse,
bortskaffelse og behandling)

forbundne omkostninger til f.eks.
forsikringer, potentielt erstatnings- 
ansvar i miljøsager, og i forbindelse 
med eventuel fremtidig regulering?
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Miljøøkonomistyring (EMA)
– hvad er det?

Miljøomkostninger er meget andet end de di-
rekte omkostninger til miljøbeskyttelse. Mu-
rauer Bier i Østrig (se boks side 6) implemen-
terede EMA for at få et dækkende indtryk af
virksomhedens råvareforbrug og affaldsom-
kostninger. EMA er af forskellige organisatio-
ner defineret forskelligt og er givet forskellige
navne, men EMA er i bund og grund en be-
dre og mere omfattende økonomistyring med
særlig fokus på omkostninger, der stammer
fra råvarespild og andre miljøspørgsmål.

Hovedpunkterne er:
• EMA fokuserer på virksomhedens interne 

omkostninger og omfatter ikke samfunds- 
eller miljørelaterede omkostninger.

• EMA lægger særlig vægt på registrering af
miljømæssige omkostninger som f.eks. af
faldshåndtering og tabt værdi i form af 
råvarespild.

• EMA indeholder også oplysninger om 
mængder, strømme og hvordan råvarer og 
energi bruges.

• EMA-oplysninger er værdifulde for ledel-
sesaktiviteter og -beslutning, men er sær-
lig værdifuld for miljøledelse.

• EMA er ikke bare nyttig til intern styring 
og som grundlag for beslutninger, men 
oplysninger fra EMA bruges i stigende 
omfang til ekstern rapportering i årsregn-
skaber eller årlige miljørapporter.
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Der er flere årsager til udviklingen af EMA
gennem de seneste år:
• Behov for forbedret driftseffektivitet og 

materialeudnyttelse som følge af en stærk 
global konkurrence.

• Stadig stigende udgifter til råvarer, affalds-
håndtering, overholdelse af myndigheds-
krav samt potentielt erstatningsansvar.

• Større pres på virksomheder om at yde 
mere for miljøet.

• Begrænsninger ved traditionel økonomi-
styring, især i forbindelse med styring af 
udgifterne relateret til effektivisering og 
miljøbeskyttelse.

EMA kan hjælpe virksomheden til at imødegå
dette pres ved at:
• følge og styre råvarer, energi og affald 

mere nøjagtigt
• identificere, vurdere og styre omkostninger

mere nøjagtigt, især omkostninger forbun-
det med råvarespild og styring af affalds-
strømme

• erkende og vurdere bl.a. de økonomiske 
fordele for virksomheden ved miljøledelses-
aktiviteter

• måle og rapportere økonomiske og miljø-
mæssige resultater og derved forbedre 
virksomhedens image over for kunder,
investorer, bankforbindelser, medarbej-
dere, samfund, miljøorganisationer og 
myndigheder.

Hvor kan du anvende EMA 
og med hvilke fordele?
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EMA-oplysninger er af stor værdi for ledel-
sesaktiviteter, der har miljøet for øje. Antallet
af beslutninger, der påvirkes af miljøspørgs-
mål og miljøomkostninger, er stadig stigende,
og EMA har derfor stor betydning for såvel
beslutninger vedrørende miljøstyring som for
alle andre former for ledelsesaktiviteter. Med
andre ord: med EMA fokuseres der ikke blot
på bedre miljøbeslutninger, men også på be-
dre ledelsesbeslutninger generelt. På denne
side ser du nogle eksempler på de mange le-
delsesaktiviteter, der kan drage fordel af EMA.

Ledelsesaktiviteter som virksomheden
kan forbedre med EMA
• Design af produkter og serviceydelser
• Indkøb
• Supply chain management
• Lager- og produktionsplanlægning
• Investeringsvurderinger
• Omkostningsfordeling
• Omkostningsstyring
• Prissætning af produkter og service
• Sammensætning af produkter og 

serviceydelser
• Evaluering og sammenligning af

præstationer
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Både små og store virksomheder i mange
brancher, bl.a. inden for udvinding af ressour-
cer, produktion og servicesektoren, kan drage
fordel af EMA. Virksomheder verden over an-
vender EMA, bl.a. i Australien, Canada, Co-
lombia, Filippinerne, Finland, Holland, Italien,
Japan, Sydkorea, Portugal, Storbritannien,
Sverige,Tanzania,Tjekkiet,Tyskland, USA,
Zimbabwe, Ægypten, Østrig m.fl.

