Miljödiplomering

Att implementera ett internt miljöarbete behöver inte vara
en kostsam historia
Idag är det stort fokus på miljöfrågor och det ställs högre krav på att arbeta systematiskt med hållbarhetsfrågor, inte minst inom
miljöområdet. Kraven uppkommer genom att beställare med ett systematiskt miljöarbete kräver samma systematik av sina
underleverantörer. De skall uppfylla ständiga förbättringar och miljökrav enligt ISO 14001, vilket ofta kan bli mycket kostsamt för små
och medelstora företag.

Miljödiplomering

Miljöledning

Ett kostnadseffektivt alternativ är miljödiplomering, enligt
kravstandarden från Svensk Miljöbas. Denna miljödiplomering
innefattar de viktigaste delarna inom systematisk miljöarbete från
ISO:14001, men är billigare och mindre krävande att implementera.
Diplomeringen klassas också som ett fullgott alternativ i offentlig
upphandling.

Implementeringen av det systematiska miljöarbetet sker med DEKRAs
vägledande material och konsultation. Verksamheter upplever också
många indirekta fördelar med att implementera miljödiplomering, så
som lagefterlevnad inom arbetsmiljö och säkerhet.

Miljödiplomering samt ett implementerat systematiskt miljöarbete
kan t ex hjälpa er att:
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Att ta ansvar för miljön och bidra till ett hållbart samhälle
Signalera att ni tar miljöarbetet på allvar
Stärka ert varumärke
Underlätta för er vid upphandlingar

DEKRA Industrial AB
Gamlestadsvägen 2, Box 13007
402 51 Göteborg
Telefon 010 - 455 1000
www.dekra-industrial.se
Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Genom att bli en miljödiplomerad verksamhet visar ni på ett tydligt
sätt era ambitioner och får en bra grund till fortsatt miljöarbete.
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Styr er verksamhet genom en policy
Gör en utredning av er miljöpåverkan
Utarbeta handlingsplaner och mål
Följ er verksamhet genom nyckeltal
Utbilda och engagera personalen i miljöfrågor
Effektivisera och belys miljöpåverkande processer
Följ upp verksamhetens prestationer
Arbeta med ständiga miljöförbättringar

DEKRA - Global partner for a safe world
DEKRA verkar för ökad säkerhet inom en rad branscher via oberoende
besiktning, provning och certifiering. Vi finns på 28 orter i Sverige och
är Europas ledande företag inom teknisk kontroll med 44 000
medarbetare i 60 länder.

