
 

 

FR2000 utgåva 2005-07-01 

uppfyller kraven enligt ISO 

9001:2008 

 
Utgångspunkten vid revideringen av ISO 

9001 var att inte tillföra eller ta bort krav. 

Detta har hållits men vid tydliggöranden av 

kravavsnitt kan det faktiskt bli så att krav 

kan ha blivit mer eller mindre skärpta, 

beroende på ordalydelser. Vid genomgång 

av den nya ISO-standarden har vi inte 

funnit att vi skulle behöva revidera 

FR2000. FR2000 Verksamhetsledning 

uppfyller således kraven i den reviderade 

standarden ISO 9001:2008. 

 

Svensk Miljöbas 
 

Styrelsen i FR2000 i Sverige ekonomisk 

förening ha tagit beslutet att inte vara 

medlemmar i Svensk Miljöbas och därmed 

faller också rättigheterna att revidera emot 

systemet. De certifierade företag som idag 

har SMB:s logotyp på sitt certifikat 

bibehåller detta fram till att det är dags för 

omrevision. Vi har inte tagit ut någon extra 

kostnad för att företaget ska få SMB:s 

logotyp på sitt certifikat. För de företag 

som har ett behov av att inneha ett diplom 

från SMB får vända sig till Svensk 

Miljöbas www.svenskmiljobas.se  

 

FR2000 Forum 28 april 2009 
 

Ni har väl noterat i er almanacka att 

FR2000 Forum äger rum den 28 april. 

Forumet handlar om att synliggöra FR2000 

och diskutera upphandling. En detaljerad 

inbjudan kommer inom kort. Mer finns att 

läsa på FR2000 forums egen hemsida: 

www.fr2000forum.se  

 

 

 

 

 

 

 

Tolkningsregler och 

Revisionsregler 

 

Nu finns det nya tolkningsregler och 

revisionsregler inlagda på hemsidan 

www.fr2000.se under regler. 

 

Allmänna bestämmelser 2009-03-

06. 
Senaste versionen finns på hemsidan 

www.fr2000.se under rubriken 

offertförfrågan.  

 

Ny prislista fr.o.m. 1 maj 2009 

 

För att underlätta för företag med mer än 

20 anställda har vi lagt in ytterligare 

stafflingar upp till ≥ 50 anställda.  

 

Utbildningar 

 

Konsultkurs FR2000 Verksamhetsledning, 

1+1 dag. 

Tid:26 maj och 3 september. 

Plats: Stockholm. 

 

FR2000 kurs  

Tid:18-19 mars: 

Plats: Ånge. 

 

FR2000 kurs 

Tid: 6-7 maj  

Plats: Hovmantorp. 

 

Information om kurserna hittar ni på vår 

hemsida www.fr2000.se  
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