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[NYA OCH ÄNDRADE KRAV I SVENSK MILJÖBAS FRÅN 2018-01-01]

I samband med årsmötet i april 2017 antogs Svensk Miljöbas kravstandard (4:2017) som börjar gälla
1 januari 2018. Det innebär några justeringar för er som kommer att ha revision efter årsskiftet.

3.2 Ledarskap, ansvar och delaktighet
Ledningen ska2 ansvara för att miljöledningssystemet fungerar och leder till ständiga
miljöförbättringar.
Ledningen ska3:
 säkerställa ekonomiska och personella resurser för ledningssystemets införande och drift
 fördela miljöansvaret och definiera roller, ansvar och befogenheter
 skapa engagemang och delaktighet i hela verksamheten.

Vad innebär det för er som har revision efter årsskiftet?
På revisionen:
Ledningen (VD/eller motsvarande) behöver vara med på själva revisionen.
I dokumentationen:
En illustration och/eller förklaring hur ni arbetar för att kravet ska uppfyllas och hur
ansvarfördelningen ser ut med kopplade befogenheter.
Se bifogade mallar: Mall Miljöberättelse 2017 och Mall Ledarskap, ansvar och delaktighet 2017
3.6 Rutiner och instruktioner
Verksamheten ska13 utifrån de betydande miljöaspekterna utvärdera behovet av rutiner och
instruktioner.
Verksamheten ska14 följa upp och vid behov dokumentera rutiner och instruktioner.

Vad innebär det för er som har revision efter årsskiftet?
Inte så stora skillnader egentligen, däremot kommer frågeställningarna att fokusera mer på era
behov av muntliga och/eller skriftliga rutiner.
3.7 Hantering av avvikelser och förbättringsförslag
Verksamheten ska15 ha en dokumenterad beskrivning av hur avvikelser och förbättringsförslag
hanteras.

Vad innebär det för er som har revision efter årsskiftet?
I dokumentationen:
Komplettering sker i Miljöberättelse, samt att ni behöver ha en ”logg” där ni skriver upp de avvikelser
som uppkommit och hur ni hanterar dem. Utöver det så behöver ni ta med dem vid Ledningens
genomgång(se 3.14 Ledningens genomgång, nedan).
Se bifogade mallar: Mall Miljöberättelse 2017, Mall Avvikelsehantering 2017

3.14 Ledningens genomgång
Verksamhetens ledning ska29 årligen genomföra och dokumentera en utvärdering av
miljöledningsarbetet och besluta om förändringar i syfte att nå ständiga förbättringar.
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På revisionen:
Eftersom ledningen är med vid revisionen så kommer sannolikt revisorn att be ledningen berätta om
hur utvärdering av miljöarbetet sker.
I dokumentationen:
Komplettering sker i Miljöberättelse samt att ni behöver ha ett dokument där det framgår hur ni har
utvärderat och beslutat.
Se bifogade mallar: Mall Miljöberättelse 2017 och Mall Ledningensgenomgång 2017
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