Tio år med Svensk Miljöbas

Bakgrund
I början av 2000-talet konstaterade IVL Svensk Miljöinstitutet i en rapport att det runt om i Sverige
fanns ett 70-tal olika miljödiplomeringsmodeller. Mot bakgrund av det initierade Stockholms stad ett
regionalt samverkansprojekt omkring miljödiplomering under 2002.Projektet utvecklades under 2003
av Kommunförbundet Stockholms län som sedan lämnade över huvudmannaskapet till IVL Svenska
Miljöinstitutet.
IVL samordnade sedan krafterna för att de berörda utfärdarna av miljödiplom skulle enas kring en
gemensam nationell kravstandard för miljödiplomering av företag och organisationer. IVL i
samverkan med Botkyrka kommun, Göteborgs stad, Järfälla kommun, Färghandlarnas riksförbund,
FR2000, Hästnäringens miljöråd, Stockholms stad, Håll Sverige Rent, Nacka kommun, Sundbybergs
stad, Sigtuna kommun, Nynäshamns kommun drog de första penseldragen i det som kom att bli
Föreningen Svensk Miljöbas. Under resans gång fördes parallella samtal med Nutek och ESF-rådet
angående såväl omvärldsbevakning som finansiering av pågående och framtida projekt.
Dessutom fördes samtal med representanter för den norska
motsvarigheten Miljøfyrtårn. Under våren 2005 gjorde den svenska
truppen ett studiebesök till Kristiansand för att utbyta erfarenheter och
diskutera fördelar och nackdelar med olika sätt att organisera den svenska
motsvarigheten.
Föreningen Svensk Miljöbas bildades i juni 2005 i Stockholms stadshus, av
Göteborg stad, FR2000, Järfälla kommun, Stockholm stad, Hästnäringens
miljöråd, Håll Sverige Rent och Färghandlarförbundet. Övriga som deltog vid
föreningens bildande var Sinf Miljö & Kvalitet, Nutek, Nacka kommun, Botkyrka
kommun och IVL.
Till första styrelse valde mötet: Peer-Erik Carlsson – Göteborg, Cecilia Ehrenborg-HSR, Lil GusénHästnäringens miljöråd, Lars Svedje FR2000, Ellinor Avsan- Stockholms stad, Markus Ek- Järfälla
kommun, Inga-Lill Fossum – Färghandlarförbundet.
Första kravstandarden för miljöledning antogs den 2005-12-05

§ 2 Syfte
Föreningens syfte är att:
•
•
•
•
•

Verka för en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning
Förvalta, utveckla, och marknadsföra Svensk Miljöbas
Säkerställa en hög kvalitet i Svensk Miljöbas
Verka för att företag, kommunala verksamheter samt organisationer ansluter sig till
föreningen
Verka för att följa utvecklingen inom området nationellt och internationellt

Utdrag ur stadgarna som antogs 15 juni 2005

Informationsinsatser
Under hösten 2005 genomförde IVL en första informationsinsats gentemot offentliga upphandlare
omkring kravstandarden för att skapa acceptans för företagens miljöarbete.
Under 2007-2009 drev föreningen ett projekt i syfte att sprida information kring föreningen och
miljödiplomeringen i Sverige. Föreningen nådde genom projektet ca 1 000 upphandlare inom privat
och offentlig sektor.
Under 2008-2011 deltog föreningen i upphandlingsmässorna; Grön Upphandling vid två tillfällen,
Sustainability Day, Upphandling 24 och Upphandlingsdagarna vid ett tillfälle vardera.
Utöver dessa direkta informationsinsatser har föreningen annonserat i b Bygg & Fastighet, Obiz och
Express.
Föreningen drev under perioden 2009-2011 ett projekt i syfte att öka kompetensen bland
miljöföretag i att lämna anbud till offentlig sektor. Föreningen utbildade genom projektet, ca 90
personer från olika företag. Utöver det nådde föreningen ytterligare ca 1 500 organisationer med
information om Svensk Miljöbas.

Under 2011 tog föreningen fram nya logotyper, en
föreningslogotyp och en logotyp som ska användas av de
diplomerade verksamheterna. Senast 31 december ska de diplom som utfärdas vara utformade på
samma sätt oavsett utfärdare.

Kravstandard för miljöledning
Den första kravstandarden för miljöledning antogs i december 2005 och var ett resultat av ett 20-tal
organisationers samarbete.
Arbetet med att uppdatera den senaste standarden påbörjades 2008. Det hade under årens lopp
kommit kritik från upphandlare och andra kommunintressenter att de diplomerade företagen inte
var tredjepartsreviderade. Därför påbörjades arbetet med att revidera, utveckla och förtydliga
kraven framförallt kring Utfärdare av miljödiplom och revisorer. Den senaste kravstandarden antogs i
november 2010.

Ny produkt – Miljödiplomering av evenemang
Styrelsen tog i oktober 2009 beslut att lägga till en produkt – Miljödiplomering av evenemang. Under
hösten 2012 intensifieras arbetet med att ta fram en gemensam metod som ska förvaltas och
utvecklas av föreningen.

Internationellt samarbete
Föreningen har varit delaktig i ett nordiska samarbete omkring miljödiplomering, där också Danmark,
Finland och Norge deltog under flaggan Nordic Environmental Network. Utöver det har samtal förts
med det europeiska samarbetet Eurocities.

Svensk Miljöbas – ett steg mot EMAS III
Under hösten 2010 gjorde föreningen i samarbete med Miljöstyrningsrådet en jämförelse mellan
kraven i EMAS och Svensk Miljöbas. Svensk Miljöbas motsvarade 65% av EMAS och 77% av ISO
14 001. Syftet med undersökningen var att Svensk Miljöbas eventuellt kommer att få en utmärkelse
av EU enligt artikel 45 i EMAS-förordningen.

Svensk Miljöbas 2012
.

§ 2 Syfte
Föreningens syfte är att:
•
•
•
•
•

Verka för en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning
Förvalta, utveckla, och marknadsföra Svensk Miljöbas miljöledningsstandard och
dess övriga verksamhet
Säkerställa en hög kvalitet i Svensk Miljöbas
Verka för att organisationer ansluter sig till föreningen
Följa utvecklingen inom föreningens intresseområden nationellt och
internationellt

Utdrag ur stadgarna som antogs den 15 november 2010

Svensk Miljöbas styrelse består under 2012 av:
Ordförande
Peer-Erik Carlsson - Göteborgs Stad
Vice ordförande, webb- och dokumentansvarig
Ellinor Avsan - Sustema - EMS Konsult AB
Sekreterare
Morgan Pettersson - Järfälla kommun
Kassör och informationsansvarig
Annika Johansson - Miljöstegen
Ledamöterna
Eva Scharin - Nacka Kommun
Siv Jansson – Region Värmland
Eva Göransson – Jönköpings kommun
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