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Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg

vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren,
finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis
betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens

synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet

udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.
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1 Koncept for prototypen 

 
 
Konceptet for Miljø Effekt Vurderingssystemet (MEV) kan beskrives ud fra 
forskellige vinkler alt efter, hvem brugeren er. 
 
1. Sagsbehandler - programadministrator 
2. Evaluator 
3. Tilskudsmodtager (ansøger) 

 
Indledningsvis skal understreges, at den udviklede prototype ikke er 
sammenkørt med det eksisterende TAS-system, hvor bevillingssagerne i dag 
registreres hos Miljøstyrelsen. Dette vil formentlig kunne gøres, så 
sagsoprettelse i TAS-systemet automatisk medfører oprettelse i MEV. I den 
følgende gennemgang vil en række indtastninger kunne undværes, såfremt der 
etableres en automatisk kobling mellem TAS og MEV. 
 

1.1 Set med sagsbehandlerøjne 

1.1.1 Bevillingstidspunkt 

Konceptet er udviklet ud fra et ønske hos Miljøstyrelsen om, at systemet er så 
lidt ressourcekrævende som muligt hos styrelsens medarbejdere. Heri ligger, at 
det ikke er Miljøstyrelsens sagsbehandlere, men bevillingsmodtageren, der skal 
indtaste informationer om det enkelte projekt i systemet. 
 
Dette er søgt tilgodeset ved, at sagsbehandlerens rolle i forhold til systemet 
kan holdes på et minimum der indebærer, at sagsbehandleren alene skal 
oprette sagen i systemet ved at indtaste journalnummeret som ny sag. 
Systemet genererer automatisk et password, som tilskudsmodtageren skal 
benytte. Denne skal anføres i bevillingsbrevet.  
 
I en videreudvikling kan der evt. udprintes en standardskrivelse med 
journalnummer og password samt diverse standardoplysninger til 
bevillingsmodtageren om formålet, hvordan der logges ind etc. Denne kan så 
bilægges selve bevillingsbrevet. 
 
Endvidere skal sagsbehandleren konkret udvælge - og i bevillingsbrevet anføre 
- de spørgsmålsgrupper, som sagsbehandleren vurderer er relevante at få 
besvaret i tilknytning til det konkrete projekt. Dette sker ved at angive 
feltnavne, f.eks. "A1 og K1". 
 
Endvidere må forudses, at sagsbehandleren vil få en række henvendelser fra 
bevillingsmodtagere, som er usikre på, hvad der skal svares. Dette foreslås 
modvirket ved, at der løbende udbygges en FAQ - Frequently Asked 
Questions - på hjemmesiden, og i det omfang selve brugerfladen ikke tilrettes, 
da heri at opsamle de hyppigste spørgsmål/svar knyttet til de enkelte 
elektroniske spørgsmål. 
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I prototypen er indlagt en mulighed for at lade sagsbehandleren supplere med 
enkelte oplysninger, som det vurderes kan have såvel faglig som administrativ 
værdi: 
 
Projekttilknytning  
Hvis projektet anses for at være en udløber af - eller iværksat i forlængelse af - 
et tidligere bevilget projekt, vil en registrering heraf give mulighed for at få et 
overblik over en eventuel sammenhæng mellem projekterne. F.eks. i hvilket 
omfang et udrredningsprojekt medfører nye projekter. En udbygning af denne 
facilitet kunne bestå i at lade produkt- eller aktørpaneler stå for kortlægning og 
indberetning af afledte projekter og tiltag, som ikke finansieres af programmet, 
men som anses for at være udløbere heraf. Dette vil samlet kunne give et langt 
bedre overblik over følgevirkningerne af især de projekter, som primært har til 
formål at skabe grundlag for efterfølgende aktivitet, f.eks. udredningsprojekter 
og handlingsplaner. 
Der er i prototypen indarbejdet, at også bevillingsmodtagerne bedes forholde 
sig til  spørgsmålet, hvorvidt projektet er knyttet til et tidligere programprojekt, 
men det vil nok høre til sjældenhederne, at disse vil kende til det entydige 
journalnummer, som er en forudsætning for at kunne udtrække "projektkæder" 
af MEV-systemet. 
 
Sagsbehandlers E-mail 
Indlægges dette i systemet, vil der kunne etableres en facilitet, hvor 
sagsbehandleren automatisk modtager en mail, når bevillingsmodtageren har 
udfyldt det elektroniske skema. Dette kan lette en kontrolfunktion af, hvorvidt 
bevillingsmodtagere har udfyldt spørgeskemaet.  
 
Felter til udfyldning 
Dette dækker over, at sagsbehandleren i forbindelse med sagsoprettelsen kan 
indtaste de felter, som bevillingsmodtageren skal klikke ind på, dvs. de 
spørgsmålsgrupper, som sagsbehandleren vurderer er relevante at få besvaret i 
tilknytning til det konkrete projekt. Dette giver mulighed for at indlægge en 
kontrolfunktion af, om de korrekte spørgsmål er besvaret. Registreringen i 
systemet betyder endvidere, at såvel bevillingsmodtageren som Miljøstyrelsen 
ikke behøver at finde bevillingsbreve frem for at tjekke, hvilke felter der skal/er 
besvaret. Det kan lette arbejdet i tilknytning til projektafslutning og 
efterfølgende evalueringer. 
 
Projektets afslutning 
Af sorteringshensyn anses det for hensigtsmæssigt, at der i systemet registreres 
når projektet afsluttes eller evt. afbrydes 
 
1.1.2 Under sagsforløbet 

Miljøstyrelsen skal overveje i hvilket omfang, der skal gennemføres kontrol i 
validiteten i de indtastede data. Dette kan ske i tilknytning til "klarmeldingen" 
om, at nu er besvarelsen gennemført, men det kan også ske ad hoc, evt. ved at 
lade en ekstern part gennemføre et jævnligt kontroltjek. 
Såfremt indlagte svar anses for urealistiske, vil det bedste naturligvis være at 
tage en dialog med bevillingsmodtageren herom, og i enighed aftale en 
ændring. 
Systemet har dog indbygget den facilitet, at der automatisk oprettes en kopi af 
det udfyldte spørgeskema for hvert projekt, og i denne kopi kan Miljøstyrelsen 
foretage ændringer i svar som anses for at være urealistiske.  
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Formålet med en sådan "korrektur-version" er at kunne justere klare fejl-
besvarelser som bevillingsmodtager ikke vil ændre, og som vil skævvride 
billedet i genererede rapporter, herunder i de statistiske opgørelser som 
produceres i MEV-systemet. Miljøstyrelsen kan også vælge at benytte denne 
facilitet uden nødvendigvis at inddrage bevillingsmodtagerne, dvs. vælge et 
system, hvor man lader bevillingsmodtagernes egne data stå "uimodsagte", 
men kører et parallelt system med tilrettede data. Dette er mindre 
ressourcekrævende og vil kunne bruges til at sammenligne 
bevillingsmodtagernes vurderinger med Miljøstyrelsens - omvendt vil en 
håndtering baseret på dialog have et mere konstruktivt sigte. 
 
Miljøstyrelsen vil i givet fald skulle fastlægge, hvem der har adgang til at 
foretage datarettelser i hvilke udgaver (ændring i bevillingsmodtagerens 
udgave, i korrekturudgaven etc.). Der oprettes fælles passwords der giver 
adgang til projekterne, så sagsbehandlerne ikke skal "holde styr på" og anvende 
de passwords, som bevillingsmodtagerne skal bruge. 
 
Sagsbehandlernes brug af systemet i øvrigt under projektforløb vil antagelig 
alene bestå i ad hoc behov for at udtrække data hvor projekterne indgår. Dog 
kan der jf. nedenfor blive brug for at følge op på de mere kvalitative input, der 
måtte komme fra bevillingsmodtagerne. Se "Programstyring og 
systemadministrator" herunder. 
 
1.1.3 Projektafslutning 

Som nævnt ovenfor er MEV-systemet opbygget, så der kan indlægges 
"korrekturversioner" for det samme projekt. Udover den ovennævnte 
"korrektur-version" er det muligt at anmode bevillingsmodtagere om at 
"genudfylde" spørgeskemaet ved projektafslutningen, da forventninger til 
projektets resultater mm. før og efter projektets gennemførelse næppe er de 
samme. 
 
Skal faciliteten udnyttes, indebærer det indførelse af en procedure herfor i 
tilknytning til projektafslutningen. F.eks. at en restudbetaling til projektet først 
effektueres, når skemaet er udfyldt. Det indebærer igen, at der i 
afslutningsbrevet skal oplyses om, hvorledes bevillingsmodtageren logger ind 
på "afslutnings-versionen". I praksis kan det gennemføres ved at 
bevillingsmodtageren skal indtaste et "A" i forlængelse af journalnummeret og 
ellers benytte det samme password som anført i bevillingsbrevet. Endvidere 
skal en kontrol af, at dette er sket, indarbejdes i klarmeldingen til udbetalingen 
af restbevillingen. 
 
1.1.4 Programstyring og systemadministrator 

Der er i prototypen lagt op til, at bevillingsmodtagere svarer på spørgsmål 
som direkte vedrører programplanlægningen og prioriteringen af indsatsen. 
Endvidere kan bevillingsmodtagere bidrage med forslag til, hvilke (yderligere) 
parametre (indikatorer) netop deres projekt bør evalueres på.  
 
Dette er indarbejdet, dels fordi et sådant samspil under alle omstændigheder 
vurderes værdifuldt, dels fordi det vurderes, at dette kan medvirke til at øge 
motivationen for at besvare spørgsmålene hos bevillingsmodtagere. 
Hertil kommer muligheden for bevillingsmodtagere at kommentere deres 
besvarelser, både på et overordnet plan og i tilknytning til de enkelte 
spørgsmål. 
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Der er således lagt op til, at Miljøstyrelsen indgår i en løbende dialog med 
bevillingsmodtagerne om systemets videreudvikling og i den forbindelse skal  
Miljøstyrelsen have lagt en politik for, hvorledes man håndterer disse mere 
kvalitative input fra bevillingskredsen. 
 
Systemadministratoren skal endvidere styre, hvilke medarbejdere der har 
adgang til hvilke rettigheder i forhold til indtastninger og ændringer heri. 
 

