Miljöberättelse ska företaget sända in till
FR2000-kansliet i samband med
revisionen. P

Januari 2007

Grönt ljus för FR2000 att
certifiera företag enligt
Svensk Miljöbas
FR2000 får nu certifiera företag enligt den
nya kravstandarden Svensk Miljöbas.
Svensk Miljöbas är gemensam
kravstandard för småföretagsanpassade
miljöledningssystem och är den
gemensamma nämnaren för flera av
landets miljödiplomeringar/certifieringar.
Den nationella kravstandarden kommer
underlätta både för inköpare som ställer
miljökrav och för småföretag som vill föra
fram sitt miljöarbete. Detta kan ske genom
att tydliggöra för inköpare och upphandlare
vilka krav de olika miljöledningssystemen
uppfyller, så att man kan jämföra med
exempelvis ISO14001.
Svensk Miljöbas förvaltas av en ideell
förening kallad Föreningen Svensk
Miljöbas. Se även www.svenskmiljobas.se
För företag som initialrevideras eller
omrevideras under 2007 och framåt,
kommer våra revisorer att granska även
kraven enligt Svensk Miljöbas vilket
innebär att man tydligt ska ha gjort en
miljöberättelse. För företag som
tillämpningsrevideras fr.o.m. 1 januari
2007 och fram till aktuellt datum för
omrevision, gäller att de särskilt begär att
de ska granskas enl. kraven i Svensk
Miljöbas och att de vill ha ett nytt
certifikat.

På certifikatet kommer det att läggas till
Svensk Miljöbas logotyp som bevis på att
företaget även uppfyller kraven.
I korthet innebär en miljöberättelse en
beskrivning av vad jag har åstadkommit
under den gångna perioden
(= revisionsåret) i förhållande till mina
miljömål. Följande huvudrubriker kan
tjäna som vägledning för en
miljöberättelse,
• Fakta om organisationen
• Verksamhet
• Miljöpolicy
• Befintligt miljöarbete
• Miljöpåverkan
• Handlingsprogram
• Övrigt
Företaget själv måste klargöra för
revisorn om man vill ha med Svensk
Miljöbascertifieringen eller ej.

Planerade aktiviteter under
2007 som föreningens styrelse
beslutat
Ett marknadsföringspaket kommer att tas
fram som ett hjälpmedel till certifierade
företag för att hjälpa till med den lokala
marknadsföringen. Detta paket är också
tänkt som ett materiel att kunna användas
till medlemsorganisationernas interna
rekrytering.
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Information till kommuner och landsting
om vad FR2000 Verksamhetsledning står
för och vilka krav som uppfylls.
Marknadsföring av konceptet gentemot
större kunder och kundgrupper.
Medverkan på kvalitetsmässan i Göteborg
den 20-22 november.
Föreningen ska under året arrangera en
eller flera internrevisionskurser i egen regi.

Hemsidan
Senaste nytt om FR2000 hittar du på vår
hemsida www.fr2000.org. Där finns också
uppdaterade listor på certifierade organisationer, konsulter och revisorer. Vårt kursutbud, våra trycksaker och andra hjälpmedel presenteras. Du kan också använda
vårt diskussionsforum för att utbyta synpunkter om FR2000.
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