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Enkelt och engagerande
För att bli miljödiplomerad ska du skapa dokumenterade
rutiner. Med de verktyg som finns i miljödiplomering är detta
ett litet jobb som gör stor nytta. Medarbetare i en diplomerad
verksamhet känner ofta mer stolthet över sin arbetsplats

En enklare väg för ett
aktivt miljöarbete
Miljödiplomering är ett bra sätt
att få ordning på verksamhetens
miljöarbete och bygga upp ett
systematiskt förbättringsarbete!

Tungt vägande
Med miljödiplomering i ryggen blir livet lite enklare.
Exempelvis i en upphandling där du får frågan om vilket
miljöansvar ni tar i er verksamhet. Du får ofta en fördel jämfört
med de som inte är miljödiplomerade.

Prisvärt
Miljödiplomering är ett enklare miljöledningssystem att arbeta
med än ISO 14001. Därför kostar det också lite mindre att
diplomera verksamheten. Vill ni sedan gå vidare med ISOcertifiering så är grunden lagd.

Miljöstrategen som utfärdare
Miljöstrategen i Jönköping har arbetat i snart 20 år med
förenklade miljöledningssystem och är en hållbar partner.
Vill du veta mer om miljödiplomering? Gå in på
www.miljostrategen.se eller maila oss på info@miljostrategen.se.
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Processen för att bli
miljödiplomerad
Uppstart av miljödiplomering
Vid uppstart av miljödiplomering kan verksamheter
boka ett introduktionsmöte där vi går igenom
handledningsmaterial och kravnivå att bli
diplomerad. De flesta verksamheter klarar sig
igenom processen på egen hand utan konsultstöd.
Aktuellt handledningsmaterial tillhandahålls digitalt
via webben. Verksamheten betalar en årsavgift för
att få tillgång till detta material. I denna ingår
möjlighet att delta i en årlig informationsträﬀ samt
att via mejl eller telefon ställa frågor under
processen.

Revision
Extern revision görs årligen för miljödiplomerade
verksamheter. Efter godkänd revision får ni ett
aktuellt diplom samt möjlighet att använda Svensk
Miljöbas logotyp i sin marknadsföring.
Revisionskostnad är beroende på omfattning av
revisionen.

Licensavgift
Föreningen Svensk Miljöbas tar ut en licensavgift
för diplomerade verksamheter enligt följande (2017);
1- 10 anställda 700 kr/år
11-250 anställda 1 000 kr/år
+251 anställda 3 000 kr/år.

Frågor?
Jens Ottosson
0708-986606
jens@miljostrategen.se

Jörgen Johansson
0708-986605
jorgen@miljostrategen.se