1.2 Set med evaluator-øjne 

For en evaluator der skal evaluere større eller mindre dele af programmet vil 
MEV-systemet give mulighed for at udtrække en lang række enkeltdata og 
krydstabuleringer, som kan danne basis for en evaluering. Der er i systemet 
lagt vægt på, at de kvantitative data endvidere kan suppleres med kvalitative 
data med det formål yderligere at styrke det som et redskab i 
evalueringsøjemed. Se nærmere herom i afsnittet om rapportgenerering.  
 

1.3 Set med bevillingsmodtagerens øjne (samt ansøgerens) 

1.3.1 Projektstart 

Bevillingsmodtageren vil via bevillingsbrevet blive anmodet om at klikke ind 
på MEV-hjemmesiden og i første omgang indtaste en række "banale" 
projektdata, som kan aflæses i bevillingsbrevet (se bemærkningerne vedr. 
samkøring med TAS-systemet side 4). 
 
Bevillingsmodtageren kommer herefter til et oversigtsskema - en matrix - hvor 
der til hvert felt hører en gruppe spørgsmål. I bevillingsbrevet er anført, hvilke 
felter der skal klikkes ind på og spørgsmålene besvares. 
 
Såfremt bevillingsmodtagere er startet på udfyldelsen, men går i stå fordi der 
skal indhentes yderligere oplysninger, kan indtastningen afbrydes, men de 
hidtil indtastede data gemmes. Når indtastningen genstartes via 
projektnummer og password, kan klikkes frem til hvor man slap. 
 
Nogle projekter vil i sit indhold være opbygget, så de dækker flere felter i den 
nævnte matrix. Afhængig af de enkelte projekters indhold vil 
bevillingsmodtageren således komme ud for at møde et spørgsmål, som måske 
er besvaret under et tidligere felt. Dette skal forstås således, at hvis et projekt 
f.eks. indeholder både en udredningsdel og en produktudviklingsdel og 
sagsbehandleren ønsker begge spørgegrupper knyttet til disse projekttyper 
besvaret, vil bevillingsmodtagere opleve at møde de samme spørgsmål i de to 
spørgsmålsgrupper. Imidlertid gøres bevillingsmodtageren i disse tilfælde 
tydeligt opmærksom på at dette spørgsmål ER besvaret. Dog kan der evt. 
ændres i besvarelsen, hvis det ønskes. 
 
Når alle de ønskede "felter" er besvaret, klarmelder bevillingsmodtageren 
spørgeskemaet og der sendes automatisk en mail til Miljøstyrelsen - evt. 
sagsbehandleren - herom og bevillingsmodtageren bør kunne gennemføre en 
udskrift af besvarelserne.  
 
Efter klarmeldingen kan bevillingsmodtageren alene via Miljøstyrelsen ændre i 
de indtastede data. 
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1.3.2 Projektafslutning 

Når projektet afsluttes, kan der gennemføres en ny besvarelse af 
spørgeskemaet. Dette vil have værdi fordi forventningerne til projektets 
indhold og resultater og forventede miljøeffekt vil ofte have ændret sig i 
forhold til ved projektets start. 
 
En sammenligning af disse to vurderinger har i sig selv værdi for evalueringer 
og programplanlægningen, og samtidig kan formodes, at forventningerne til 
projektets miljøeffekter mm. er tættere ved realiteterne ved projektets 
afslutning end ved projektets start. 
 
Når projektet nærmer sig sin afslutning modtager bevillingsmodtageren et 
afslutningsbrev fra Miljøstyrelsen. Det kan i den forbindelse overvejes at 
kræve en udfyldelse af MEV-skemaet, som en forudsætning for udbetaling af 
bevillingens restbeløb. I afslutningsbrevet vil bevillingsmodtageren blive 
anmodet om at logge ind på MEV-systemet igen, men nu ved at bruge 
journalnummeret suppleret med et "S" og i øvrigt at benytte det samme 
password som anført i bevillingsbrevet. 
 
Ansøger eller bevillingsmodtager 
 
Når der er nævnt "ansøger" i parentes i overskriften skyldes det en 
diskussionen om, hvornår det er relevant for en bevillingsmodtager at blive 
opmærksom på MEV-systemet. 
 
Under workshops'ene har det således været fremført, at der kunne være store 
fordele for en projektplanlægger - dvs. allerede i en ansøgningsfase - at blive 
gjort opmærksom på de indikatorer og spørgsmål, der er indlagt i MEV-
systemet. 
 
Dette kunne tale for at overveje, om en udfyldelse af det elektroniske 
spørgeskema bør indgå som en direkte del af ansøgningsproceduren. 
Imidlertid har Miljøstyrelsen fra projektets start slået fast, at i første omgang 
skal der alene fokuseres på bevillingsmodtagere, og projektet er gennemført 
med dette for øje. 
 
Imidlertid bør det overvejes, om potentielle bevillingsmodtagere ikke med 
fordel for alle parter burde gøres bekendt med de spørgsmål der stilles. F.eks. 
via Miljøstyrelsens hjemmeside og oplysningsmateriale om programmet i 
øvrigt. Dette vil kunne opnås ved på hjemmesiden for MEV at indlægge en 
"blind kopi" af spørgeguiden, som ikke er forbundet med databasen, men hvor 
potentielle ansøgere forlods kan se, hvilke spørgsmål de vil blive bedt om at 
forholde sig til, hvilket må antages at påvirke ansøgningernes kvalitet positivt. 
Endvidere bør indlægges muligheden for at udskrive en oversigt over de 
stillede spørgsmål og svarmulighederne. 
 



 10 

2 Gennemgang af spørgeguiden 

 
Resten af del 2 rapporten består af en præsentation af de enkelte 
skærmbilleder i prototypen. Det skal understreges, at det ikke inden for 
projektperioden har været muligt at gennemføre en afprøvning af prototypen 
og at de enkelte spørgesider i spørgeguiden ikke er gennemgået med de 
relevante sagsbehandlere i Miljøstyrelsen. 
 
Præsentationen og prototypen bør betragtes som en førstegenerations-model, 
der skal ses som et bidrag til den videre proces i opbygningen af et 
effektvurderingssystem. 
 
Det vil i første omgang være væsentligt at afprøve prototypen på en række 
projekter, og gennemføre de tilretninger en sådan pilottest uvilkårligt vil give 
anledning til.  
 
Endvidere tager prototypen udgangspunkt i programperioden 1999-2002. Da 
der har været et tidsmæssigt sammenfald mellem projektet og udarbejdelse af 
det nye program, har det ikke været muligt at inddrage det nye program i 
udviklingen af denne prototype. Derfor skal et videre arbejde med 
effektvurderingsystemet tilrettes det nye program. 
 
Opbygning af gennemgangen 
 
I resten af delrapporten er på venstre side et aftryk af skærmbilledet fra 
www.renereprodukter.dk og på højre side gengives spørgsmålet suppleret med 
en forklaring på, hvilket formål spørgsmålet opfylder.  
 
Der tages forbehold for, at der kan være gennemført enkelte ændringer i 
skærmbillederne, da der arbejdes på disse frem til projektets afslutning. 
 
Det skal endvidere bemærkes, at de viste skærmbilleder er udformet med 
henblik på besvarelse ved projektstart. Skal der som foreslået besvares de 
samme spørgsmål ved projektafslutning, bør der opbygges en brugerflade, 
hvor spørgsmålene rent formuleringsmæssigt tilpasses afslutningstidspunktet. 
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2.1 Spørgeguiden og basisinformation 

Introduktionsbillede (forsiden) 
 
Via forsiden på hjemmesiden for MEV kan alle klikke ind på en præsentation 
af hvad systemet går ud på og evt. en "blind kopi" af spørgeguiden. hermed 
forstås en kopi af det elektroniske spørgeskema, men som ikke er koblet på 
nogen database. 
 
Formålet er  
 
• at kunne anvise potentielle ansøgere til at orientere sig i, hvilke spørgsmål 

de vil blive mødt med - og hermed afspejles, hvad Miljøstyrelsen lægger 
vægt på at ansøgere har forholdt sig til i arbejdet med en ansøgning 

 
• at lade bevillingsmodtagere, som skal udfylde det elektroniske 

spørgeskema, "øve" sig inden de klikker ind på det rigtige spørgeskema. 
 
Det kan overvejes at samle eller linke til eksisterende information (dvs. 
relevante sider på www.mst.dk) vedrørende programmet via MEV-
hjemmesiden og derved lade forsiden udgøre en samlet platform for indgang 
til Programmet for Renere Produkter. 
 
 
Log-ind side 
 
 
Her indtaster bevillingsmodtageren journalnummeret og password, som giver 
adgang til selve spørgeskemaet.  
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Udsnit: 
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Program-matrixen 
 
 
Program-matrixen udgør den centrale adgang til forskellige 
spørgsmålsgrupper. 
 
Bag hvert felt ligger i princippet en gruppe spørgsmål - spørgeskemaer - som 
er relevante i forhold til pågældende krydsfelt. 
 
I prototypen er indlagt spørgsmål bag de mørkeste felter, mens det ved en 
færdigudvikling bør overvejes at udvikle spørgsmål til de lysegrå felter 
markeret med "-". De helt lyse felter er krydsfelter, hvor der ikke er fundet 
projekter (ved gennemgang af projekter bevilget 1999-2001). 
 
Prototypen er opbygget med afsæt i det gamle program (1999-2002). Ved en 
videreudvikling af prototypen til det nye program (2003-2006) skal program-
matrixen tilpasses, så den afspejler programstrukturen og projekttyperne i det 
omfang der kommer ændringer heri. 
 
Endvidere kan der blive tale om at tilpasse de spørgsmålsgrupper, der er 
placeret under hvert felt samt at udvikle nye spørgsmål der skal placeres under 
de relevante felter. 
 
 
 
Udsnit 
 
Via bevillingsbrevet er bevillingsmodtageren gjort opmærksom på, hvilke felter 
der ønskes klikket ind på.  
 
