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Fig. 13.1 Virksomhedens miljøbelastning.

Fig. 13.1 viser miljøbelastningen i forhold til følgende led i værdikæden:

•	 Ressourcer
•	 Produktionsprocesser
•	 Distribution
•	 Bortskaffelse

Ressourcer
Ressourcer kan være forbrug af vand, olie, materialer etc., som indkøbes hos 
forskellige typer private og offentlige leverandører. Forskellige miljøafgifter 
har i de senere år medført, at det kan betale sig for virksomheder at reducere 
indkøb af ressourcer, men også at sikre, at materialer ikke købes af leveran-
dører, der anvender børnearbejde, sundhedsskadelige stoffer, etc. 

Produktionsprocesser
Produktionsprocesser forbruger energi i form af elektricitet, olie, vand etc. og 
udleder CO2, røg og damp, der kan indeholde giftige stoffer. Desuden opstår 
der affaldsprodukter fra forskellige fremstillingsprocesser i form af forskel-
lige former for materialespild.
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1.2 Reverse Logistics
Reverse Logistics (returlogistik) omfatter de aktiviteter i forsyningskæden, 
der har til formål at indsamle produkter og materialer til genbrug, recirku-
lering, forbrænding eller deponering som vist i fig. 13.2.

Fig. 13.2 Returlogistik i forsyningskæden.

Fig. 13.2 viser, at returlogistikfunktionen har ansvar for følgende aktiviteter:

•	 Styring af transporten af de udtjente produkter til et genvindingscenter. 
På genvindingscenteret adskilles og sorteres produkter i rene enkeltma-
terialer. 

•	 Genanvendelse af materialer til produktion af samme produkttype eller 
til leverandører, der kan videresælge disse til fremstilling af helt andre 
produkttyper. 

•	 Recirkulering af spildprodukter (f.eks. glas og papir) og hjælpestoffer (f.eks. 
kemikalier og smøreolier) til relevante leverandører. 

•	 De materialer, der ikke kan genanvendes eller recirkuleres, må transpor-
teres til forbrændingsanlæg eller deponering. Deponeringen bør være en 
midlertidig løsning, til materialerne senere kan afbrændes.      

Undersøgelser viser, at omkostninger til styring af returlogistik er 5-9 gange 
højere end det fremadrettede flow af materialer og produkter. Derfor har 
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Fig. 13.3 Opbygning af  miljøstyring efter 14001.

Certificering i henhold til ISO 14001 kræver i relation til fig. 13.3 følgende:

•	 Virksomheden skal have en dokumenteret og offentlig miljøpolitik.
•	 Der skal foretages en analyse af den nuværende miljøstyring.
•	 På baggrund af miljøpolitikken skal der opstilles udviklingsmål.
•	 Der skal implementeres programmer for at nå målene.
•	 Der skal rutinemæssigt gennemføres interne audits af miljøstyringssyste-

met for at sikre, at uoverensstemmelser bliver identificeret og rettet.
•	 Miljøstyringssystemet skal løbende analyseres af ledelsen med henblik på 

at finde forbedringer.       

Princippet om miljøforbedringer er således i god overensstemmelse med prin-
cipperne i kvalitetsstyringen. Den internationale standardiseringsinstitution 
ISO forsøger at udbrede 14001 standarden globalt. Det ses af følgen de eksem-
pel på arbejdet med at udvikle globale standarder for emballage.

Eksiste-
rende miljø-

styring

Intern
audit

Miljøpolitik Udviklings-
mål

Miljøpro-
grammer

Globale emballagestandarder
Sverige og Kina har indledt et globalt samar-
bejde, som skal reducere forbruget af embal-
lager og de miljøbelastninger, de medfører, 
samt øge genanvendelsen. Projektet styres af 
det svenske standardiseringsinstitut SIS med 
deltagere af forskellige virksomheder bl.a. 

Rexam og Tetrapak. Projektet er sat i søen på 
foranledning af den globale ISO-organisation. 
På EU-plan har der længe eksisteret standar-
der inden for emballage, men nu er det målet 
at udbrede disse  standarder til at omfatte 
hele kloden.   
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2. Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR, som på dansk betegnes som virksomhedens sociale ansvar, er et meget 
bredt begreb, der som tidligere nævnt omfatter miljø, etik og sociale forhold. 
Da miljøstyringsaspekter er beskrevet ovenfor, vil CSR i dette afsnit primært 
handle om virksomhedens sociale ansvar i forhold til arbejdsmiljøet. Man 
kan skelne mellem CSR, som er rettet mod virksomhedens interne arbejds-
miljø, og CSR, som er rettet mod virksomhedens leverandører. 

2.1 Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven sætter rammerne for, hvordan en arbejdsplads skal indret-
tes. Loven gælder for alle typer af virksomheder og kommer fra beskæftigel-
sesministeren gennem et omfattende arbejdsmiljøsystem som vist i fig. 13.4.

  

Fig. 13.4 Arbejdsmiljøsystemet.
Kilde: www.arbejdstilsynet.dk

I lovgivningsarbejdet støtter beskæftigelsesministeren sig til rådgivning fra 
beskæftigelsesministeriets egne institutter (arbejdstilsynet, arbejdsmiljø-
klagenævnet og arbejdsmiljøinstituttet) og fra arbejdsmarkedets parter, her 
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