EMAS kärnindikatorer
för en effektiv uppföljning

Miljöindikatorer
underlättar uppföljningen
Miljöindikatorer används för att sammanfatta, förenkla och därmed underlätta
hantering och kommunikation av miljödata. Genom att mäta verksamhetens miljöpåverkan kan miljöarbetet ständigt förbättras och resultaten blir synliga i företagets
miljöredovisning.
Syftet med att följa upp sin verksamhet med hjälp av miljöindikatorer är att redovisa
relevant information, att synliggöra nedlagt arbete och att sporra sig själv att bli ännu
bättre.
EMAS anger ett antal områden med miljöindikatorer, så kallade kärnindikatorer,
som om de är relevanta för verksamheten, ska vara med i miljöredovisningen.
l Energieffektivitet		

l Avfall

l Materialeffektivitet		

l Biologisk mångfald

l Vatten			

l Utsläpp

TIPS OCH LÄRDOMAR
Verksamhetens kärnindikatorer som redovisas ska vara direkt kopplade till de
betydande miljöaspekterna som har identifierats vid den initiala miljöutredningen.
Det är viktigt att fundera över vilka indikatorer som bäst speglar företagets direkta och
indirekta miljöpåverkan. De valda indikatorerna ska ge bästa möjliga bild av miljöarbetet. Det är alltså inte tvunget att redovisa alla kärnindikatorer som finns med i
EMAS-förordningen utan verksamheten redovisar de som är mest relevanta för den
egna verksamheten.
För att indikatorn ska säga något om verksamheten är det viktigt att göra om dem till
nyckeltal genom att dela det som mäts med omsättning eller antal anställda, t.ex.
förbrukad energi/omsättning.

EXEMPEL
Slamsugning
Ett slamsugningsföretag kör långa sträckor varje dag med sina lastbilar för att kunna
utföra arbete åt sina kunder. Företaget har identifierat sina transporter som den mest
betydande miljöpåverkan. De har satt som mål att minska CO2-utsläppet. Som delmål
och aktiviteter för att nå målet satsar företaget på lång eller kort sikt exempelvis på
miljöklassade lastbilar, och bättre planerade körrutter.
Som viktigaste uppföljningsmått har de valt företagets liter bränsle/omsättning, vilket
de också jämför över tiden i sin miljöredovisning. Om omsättningen ökar och mängden
bränsle minskar gör företaget både en ekonomisk besparing och en miljövinst. Miljö
och ekonomi går hand i hand och det är viktigt att inte tappa kopplingen till den goda
affären.
Kontorsverksamhet
En redovisningsfirma har identifierat pappersförbrukning och elförbrukning som sina
mest betydande miljöaspekter. Firman har som mål att minska sin pappers- och elförbrukning. För att få ner pappersförbrukningen ska de bara göra dubbelsidiga
utskrifter. De väljer att följa upp pappersförbrukningen genom antal papper/kund.
Aktiviteter för att minska energiförbrukningen är att ställa in utrustning på energisparläge, köpa in energisnål utrustning samt att stänga av kontorsutrustning och släcka
lampor när de inte används. Energianvändningen följs upp och redovisas i nyckeltalet
kWh/anställd.
Vård
En vårdcentral har identifierat läkemedelsförskrivning och förebyggande hälso- och
sjukvård som sina betydande miljöaspekter. Vårdcentralen har satt som mål att
minska läkemedlens miljöpåverkan och öka den förebyggande hälso- och sjukvården.
Som aktiviteter för att nå målen ska onödig förskrivning och förskrivningen av vissa
typer ”miljöfarliga” läkemedel minska i enlighet med ”Kloka Listan”, antalet FaR
(Fysisk aktivitet på Recept) ska öka och så även information till patienterna om t.ex.
rökprevention. I miljöredovisningen bestämmer sig vårdcentralen för att redovisa följsamhet till Kloka listan (% av total förskrivning), antal FaR/läkare, antal patienter som
får förebyggande vård/totalt patientbesök.
Genom att öka sin positiva miljöpåverkan med förebyggande hälso- och sjukvård, får
vårdcentralen friskare patienter som kräver ett lägre vårdbehov med minskad läkemedelsanvändning och allmän resursförbrukning, vilket ger minskad miljöbelastning i ett senare skede.

För mer information, gå in på naturvardsverket.se/emas
Du kan också skicka e-post till emas@naturvardsverket.se

EMAS är EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning. Med en EMAS-certifiering
kommunicerar din organisation ansvarstagande, trovärdighet och prestanda. Även
om att införa ett miljöledningssystem innebär kostnader kan det på sikt bli lönsamt
att investera i en mer miljöanpassad verksamhet.
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Ett komplett miljöledningssystem