Bevillingsmodtagere starter med at klikke ind på et af de ”generelle” felter 
(første søjle kaldet A1, A2 etc.), der dækker over mere generelle spørgsmål 
knyttet til den enkelte projekttype. I den udviklede prototype er primært 
fokuseret på de øverste 3 projekttyper, og i praksis - indtil erfaringer med 
systemet er indhentet - er det vurderet at de fleste af de generelle spørgsmål 
umiddelbart anses for relevante for de fleste projekttyper. Derfor er 
spørgsmålene ned over projekttyperne næsten ens i denne prototype. Det må 
dog formodes, at en videreudvikling af prototypen vil medføre tilpasninger af 
svarmulighederne efter projekttype og at der vil fremkomme flere specifikke 
spørgsmål knyttet til de enkelte projekttyper. 
 
Endvidere har det et pædagogisk formål at spørgsmålets formulering er 
knyttet til de bestemte projekttyper. Det gør spørgsmålene mere 
vedkommende, end hvis der tilstræbes nogle formuleringer, som skal favne 
alle typer af projekter. 
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Skema 1 og 2: Basisinformation om projekt 
 
Der registreres i dag en række basale projektdata i Miljøstyrelsens eksisterende 
projektregistreringssystem (TAS). I prototypen er der ikke indbygget en 
automatisk overførsel af data fra TAS, men dette vil kunne udvikles i en 
senere fase. Det er aftalt med Miljøstyrelsen, at prototypen opbygges, så det er 
bevillingsmodtageren der på basis af informationerne i bevillingsbrevet skal 
indtaste oplysningerne.  
 
Formål:  
Disse data er nødvendige for at kunne sortere i udtræk på tværs af 
delprogrammer og indsatsområder samt for at sortere i bevillingstidspunkter 
og aggregere bevillingsbeløb.  
 
I skema 1 anmodes om følgende oplysninger: 
 Ordning, budgetområde og indsatsområde – angivelse af, hvilken del af 

programmet projektet tilhører 
 Bevilget beløb og samlet budget      
 Start og planlagt afslutning – start- og sluttidspunkt for projektet 

 
I skema 2 anmodes om følgende oplysninger: 
 Projektets titel 
 Tilskudsmodtager, kontaktperson og dennes E-mail     
 Kommune, postnummer og amtsområde:   
 Resumé af projektet 

 
I skema 1 er endvidere vist en række data, som det anbefales Miljøstyrelsen at 
indtaste. Det drejer sig om 
 Projekttilknytning – angivelse af tilknyttede projekter  
 Sagsbehandler E-mail  - giver mulighed for at der automatisk sendes en 

mail til sagsbehandleren når bevillingsmodtageren ”klarmelder” 
udfyldelsen af spørgeskemaet  

 Felter til udfyldning – angivelse af hvilke felter i spørgeguiden der ønskes 
udfyldt  

 Projektet afsluttet (eller afbrudt)  
   
Formålet med disse oplysninger givet af Miljøstyrelsen er at gøre det muligt at 
sammenknytte projekter i projektkæder. Dette er ligeledes indlagt som en 
mulighed for bevillingsmodtageren, men det anses for nødvendigt at 
sagsbehandleren indlægger eventuelle oplysninger om sammenhæng med 
(tidligere) projekter) 
Ved at indlægge, hvilke felter i spørgeguiden, der ønskes besvaret, kan det 
senere gøres muligt at lade systemet selv kontrollere at bevillingsmodtageren 
har udfyldt de spørgsmålsgrupper der ønskes. 
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2.2 Generelle spørgsmål efter projekttype 

Den følgende gennemgang af de generelle spørgsmål tager primært 
udgangspunkt i de spørgsmål som er udviklet i tilknytning til udrednings- og 
vidensopbygningsprojekter samt produktudviklingsprojekter.  
I praksis vil det stort set være de samme spørgsmål, som er relevante for andre 
projekttyper, men formuleringen af spørgsmålene kan tilpasses den enkelte 
projekttype for at gøre spørgsmålene mere vedkommende. 
 
 
Spørgsmål 3: Hvem vil modtage information om projektets resultater? 
 
Formål:   
Spørgsmålet har til formål at indkredse de målgrupper som projektresultaterne 
formidles til under og efter projektet af projektdeltagerne. Oplysningen vil 
gøre det muligt at sortere diverse statistiske data for programmet efter 
målgrupper og hermed bidrage til efterfølgende via konkrete evalueringer at 
udrede sammenhænge mellem planlagte målgrupper og projekters succes. 
Spørgsmålet kan skærpes ved at der skal foretages en rangordning efter 
forventet udnyttelse. Herved kan der udtrækkes data, der i højere grad 
kortlægger projekternes prioriterede målgrupper.  
 
Der kan vælges blandt følgende målgrupper, idet der max. må udpeges 5 
primære målgrupper og 5 sekundære målgrupper. Det kan overvejes at 
reducere dette antal. Endvidere er der mulighed for at udpege målgrupper, 
som ikke er omfattet i projektet: 
 
 Politikere 
 Miljøstyrelsen/Miljørådet 
 Kommuner og amter 
 Universiteter -  andre vidensmiljøer 
 Miljø- og forbrugerorganisationer 
 Rådgivere - konsulenter 

 
 Projektets følgegruppe 
 Fagligt netværk 
 Brancheforening 
 Investorer 

 
 Underleverandører 
 Produkudviklere og designere 
 Producenter (fremstillingsvirksomheder) 
 Servicevirksomheder 

 
 Importører 
 Grossister 
 Detailhandel 

 
 Professionelle offentlige indkøbere   
 Professionelle private  indkøbere   
 Forbrugerne   
 Andre 
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Spørgsmål 4: Hvilke aktører er involveret i projektet? 
 
Formål: 
Inddragelse af målgruppen/aktører i selve projektet vurderes at være et centralt 
element i formidling af projektresultater. Spørgsmålet vil sikre at der gives et 
overblik over i hvilket omfang det sker og hvordan – samt at det efterfølgende 
kan evalueres i hvilket omfang forventningen om en mere effektiv 
formidlingsevne holder stik og om det er særligt udpræget for visse 
indsatsområder eller projekttyper.  
 
Der kan vælges blandt de samme aktører som i foregående spørgsmål. 
 
Det anføres, hvorledes den pågældende aktør er inddraget, nemlig som 
udførende deltager i projektet, som deltager i en følgegruppe, som deltager i 
workshop eller på anden måde. 
 
 
 
 
 
 



 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22 

 
Spørgsmål 5: Hvilke former for formidling af projektresultaterne vil blive 
benyttet? 
 
Formål:  
Spørgsmålet vil gøre det muligt at sortere diverse statistiske data for 
programmet efter denne opdeling og hermed bidrage til efterfølgende at 
udrede sammenhænge mellem formidlingsmetoder og projekters succes. 
Endvidere kan det planlagte beløb afsat til formidlingsaktivitet være 
interessant i en vurdering af gennemslagskraften overfor målgruppen. 
 
Der kan eventuelt tillægges de enkelte svar en værdiladning, hvilket dog anses 
for vanskeligt at operationalisere. Værdilades svarene vil der lettere kunne 
foretages sammenligninger mellem formidlingsformer og projekters faktiske 
gennemslagskraft. 
 
Der kan vælges mellem følgende muligheder: 
 

• målgruppen involveres i projektet 
• en projektrapport offentliggøres 
• projektrapporten sendes til målgruppen 
• presseomtale og artikler til fagblade 
• kurser og seminarer 
• produktion og formidling af informationsmateriale 
• gennemførelse af en kampagne 
• gennemførelse af en konkret demonstration 
• andet 

 
Endvidere spørges om hvor stor en andel af budgettet der er afsat til 
formidling opgjort i såvel procent af projektomkostninger som i beløb. 
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6. Hvilke andre aktører forventes at bidrage til at formidle projektresultaterne? 
 
Formål:  
Spørgsmålet har primært til formål at afdække, i hvilket omfang der er 
forventninger til andres opfølgning. Ved senere opfølgning/evaluering kan det 
kontrolleres om det er sket. Endvidere vil blive afdækket, om 
bevillingsmodtageren har en forventning om, at Miljøstyrelsen gennemfører 
en formidling på baggrund af projektresultatet. 
 
 
Ofte vil resultater fra projekter blive formidlet videre af andre end 
projektmagerne selv. Der anmodes derfor om en angivelse af, hvem 
bevillingsmodtageren forventer at bidrage med formidling af resultaterne: 
 
a) hvilke andre aktører der har et ansvar for at sprede projektresultaterne 
b) hvilke aktører der forventes at bidrage med at sprede resultaterne 
c) hvilke aktører der forventes at være modtagere af denne information 
 
Dette kan evt. udbygges med et spørgsmål om, hvem der forventes at formidle 
til hvem, men det forudsætter et mere kompliceret spørgeskema. 
 
 
 
Det bør endvidere overvejes  at supplere med et spørgsmål der sigter på, 
hvem bevillingsmodtageren mener har et ansvar for at udnytte projektets 
resultater. 
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7. Hvilke forventninger er der til projektets evne til at skabe en øget 
bevidstgørelse og/eller til efterfølgende at udløse nye tiltag - og hos hvilke 
aktører? 
 
Formål:  
Spørgsmålet har til formål at belyse, hvilke aktører der primært forventes at 
reagere på projektets resultater. Hvilken ”dominoeffekt” forventes igangsat? 
Spørgsmålet kan danne grundlag for både at udrede hvem programmets 
indsats er rettet imod, og desuden fungere som grundlag for via en 
efterfølgende evaluering at påvise, hvilke projekttyper og virkemidler i øvrigt, 
der tilsyneladende har den største effekt på aktører. 
 
 
Hvilke forventninger er der til projektets evne til at skabe en øget 
bevidstgørelse og/eller til efterfølgende at udløse nye tiltag - og hos hvilke 
aktører? Der kan vælges mellem stor, mellem, lille og ingen for hver af 
følgende: 
 
 Politisk niveau        
 Miljøstyrelsen/Miljørådet        
 Kommuner og amter        
 Universiteter, andre vidensmiljøer       
 Miljø- og forbrugerorganisationer       
 Rådgivere - konsulenter       

 
 Følgegruppen        
 Fagligt netværk       
 Brancheforening       
 Investorer        

 
 Underleverandører        
 Produktudviklere og designere       
 Producenter        
 Servicevirksomheder        

 
 Importører        
 Grossister        
 Detailhandel        

 
 Professionelle offentlige indkøbere        
 Professionelle private  indkøbere        
 Forbrugerne    

 
 Andre 
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8. Markedsandele og eksport i tilknytning til projektet  
 
 
Dette spørgsmål er alene indlagt for den projekttype der betegnes 
”Produktudvikling og produktionsprocesser”. Spørgsmålet er således primært 
rettet mod projekttilskud der gives til enkeltvirksomheder. I en senere fase bør 
overvejes, om spørgsmålet i en anden form kan være relevant for alle 
projekter. 
 
