
Kunnskap for en bedre verden

Prinsipper for miljøregnskap 
produksjonsprosesser
Professor Annik Magerholm Fet, NTNU

Kunnskap for en bedre verden

Miljøkartlegging starter med   
å identifisere miljøaspekter
• Gjennom en miljøgjennomgang skal materialstrømmer 

knyttet til produksjonen, til produkter og tjenester, og dets 
virkninger på miljøet kartlegges og vurderes, dvs
identifisere de vesentlige miljøaspektene

• Miljøgjennomgangen og miljøaspekter skal gi grunnlag 
for fastsetting av miljømål og forbedringsprogrammer 
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Fire nivåer for systematisk analyse av 
miljøaspekter

Nivå 1 - produksjonsprosesser
Nivå 2: produkter og deres
verdikjeder
Nivå 3 – organisasjonsnivåpet
Nivå 4 – nettverkssystemer
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Analyse av produksjonsprosesser
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Teknisk miljøanalyse – TM  
(prosessorientert miljøregnskap)
For bedrifter med

– Generelt store utslipp og mye avfall
– Dårlig oversikt over ressursbruk, materialflyt og avfallsgenerering
– Høyt forbruk av vann, energi og andre innsatsfaktorer

Bygger på prinsipper for 
– «Input – output» analyser (I/O)
– Material Flow Analyses (MFA)
– Renere produksjon / Cleaner Production (CP)
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Miljøregnskap:
Ved å gjennomføre en teknisk miljøanalyse har bedriften 

startet med å etablere et eget miljøregnskap

Et miljøregnskap skal inneholde 
– tallmateriale over materialstrømmer inn og ut av bedriften, og en vurdering av 

miljøvirkninger forårsaket av dette
– en vurdering av miljøvirkninger forårsaket av produkter og tjenester  
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Eksempel fra Sibelco Nordic
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Oversikt anlegget på Åheim

-Main crusher capacity 2000 MT/h – Conveyor belt 4,1 KM – Max transport capacity 1500 MT/h

Eksempel fra Sibelco Nordic
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Eksempel
Innledende miljøgjennomgang:
• identifiser mulige 
miljøaspekter langs 
produksjonslinjen

• kartlegg ressursbruk, utslipp 
til luft, vann og jord, og 
mengde avfall

• sett opp årlig 
materialregnskap
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Prioriteringskriterier og materialregnskap
Prioriteringskriterier bør være:
§ alle strømmer av farlig avfall vurderes 

(toksitet),
§ alle strømmer med store kvanta vurderes 

(kvantitet),
§ alle strømmer som representerer en stor 

verdi ved råstoffinnkjøp eller avhending
(kostnad).
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6 viktige spørsmål i en miljøanalyse
Hvilke typer forurensninger?
• Hvilke mengder?
• Hvor i prosessen?
• Hvor godt er ulike avfallsstrømmer separert?
• Hvorfor oppstår forurensningen?
• Hva kan gjøres for å forebygge?
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Utslipp til luft

Ferdig
produkt

Avfall til
deponi

Utslipp
til vann
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Utslipp
til jord

Energi
Vann

Råstoff
Hjelpestoff

Produksjons-
prosess(er)

Avfall til
gjenbruk

Masseflytskjemaer synliggjør inn- og 
utstrømmer for en prosess



Kunnskap for en bedre verden

Årlig materialregnskap, eksempel fra 
første kartlegging

Produksjonsprosesser

AS OLIVIN

FELLESRESSURSER 

- strøm                                            17GWh

- fyringsolje til ovn/tørke         1 700 tonn

- motor-/hydraulikkolje                35 tonn

- diesel drivstoff                        1 000 tonn

- ferskvann                               120 000 m3

- embalasje (big-bag, papp, papir, paller)

- driftsrekvisita

SANDFABRIKKEN

- olivinråstoff                       2 400 000 tonn

- sprengstoff                                   600 tonn

-

SPESIALAVFALL

- oljer         34 000 kg

- kjemikalier 800 kg

- batterier     3700 kg

- lysrør            440 kg

TIL GJENBRUK

- metall  329 tonn

- bildekk  15 tonn

ÅRSPRODUKSJON: 

