
  

  
  

       
  

       

 

 
 

 

Välkomna på möte inom SIS arbetsgrupper för LCA & Miljökommunikation! 

Varmt välkomna på möte inom SIS arbetsgrupp för LCA och Miljökommunikation som sker den 7 
oktober kl.10:00-16:00 hos Essity (adress: Mölndals bro 2, 431 31 Mölndal)! 
 
Första delen av dagen (kl.10:00-12:00) ger en bakgrund kring ISO, SIS samt pågående standardisering 
inom områdena Miljökommunikation och LCA. Den andra delen av dagen (kl.13:00-16:00) blir ett 
arbetsgruppsmöte där konkreta standardutkast bearbetas och diskuteras. Varmt välkommen att bli 
uppdaterad kring det senaste inom standardiseringen och delta gärna efter lunch på 
arbetsgruppsmötet! Arbetsgrupperna för LCA och Miljökommunikation tillhör SIS kommitté för 
Miljöledning, SIS/TK 207. 
 
Registrera din närvaro och eventuell specialkost här senast den 30 september: 
https://www.surveymonkey.com/r/NVXQNGH 
 

Inledning (Jimmy Yoler, SIS) 
Om ISO, SIS, konsensusprocessen samt nya arbeten inom miljö och hållbar utveckling.  
 
Bakgrund – Livscykelanalys (Carl-Otto Nevén, StanSam) 
För närvarande sker en revidering av standarden ISO 14044 LCA – Krav & vägledning genom ett tillägg 
av ett Annex kring allokeringsprocedurer. Även en ny Teknisk specifikation tas fram kring viktning och 
tolkning, ISO 14074. Områden som diskuteras för eventuella framtida guidning är skrivningar kring 
consequential-procedurer samt social-LCA. 
 
Bakgrund – Miljökommunikation (Ellen Riise, Essity) 
Efter en internationell genomgång av standardserien ISO 14020 Miljömärkning under 2018 sker nu en 
revidering och omstrukturering av standardserien, inkl. dess underliggande standarder, exempelvis 
miljövarudeklarationer och egna miljöuttalanden. Kom och hör vad detta innebär. Ytterligare ny del 
som föreslås av Sverige kring "Mutual Recognition av program-operatörer" startas upp inom kort.  
 

Var med och påverka! Varför behövs fler svenska aktörer? 
Ovan beskrivna revideringar och förändringar kommer äga rum år 2019-2023. För att driva den 
svenska linjen framgångsrikt är det konstruktivt om fler svenska deltagande organisationer tillkommer 
till denna arbetsgrupp. Ju fler deltagare som är med i standardutvecklingarna desto bredare 
förankring får framtida standarder till förmån för alla marknadens aktörer. ISO-standarder inom miljö- 
och hållbarhet är viktiga då de är ett stöd för organisationer att nå viktiga miljö- och hållbarhetsmål 
genom strukturerat arbete. För att vara med i SIS arbetsgrupper skall din organisation bli 
projektdeltagare i SIS/TK 207. 
 
Vad finns det för värden att vara med i standardiseringen? 

• Möjlighet att påverka standardutformningen 

• Tillgång till internationellt & nationellt nätverk 

• Hålla sig a-jour tidigt om kommande förändringar 

• Forum för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling, en lärandeprocess 

http://www.sis.se/tk207
https://www.surveymonkey.com/r/NVXQNGH

