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Ressourceeffektivitet – hvad handler det om?

Styr på miljøet SIDE 2

• Potentiale for ressourcebesparelser på 7 
mia. kr., ved at løfte de mindst 
ressourceproduktive virksomheder inden 
for de enkelte brancher op til et middel 
niveau. Dette svarer til en besparelse på 
ca. 1,5 mio. kr. pr. lav-produktiv 
virksomhed.

• Positiv sammenhæng mellem 
ressourceproduktivitet og 
virksomhedens sandsynlighed for at 
overleve. Af de virksomheder, som var 
lav-produktive i 2000, var hele 43 pct. 
lukket i 2010, mens dette kun var 
tilfældet for 31 pct. af de højproduktive.
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Potentialerne ved cirkulær økonomi
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• I en cirkulær økonomi er affald en 
ressource, som kan indgå i nye produkter 

• Effekten er mindre affald, mindre 
materialeforbrug, mindre 
miljøbelastning og 
omkostningsbesparelser

• Det handler kort sagt om at maksimere 
udnyttelsen af vores produkter, 
materialer og ressourcer

• Potentiale: inden 2035 kan resultaterne i 
DK være:

• Stigning i BNP på 0.8–1.4%, skabelse 
af yderligere 7,000–13,000 jobs (Ellen 
Macarthur Foundation)
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Hvorfor fokuserer Miljøstyrelsen på 
miljøledelse?
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• Grønne regnskaber blev afskaffet i 2015

• Erstattet med styrkede krav til 
afrapportering af miljø under 
Årsregnskabslovens paragraf 99a (1100 
største virksomheder)

• Miljøstyrelsen har ønsket at fokusere på 
øget optag af miljøledelse hos små- og 
mellemstore virksomheder 
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Miljøledelse – mange typer og mange 
muligheder
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Den grønne trappe for miljøledelse

Grundlæggende 
miljøledelses-
systemer

ISO 14001

EMAS
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Ingen 
miljøledelse
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Fordele ved miljøledelse 1

Miljøledelse kan bidrage til at: 

• Sætte virksomheders miljøarbejde i 
system 

• Sikre en bedre styring med og færre 
udgifter til ressourcer, materialer og 
affaldsstrømme

• Sikre overholdelse af lovgivning 

• Styrke kommunikation med kunder samt

• Bidrage til fastholdelse af medarbejdere 
via øget medarbejdertilfredshed.

Styr på miljøet SIDE 7
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Fordele ved miljøledelse - 2
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Mandag Morgen 2014
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Fremadrettet
Miljøstyrelsen forventer en stigende efterspørgsel 
efter miljøledelse i danske virksomheder, fx pga. at:

1) miljø indføres som rapporteringskrav i 
årsregnskabsloven §99a,

2) det nye udbudsdirektiv gør det muligt for 
offentlige indkøbere at efterspørge 
miljøledelsessystemer hos leverandører.

3) et stigende fokus på ressourceoptimering og 
cirkulær økonomi i danske virksomheder.

Styr på miljøet SIDE 9
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Strandgade 29

1401 København K

Tlf: 72 54 40 00

E-mail: mst@mst.dk

www.mst.dk
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ISO 14001 og EMAS
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Key2Green miljødiplomer: 232 (2015)
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