
 

Miljödiplomering 
Är ditt företag intresserade av att bli miljödiplomerade? 

Här på Loxia kan vi hjälpa dig och ditt företag framåt i ert arbete för att bli Miljödiplomerade enligt 

Svensk Miljöbas. Hos oss finns en miljörevisor med fyra års erfarenhet av miljödiplomering och som 

är godkänd att utföra revisioner enligt Svensk Miljöbas kravstandard, www.svenskmiljobas.se.  

Varför Miljödiplomering? 

Syftet med ett miljöledningssystem såsom miljödiplomering är att inom organisationen arbeta 

systematiskt med miljöfrågor. Krav på miljöledningssystem kan ställas av kunder eller av andra 

intressenter exempelvis vid upphandlingar. Att ha ett väl fungerande miljöledningssystem visar inte 

bara att verksamheten har ett aktivt miljöarbete, det gör er också konkurrenskraftiga, 

kostnadseffektiva och inger förtroende.  

Revision via Loxia 

För att anlita en av Svensk Miljöbas godkänd revisor är du varmt välkommen att vända dig till oss på 

Loxia. Vi utför revision av er verksamhet utifrån kravstandarden och rekommenderar sedan 

miljödiplom förutsatt att verksamheten lever upp till kraven. Ni kan även få hjälp med framtagande 

av dokumentation inför diplomering.  

Utfärdare 

Verksamheten behöver också anlita en av Svensk Miljöbas godkänd utfärdare. Efter genomförd 

revision rapporterar revisorn till den utfärdare ni valt. Utfärdaren granskar revisionsrapport med 

underlag samt utfärdar diplom till verksamheten. Diplomet är giltigt i 1 år, därefter ska verksamheten 

revideras igen för förnyelse av diplom. 

Om Svensk Miljöbas 

Systemet bygger på en kravstandard framtagen av Svensk Miljöbas och baseras på grundkraven i ISO 

14001 och EMAS. Detta innebär att verksamheter som är miljödiplomerade har en bra grund om ett 

behov uppkommer att gå vidare till en certifiering enligt ISO 14001 eller EMAS. De största 

skillnaderna mellan systemen är att miljödiplomeringen ställer färre krav på dokumentstyrning samt 

skriftliga rutiner, och istället har mer fokus på faktiska miljöförbättringar. 

Miljödiplomering kan användas av verksamheter i alla storlekar, men lämpar sig särskilt bra för små 

och medelstora verksamheter med behov av ett miljöledningssystem med mindre dokumentation 

och lägre kostnader. 

Hur går det till? 

För att bli en miljödiplomerad verksamhet måste ni visa att ni lever upp till kraven i Svensk Miljöbas 

standard samt kraven som ställs enligt den metod som er utfärdare valt. Det finns ett antal metoder 

som är godkända av Svensk Miljöbas.  

För mer information, se www.svenskmiljobas.se eller kontakta Therese Elverstedt 072-225 79 94. 
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