 
Formål: 
Spørgsmålet har til formål at give mulighed for at udtrække indikatorer med 
relation til markedsandele, dansk produktion og eksport.  
 
Virksomhederne skal svare på: 
 
 Hvor stor en dansk markedsandel har danske producenter på 

produktområdet?        
 Hvor stor en andel af den danske produktion eksporteres?        
 Hvor stor en andel af den danske produktion er omfattet af projektet?        
 Hvor stor en andel (i markedsandel) af de danske procenter forventes at 

ændre sin produktion som følge af projektet ?         
 Hvis tilskudsmodtageren er en enkelt virksomhed, hvad udgør da jeres 

danske markedsandel?    
 
For hvert spørgsmål skal vælges mellem 4 størrelser: 
 Stor > 65 %  
 Mellem 30-65 %  
 Lille < 30 %  
 Ingen < 5 % 
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Spørgsmål 10: Hvad er baggrunden for projektet? 
Der ønskes med en række spørgsmål belyst, dels hvorvidt ansøger er bekendt 
med, om projektet er knyttet til tidligere projekter eller andre 
programindsatser, dels hvilke motiver der ligger bag projektet. 
 
Formål: 
En kortlægning af i hvilket omfang projekter under programmet medfører nye 
programaktiviteter er et væsentligt element i en vurdering af den samlede 
miljøeffekt af et projekt, som ikke i sig selv indeholder en miljøforbedring. 
Sådanne projekters succes kan vurderes på, i hvilket omfang de har en 
spredningseffekt f.eks. ved at det sætter gang i andre projekter. 
En opsamling af de motiver, der ligger bag det enkelte projekt kan bidrage til 
indkredse om visse motiver trænger kraftigere igennem end andre på 
forskellige faglige områder eller i forhold til forskellige aktører på markedet. 
 
I spørgeskemaet anmodes bevillingsmodtagere om i givet fald at anføre 
journalnummeret på et eventuelle projekter som har været "fødselshjælpere" 
for projektet. Som anført tidligere i dette kapitel (se side 5) foreslås det 
ligeledes at lade Miljøstyrelsens sagsbehandler anføre sådanne data, da 
sagsbehandleren formodes lettere at kunne forbinde projekterne med 
hinanden og ligge inde med de journalnumre, som er nødvendige for at 
forbinde projekterne i MEV-systemet. 
 
Som mulige motiver foreslås: 
• Projektet er sat i værk som opfølgning på en evaluering 
• Projektet er sat i værk som følge af en efterspørgsel af resultatet hos 

målgruppen 
• Projektet er sat i værk som følge af ny viden som muliggør projekter 
• Projektet er en integreret del af et planlagt udviklingsforløb hos 

tilskudsmodtageren 
• Projektet er sat i værk som led i en konkret udbudsrunde hos 

Miljøstyrelsen 
 
Fra miljøkompetenceordningens eksisterende evalueringsskemaer er hentet 
følgende muligheder, som virksomheder anmodes at forholde sig til: 
• miljøforbedring og synlig indsats er en del af virksomhedens (fremtidige) 

idegrundlag 
• lavere produktionsomkostninger 
• opfyldelse af myndighedskrav (ind- eller udland) 
• forventede nye myndighedskrav 
• ønske om større omsætning/indtjening 
• kunder kræver mere miljøvenlige produkter og bedre miljødokumentation 
• konkurrencehensyn (konkurrenter har miljørigtig produktion) 
• udsigt til miljøafgifter 
• dokumentationsbehov overfor kunder 
• hensyn til medarbejdere (miljø/arbejdsmiljø/engagement) 
• behov for viden og kompetence hos medarbejdere 
• behov for løbende udvikling af virksomhedens organisation samt øget 

kompetence hos ledelsen 
• bedre mulighed for kapitalskaffelse 
• bedre image 
• bedre samspil med myndigheder 
• udsigt til dyrere forsikring 
• billigere bortskaffelse/genanvendelse 
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Spørgsmål 11: Hvor langt er vi fra en optimal miljøsituation?  (inden for det 
indsatsområde projektet omhandler) 
 
Formål: 
Sigtet med spørgsmålet er at give bevillingsmodtagere - og dermed aktører 
inden for IPP - mulighed for at komme med et hurtigt bud på, hvor langt vi er 
i Danmark fra en optimal (forstået som ideel) miljøsituation på det område 
som projektet handler om. Selvom det er en meget forenklet problemstilling 
kan det være interessant at se, om der er forskellige vurderinger blandt 
forskellige aktører på de samme indsatsområder.  
 
Spørgsmålet skal ses i tilknytning til spørgsmål 12. 
 
Et klik øverst på skalaen registrerer, at bevillingsmodtagere mener vi er tæt på 
det optimale stadium, mens et klik nederst betyder, at vi er meget langt fra det 
optimale stadium. Skalaen dækker over en opdeling i 10 niveauer. 
 
 
 
 
 
 
 



 33

 

 
 
 



 34 

Spørgsmål 12: Barrierer for en miljørigtig udvikling på området 
 
Bevillingsmodtageren opfordres til i forlængelse af spørgsmål 11 at anføre, 
hvilken indsats der mangler overfor - eller fra - hvilke aktører, dvs. hvor de 
væsentligste barrierer for en fortsat miljørigtig udvikling på området er. 
Besvarelsen kan uddybes kvalitativt. 
 
Endvidere skal anføres, hvor projektets hovedindsats ligger, idet der ikke 
nødvendigvis er sammenfald mellem barrierer og projektets 
målgruppe/indsats, da projektet f.eks. kan rette sig mod et enkelt aspekt eller 
kan være en forudsætning for senere at iværksætte aktiviteter, som kan 
nedbryde nogle af de barrierer, der menes at eksistere. 
 
Formål: 
Sigtet med spørgsmålet er at give bevillingsmodtagere - og dermed aktører 
inden for IPP - mulighed for at komme med et bud på, hvor barrierer og 
muligheder er på det område, som projektet beskæftiger sig med - og dermed 
bidrage til programprioriteringen.  
 
Spørgsmålet er opbygget, så det ud for de enkelte aktører - de samme som i 
tidligere spørgsmål - kan anføres om der er behov for øget viden i denne 
aktørkreds, om det handler om spredning af viden i aktørkredsen, om det 
skyldes manglende erkendelse af eksisterende viden i aktørgruppen eller om 
det drejer sig om manglende handling fra aktørgrupper som menes at kunne 
handle. 
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Spørgsmål 13: Angiv hvilken eller hvilke brancher projektet primært retter sig 
mod 
 
Bevillingsmodtageren anmodes om at udvælge de primære brancher som 
projektet er rettet imod. 
 
Formål: 
Spørgsmålet har primært til formål at kunne anvendes til sorteringsformål i 
tilknytning til krydstabuleringer. 
 
Spørgsmålet er opbygget, så hele branchekodesystemet (DB93 eller NACE) 
ligger i databasen og der kan enten indtastes selve nummer-betegnelsen (og 
derefter kan den tilhørende tekst, der dukker op, bruges som kontrol af, at 
man har skrevet rigtigt - eller der kan indtastes en tekst - f.eks. "maling" og 
herefter vises de valgmuligheder, hvor "maling" indgår og der kan foretages et 
valg. 
 
Hvis projektet går helt på tværs af brancher kan denne mulighed vælges - 
enten ved at afkrydse "generelt på fremstillingsvirksomheder" eller "ikke er 
knyttet til konkrete brancher" 
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14. Anfør hvilke led i produktkæden (livscyklus-fasen) projektet sigter på 
Bevillingsmodtageren anmodes om at anføre hvilke led i produktkæden 
projektets resultater er rettet imod - råvarer, produktion, transport (mm.), 
brug eller bortskaffelse. Alle kombinationer kan vælges. 
 
Formål: 
Måling af indsatser fordelt på produktkæden (produktets livscyklus) er et 
centralt element i livscyklusvurderinger, som MEV-systemet tilstræber at 
koble op til, idet dette giver muligheder for at udtrække data, som kan 
bearbejdes videre i LCA-modeller og hermed give mere præcise 
effektvurderinger af de miljømæssige effekter. 
 
Under hvert led i produktkæden er anført en række afkrydsningsmuligheder, 
jf. nedenstående oversigt: 
 
Råvare-leddet 
• Generelt vedr. råvare-leddet   
• Reduktion i eksisterende råvareforbrug   
• Skift til nye mindre miljøbelastende råvarer   
• Andet vedr. råvarer:    _______________ 
   
Produktions-leddet 
• Generelt vedr. produktions-leddet   
• Miljøforbedring i produktionsprocesser   
• Reduktion i udslip fra produktion   
• Ændring af et produkt, f.eks. via substitutionsprojekt   
• Udvikling af nyt produkt   
• Udvikle eller ændre metoder som overflødiggør brug af miljø- eller 

sundhedsskadeligt produkt   
• Andet vedr. produktionsleddet:   _______________  
   
Transport-leddet (mm.) 
• Generelt vedr. transport-leddet   
• Reduceret miljøbelastning fra transport   
• Mere miljørigtig emballering af produkter   
• Mindre miljøbelastning ved markedsføring af produkter   
• Andet vedr. transport mm.:    _______________   
 
Brug af produktet 
• Generelt vedr. brugs-leddet   
• Udarbejdelse af oplysningsmateriale og -systemer   
• Kampagne for miljørigtig brug   
• Andet vedr. brugssituationen:    _______________ 
   
Bortskaffelse 
• Generelt vedr. bortskaffelses-leddet   
• Fremme af genbrug   
• Fremme af genenvendelse    
• Mindre miljøbelastende forbrænding    
• Reduktion i deponering   
• Nye behandlingsmetoder   
• Andet vedr. bortskaffelse:    _______________ 
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15. Sigter projektet på nogle af nedennævnte effekter?  
 
