Kravene til
miljødokumentasjon
øker.
Hvorfor og hvordan lage
miljørapport?

Krav til rapportering
Regnskapsloven av 1.1.1999 (§3-3 Årsberetningens innhold)
sier at "Det skal gis opplysninger om arbeidsmiljøet og en
oversikt over iverksatte tiltak som har betydning for
arbeidsmiljøet. Det skal opplyses særskilt om sykefravær,
skader og ulykker".

For ytre miljø sier loven videre at "Det skal gis
opplysninger om forhold ved virksomheten,
herunder dens innsatsfaktorer og produkter, som
kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning av det
ytre miljø. Det skal opplyses hvilke miljøvirkninger
de enkelte forhold ved virksomheten gir eller kan
gi, samt hvilke tiltak som er eller planlegges
iverksatt for å forhindre eller redusere negative
miljøvirkninger."

Krav i regnskapsloven, kap 2.6
Ytre miljø
Formålet med redegjørelsen er å gi et grunnlag
for å vurdere den virksomhet foretaket driver i en
miljømessig sammenheng, og å gi et bilde av
selskapets miljømessige forpliktelser og
utviklingsmuligheter. Det bør fremgå av
redegjørelsen hvilke ambisjoner og mål foretaket
har på miljøområdet og hvilke miljøkrav som
foretaket venter seg fra myndigheter, kunder og
leverandører.

Krav i regnskapsloven, kap 2.6
Generelt vil følgende forhold kunne være sentrale med hensyn til
påvirkning av det ytre miljø:
1) type og mengde energi og råvarer som forbrukes
2) type og mengde forurensning som slippes ut, herunder støy,
støv og vibrasjoner
3) type og mengde avfall som genereres eller besittes, for
eksempel nedgravde masser, åpne og lukkede deponier,
avsetninger i vassdrag eller sjø, osv.
4) aktiviteters ulykkesrisiko
5) miljøbelastning knyttet til transport
For foretak som tilvirker materielle produkter, er i tillegg følgende forhold
sentrale:
a) type og mengde helse- og miljøfarlige kjemikalier som inngår
i produktene
b) type og mengde avfall som oppstår når produktene kasseres
c) miljøbelastning ved bruk av produktene, herunder nødvendig
anvendelse av andre produkter som for eksempel bilers bruk av
drivstoff.

Miljøredegjørelse /rapport
EMAS: En miljøredegjørelse skal utarbeides for hvert
industriområde som deltar i ordningen, etter den
innledende miljøgjennomgåelsen og ved slutten av
hver etterfølgende revisjon eller revisjonsperiode.
ISO 14001: Setter ikke så strenge krav til
miljørapportering
Miljøfyrtårn: Virksomheten skal hvert år levere sin
miljørapport til kommunen.

Miljørapporten
Hovedinnholdet i miljørapporten bør være:
• presentasjon av bedrift og produkter
• oversikt over identifiserte miljøaspekter
• et material- og miljøregnskap
• fremstilling av miljøprestasjoner
• beskrivelse av miljømål og -programmer
• miljøforhold knyttet til helse og sikkerhet

Om miljørapportering
Det deles årlig ut en pris for beste
miljørapportering. Formålet med prisene er
å inspirere virksomheter i Norge til å
forbedre miljørapporteringen. For mer
informasjon se www.nho.no/hms klikk på
Miljø og Miljørapportering....
• Global Reporting Initiative (GRI) er et
internasjonalt arbeid for å standardisere
rapporteringen på bærekraftighet. Mer
informasjon om GRIs veiledning finnes på
www.globalreporting.org.

