
Hvad kostede det samfundet da virksomhed 'X' sidste år opnåede et 

overskud på en milliard kroner?  

Det er velkendt, at virksomheder påvirker deres omgivelser, og det er som regel de 

negative påvirkninger af miljøet, der får mest opmærksomhed. Men hvad er egentlig den 

samlede påvirkning af samfundet i kroner og ører, både som gevinster og tab for 

samfundet? Det er et spørgsmål, som virksomheder og myndigheder har stillet de seneste 

år. Men hvordan kan man gøre det regnestykke op? 

Det aktuelle projekt handler om, hvilke metoder der er til rådighed for at lave regnestykket, 

og især handler det om, hvordan virksomheder kan anvende dem til at lave beregninger 

på egne vegne og bedre forstå forretningens påvirkning af omgivelserne og den rolle i 

samfund og marked. Der er meget stor interesse for emnet blandt større virksomheder i 

Danmark og i udlandet. 

Projektet blev gennemført som et samarbejde mellem COWI og Munif Mohammed, som 

bor i Australien, men laver sit ph.d. studie på Lausanne Business School i Schweitz.  

Projektet blev støttet af både COWIfonden, COWI A/S og NOVO Nordisk A/S.  

Den grundlæggende idé bag projektet er at kvantificere 'effekter' og ikke kun 'mængder', 

der udledes. Sagt lidt firkantet, er det interessant at vide, hvor meget en virksomhed 

forurener, men det er meget mere interessant, hvis man også ved, hvad konsekvensen af 

forureningen er. Og hvis man gør konsekvensen op i penge så kan man opnå flere ting – 

det er enklere at kommunikere og det anskueliggør sammenhænge mellem virksomheden 

og samfundsøkonomien. 

En udfordring er, at det at omsætte miljøpåvirkningen til penge forudsætter at man har sat 

priser på naturen og det, vi får ud af den – alt fra fuglefløjt til havudsigt og høfeber.  

Arbejdet baserede sig bl.a. på vurderinger af to eksempler på opgørelser, som allerede er 

lavet – én for PUMA og én for Novo Nordisk. Mulighederne for at anvende disse 

samfundsøkonomiske opgørelser blev diskuteret med såvel styrelser som virksomheder.  

Kort fortalt er resultatet af projektet det sæt af 'byggeklodser', som vurderes at være 

forudsætningen for en opgørelse, som er tilstrækkelig pålidelig, overkommelig og præcis til 

at kunne bruges og samtidig kan skabe forretningsmæssig værdi for virksomhederne, som 

skal lave dem. Byggeklodserne er  

• priser – dvs. omkostninger og gevinster ved forskellige aktiviteter,  

• værktøjer som gør det enkelt for virksomheder at få overblik over deres egen 

situation, 

• standardisering af opgørelserne, så de bliver sammenlignelige. 

 

 


