
(Environmental Management Accounting)

– en god forretning

EMA 

Vejen til bedre økonomiske og miljømæssige resultater:

Miljøøkonomistyring til myndigheder



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 myndigheders EMA-aktiviteter 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



3

Vidste du ...

Hvis du arbejder i et ministerium, en offentlig styrelse et amt eller 
kommune, bør du stille dig selv følgende spørgsmål...
• Hjælper min arbejdsplads sine interessenter i erhvervslivet med at forstå 

deres råvare- og energiforbrug og miljøomkostninger?
• Har min arbejdsplads nok tjek på sit eget råvare- og energiforbrug og 

miljøomkostninger?

at mange - selv store og godt ledede - virk-
somheder og offentlige myndigheder ikke 
har ordentlig føling med deres energi- og 
råvareforbrug eller omkostninger som 
skyldes ineffektivt råvareforbrug, affalds-
håndtering og tilsvarende spørgsmål?

at mange virksomheder og myndigheder 
derfor væsentligt undervurderer de om-
kostninger, der følger med dårlige eller 
utilstrækkelige miljøpræstationer?
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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 7) 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 miljøproblemer.

Hovedpunkterne er:
• EMA fokuserer på virksomhedens interne 

omkostninger og omfatter ikke samfunds- 
eller miljørelaterede omkostninger, som en
virksomhed ikke skal stå til regnskab for.

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

• Udover omkostningsoplysninger indehol-
der EMA oplysninger om mængder,
strømme og hvorledes råvarer og energi 
bruges.

• EMA-oplysninger er værdifulde for le-
delsen, men er særlig værdifulde for miljø-
ledelse.

• EMA er ikke bare nyttig til intern styring 
og som grundlag for beslutninger, men 
oplysninger fra EMA bruges også i sti-
gende omfang til ekstern rapportering i 
årsregnskaber eller årlige miljørapporter.
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Der er flere årsager til udviklingen af EMA
gennem de seneste år:

• Behov for forbedret produktionseffektivi-
tet og materialeudnyttelse som følge af 
stærk global konkurrence.

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

• Større pres på virksomheder og myndig-
heder forbedre miljøforholdene.

• Begrænsninger konventionel økonomisty-
ring, især i forbindelse med styring af ud-
gifter til driftseffektivitet og miljøforhold.

Hvorfor blev EMA 
udviklet?
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EMA hjælper virksomheden til, 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 miljøledel-
sesaktiviteter

• måle og rapportere økonomiske og miljø-
mæssige resultater og derved forbedre 
virksomhedens image over for kunder, in-
vestorer, bankforbindelser, medarbejdere,
samfund, miljøorganisationer og myndig-
heder.

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 på bedre le-
delsesbeslutninger generelt. På denne side ser
du nogle eksempler på de mange ledelsesakti-
viteter, der kan drage fordel af EMA.

På næste side er vist et eksempel på EMA’s
betydning for det østrigske bryggeri, Mu-
rauer Bier. Andre eksempler findes i følgende
UNDSD-brochure: “EMA - en god forret-
ning. Kontant og konkurrencedygtig: Miljø-
økonomistyring til erhvervslivet” (udgivet af
Miljøstyrelsen).

Hvordan kan en virksomhed
drage fordel af EMA?
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Styringsaktiviteter 
der kan forbedres 
med EMA

Murauer Bier har 
nedbragt affalds-
omkostningerne

Det østrigske bryggeri, Murauer Bier, bruger
materialeopgørelser og omkostningsregnska-
ber til at beregne affaldsomkostninger, her-
under købsværdien af råvarer, der er gået tabt
som affald, samt omkostninger til bortskaf-
felse. Murauer har ud fra de indsamlede data
indført aktiviteter, der minimerer mængden
af affald.Virksomheden har i perioden 1995-
2000 således reduceret forbruget af ferskvand
pr. produceret enhed med 19%; forbruget af
brændselsolie pr. produceret enhed med 30%,
og mængden af spildevand pr. produceret en-
hed med 32%  Denne mellemstore virksom-
hed har derved sparet ca. 1.400.000 kr.
http://www.murauerbier.at