Brochuren her har kun nævnt nogle få af de
mange EMA-tiltag, som virksomheder rundt
om i verden har valgt at bruge, selvom der er
mange andre gode eksempler. På denne side
er vist et eksempel på EMA’s betydning for
det østrigske bryggeri, Murauer Bier. På de
følgende sider er vist flere eksempler på virk-
somheder, der har nydt godt af EMA.

Eksempler fra 
andre virksomheder

Murauer Bier har mindsket 
affaldsomkostningerne
Det østrigske bryggeri, Murauer Bier,
bruger materialeopgørelser og omkost-
ningsregnskaber til at beregne affaldsom-
kostninger, herunder købsværdien af rå-
varer, der er gået tabt som affald, samt
omkostninger til bortskaffelse. Murauer
har ud fra de indsamlede data indført ak-
tiviteter, der minimerer mængden af af-
fald.Virksomheden har i perioden 1995-
2000 således reduceret forbruget af vand
pr. produceret enhed med 19%; forbru-
get af brændselsolie pr. produceret enhed
med 30%, og mængden af spildevand pr.
produceret enhed med 32%.
Denne mellemstore virksomhed har der-
ved sparet ca. 1.400.000. kr.
http://www.murauerbier.at
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EMA til supply chain management

Raytheon, en global luftfartsvirksomhed med
hovedkontor i Lexington i Massachusetts,
USA har brugt EMA til et supply chain -pro-
jekt med økonomiske såvel som miljømæssige
fordele. Først så virksomheden på strømmen
af en række vigtige råvarer og affaldsproduk-
ter gennem et af dens anlæg, og derefter ud-
arbejdede man en analyse af omkostningerne.
Analysen viste, at materialestyringsomkost-
ninger lå på en dollar for hver dollar indkøbt
materiale. EMA-analysen blev gentaget på
en række af Raytheons andre anlæg, og oplys-
ningerne blev brugt til at forhandle mål og
omkostninger for en materialestyringskon-
trakt med leverandøren URS/Radian.
URS/Radian er i dag ansvarlig for alle materi-
alestyringsaktiviteter på mere end 30 Rayt-

heon-fabrikker, og kontrakten giver Radian
økonomisk motivation til at hjælpe Raytheon
med at opnå mindskede affaldsmængder og
færre omkostninger i den daglige drift. Rayt-
heons fordele har været: meget lavere fejlpro-
duktion med en tilhørende besparelse på ca.
5.160.000 kr.; strømlinet indkøb og levering
af kemikalier m.v.

1.
http://www.chemicalstrategies.org/case_studies.htm

2.
Votta,T., Broe, R., Kauffman Johnson, J., og
White, A. “Using Environmental Accounting
to Green Supplier Contracts”, Pollution Pre-
vention Review. Foråret 1998.
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Evaluering og rapportering af miljøaktiviteter

Ricoh er en japansk virksomhed, der fremstil-
ler og leverer serviceydelser knyttet til kopi-
maskiner, andre kontormaskiner og optisk
udstyr. Ricoh anvender EMA til at følge rå-
varer og energi i et tiltag de kalder ”Eco Ba-
lance”. I Ricoh kaldes den økonomiske side af
EMA ”environmental accounting”, hvilket er
det mest brugte udtryk i Japan. Ricoh bruger
de indsamlede EMA-oplysninger til planlæg-
ning af aktiviteter inden for områder som be-
sparelser og genbrug m.h.t. energi, råvarer og
materialer samt forebyggelse af forurening.
Derudover er Ricoh i stand til at skønne de
samlede udgifter og fortjenester ved virksom-
hedens miljøtiltag. Ricoh anslår, at virksom-
heden i 2000 brugte ca. 495 mio. kr. på
EMA-aktiviteter, og virksomheden sparede

592,5 mio. kr. Du kan få flere oplysninger om
Ricohs EMA-projekt  i virksomhedens årlige
miljøregnskab.

Ricoh Group Annual Environmental Report,2000 
http://www.ricoh.co.jp/ecology/e-/report/index.html
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Der er flere måder at gribe EMA an på. Ønsker
man at forbedre effektiviteten af virksomhedens
processer, kan man eksempelvis udarbejde flow-
diagrammer over processer og energistrømme
og indsamle omkostningsdata fra en lang række
datakilder, bl.a. økonomisystemet. Ønsker man
først at foretage en overordnet vurdering af mil-
jøomkostningerne, før man går videre med mere
detaljerede analyser, kan man muligvis trække
de relevante data ud fra resultatopgørelsen.