Formål: En række projekter vil ikke kunne relateres til bestemte led i 
produktkæden (jf. spørgsmål 14), men have mere tværgående formål som det 
kan være relevant at kunne sortere efter. 
 
Politiske tiltag 
• Politiske handlingsplaner   
• Ny lovgivning eller regelsætning   
• Nye vejledninger, BAT-noter etc.   
• Andre politiske tiltag:    
   
Ledelsessystemer i virksomheder 
• Miljøledelsesprojekter i virksomheder med sigte på certificering (EMAS, 

ISO eller andet)   
• Procedurer for inddragelse af miljøhensyn i design og produktudvikling     
• Anden form for miljøledelsesprojekter    
• Generel øget miljøbevidsthed omkring produktionsprocesser i 

virksomheder    
• Tværgående udredning/kortlægning   
• Andet vedr. ledelsessystemer:    
   
Markedsføring 
• Indfrielse af miljøkrav til Svanemærket eller EU-blomsten   
• Indfrielse af miljøkrav knyttet til andre miljømærker eller 

miljødeklarationer    
• Udvikling/afprøvning af miljøkrav - dog uden at sigte på at opnå et 

bestemt miljømærke    
• Udvikling/afprøvning af nye miljødeklarationer    
• Planlægning og gennemførelse af markedsføringstiltag   
• Tværgående udredning/kortlægning   
• Andet vedr. markedsføring:     
   
Forbrug og handel 
• Udvikling/formidling af informationsmateriale og -systemer til importører 

og sælgere   
• Uddannelse af importører og sælgere   
• Udvikling/formidling af informationsmateriale og -systemer til 

professionelle indkøbere   
• Uddannelse af professionelle indkøbere   
• Udvikling/formidling af informationsmateriale og -systemer til forbrugere   
• Kampagner rettet mod forbrugere   
• Tværgående udredning/kortlægning   
• Andet vedr. forbrug/handel:      
   
Øvrige generelle indsatser 
• Generel handlingsplan for branche   
• Generel vidensopbygning og kortlægning    
• Anden generel indsats:     
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Spørgsmål 16: Angiv det eller de miljøproblemer som projektet primært retter 
sig mod 
 
Formål: 
Den valgte opdeling følger i store træk gruppekategorierne i UMIP-metoden 
(Udvikling af Miljøvenlige Industrielle Produkter), hvilket gør det muligt at 
benytte de indtastede data til beregninger i livscyklusvurderinger (LCA - Life 
Cycle Assessment), herunder kategorier i grænselandet mellem eksternt miljø 
og arbejdsmiljø  
 
Der kan vælges mellem følgende problemfelter: 
 
 Ressourceforbrug  
 Primært energiforbrug  
 Drivhuseffekt  
 Ozonlagsnedbrydning  
 Forsuring  
 Fotokemisk ozondannelse  
 Eutrofiering (næringssaltbelastning)  
 Human toksicitet  
 Økotoksicitet  
 Volumenaffald (deponering)  
 Aske/slagge  
 Farligt affald  
 Radioaktivt affald  
 Kræftfremkaldende stoffer  
 Reproduktionsskadende stoffer  
 Allergifremkaldende stoffer  
 Nerveskadende stoffer  
 Støj  
 Arbejdsmiljø - EGA  
 Projektet kan ikke specificeres blandt de nævnte kategorier eller går på 

tværs heraf  
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Spørgsmål 17: Projektets forventede effekt på udvalgte miljøindikatorer  
 
Formål:  
I regeringens bæredygtighedsstrategi indgår en række miljøindikatorer, som 
kan kobles til IPP-projekter, og i det omfang projekter kan knytte an hertil, 
kan fås en opgørelse over den forventede påvirkning af disse faktorer. Ønsket 
er at få bevillingsmodtagerens opfattelse af koblingen mellem projektet og den 
nationale indsats udtrykt i en række af de nationale bæredygtighedsindikatorer 
og hermed sammenholde programeffekten med disse. 
 
Projekter hos virksomheder anmodes om at oplyse det aktuelle forbrug og 
forventet fald i: 
• energiforbrug (kWh) 
• vandforbrug (m3) 
• affaldsproduktion (tons) 
• Emission af SO2, NOx, VOC og NH3 (tons) 
 
Projekter som sigter på at påvirke virksomheder anmodes om at oplyse den 
forventede stigning i: 
• antal miljømærkede produkter (handelsnavne), hvor status år 2001 er 

2.350 stk. (svarer til ca. 400 licenser) 
• antal certificerede virksomheder mm., hvor status år 2001 er 760 stk. - 

fordelt med ca. 580 ISO-14001 certificerede og 180 EMAS-registrerede 
virksomheder  

• antal EU-klassificerede kemikalier, hvor status år 2001 er 3.000 stk. - 
hertil kommer ca. 4.000 selvklassificerede af producenter 

• antal grønne regnskaber (f.eks. i branche)     
• antal beskæftigede (virksomhed el. sektor)     
 
Projekter som sigter på at påvirke virksomheder anmodes om at oplyse den 
forventede reduktion i: 
• kemiske forureninger i fødevarer, hvor status i år 2000 er 0,030 % (antal 

af positive prøver i % for udvalgte kemiske forureninger) 
• forbrug af kræftfremkaldende stoffer i industrien, hvor status år 1999 er 

tons 17.000 tons -  opgjort som forbrug af 23 kemikalier som hver 
anvendes i mængder over 100 tons (ex. benzin, kvarts(sand), tjærestoffer 
og råolie) 

• Udvalgte anmeldte arbejdsbetingede lidelser, hvor status år 1999 er 200 
stk., fordelt med 160 hjerneskader (CNS) fra organiske opløsningsmidler 
og 40 fra tungmetaller  

• Det totale materialebehov (TMR) pr. capita, hvor status år 1997 er 
70.000 kg (TMR-indikatoren udtrykker det træk på ressourcerne som 
Danmarks økonomi giver anledning til såvel inden for som uden for 
landets grænser)  

• trafikarbejde opgjort i CO2 emmission, hvor status er 14 mio. tons 
• Industrielle drivhusgasser (HFC, PFC, SF6, CH4 og N2O), hvor status år 

2000 er 16 mio. tons opgjort i CO2-ækvivalenter 
• CO2, hvor status er 52 mio. tons   
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Spørgsmål 18: Hvilket produktområde vedrører projektet? 
  
Med udgangspunkt i listen over uønskede kemikalier og den tilhørende 
oversigt over, hvilke produktområder kemikalierne optræder i, er udvalgt en 
liste over "kemi-relevante" produktområder. Listen bør tilpasses 
sagsbehandlernes behov og erfaringer, da særlige produktområder evt. skal 
fremhæves. 
 
Formål:  
Svarene giver mulighed for at opdele indsatsen mod uønskede kemikalier efter 
relevante produktområder. 
 
Der afkrydses hvilket produktområde projektet er rettet imod: 
    
• Elartikler, inkl. hårde hvidevarer     
• Fuge- og spartelmasse   
• Andre byggematerialer     
• Maling og lak     
• Lim     
• Kosmetik og personlig pleje     
• Legetøj     
• Tekstiler     
• Rengøringsmidler     
• Vaskepulver     
• Smøreolier/midler     
• Rustbeskyttelse     
• Trykfarver     
• Tilsætningsstoffer til fødevarer     
• Tilsætningsstoffer i pesticider mm.     
• Andet:     
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Spørgsmål 19: Markedsomsætning – hvor stor er omsætningen og eksporten 
for det produktområde projektet retter sig mod? 
 
Dette spørgsmål optræder alene for projekter klassificeret under 
produktudvikling og procesomlægning 
 
Formål: At gøre det muligt at udtrække data der sammenstiller den 
miljømæssige indsats med den økonomiske tyngde for det produktområde, 
som projektet er rettet imod. 
 
Der anmodes om at vælge mellem 8 beløbsgrupper - den laveste som er 
"mindre end 20 mio. kr." op til den højeste som er "mere end 10 mia. kr." for 
hver af følgende kategorier: 
 
• Omsætningen i Danmark for produktområdet? 

- heraf dansk produceret? 
- heraf importeret? 

• Hvor stor en del af omsætningen forventes påvirket af projektet? 
• Hvor stor er den danske eksport? 
 
Hvis tilskudsmodtageren er en enkelt virksomhed anmodes yderligere om 
følgende:              
         
• hvad udgør jeres omsætning på produktområdet? 
• hvor stor er jeres eksport på produktområdet? 
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Spørgsmål 20: Vil projektet bidrage til en effekt på arbejdsmiljøområdet - og i 
givet fald hvilke?  
 
Det sidste af de generelle spørgsmål er hentet fra den eksisterende 
slutevaluering i Miljøkompetenceordningen og handler om 
arbejdsmiljøaspektet. 
 
Formål: Spørgsmålet sigter ikke direkte på en miljøeffekt, men det anses for 
relevant at gøre det muligt at udtrække data, der samkører 
arbejdsmiljøaspekter med miljøindsatser, dels for at lokalisere synergieffekter, 
dels for i højere grad at kunne indkredse projekttyper og indsatsområder der 
forbinder flere formål og vurdere effekten heraf. 
 
Der kan vælges mellem følgende: 
     
• En ny eller forbedret arbejdsmiljøpolitik/målsætning     
• Øget offentlighed om arbejdsmiljøaspekter     
• Øget hensyn til arbejdsmiljø     
• Etablering af rutiner, kontrol og vedligeholdelse af 

arbejdsmiljøforanstaltninger     
• Forbedret information til medarbejderne om stoffer, materialer og 

maskiner     
• Øget løbende inddragelse af medarbejdere/sikkerhedsudvalg i kortlægning, 

prioritering og planlægning     
• Gennemførelse af en APV - ArbejdsPladsVurdering     
• Ny eller forbedret systematisk oplæring i forbindelse med arbejdsmiljø     
• Anden form for arbejdsmiljøfremme    
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2.3 Tekstil-programmet 

 
Projekter inden for tekstilområdet vil - ud over de foregående generelle spørgsmål – 
blive bedt om at besvare de følgende 7 spørgsmål. Indikatorer vil kunne bestå i 
kombinerede udtræk mellem besvarelser herfra og besvarelse af spørgsmål i f.eks. den 
generelle del og/eller kemi-delen. 
 