• 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

resultater
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Fordelene ved EMA kommer ind på to væ-
sentlige områder. For det første kan myndig-
hederne anvende EMA til deres egne forret-
ningsgange. For det andet kan private
virksomheders implementering af EMA være
til gavn for myndighederne, idet de hjælper
med til at fremme og realisere politiske mål.
Der er mange lande rundt om i verdenen, der
på hver sin måde fremmer EMA, bl.a. Argen-
tina, Australien, Canada, Colombia, Filippi-
nerne, Finland, Guatemala, Holland, Italien,
Japan, Sydkorea, Nicaragua, Portugal, Slova-
kiet, Storbritannien, Sverige,Tanzania,Tjek-

kiet,Tyskland, USA,Vietnam, Zimbabwe,
Ægypten, Østrig m.fl. Det gælder også regio-
nale og internationale organisationer, herib-
landt EU Kommissionen, FN’s Miljøprogram
(UNEP) samt FN’s Afdeling for Bæredygtig
Udvikling (UNDSD).

Hvordan kan myndigheder 
drage fordel af EMA?
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• Myndigheders EMA-oplysninger kan an-
vendes til ledelsesbeslutninger om forret-
ningsgange såsom indkøb, budgettering og 
miljøstyringssystemer.

• Myndigheders EMA-oplysninger kan an-
vendes til at skønne og rapportere økono-
miske og miljømæssige præstationer.

I det følgende ser du to eksempler på myndig-
heders implementering af EMA:

EMA øger antallet af instrumenter og antallet af
virksomheder og myndigheder, der er involve-
rede i opfyldelsen af de miljømæssige og økono-
miske målsætninger. På følgende måder hjælper
det myndighederne til bedre at nå deres mål:
• jo bedre erhvervslivet er i stand til at be-

grunde miljøhandlingsplaner ud fra egne 
økonomiske interesser, jo mindre bliver 
myndighedernes økonomiske, politiske og 
andre byrder til miljøbeskyttelse.

• erhvervslivets indførelse af EMA forbedrer 
effektiviteten af den eksisterende politik/ 
lovgivning.

• myndighederne kan bruge erhvervslivets 
EMA-oplysninger som hjælp til at få et 
overblik over de regulerede virksomheders 
økonomiske og miljørelaterede resultater.

• erhvervslivets EMA-oplysninger kan bruges 
i forbindelse med regeringers programpolitik.

• erhvervslivets EMA-oplysninger kan bru-
ges til regnskabsformål lokalt og nationalt.

Myndigheders fordele 
ved at virksomheder 
implementerer EMA

Fordele ved at implementere
EMA til myndigheders egne
forretningsgange
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EMA til kommunal håndtering 
af fast affald i USA

I USA benævnes EMA til kommunal håndte-
ring af fast affald som FCA (Full Cost Ac-
counting) – men principperne for FCA og
EMA er stort set de samme. De lokale myn-
digheder i byen Columbia, Missouri, indførte
FCA for mange år siden som hjælp til plan-
lægning af serviceydelser til indbyggerne i
forbindelse med håndteringen af fast affald,
bl.a. renovation, indsamling af genbrugsaffald
samt drift af lossepladser. Når bystyret skal
træffe beslutninger om udvidelse og forbe-
dring af driften, anvendes FCA til at plan-
lægge, vurdere, udvælge og integrere de mest
omkostningseffektive muligheder. FCA an-
vendes til at beregne de mest hensigtsmæssige

månedspriser for serviceydelserne. Med FCA
har myndighederne således kunnet fastholde
rimelige priser samtidig med udbud af flere
serviceydelser.

