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Europeiskt förord
Detta dokument (EN ISO 14001:2015) har utarbetats av den tekniska kommittén ISO/TC 207 "Environmental
management".
Denna Europastandard ska ges status av nationell standard, antingen genom publicering av en identisk text
eller genom ikraftsättning senast mars 2016, och motstridande nationella standarder ska upphävas senast
mars 2016.
Det bör uppmärksammas att vissa beståndsdelar i denna Europastandard möjligen kan vara föremål för
patenträtter. CEN ska inte hållas ansvarig för att identifiera någon eller alla sådana patenträtter.
Detta dokument ersätter SS-EN ISO 14001:2004.
Denna Europastandard har utarbetats under mandat som CEN fått av Europeiska Kommissionen och EFTA.
Den stöder grundläggande krav i EUs direktiv.
Enligt CEN/CENELECs interna bestämmelser ska följande länder fastställa denna Europastandard: Belgien,
Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz,
Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.
Ikraftsättningsnotering
Texten i den internationella standarden ISO 14001:2015 har godkänts av CEN som Europastandard utan
någon ändring.
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Orientering
0.1

Bakgrund

Att uppnå balans mellan miljö, samhälle och ekonomi anses väsentligt för att nutida behov ska kunna uppfyllas
utan att kommande generationers möjligheter att uppfylla sina behov menligt påverkas. Hållbar utveckling är
ett mål som uppnås genom att skapa balans mellan de tre dimensionerna av hållbarhet.
Samhällets förväntningar på hållbar utveckling, transparens och ansvarighet har utvecklats med allt strängare
lagstiftning, ökad belastning på miljön till följd av föroreningar, ineffektivt utnyttjande av resurser, olämplig
avfallshantering, klimatförändringar, försämring av ekosystem och förlust av biologisk mångfald.
Detta har medfört att organisationer antagit ett systematiskt sätt att arbeta med miljöledning genom att införa
miljöledningssystem i syfte att bidra till den miljömässiga dimensionen av hållbarhet.

0.2

Syftet med ett miljöledningssystem

Syftet med denna standard är att förse organisationer med ett ramverk för att skydda miljön och reagera på
förändrade miljöförhållanden i balans med socioekonomiska behov. Standarden specificerar krav som gör
det möjligt för en organisation att uppnå de avsedda resultat som den sätter upp för sitt miljöledningssystem.
Ett systematiskt sätt att arbeta med miljöledning kan förse högsta ledningen med information som på lång
sikt kan skapa framgång och möjligheter att bidra till hållbar utveckling, genom att:
— skydda miljön genom förebyggande eller mildrande av negativ miljöpåverkan;
— mildra miljöförhållandens potentiella, negativa effekter på organisationen;
— underlätta för organisationen att uppfylla bindande krav;
— förbättra miljöprestandan;
— styra eller påverka hur organisationens produkter och tjänster konstrueras, tillverkas, distribueras,
konsumeras och hanteras som avfall genom tillämpning av ett livscykelperspektiv som kan förebygga att
miljöpåverkan oavsiktligt flyttas till någon annan del av livscykeln;
— uppnå finansiella och operativa fördelar som kan åstadkommas genom införande av miljömässigt sunda
alternativ, vilka stärker organisationens marknadsposition;
— kommunicera miljöinformation till relevanta intressenter.
Denna standard är, i likhet med andra internationella standarder, inte avsedd att användas för att öka eller
förändra de legala kraven på en organisation.

0.3

Framgångsfaktorer

Hur framgångsrikt ett miljöledningssystem är beror på engagemanget på alla nivåer och i alla funktioner
inom organisationen, under ledning av den högsta ledningen. Organisationer kan utnyttja möjligheter att
förebygga eller mildra negativ miljöpåverkan och förstärka positiv miljöpåverkan, i synnerhet sådan som har
strategiska och konkurrensmässiga effekter. Högsta ledningen kan effektivt hantera risker och möjligheter
genom integrering av miljöledning i organisationens verksamhetsprocesser, strategiska inriktning och
beslutsfattande, genom anpassning av dem till andra affärsmässiga prioriteringar och genom införande av
miljöledning i det övergripande ledningssystemet. Att visa på en framgångsrik tillämpning av denna standard
kan försäkra intressenter om att ett effektivt miljöledningssystem finns på plats.
Att införa denna standard garanterar dock inte i sig optimal miljönytta. Tillämpningen av denna standard kan
variera mellan olika organisationer, beroende på deras förutsättningar. Två organisationer kan utföra snarlika
aktiviteter men ha olika bindande krav, åtaganden i sin miljöpolicy, miljöteknik och miljöprestandamål, men
båda kan ändå uppfylla kraven enligt denna standard.

