
KONFIDENTIELLT 
 
 
 
 
 

BFS-FÖRETAGENS CHECKLISTA FÖR MILJÖFÖRBÄTTRINGAR 
 
Från kundhåll ställs allt strängare krav på leverantörernas miljöengagemang, bl a vad avser 
företagens miljöstyrningssystem och miljövarudeklaration av produkter. 
 
Målsättningen med checklistan är att den ska fungera som: 
• ett hjälpmedel för det enskilda företagets konkreta miljöprogram 
• underlag för BFS-företagens gemensamma "miljöbarometer" vars syfte är att externt 

informera om den positiva utvecklingen i branschens miljöengagemang 
• underlag för BFS-kansliets bedömning av medlemmarnas utbildnings- och 

informationsbehov. 
 
Checklistan uppdateras årligen. 
 
 
 
Insänt av: 
 
 
___________________________________________ 
Företag 
 
 
___________________________________________ 
Uppgiftslämnare 
 
 
___________________________________________ 
Befattning 
 
 
_____________________ 
Datum 



CHECKLISTA FÖR MILJÖFÖRBÄTTRINGAR 
 
Markera svaret med X Genomfört Planerar att 

genomföra 
Planerar inte  
att genomföra 
 

1. Har tagit beslut om att arbeta med 
miljöförbättringar 

 

   

2.  Har formulerat en miljöpolicy 
 
 

   

3.  Har konkreta miljömål och ett 
konkret miljöprogram 

 

   

4. Har implementerat ett 
miljöstyrningssystem. I så fall vilket? 

   

a)  EMS (Environmental 
Management System) 

 

   

b)  EMAS (Eco Management and 
Audit Scheme) 

 

   

c)  ISO 14000 
 

 

   

d)  BS 7750 
 

 

   

e)  RCP (Responsible Care Program) 
 

 

   

 f)  
 
 

   

 g) eget miljöstyrningssystem 
 
 

   

5. Har ledningens totala stöd och 
engagemang för miljöförbättrande 
arbete 

   

6.  Har utsett en miljöansvarig 
 
 

   



 
Markera svaret med X Genomfört Planerar att 

genomföra 
Planerar inte  
att genomföra 
 

7. Har givit miljöansvarig nödvändigt 
stöd genom ledningens beslut och 
genom utbildning 

   

8.  Har informerat hela företaget om 
miljöpolicyn/miljöprogrammet 

 

   

9. Har etablerat effektiva interna 
rutiner för utbildning, information 
och kommunikation rörande 
miljöfrågor 

   

10. Har tillgång till information om 
miljölagstiftning och andra 
miljöfrågor 

   

11. Arbetar systematiskt med minskning 
av miljökonsekvenserna av 
företagets verksamhet 

   

12. Arbetar systematiskt med utveckling 
av produkter som har minimal 
miljöpåverkan, som kan användas 
säkert och som utnyttjar energi och 
naturresurser effektivt 

   

13. Har en beskrivning över 
produkternas materialinnehåll 

 

   

14. Arbetar systematiskt med minskning 
av eventuella miljörisker i senare 
hanteringsled, t ex genom utbildning 
och information till kunder och 
distributörer om hur produkterna bör 
användas och deponeras säkert 

   

15. Ställer krav på underleverantörer 
baserat på företagets miljöpolicy 

  

   

16. Har strukturerad, konsekvent och 
kontinuerlig uppföljning av 
planerade och genomförda åtgärder 

   

17. Marknadsför produkter innehållande 
i huvudsak standardmaterial som är 
lätta att materialåtervinna 

   

18. Marknadsför produkter som är lätta 
att demontera 

 

   



 
Markera svaret med X Genomfört Planerar att 

genomföra 
Planerar inte  
att genomföra 
 

19. Marknadsför produkter som är enkla 
att uppgradera och reparera 

 

   

20. Tar producentansvar för 
förpackningar genom att vara 
anslutet till REPA Registret AB 

   

21. Återtar och återfyller förpackningar i 
egen regi och rapporterar detta till 
Naturvårdsverket 

   

22. Arbetar systematiskt med 
miljöförbättringar av företagets 
förpackningar 

   

23. Har genomfört miljörevision 
 
 

   

24. Informerar allmänheten om 
företagets verksamhet ur 
miljösynpunkt 

   

25. Gör livscykelanalyser över företagets 
produkter 

 

   

26. Gör miljövarudeklarationer med 
livscykelperspektiv 

 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 



Definitioner 
 
Begreppen miljöpolicy, miljömål, miljöprogram, miljöstyrningssystem, etc förklaras i Rådets 
förordning nr 1836/93 (se referens 1 nedan). 
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2. ICCs Näringslivsprogram för hållbar utveckling: Principer för miljömedvetet ledarskap. 
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