Spørgsmål C1: Hvilke af nedenstående mål vil projektet bidrage til at 
implementere?  
 
Formål:  
Med spørgsmålet ønskes belyst, hvilke af tekstilpanelet formulerede mål for 
2001-2003, projektet er rettet imod. 
  
Der kan vælges mellem følgende målsætninger: 
    
• Øge forbrugernes viden om tekstilers miljø- og sundhedsaspekter   
• Udbrede kendskabet til Blomsten og øge mærkets troværdighed   
• Øge forbrugernes efterspørgsel efter Blomstermærkede tekstilprodukter   
• Motivere de professionelle indkøbere til at købe Blomstermærkede 

tekstilprodukter   
• Få flere detailkæder og koncepthuse til at markedsføre Blomstermærkede 

tekstilprodukter   
• Få flere tekstilproducenter til at Blomstermærke deres produkter   
• Øge designeres og produktudvikleres viden om mulighederne for at tage 

miljøhensyn i designfasen   
• Skabe debat om miljøvenlige livsstilsprodukter   
• Fremme udbredelsen af Blomsten i EU   
• Andet:   
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Tekstil-programmet 
 
Spørgsmål C2: Hvilke indsatsområder er projektet rettet mod? 
 
Formål:  
Med spørgsmålet ønskes belyst, hvilke af tekstilpanelet formulerede 
indsatsområder, projektet er rettet imod. 
 
  
Der kan vælges mellem følgende indsatsområder: 
    
• Miljø i design og produktudvikling   
• Renere teknologi   
• Miljøledelse   
• Miljømærker - Information og værktøjer til producenter   
• Miljømærker - Information og værktøjer til detailhandelen   
• Stimulere forbrugernes efterspørgsel efter miljømærkede tekstiler   
• Information og værktøjer til professionelle indkøbere   
• Miljødialog og samarbejde i produktkæden   
• Internationalisering og spredning af danske erfaringer   
• Andet:   
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Tekstil-programmet 
 
Spørgsmål C3: Hvilke af følgende produktgrupper omfatter projektet ? 
 
Formål: Med spørgsmålet gives mulighed for at sortere de iværksatte projekter 
opdelt efter relevante produktgrupper. 
 
Der kan vælges mellem følgende produktgrupper: 
    
• Beklædning   
• Boligtekstiler   
• Metervarer og andre råvarer   
• Andet:    
• Irrelevant  
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Tekstil-programmet 
 
Spørgsmål C4: Hvilke kemiske funktionsgrupper på tekstilområdet er 
projektet rettet mod? 
 
Formål: Med spørgsmålet gives mulighed for at sortere de iværksatte projekter 
opdelt efter kemiske funktionsgrupper. 
 
 Der kan vælges mellem følgende funktionsgrupper: 
    
• Carriers   
• Antikrølmidler   
• Imprægneringsmidler   
• Overflademodificerende midler   
• Blødgørere   
• Biocider   
• Optisk hvidt   
• Fikseringsmidler   
• Permanente brandhæmmere   
• Emulgatorer   
• Detergenter   
• Dispergeringsmidler   
• Antistatiske midler   
• Oxidations- og reduktionsmidler   
• Spinde- og spoleolier   
• Katalysatorer   
• Forblegningsmidler   
• Opløsningsmidler   
• Metaller   
• Farvestoffer og pigmenter   
• Projektet går på tværs af funktionsgrupperne  
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Tekstil-programmet 
 
Spørgsmål C5: Hvilke kemikalier har projektet fokus på? 
 
Formål: Med spørgsmålet gives mulighed for at sortere de iværksatte projekter opdelt 
efter hvilke kemikalier projekterne er rettet imod. 
 
Der kan vælges mellem følgende kemikalier: 
    
• Azo-farvestoffer   
• Bromerede flammehæmmere   
• Nikkel   
• PVC og phthalater   
• Andre kemikalier 
• Ingen fokus på kemikalier  
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Tekstil-programmet 
 
Spørgsmål C6: Hvis projektets forventede resultater udnyttes fuldt ud, hvor 
store reduktioner i kemikalieforbrug vil da potentielt kunne opnås? 
 
Formål: Med spørgsmålet ønskes kvantificeret projekternes forventede effekt 
på de i spørgsmål C5 angivne kemikaliegrupper. Da kemikaliereduktionen i 
praksis ofte vil ske hos udenlandske underleverandører ønskes specificeret 
hvor reduktionen finder sted. 
 
For hver af kemikalierne anføres i tons den forventede reduktion hos 
• ansøgeren selv 
• (andre) danske virksomheder  
• udenlandske virksomheder  
 
Reduktionen kan angives for følgende kemikalier: 
• Azo-farvestoffer     
• Bromerede flammehæmmere     
• Nikkel     
• PVC og phthalater     
• Andre kemikalier:      
• Andre kemikalier:      
     
Hvis spørgsmålet er irrelevant i forhold til projektet kan dette anføres.  
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Tekstil-programmet 
 
Spørgsmål C7: På hvilken måde vil projektet fremme miljømærkede tekstiler? 
 
Formål: Med spørgsmålet ønskes belyst hvilken effekt der forventes på 
markedet og hos markedsaktørerne i forhold til at fremme miljømærkede 
produkter. Ud over de sorteringsmuligheder det giver kan en række af 
valgmulighederne knytte an til indikatorer som kan eftervises ved 
efterfølgende evalueringer. 
 
Der kan vælges mellem følgende måder at fremme miljømærkede produkter 
    
• Lettere at opfylde dokumentationskrav i miljømærkekriterierne   
• Flere miljømærkede produkter på markedet   
• Større efterspørgsel hos professionelle private indkøbere    
• Større efterspørgsel hos professionelle offentlige indkøbere    
• Større efterspørgsel hos private forbrugere   
• Større kendskab til Blomsten hos danske producenter   
• Større kendskab til Blomsten hos dansk detailhandel   
• Større kendskab til Blomsten hos danske forbrugere   
• Større kendskab til Blomsten internationalt   
• Ikke relevant for projektet   
• Andet:   
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2.4 Kemikalie-programmet 

 
Projekter inden for kemikalieområdet vil - ud over de foregående generelle spørgsmål 
– blive bedt om at besvare de følgende 2 spørgsmål. Indikatorer vil kunne bestå i 
kombinerede udtræk mellem besvarelser herfra og besvarelse af spørgsmål i f.eks. den 
generelle del og/eller kemi-delen. 
Det vil være relevant at lade mange projekter under andre indsatsområder besvare de 
2 spørgsmål under kemikalieprogrammet, da det giver mulighed for bedre tværgående 
indikatorer for kemi-indsatsen. 
 
Spørgsmål 1: Indebærer projektet et reduceret forbrug eller emission af 
uønskede kemikalier, jf. "effektlisten" ? 
 
Formål:  
Med spørgsmålet gives mulighed for at sortere de iværksatte projekter opdelt 
efter hvilke kemikalier projekterne er rettet imod. Det anbefales at alle 
projekter anmodes om at besvare dette spørgsmål for at få overblik over den 
samlede indats mod uønskede kemikalier på tværs af programmet. 
 
Der kan enten skrives et CAS-nummer eller et kemikalienavn. Hele 
effektlisten er lagt ind bag spørgeskemaet, og når der skrives et CAS-nummer 
anføres automatisk (til tjek) det tilhørende kemikalienavn. Hvis der i 
navnefeltet skrives en del af et kemikalienavn fremkommer en oversigt med de 
valgmuligheder der svarer hertil - og der kan vælges den rette. 
 
For hver af de valgte kemikalier anmodes endvidere om den forventede 
reduktion i forbrug og/eller i emission  (mængder under 1 tons anføres med 
decimal - f.eks. anføres 50 kg som 0,05)   
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Kemikalie-programmet 
 
Spørgsmål 2: Anfør hvilke stofgrupper projektet vedrører 
 
Formål:  
Spørgsmålet har primært til formål at inspirere til overvejelser om, hvorvidt 
det kan være relevant at opdele indsatsen mod uønskede kemikalier (på tværs 
af hele programmet) på andre måder end kemikalienavne. I givet fald bør 
valgmulighederne vurderes af sagsbehandlerne med henblik på udvælgelse af 
de stofgrupper, som anses for relevante i forhold til hele programindsatsen. 
 
Der kan vælges mellem følgende stofgrupper: 
    
• Additiver - se tilsætningsstoffer     
• Bestanddele - se kemiske stoffer     
• Bioakkumulerende stoffer     
• Creosot     
• Halvfabrikata (forædlede råvarer)     
• Hjælpestoffer - se tilsætningsstoffer      
• Industriprodukter - se varer      
• Kemiske stoffer (grundstoffer og deres forbindelser - og blandinger af 

disse)     
• Miljøbelastende stoffer     
• Miljøfremmede stoffer     
• MTBE     
• Omdannelsesprodukter (stoffer opstået ved forbrænding, nedbrydning 

mv.)     
• Persistente stoffer (tungt eller ikke-nedbrydelige stoffer)     
• Phthalat      
• Produkter - se varer      
• Præparater - se kemiske stoffer      
• Restprodukter (fra forbrænding, affaldsbehandling eller 

spildevandsrensning, f.eks. slagger, flyveaske, røggasrensningsprodukter 
og slam)     

• Råvarer     
• Sporstoffer (stoffer der i små mængder er nødvendige for det naturlige 

forløb af en organismes fysiologiske processer)     
• Sundhedsfarlige stoffer     
• Tilsætningsstoffer (hjælpestoffer, additiver)     
• Urenheder (stoffer, der som følge af fremstillingsprocessen for et givet stof 

kan forefindes i dette)     
• Varer (et produkt, der har gennemgået en forædlingsproces, og hvis videre 

anvendelse ikke indebærer yderligere industriel sammenføjning eller 
bearbejdning - kaldes også færdigvarer, industriprodukter, artikler eller 
bare produkter)     

 
Hvis spørgsmålet er irrelevant kan dette anføres.   
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2.5 Programmet for Affald & Genanvendelse 

 
For dette program er udviklet spørgsmål for henholdsvis 1) udrednings- og 
vidensopbygningsprojekter samt for 2) behandlingsmetoder og 
indsamlingsordninger (hvor de sidste af hensyn til overskueligheden i 
spørgeguiden er placeret i feltet under ”produktudvikling og processer). 
 