Rapport nr. EPA530-R-98-018 fra US Envi-
ronmental Protection Agency (den amerikan-
ske Miljøstyrelse):
”Full Cost Accounting in Action: Case Stu-
dies of Six Solid Waste Management Agen-
cies”, US EPA Office of Solid Waste and
Emergency Response, December 1998.

http://www.epa.gov/epaoswer/nonhw/muncpl/full-
cost/epadocs.htm
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Miljøstyrelsen i Storbritannien har som led i
et større effektiviseringsprogram indført
EMA-principperne. Programmets EMA-del
er et femårsprojekt om ”grønne” regnskabs-
systemer, der startede i 1997. I forbindelse
med dette regnskabsprojekt udvikler og inte-
grerer styrelsen et miljøregnskabssystem som:
• giver input til vigtige processer såsom 

planlægning og regnskabsførelse
• identificerer ca. 700 mio. kr, af styrelsens 

vigtigste miljøomkostninger (dvs. energi,
vand, spildevand etc.)

• kæder økonomiske data sammen med an-
dre kvantitative oplysninger, såsom data 
om materialestrømme.

I perioden 1997 – 2000 har effektiviserings-
programmet reduceret styrelsens rejseudgif-
ter med 10 pct., CO2-udledninger med 30
pct., og har sparet styrelsen for ca. 60 mio. kr.
i udgifter til el, vand, varme, papirvarer og
trykning. Med effektiviseringsprogrammets
EMA-del har styrelsen nøjagtigt og effektivt
kunnet sætte tal på og rapportere disse effek-
tiviseringsfortjenester.

EMA i Storbritanniens 
Miljøstyrelse

http://www.environment-agency.gov.uk/business/ 
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EU's henstilling om miljø-
spørgsmål i virksomheders
årsregnskaber

Grønne regnskaber i 
Danmark

EU-kommissionen vedtog i maj 2001 en henstilling

om anerkendelse, måling og offentliggørelse af miljø-

spørgsmål i virksomheders årsregnskaber og årsberet-

ninger. Henstillingen omfatter poster såsom miljøud-

gifter, miljøforpligtelser og –risici og beslægtede akti-

ver samt miljømæssige resultater, der kan påvirke den

rapporterende virksomheds økonomiske situation.

Henstillingen skal opmuntre til rapportering af flere

miljøspørgsmål i virksomheders årsregnskaber og års-

rapporter for at give alle berørte parter mere pålide-

lige oplysninger for at understøtte EU’s målsætninger

inden for miljøbeskyttelse. Hertil kommer, at den skal

bidrage til øget politisk harmonisering inden for EU.

Kommissionens henstilling af 30 maj 2001 om

anerkendelse, måling og offentliggørelse af miljø-

spørgsmål i virksomheders årsregnskaber og årsbe-

retninger (meddelt under nummer K(2001) 1495)

(2001/453/EF)

I Danmark fremmes virksomheders regnskab med

materialeforbrug iht. EMA gennem bestemmelserne

i loven om grønne regnskaber, der kræver, at en

række virksomheder rapporterer følgende:

• oplysninger om brug af vand, energi og råvarer

• typer og mængde af forurenende stoffer 

udledt til luft, vand og jord

• typer og mængder af forurenende stoffer i 

produktionsprocesser, affald eller produkter.

En evaluering i 1999 af loven fra 1995 viste, at 41

pct. af de regulerede virksomheder har opnået miljø-

forbedringer gennem grønne regnskaber, og at 52

pct. har opnået en økonomiske gevinst. Dertil kom-

mer, at danske virksomheder, der aflægger grønne

regnskaber, har en konkurrencefordel, når eksterne

aktører - fx industrikunder i Tyskland - beder om

disse oplysninger. Dialogen mellem de rapporte-

rende virksomheder og de lokale myndigheder er

forbedret, og staten bruger de indsamlede data som

hjælp til at opfylde egne rapporteringsansvar iht.

internationale aftaler.

