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Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 
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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för och beskriva miljölagstiftning, miljörevisioner, miljöledning och deras
betydelse i organisationers miljöarbete
2. redogöra för ingående moment, inklusive identifiering av miljölagstiftning, vid
implementering av ett miljöledningssystem
3. genomföra moment av en miljöutredning och ge förslag för en fortsatt
miljöledningsprocess
4. kritiskt granska och utvärdera miljöbedömningar och miljöledning
5. beskriva och diskutera miljölagstiftning  och miljöledning i skriftliga och muntliga
redovisningar.

Kursens innehåll Riktlinjer, standarder och verktyg för miljöledning och miljörevision
Miljöutredning inklusive identifiering av lagar och andra krav och miljöaspekter och
värdering av dessa
Krav på miljöledningssystem, inklusive miljömål, miljöpolicy och åtgärder
Miljörevisioner i organisationer inklusive planering, genomförande och rapportering
Begrepp inom miljörätt, svensk miljölagstiftning och koppling till internationell miljörätt
Olika aktörers roller och ansvarsområden inom miljöprocesser



Sida 2 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

Anmälan, tillståndsprövning, miljöbedömningar, beslutsfattande, kontroll, uppföljning och
vitesföreläggande

Undervisning Föreläsningar, projektarbete, seminarier, uppgifter och handledning 

Förkunskaper Miljövetenskap: introduktion och projekt 15 hp eller Introduktion till miljöteknik 7,5 hp eller
motsvarande

Examinationsform Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter och seminarier
 
0010 Skriftlig tentamen 4 hp, examinerar lärandemål 1-5, betyg A-F
0020 Inlämningsuppgifter och seminarier 3,5 hp, examinerar lärandemål 1-5, betyg U, G

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Övriga föreskrifter Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator i samband med kursstart.

Hållbar utveckling Kursen är till övervägande del en kurs om hållbar utveckling.

Moment 
0010   Skriftlig tentamen 4 hp Betyg: AF

0020   Inlämningsuppgifter och seminarier 3,5 hp Betyg: UG