- Affald & genanvendelse (vidensopbygningsprojekter, udredninger etc.) 
 
Spørgsmål 1: Hvad er det centrale sigte med vidensopbygningen eller 
udredningen?  
 
 
Formål:  
Sigtet med spørgsmålet er at kunne sortere projekter efter projektets centrale 
sigte. 
 
Der kan vælges mellem følgende muligheder: 
    
• Behandlingsmetoder og -teknologier som kan oparbejde fraktioner af 

affald (f.eks. til genanvendelse)    
• Teknikker til sortering og indsamling af affaldsfraktioner (for at opnå 

bedre udnyttelse af affaldets ressourcer)    
• Affaldsforebyggende initiativer    
• Undersøgelse af produktkæder    
• Vurdering af miljøledelsesværktøjer til brug på affaldsområdet    
• Modeludvikling    
• Arbejdsmiljø i tilknytning til affaldsområdet    
• Projektet går på tværs (eller spørgsmålet er irrelevant)  
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Affald & genanvendelse (vidensopbygningsprojekter, udredninger etc.) 
 
Spørgsmål 2: Hvilken affaldskilde vedrører udredningen primært?  
 
Formål:  
Sigtet med spørgsmålet er at kunne gruppere projekterne efter de opdelinger 
der anvendes i Affald 21 
 
Der kan vælges mellem følgende affaldskilder: 
 
• Husholdningers dagrenovation   
• Husholdningers storskrald   
• Haveaffald    
• Institutioner, handel og kontor 

 
• Fremstillingsvirksomheders affald 

 
• Byggeri og anlæg   
• Rensningsanlæg   
• Slagger, flyveaske mm (fra kulfyrede kraftværker) 

 
• Andet   
• Tværgående projekt  
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Affald & genanvendelse (vidensopbygningsprojekter, udredninger etc.) 
 
Spørgsmål 3: Kan udredningen henføres til nedenstående affaldsfraktioner?  
 
Formål:  
Sigtet med spørgsmålet er at kunne gruppere projekterne efter de opdelinger 
der anvendes i Affald 21 
 
Der kan vælges mellem følgende affaldsfraktioner: 
 
• Tværgående i forhold til fraktioner    
• Batterier og akkumulatorer    
• Bilaffald     
• Dæk    
• Elektriske og elektroniske produkter     
• Emballageaffald        
• Farligt affald    
• Glas    
• Imprægneret træ    
• Klinisk risikoaffald      
• Kommunalt spildevandsslam    
• Kølemøbler    
• Organisk dagrenovation   
• Organisk affald fra industrien og madaffald fra storkøkkener   
• Papir og pap   
• PCB/PCT   
• Plast  
• PVC 
• Restprodukter fra affaldsforbrændingsanlæg   
• Restprodukter fra kraftværker   
• Shredderaffald   
• Spildolie 
• Støberiaffald   
• Andet:   
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Affald & genanvendelse (vidensopbygningsprojekter, udredninger etc.) 
 
Spørgsmål 4: I hvilket omfang forventes udredningen at føre til nye tiltag?   
 
Formål:  
Sigtet med spørgsmålet er at indkredse, hvilke opfølgende tiltag der forventes 
at ville blive gennemført i forlængelse af projektet og med hvilken 
sandsynlighed -  f.eks. i form af ny vidensopbygning, udarbejdelse af 
handlingsplaner etc. eller i form af tiltag, der direkte bidrager til at opfylde 
målsætningerne på affaldsområdet. Dette bidrager til ved en efterfølgende 
evaluering at vurdere, hvad der virker bedre end andet i forhold til 
forventningerne. 
 
Der skal svares JA eller NEJ til følgende: 
 
• Forventes projektet at danne grundlag for nye tiltag med 

vidensopbygning, herunder markedsundersøgelse, holdningsundersøgelse 
og/eller udarbejdelse af handlingsplaner?  I tilfælde af JA skal anføres et 
bud på, hvor stor en sandsynlighed der forventes, for at det vil blive 
gennemført. 

 
• Forventes projektet umiddelbart at kunne udnyttes til konkrete tiltag der 

kan bidrage til målopfyldelser, f.eks. reduktion i affaldsfraktioner, øget 
genanvendelse etc.? I tilfælde af JA skal som ovenfor anføres et bud på, 
hvor stor en sandsynlighed der forventes for at det vil blive gennemført. 
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Affald & genanvendelse (vidensopbygningsprojekter, udredninger etc.) 
 
Spørgsmål 5: Påvirkning af affaldsfraktioner   
 
Formål:  
Sigtet er at kvantificere, hvor meget projektet potentielt vil kunne medføre i 
reduktioner af affaldsfraktioner jf. Affald 21, såfremt projektets resultater 
udnyttes fuldt ud. Dette giver et billede af projektets potentiale, som 
sammenholdt med andre parametre kan benyttes som grundlag for 
supplerende LCA-beregninger af miljøeffekten 
 
Der er tale om de samme affaldsfraktioner som nævnt i spørgsmål 3, idet der 
dog her er nævnt de nuværende fraktioners størrelse (her angivet 1997-tal, 
som dog bør opdateres). Med besvarelsen skal angives, hvilke affaldsfraktioner 
projektet forventes at kunne påvirke og med hvor meget (dvs. den potentielle 
effekt på fraktionerne).  
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Affald & genanvendelse (vidensopbygningsprojekter, udredninger etc.) 
 
Spørgsmål 6: Forventet påvirkning af målsætningerne inden for affald og 
genanvendelse   
 
Formål:  
Sigtet er at få bevillingsmodtagerens skøn for, hvilke af Affald 21's 
målsætninger projektet er rettet imod, og hvad den forventede effekt af 
projektet vil kunne være herpå, såfremt projektets resultater udnyttes 
maksimalt. 
 
Skemaet indeholder en oversigt over de konkrete målsætninger i regeringens 
affaldsplan "Affald 21" og der skal angives et skøn på projektets påvirkning 
heraf. 
 
For de overordnede målsætninger angives dog alene med et tal fra 0-5 
hvorvidt der forventes en lille eller stor effekt.  
 
• Det samlede ressourceforbrug, som på lang sigt skal begrænses til 25 % af 

det nuværende   
• De samlede affaldsmængder, der skal stabiliseres senest 2004   
  
 
(skemaet indeholder endvidere spørgsmål som fortsætter på næste side) 
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Affald & genanvendelse (vidensopbygningsprojekter, udredninger etc.) 
 
Fortsættelse af spørgsmål 6: Forventet påvirkning af målsætningerne inden for 
affald og genanvendelse   
 
I samme skema følger: 
 
For de konkrete målsætninger for genanvendelse, forbrænding og deponering 
er for de forskellige områder anført målsætningerne og den aktuelle status - og 
der skal ud for de områder, som projektet forventes at påvirke anføres, hvor 
mange tons der forventes øget eller reduceret med som følge af projektet - 
såfremt projektets intentioner og resultater efterfølgende udnyttes maksimalt. 
 
Målsætningerne omfatter: 
 
• Husholdningers dagrenovation 
• Husholdningers storskrald 
• Husholdningers haveaffald 
• Institutioner, handel og kontor 
• Fremstillingsindustrien  
• Byggeri og anlæg 
• Slam fra rensningsanlæg 
• Slagger, aske mv. fra kulfyrede kraftværker 
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Affald & genanvendelse (Behandlingsmetoder og indsamlingsordninger) 
 
Denne gruppe er i spørgeguiden placeret i krydsfeltet mellem "affald" og 
projekttypen "produktudvikling og produktionsprocesser", hvilket er en 
tilsnigelse, men det letter oversigtligheden  i spørgeguiden (og der eksisterer 
tilsyneladende ikke projekter af traditionel "produktudviklingstype" under 
affaldsprogrammet. 
 
Spørgsmål 1: Sigter projektet på indsamling og genanvendelse af 
nedenstående affaldsfraktioner? - og i givet fald med hvilken forventet effekt?  
 
Formål: Sigtet er at få bevillingsmodtagerens bud på, hvor store mængder der 
forventes henholdsvis indsamlet og/eller genanvendt. Der er anvendt de 
samme affaldsfraktioner som tidligere, jf. Affald 21's opdeling. 
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Affald & genanvendelse (Behandlingsmetoder og indsamlingsordninger) 
 
Spørgsmål 2: Specifikation af genanvendelsesformål 
 
Formål: Med spørgsmålet ønskes kvantitative data for den forventede effekt af 
projektet på genanvendelsen inden for produktion og andre områder. 
 
Der anmodes om angivelse af den forventede vækst i genanvendelse (i tons) 
for følgende: 
 
Genanvendelse i produktion, hvad angår 
• papir     
• glas     
• stål     
• aluminium  
• andet:  
 
Genbrug på jordareal 
• kompost     
• flydende  
 
Genbrug i konstruktioner 
• veje     
• grus     
     
Endvidere anmodes om den forventede reduktion i deponering i tons. 
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Affald & genanvendelse (Behandlingsmetoder og indsamlingsordninger) 
 
Spørgsmål 3: Hvilke affaldsbehandlingskatagorier omhandler projektet? 
 
Formål: Spørgsmålet har primært til formål at kunne opdele 
behandlingsmetodeprojekter efter behandlingstype samt hvorvidt det drejer 
sig om udvikling af en ny metode eller andet. 
 
Hvor det er relevant anføres for de nedennævnte behandlingsmetoder, 
hvorvidt projektet sigter på en af de følgende 3 muligheder: 
• udvikling af ny metode  
• optimering af eksisterende metode/proces  
• anvendelse af restprodukt  
 
Behandlingsmetoder: 
• Forbrænding     
• Bioforgasning     
• Kompostering      
• Indsamling      
• Genanvendelse      
• Genbrug      
• Genbrugsstationer      
• Deponering      
• Andet:   
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Affald & genanvendelse (Behandlingsmetoder og indsamlingsordninger) 
 
Spørgsmål 4: Hvad er projektets indhold primært rettet mod? 
 