v
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Detaljnivån och komplexiteten på miljöledningssystemet varierar beroende på organisationens förutsättningar,
miljöledningssystemets omfattning, bindande krav samt karaktären på organisationens aktiviteter, produkter
och tjänster, inklusive miljöaspekter och åtföljande miljöpåverkan.

0.4

Planera-Genomföra-Följa upp-Förbättra (PDCA)

Det angreppssätt som ligger till grund för miljöledningssystem bygger på modellen Planera-Genomföra-Följa
upp-Förbättra (PDCA – ”Plan-Do-Check-Act” på engelska). PDCA-modellen beskriver en iterativ process
som organisationer kan använda för att uppnå ständig förbättring. Den kan tillämpas på ett miljöledningssystem och på vart och ett av dess enskilda element. PDCA kan i korthet beskrivas på följande sätt:
— Planera: upprätta vilka miljömål och processer som behövs för att åstadkomma resultat som överensstämmer med organisationens miljöpolicy.
— Genomföra: införa processerna enligt planen.
— Följa upp: övervaka och mäta processerna med utgångspunkt i miljöpolicyn – vilket innefattar åtaganden, miljömål och verksamhetskriterier – och rapportera resultaten.
— Förbättra: vidta åtgärder för ständig förbättring.
Figur 1 visar hur det ramverk som introduceras i denna standard skulle kunna integreras i en PDCA-modell,
vilket kan underlätta för nya och befintliga användare att förstå betydelsen av ett systematiskt angreppssätt.

Figur 1 — Sambandet mellan PDCA och ramverket i denna standard

0.5

Innehåll i denna standard

Denna standard uppfyller ISO:s krav på ledningssystemsstandarder. Dessa krav innefattar övergripande
struktur, identisk grundtext samt gemensamma termer och definitioner, utformade för att vara till hjälp för
användare som inför ledningssystem baserat på två eller flera standarder.
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Denna standard innefattar inte krav som är specifika för andra ledningssystem, för t.ex. kvalitet, arbetsmiljö,
energi eller ekonomi. Denna standard gör dock att en organisation kan tillämpa ett gemensamt arbetssätt
och riskbaserat tänkande för att integrera sitt miljöledningssystem med kraven i andra ledningssystem.
Denna standard innehåller de krav som används för att bedöma överensstämmelse. En organisation som vill
visa överensstämmelse med denna standard kan göra det genom att:
— göra en egen bedömning eller en egendeklaration, eller
— låta överensstämmelsen bekräftas av andra parter med intresse i organisationen, t.ex. kunder, eller
— låta sin egendeklaration bekräftas av någon part utanför organisationen, eller
— söka certifiering av miljöledningssystemet av en extern organisation.
Bilaga A innehåller förklaringar avsedda att förhindra feltolkning av kraven i denna standard. Bilaga B innehåller en översiktlig teknisk jämförelse mellan den tidigare utgåvan av denna standard och denna utgåva.
Vägledning för införande av miljöledningssystem finns i ISO 14004.
I denna standard används följande verbformer:
—”ska” anger krav;
—”bör” anger rekommendation;
—”får” anger medgivande;
Svensk ANM.

Engelskans "may" översätts i vissa fall med "kan" eller "skulle kunna”.

—”kan” anger möjlighet eller förmåga.
Information markerad ”ANM.” (anmärkning) är avsedd att underlätta förståelsen eller användningen av dokumentet. Anmärkningar till termposter i avsnitt 3 ger ytterligare information som kompletterar termuppgifterna och de kan innehålla anvisningar rörande användningen av en term.
Termer och definitioner i avsnitt 3 är systematiskt arrangerade, men ett alfabetiskt register finns i slutet av
dokumentet.
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