- SAND:                        

Embalert:           47 500 tonn

Bulk:              2 352 364 tonn

- ILDFAST:           22 000 tonn

- MEK. PROD.      357 chassis

(ca 300 tonn)

UTSLIPP TIL LUFT                          

- støv      40 tonn                                   - løsemidler

- støy   < 50 dBA ved normal drift      - sveisegasser

- avgasser fra intern transport           - forbrenningsgasser fra fyringsolje 

CO2  3170 tonn                                       CO2  5400 tonn   

NOx   3320 tonn                                      NOx         5 tonn

CO    1500 tonn                                       SO2        1 tonn

- avgasser fra båt ved kai                    - termiske utslipp 

UTSLIPP TIL JORD

- rystelser i grunnen ved 

sprengning

UTSLIPP TIL VANN

- avrenning fra masseuttak

(naturlige materialer ved nedbør)

ILDFAST

- diverse produksjonstilsetn.       608 tonn

- magnesitt                                  4 700 tonn

- olivinsand                               19 692 tonn

MEKANISK AVDELING

- stål                                               350 tonn

- sveisetråd                                     1,7 tonn

- sveisegass                                     27 700 l

- løsemidler                                      2 700 l

- maling

- blåsesand

AVFALL 

TIL DEPONI      119 tonn

- kontor og kantineavfall

- avfall fra lab. og verksted

- rengjøringsavfall

- papp, papir, plast, trevirke 
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PRODUKSJON
PRODUKTER
TJENESTER

Luft

Fauna

Flora

Vann

Jord

Global 
virkning

Regional 
virkning

Lokal 
virkning

Mennesker

Hva er så vesentlige miljøproblemer for en 
virksomhet?

• Bruk av naturressurser
• Forurensende utslipp til 

luft, vann og jord og dets 
virkning på økosystemet

• Virkning på menneskelig 
helse på grunn av miljøets 
tilstand
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Miljøvirkninger:
Miljøet blir påvirket 
• lokalt
• regionalt/nasjonalt 
• globalt
Miljøvirkninger      Miljøkonsekvenser

Må kjenne dose-effekt sammenheng for å gjennomføre en 
fullstendig konsekvensanalyse
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Eks. på vurdering av miljøvirkning:

  Miljøvirkning 
  Lokalt Regionalt Globalt 
Utslipp til:  Type 

virkning 
Grad Type 

virkning 
Grad Type virkning Grad 

Luft Støv 
Støy 

Menneskelig 
helse 

1     

 NOx 
SO2 

  Forsuring 1   

 CO2     Klimaendring 2 
 CO       
 Sveise-

gasser 
      

 Løse-
midler 

      

 Termiske 
utslipp 

Lokal 
temperatur-
økning 

3     

 

(Viktighet er gradert fra 1 til 3 og sortert under lokal, regional eller global virkning)
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Hensikten med miljøregnskap og oversikt 
miljøaspekter
• Bedriften bør ha oversikt over sin faktiske miljøpåvirkning

• Et miljøregnskap bør legges til grunn når det skal etableres 
mål og programmer for miljøforbedrende tiltak

• Et miljøregnskap skal vise endringen til bedriften over tid

• Et miljøregnskap er en vesentlig del av miljøstyring i en 
bedrift
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Eksempel miljøregnskap
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Eksempel miljøregnskap
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Eksempel miljøregnskap
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Prinsipp for renere produksjon

Renere Produksjon

Kildereduksjon
Resirkulering 

internt/eskternt

Endring av 
produktspesifikasjon

Prosess / 
driftsendring

Bruk / 
gjenbruk Biprodukter

Endring i 
råvarer

God 
driftspraksis

Teknologi 
endring
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TM-metodikk –
en forløper til miljøstyringsprinsipper

Erkjennelse av behov for “Renere produksjon”

Planlegging og organisering

Kartleggingsfasen

Analysering av muligheter

Gjennomføring