Formål: Spørgsmålet har til formål at kunne sortere projekterne efter indhold i 
kombination med andre faktorer 
 
Der kan vælges mellem følgende projektindhold: 
 
Affaldsproduktion 

- Affaldskilder    
- Affaldstyper    
- Affaldsfraktioner    
- Kildesortering af affald    
- Intern indsamling     
- Størrelser af fraktioner og typer    

      
Affaldsindsamling og - transport 

- Indsamling    
- Transport    
- Genbrugsstationer    

      
Affaldsbehandling 
• Fysisk      

- Reduktion i størrelse    
- Sortering    
- Komprimering    

• Termisk      
- Forbrænding    
- Pyrolyse    

• Biologisk      
- Kompostering    
- Bioforgasning    

      
Affaldsbortskaffelse 
• Genanvendelse      

- Genbrug    
- Genindvinding    
- Genudnyttelse    

• Spredning på landbrugsjord     
• Deponering  
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Affald & genanvendelse (Behandlingsmetoder og indsamlingsordninger) 
 
Spørgsmål 5: Hvilke miljøaspekter er projektets hovedsigte? 
 
Formål: Sigtet med spørgsmålet er at få et overblik over de miljøeffekter der 
forventes af de igangsatte affaldsprojekter. Besvarelserne kan kombineres med 
andre faktorer og dermed også medvirke til at belyse hvilke indsatser der har 
den største nytteværdi.  
 
Der anmodes om et bud på den forventede reduktion i følgende parametre: 
 
• Besparelser i ressourceforbrug (ingen angivelse af størrelse) 
 
Energibesparelser   
• energiforbrug  (i GWh) 
• primær energi (i tons CO2) 
  
Reduktion i restprodukter     
• flyveaske (i tons) 
• tungmetaller (i kg)       
• dioxiner (i gram)  
• plastblødgørere (i tons)  
• NOx (i tons)  
• organiske stoffer (i tons)   
• andet:   
      
• Grundvand    (ingen angivelse af størrelse) 
      
• Røggas    (ingen angivelse af størrelse) 
• tungmetaller i røggas (i kg)       
• dioxiner i røggas  (i gram) 
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2.6 Miljøkompetenceordningen 

 
Denne gruppe af spørgsmål består af et større udvalg af de spørgsmål, som 
indgår i ordningens nuværende slutevaluering – med tilpasninger af enkelte 
spørgsmål her og der. 
 
Der er derfor ikke i den følgende gennemgang argumenteret særskilt for 
formålet med hver af de 12 spørgsmål, som er udvalgt for 
miljøkompetenceordningen. 
 
 
Spørgsmål 1: Hvad er sigtet med projektet?   
   
     
 etablering af en overordnet miljøkompetence   
 udarbejdelse af prioriterede handlingsplaner   
 opbyggelse af en hensigtsmæssig miljøorganisation   
 indførelse af systemer til opfølgning/styring i forhold til samlet 

organisation   
 udbygning af en miljørigtig offentlig indkøbsfunktionen, der rækker ud 

over gældende regler  
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Spørgsmål 2: Hvilken projekttype passer bedst?   
     
 etablering af miljøledelse i egen virksomhed (private og offentlig 

virksomheder, institutioner og organisationer) - individuelt eller i netværk   
 systematisk inddragelse af miljøhensyn i indkøb/salg (private virksomheder 

og organisationer) - individuelt eller i netværk   
 kompetenceopbygning i tilknytning til miljømærker, deklarationer og 

andet som er 3-partskontrollerede   
 miljøkompetence i offentlige indkøbsfunktioner   
 uddannelsestiltag på LCA/LCV-området (private 

fremstillingsvirksomheder og andre med ansvar for produktdesign og 
markedsføring/salg)   

 projekter vedr. produktudvikling med miljøhensyn inddraget i et vugge til 
grav perspektiv (private fremstillingsvirksomheder)   

 projekter knyttet til produktpanelers handlingsplaner samt 
brancheindsatser i fremstillingssektoren  

 
 
Spørgsmål 3a: Hvordan vurderer I selv virksomhedens miljøorganisering før og efter 
projektet   
 
(angiv karakter på 13-skalaen)       
     
 Før projektets start   
 Forventet niveau som følge af projektet    

 
 
 
Spørgsmål 3b: Status vedr. virksomhedens/organisationens nuværende miljøledelse:   
 
 er certificeret   
 under certificering   
 overvejer certificering   
 ønsker ikke certificering   
 ved ikke  
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 98 

 
Spørgsmål 4: Sigter projektet på at miljøledelse integreres i eller bliver en del af andre 
styringssystemer  
 
 
 nej, der forventes ikke nogen integration   
 kvalitetsstyring-system   
 økonomistyring-system   
 andet:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spørgsmål 5: Forventes projektet at føre til yderligere tiltag for renere teknologi?   
 
 ja   
 nej   
 ikke lige nu   
 ikke relevant  

 



 99

 
 
 

 
 



 100 

 
 
Spørgsmål 6a: Findes der miljømærker for virksomhedens produkter?   
 
 Nej   
 EU-blomsten   
 Svanemærket   
 Andet:   

 
 
 
 
Spørgsmål 6b: Hvis der findes miljømærker.......   
 
 deltager virksomheden i ordningen   
 produkter under godkendelse   
 vi overvejer   
 vi ønsker ikke at deltage   
 ikke relevant  

 
 
 
 
 
 
 
Spørgsmål 7: Hvilke parter forventes involveret i uddannelsesforløb og kurser?   
 
Der skal for hver af de følgende parter med tallene 0-3 angives, hvor stor en 
del der deltager (0 betyder ingen, 3 betyder alle).  
 
Endvidere skal afmærkningen foretages i et eller flere af følgende muligheder: 
 udviklingsforløb  
 kurser  
 informationsmøder  

  
Parter: 
 Ledelse       
 Funktionschefer    
 Miljøchefer       
 Miljømedarbejdere       
 Nøglemedarbejdere       
 Øvrige medarbejdere       
 Leverandører       
 Kunder    
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Spørgsmål 8: Hvilket udsagn passer bedst til projektet og forventningerne af indsatsen   
 
Angiv med et tal fra 13-skalaen for relevansen (med "0" angives "ved ikke" eller 
at det ikke er relevant ) 
 
 projektet vil bidrage til bedre organisering af miljøarbejdet   
 ledelsen vil få bedre viden og værktøjer på miljøområdet   
 miljømedarbejdere og andre nøglemedarbejdere forventes ajourført   
 medarbejderstaben vil blive bredt motiveret og bedre kvalificeret til 

miljøarbejde   
 nye færdigheder, kompetancer og holdninger til bredt gavn for 

virksomheden   
 bidrage til at formulere realistiske mål og planer på miljøområdet   
 bidrage til opfyldelse af mål og planer   
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 ikke egentlige forbedringer, men miljøforholdene vil kunne dokumenteres   
 basis for nye udviklingsaktiviteter med miljø som væsentlig parameter  

  
 
 
 
Spørgsmål 9: Forventes ansat nye medarbejdere i forbindelse med eller efter 
projektet?  
 
 Aktuelt antal ansatte: ______ 
 Der forventes ikke nogen vækst i antal medarbejdere     
 Der forventes en vækst i forhold til nuværende antal ansatte på   ___ % 

 
 
Spørgsmål 9b: Anses projektet som nødvendigt for at fastholde eller forøge antallet af 
ansatte?  
 
 Ja     
 Nej     
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Spørgsmål 10: Forventede besparelser   
 
Der angives med tallene 0-3 hvor stor en besparelse der forventes (0 betyder 
ingen besparelse, 3 betyder stor besparelse) – der kan endvidere vælges ”ved 
ikke” 
 
 hjælpestoffer 
 vand 
 energi til proces 
 anden energi 
 bedre styring af processer, nye processer 
 reduktion af spild 
 reduktion af affald 
 affaldshåndtering 
 spildevandsrensning 
 energi- og miljøafgifter 
 forsikringspræmier 
 fravær og ulykker 
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Spørgsmål 11: Forventninger til økonomiske resultater  
 
 
Der angives med tallene 0-3 størrelsen af forventningerne til økonomisk effekt 
som følge af projektet (0 betyder ingen besparelse, 3 betyder stor besparelse) 
– der kan endvidere vælges ”ved ikke”. 
 
 
 omsætning fra nye produkter 
 omsætning fra nye kunder 
 øget salg til eksisterende kunder 
 øget salg via højere pris 
 reducerede omkostninger fra råvarer/materialer 
 færre omkostninger til hjælpestoffer 
 reduceret vandforbrug 
 reduceret energiforbrug til procesformål 
 reduktion i andet energiforbrug 
 bedre produktionsstyring 
 reduktion i spild 
 bedre affaldshåndtering 
 bedre spildevandsrensning 
 reducerede energi- og miljøafgifter 
 reducerede forsikringspræmier 
 reducerede omkostninger ved fravær og ulykker 
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12. Forventning til ændring i virksomhedens miljøbelastning  
 
 
Der angives med tallene 0-5 størrelsen af den aktuelle miljøbelastning fra 
relevante belastningskilder samt forventningerne til størrelsen efter projektets 
gennemførelse (0 betyder ingen belastning, 5 betyder stor belastning). 
Endvidere anmodes oplyst, hvorvidt der kan forventes et målbart resultat.  
 
 
Belastningskilde: 
  
Virksomhedens indretning og produktion   
 Belastning fra materialer og hjælpestoffer 
 Belastning fra transport og oplagring 
 Belastning fra selve produktionsprocessen 
 Belastning fra uheld og driftsstop 

 
Virksomhedens produkter 
 Forbrug af ikke-fornybare ressourcer ved produktion 
 Forbrug af ressourcer i brugsfasen 
 Indhold af kemikalier og andre uønskede stoffer 
 Miljøbelastning i leverancekæden 
 Andre miljøbelastninger 

 
Affald og bortskaffelse 
 Belastning i egen virksomhed 
 Bortskaffelse hos kunder 
 Bortskaffelse et problem hos leverandører 
 Bortskaffelse et problem hos slutbrugere 
 Andre affaldsproblemer 

 
Indkøb af varer og tjenesteydelser 
 Belastning fra indkøbte varer 
 Belastning fra indkøbte serviceydelser 
 Belastning fra andre aktiviteter 

 
 
 
 