Man kan gribe implementeringen an ud fra de
ressourcer og de tidligere erfaringer, man nu
har. Har virksomheden ingen erfaring med
EMA, kan den begynde med ét eller to mindre
EMA-projekter. Dette gælder også virksomhe-
der med begrænsede ressourcer. Når fordelene
ved EMA er tydeligt påvist, kan virksomheden
gå videre med større projekter. Måske kan man
oprette en EMA-database parallelt med de ek-

sisterende interne regnskabs- og informationssy-
stemer; eller måske integrere EMA-oplysninger i
eksisterende systemer. Den valgte metode vil af-
hænge af organisationens eksisterende regn-
skabs-, informations – og ledelsessystemer, som
alle bør anvendes til at understøtte EMA. Disse
kan så yderligere forbedres med EMA.

Virksomheder kan også bruge andre betegnelser
til at beskrive deres EMA-tiltag. Nogle virksom-
heder bruger måske betegnelsen ”Environmen-
tal Cost Accounting” eller FCA (Full Cost Ac-
counting) i stedet for EMA. Det vigtigste er at
huske, at der er forskellige metoder at vælge
imellem. En virksomhed kan vælge det sprog og
den metode, der passer bedst med dens ledelses-
behov og derefter arbejde på at forbedre eller
udvide den valgte metode i et tempo, der passer
virksomheden.

Sådan kan virksomheden 
indføre EMA
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Først og fremmest bør du overveje, om din
virksomhed har godt overblik over og kan
skønne:
• mængden og værdien af råvarer, der går 

tabt som affald, herunder fast affald, spil-
devand og udledninger til luften

• de direkte omkostninger forbundet med 
affald, herunder omkostninger til affalds-
håndtering, genanvendelse, bortskaffelse 
og behandling

• relaterede omkostninger til f.eks. forsik-
ringer, potentielt erstatningsansvar i miljø-
sager, og i forbindelse med eventuel frem-
tidig regulering?

Hvis disse oplysninger ikke er umiddelbart
tilgængelige, eller du ikke er helt sikker på,
hvor gode dine skøn er, så bør du overveje at
udarbejde og starte et EMA-projekt, så du
kan opnå de fordele EMA kan give i form af
forbedrede økonomiske og miljømæssige re-
sultater.

Hvad er det næste 
du skal gøre?



Yderligere oplysninger om arbejdet i FN’s ar-
bejdsgruppe med EMA og adgang til grup-
pens publikationer, herunder en håndbog
med titlen ”EMA Procedures and Princi-
ples”, kan fås på følgende adresse:
http://www.un.org/esa/sustdev/estema1.htm

Håndbogen kan også købes på FN’s hjemme-
side under publikationer:
http://www.un.org/Pubs/catalog.htm

EMA har en international hjemmeside:
http://www.emawebsite.org
Her kan du finde oplysninger om en lang
række EMA-materialer såsom håndbøger og
case studies samt oplysninger om EMA-kon-
takter, muligheder for etablering af netvær-
ker, links til andre hjemmesider og specialar-
rangementer.

Oplysninger om muligheder for etablering af
EMA-netværk i dit område kan fås ved at
kontakte et af Environmental Management
Accounting Network (EMAN) netværkene:
• EMAN Europe 

http://www.eman-eu.net
• EMAN Asia-Pacific   

http://www.eman-ap.jp
• EMAN Americas –  under oprettelse – 

send en e-mail til info@emaric.org

Du kan også kontakte revisororganisationerne
og høre, om de eventuelt har oplysninger om
EMA-relaterede aktiviteter.

Yderligere oplysninger
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EMA er et nyt redskab til miljøøkonomisty-
ring, som er udviklet af FN’s Afdeling for
Bæredygtig Udvikling. Det er allerede taget i
brug af virksomheder i bl.a. USA, Japan,
Tyskland og Østrig med gode økonomiske og
miljømæssige resultater til følge.

Denne brochure fortæller kort om EMA og
dets fordele samt giver eksempler på virksom-
heder, der bruger systemet i deres interne le-
delse. Desuden findes en guide til yderligere 
oplysninger.

Virksomheder kan tjene penge
på miljøøkonomistyring

Strandgade 29 • DK-1401 København K • Tlf.: 32 66 01 00 • mst@mst.dk • www.mst.dk

Denne brochure kan fås gratis i
Miljøbutikken
Tlf.: 33 95 40 00
butik@mim.dk 
www.mim.dk/butik

 