 



Der er flere måder at gribe EMA an på.Virk-
somheder og myndigheder kan vælge forskel-
lige EMA-fremgangsmåder ud fra de ressour-
cer og de tidligere erfaringer, de har. En virk-
somhed eller myndighed, der ingen erfaring
har med EMA, kan vælge at begynde med én
eller to mindre EMA-projekter. Dette gælder
også virksomheder, der har begrænsede res-
sourcer Når først fordelene ved EMA er ty-
deligt påvist, kan virksomheden eller myndig-
heder gå videre med mere omfattende pro-
jekter. Måske kan man oprette en EMA-data-
base parallelt med eksisterende interne regn-
skabs- og informationssystemer; eller måske
integrere EMA-oplysninger med eksisterende
systemer. Alle organisationens eksisterende

regnskabs-, informations- og ledelsessystemer
bør anvendes til at understøtte EMA. Disse
kan så yderligere forbedres med EMA.

Virksomheder og myndigheder kan bruge an-
dre betegnelser til at beskrive deres EMA-til-
tag. Nogle bruger måske betegnelsen ”Envi-
ronmental Cost Accounting” eller FCA
(”Full Cost Accounting”) i stedet for EMA.
Det vigtigste er at huske, at der er forskellige
metoder at vælge imellem. En virksomhed el-
ler myndighed 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 pas-
ser organisationen.

Forskellige indfaldsvinkler 
til EMA
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Først og fremmest skal du stille dig selv disse
spørgsmål igen:
• Hjælper min arbejdsplads sine interessen-

ter i erhvervslivet med at forstå deres rå-
vare- og energiforbrug og miljøomkost-
ninger?

• Erkender og styrer min arbejdsplads i til-
strækkelig grad sit eget råvare- og energi-
forbrug og miljøomkostninger?

Hvis du er i tvivl om svarene, eller du tror, at
svaret er nej – så overvej at udarbejde og
starte et EMA-projekt. Opnå fordelene ved
EMA i form af forbedrede økonomiske og
miljømæssige resultater.

Hvad er det næste 
du skal gøre?

14



Yderligere oplysninger om arbejdet i FN’s ar-
bejdsgruppe med EMA og adgang til gruppens
publikationer kan fås på følgende Internet adresse:
http://www.un.org/esa/sustdev/estema1.htm.

Der er udgivet to håndbøger af interesse for
myndigheder:
• en teknisk arbejdsbog: “Environmental 

Management Accounting – Procedures 
and Principles”.

• En arbejdsbog med titlen “Environmental 
Management Accounting – Policies and 
Linkages”.

• Endvidere kan du finde en introduktions-
brochure om EMA, der er udarbejdet til er-
hvervslivet med titlen: “Clean & Competi-
tive: Environmental Management Accoun-
ting for Business” (udgivet af Miljøstyrel- 
sen under titlen: Kontant og konkurrence-
dygtig: Økonomisk miljøstyring (EMA) til 
erhvervslivet).

• Alle publikationer kan downloades til eget 
brug, men kan også købes i trykt form på 

FN’s hjemmeside for publikationer:
http://www.un.org/Pubs/catalog.htm.

På den internationale hjemmeside om EMA:
http://www.EMAwebsite.org kan du finde op-
lysninger om en lang række EMA-materialer
såsom håndbøger og case studies samt oplys-
ninger om EMA-kontakter, muligheder for
etablering af netværker, links til andre hjem-
mesider og specialarrangementer.

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 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 og myndigheder i en
række lande med gode økonomiske og miljø-
mæssige resultater til følge.

Denne brochure fortæller kort om EMA og
dets fordele samt giver eksempler på myndig-
heder i Storbritannien og USA, der bruger
systemet i deres arbejde. Desuden findes en
guide til yderligere oplysninger.

Myndigheder kan opnå 
fordele ved 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




