
Green-key.dk 

Råd om miljøledelse 
Se video: på https://www.youtube.com/watch?v=_vyemqY724Y&feature=youtu.be  

eller www.facebook.com/GreenTourism.dk  

• Sætter miljøarbejdet i system 
• Sikrer fremdrift i miljøarbejdet 
• Sparer penge 
• Giver ejerskab i hele virksomheden 
• Viser resultater af miljøarbejdet 
• Fremtidssikrer virksomheden 
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Miljøledelse 

• Sætter miljøarbejdet i system 
• Sikrer fremdrift i miljøarbejdet 
• Sparer penge 
• Giver ejerskab i hele virksomheden 
• Viser resultater af miljøarbejdet 
• Fremtidssikrer virksomheden 



Miljøledelses-processen Milj 

a. Miljøpolitik 

b. SE  
- Miljøgennemgang 

c. TÆNK 
- Miljømål og plan 

e. TJEK 
- Opfølgning 

d. UDFØR 
- Gennemførelse 
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Miljøpolitikken 

• Sætter rammen for miljøarbejdet 
• Viser ambitionsniveauet 
• Er et signal til omverdenen 
• Bør være offentlig 
• Bør formuleres, så ledelse og 

medarbejdere indgår 
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Miljøpolitik for virksomhed X 

Som en ansvarsbevidst virksomhed beskytter vi miljøet og naturen. 
 
Vi:  

• Sparer på naturens ressourcer og tilstræber at vores virksomhed belaster miljøet 
mindst muligt. 

• Afsøger løbende ny viden og teknologi, som sikrer øget miljøbeskyttelse. 

• Iværksætter initiativer og bruger produkter, der sparer på energi og vand 

• Informerer medarbejderne om, hvordan de passer på miljøet. 

• Sikrer en høj grad af genanvendelse og minimering af spild. 

• Tilskynder at vores leverandører miljømæssigt lever op til vores niveau. 

• Følger til enhver tid Green Keys kriterier og arbejder aktivt med ordningens 
anbefalinger. 
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Årshjulet 

• Er et simpelt projektforløb 
• Gennemgås hvert år 
• Udarbejdes omkring årsskiftet 

eller ved budgetlægning 
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Se (& Hør) 

• Er en miljøgennemgang 
• Omfatter in- og output, 

herunder forbrugstal  
• Forslag og ideer fra 

medarbejdere og omgivelser 
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Tænk 

• Prioriter 
• Se på omkostninger og 

tilbagebetalingstider 
• Vælg mål der giver mening 
• Skriv ansvarlige personer 
• Beskriv opgaverne 
• Og sæt en tidsramme 
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Lav SMARTe miljømål 

• Er en miljøgennemgang 
• Omfatter in- og output, 

herunder forbrug  
• Holdninger og ideer fra 

medarbejdere og omgivelser 



Green-key.dk 

Udfør 

• Udskift 
• Renover 
• Byg 
• Informer 
• Involver 
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Tjek 

• Blev målene gennemført? 
• Gav det de forventede besparelser? 
• Gav det øget kvalitet og komfort? 
• Opstod uventede overraskelser? 
• Har antallet af gæster, vejret eller 

andre ting haft en indflydelse? 
• Skal der ske justeringer? 
• Hvad kan der gøres efterfølgende? 
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Igen og igen…og 

• Find skemaer og yderligere information på www.green-key.dk  

Se video: på https://www.youtube.com/watch?v=_vyemqY724Y&feature=youtu.be   

eller www.facebook.com/GreenTourism.dk  
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