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Sammen med håndbogen ”Min miljøledelse – sådan gør du trin for trin”, er der udviklet et 
skrivbart dokument, som du kan bruge til at lave din årlige miljøredegørelse.

I den årlige miljøredegørelse fortæller du kort om dit miljøarbejde, og du fremlægger dit 
miljøregnskab fra de to seneste år sammen med tal for basisåret.

Miljøredegørelsen kan du bruge som et værktøj til at fortælle dine kunder og andre inte-
ressenter om dit miljøarbejde. 

Her er givet en kort vejledning til felterne i det skrivbare dokument.
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1 Forord
I forordet til din miljøredegørelse kan du vælge at inddrage:
• En kort præsentation af din virksomhed
• Begrundelse for jeres miljø- og klimaarbejde - hvorfor har I fokus på det, og hvad er jeres 

ambitioner?
• Hvad er de vigtigste indsatsområder, og hvad er de vigtigste midler til at opnå resultater
• Hvad er jeres langsigtede vision for miljøarbejdet?

Du skal afslutte forordet med at skrive dit navn, din titel og dato.

2 Miljøregnskab
Her skal du med baggrund i miljøregnskabet vise udviklingen i miljøbelastningen fra din 
virksomhed. I håndbogens trin 3 kan du se forslag til hvordan det kan gøres.

3.1 Miljøpolitik
Her skriver du miljøpolitikken for din virksomhed. Se trin 6 i håndbogen.

3.2 Væsentlige miljøpåvirkninger
Her skal du beskrive de væsentligste miljøpåvirkninger fra din virksomhed. Se trin 1 i 
håndbogen.

3.3 Virksomhedens indsats
Her skal du beskrive de indsatsområder, som du har valgt i din virksomhed for at kunne 
gennemføre din miljøpolitik. Se trin 5 i håndbogen.

3.4 Indsats og resultater for det seneste år
Her skal du beskrive de resultater, du har opnået inden for det seneste år, sammen med de 
aktiviteter, som du har gennemført for at opnå resultaterne. Se trin 7 i håndbogen.

3.5 Planlagt indsats for det kommende år
Her skal du beskrive de aktiviteter, som du vil gennemføre i det kommende år med sigte på at 
forbedre dine miljø- og klimaforhold. Du kan også vælge at angive, hvad dine forventninger er 
til fx reduktion af CO2-udledninger og forbrug af diesel pr produceret tonkm i det kommende 
år. Se trin 7 i håndbogen. 
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4 Basisoplysninger
Her skal du indsætte nogle faktuelle oplysninger om din virksomhed.

Branchebetegnelse for din virksomhed kan du finde i cvr registret. Se under udvidede 
virksomhedsoplysninger, branchekode. https://datacvr.virk.dk

Hovedaktivitet: Her skriver du kort, hvad din virksomheds hovedaktiviteter er. Er du vog-
nmand, kan du f.eks. skrive: “Vejgodstransport. Transport af... foderstoffer eller afgrøder 
(dine vigtigste transportområder)”.

5 Noter
Her kan du beskrive beregningsforudsætningerne og hvordan, du har beregnet de værdi-
er, som du har angivet under afsnittet med miljøregnskabet. Se trin 3 i håndbogen.

Du kan i feltet ”noter” i miljøregnskabet skrive et nummer, som henviser til nummeret på 
noterne i dette afsnit.




