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Miljöpolicy och miljörutiner
Svensk Miljöbas är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar utveckling och minskad
miljöbelastning genom att förvalta och utveckla den nationella miljöledningsstandarden Svensk
Miljöbas och metoden för miljödiplomerat event. Föreningen består av medlemmar från både privat
och offentlig sektor och är öppen för organisationer som har intresse att arbeta enligt föreningens
syften.
Föreningen utbildar och godkänner revisorer i Svensk Miljöbas kravstandard. Revisorerna har rätt att
revidera och godkänna verksamheter inför att en godkänd utfärdare delar ut Svensk Miljöbasdiplom.
Föreningen har en stor positiv miljöpåverkan på sina intressenter och andra i vår/sin omgivning.
Svensk Miljöbas standard medverkar till, och det är också föreningens syfte, att minska företags och
andra organisationers miljöpåverkan. Huvudsakligen arbetar vi med detta genom att verka för att
öka antalet giltiga Svensk Miljöbasdiplom.
Föreningens prioriterade områden delas in i tre huvudområden:
1. Opinionsbildning och kompetensutveckling
 Föreningen ska aktivt verka för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom styrelsen
och bland medlemmarna.
 Delta i mässor och seminarier som aktivt bidrar till en ökad kunskap om föreningens
verksamhet.
2. Resor
 Inom Sverige ska resor i första hand ske med tåg.
 Lokala resor ska i första hand ske med kollektiva färdmedel, alternativt med samåkning i
miljöbil.
 Flyg är endast ett alternativ inom Sverige om resan med tåg, båt etc. överstiger 8h.
3. Leverantörer och inköp:
 Leverantörer med ett aktivt miljöarbete ska väljas i första hand
 Varor som köps in ska företrädelsevis vara miljömärkta
 Konferensanläggningar och hotell ska bedriva ett aktivt miljöarbete
 Livsmedel som serveras ska vara ekologiska och vegetariska
Föreningen arbetar med rutiner, riktlinjer och målsättningar för att ständigt förbättra och utveckla
miljöarbetet och förebygga föroreningar, internt såväl i arbetet med att utveckla standarder och
metoder. Att följa och efterleva gällande miljölagstiftning är en själklarhet.
Antagen av styrelsen den 4 september 2014.
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