
1

PROBLEMER MED 
LYDEN?

  
   

2 Tjek internetforbindelse

Prøv at opdatere siden 3

1

Tjek, at lyd output er indstillet
korrekt (se billede). Prøv evt. at 
skifte mellem forskellige output-
muligheder
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GØR PRÆSENTATIONEN 
STØRRE

  
   



SÅDAN REGNER DU DIN MILJØBELASTNING UD!

v. Jesper Terp Christensen, Miljø og CSR ansvarlig, Tlf.  3695 5278, E-mail JETC@lemu.dk



LÆRINGSMÅL

Hvad siger lovgivningen om miljøregnskab?

4

Hvilke områder, skal man have fokus på – og hvad er de lavthængende frugter?

Hvordan bruger du Lemvigh-Müllers miljøbelastningsberegner til at beregne dine 
udledninger?

   
   



HVAD SIGER LOVGIVNINGEN OM MILJØREGNSKAB?
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LOVGIVNINGEN IDAG
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Gælder kun store firmaer

Klasse - Store C

Omsætning >313 mio. kr.

Balancesum >156 mio. kr.

Antal ansatte >250 medarbejdere

Klasse - D

Virksomhederne er børsnoterede selskaber og statslige 
aktieselskaber. Der er ingen størrelseskrav.



LOVGIVNINGEN IDAG

7

Er man omfattet så skal:

”Virksomheden supplere ledelsesberetningen med en redegørelse for samfundsansvar. Ved 
virksomheders samfundsansvar forstås, at virksomheder integrerer hensyn til blandt andet 

menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af 
korruption i deres forretningsstrategi og forretningsaktiviteter.”

Del af:

Årsregnskabslovgivningen:

www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1580

Specifikt: §99a

www.danskelove.dk/%C3%A5rsregnskabsloven/99a

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1580
http://www.danskelove.dk/%C3%A5rsregnskabsloven/99a


HVOR BEVÆGER LOVGIVNINGEN SIG HEN

8



FOKUS
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FOKUS PÅ 
VÆSENTLIGHED

• Den klassiske tilgang er fokus på 
GHG scope 1 og 2 – dvs. ens egne 
udledninger

• De fleste virksomheder har 90-95% 
af deres miljøpåvirkning i scope 3, 
men den er svær at regne på.

• Scope 3 eksempler:
• Indkøbte produkter og services
• Bygninger, udstyr etc.
• Distribution
• Rejser
• Brug af solgte produkter
• Genbrug af solgte produkter
• Investeringer
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FOKUS PÅ 
VÆSENTLIGHED

Fjernvarme
4,6%

Naturgas
3,5%

Fyringsolie
0,4%

El
20,4%

Firmabiler
8,8%
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1,2%

Samlet logistik
61,1%

2019 CO2e

Fjernvarme

Naturgas

Fyringsolie

El

Firmabiler

Privatbiler

Samlet logistik

• I LM har vi den klassiske tilgang, vi 
har styr på scope 1 og 2, mens 
scope 3 er svær.

• For os er logistik meget væsentlig 
da vi kan påvirke den, men kun 
delvist, og desværre er data fra 
3part ikke super valide. 



MULIGHEDERNES KUNST

Hvad kan man gøre for at reducere sit aftryk?
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MULIGHEDERNES KUNST
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Hvad kan man gøre for at reducere sit aftryk?



SPØRGSMÅL?

14



BEREGNERE
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LM – KLIMA BEREGNER  
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ANDRE KLIMABEREGNERE
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ANDRE KLIMABEREGNERE
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1. https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/groen_omstilling/ydelser/beregn-din-virksomheds-
klimaaftryk-med-co2-beregneren/88420008-422f-4449-94e9-71bc601c6e38/

2. https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig-ny/virksomhedsregler-og-varktojer/miljo-energi-og-klima/klimaberegner/

3. https://ve.dk/klimaberegner/

4. http://www.klimakompasset.dk/beregner/

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/groen_omstilling/ydelser/beregn-din-virksomheds-klimaaftryk-med-co2-beregneren/88420008-422f-4449-94e9-71bc601c6e38/
https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig-ny/virksomhedsregler-og-varktojer/miljo-energi-og-klima/klimaberegner/
https://ve.dk/klimaberegner/
http://www.klimakompasset.dk/beregner/


OPSUMMERING
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LÆRINGSMÅL
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Hvad siger lovgivningen om 
miljøregnskab?

Hvordan bruger du Lemvigh-Müllers
miljøbelastningsberegner til at 

beregne dine udledninger?

Hvilke områder, skal man have 
fokus på – og hvad er de 
lavthængende frugter?

   
   



DIALOG OG SPØRGMÅL?
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