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FÖRORD 
Denna rapport utgör slutrapportering av det av NUTEK finansierade projektet "Möblers och 
kökssnickeriers miljöpåverkan från ett kretsloppsperspektiv inom Träteks FoU område "Trä 
och Miljö". 

Projektet som pågått under ca ett och ett halvt år, har varit uppdelat i tre delprojekt: 

1. Miljödeklaration/LCA av möbler och kökssnickerier 
2. Avfallsströmmar relaterade till möbler och kökssnickci ier 
3. Miljöinformation 

Delprojekt 2 avrapporterades i september 1996 i Träteks P-rapport 9609072 Möbler och 
träavfall i den kommunala avfallsströmmen. 

Delprojekt 3 genererade i juni 1996 en kontenta Trätek nr 9606054 med titeln "Miljöinforma
tion till möbelindustrin, Föreskrifter, lagar, deklarationer och märkning". 

Inom delprojektets ram har Trätek också deltagit som teknisk expert i möbelbranschens arbete 
med att ta fram en handlingsplan för möbelbranschens åtaganden inför ett kommande 
producentansvar för möbler samt även deltagit som sakkunnig vid branschens möten med 
Kretsloppsdelegationen. 

Delprojekt 1 avrapporteras i och med denna rapport. I projektet Miljödeklaration av Möbler 
och Kökssnickerier har ett urval produkter från grupperna kontorsmöbler, hemmöbler och 
kökssnickerier miljödeklarerats. Inventering av data och utformningen av miljödeklara
tionerna följer t i l l stora delar den metod som utarbetats i det inom Nordic Wood, Nordiska 
FoU projektet. Miljödeklaration av träindustrins produkter. 

Detta projekt har genomförts i nära samarbete med projekt 6:1 inom FoU området Trä och 
miljö. 

En arbetsgrupp/styrgrupp har följt projektarbetet och i denna har ingått: 
Johan Carlberg Scapa Inter, Claes-Göran Falk SNIRI/ Marbodal, Rolf Swärd Samhall AB, 
Olof Hermansson Nordisk Bygginteriör AB, f d Stora Byggprodukter, (ingår även i 
referensgruppen för FoU området). Stig Inge Gustafsson Linköpings Tekniska Högskola IKP 
- Träteknik och Robert Rosenqvist Naturvårdsverkets branschexpert för ytbehandling av trä. 
Jag vill passa på och tacka gruppen för deras engagemang för projektets olika områden. 

Ett stort tack riktas även till Kari-Olof Widell som tillsammans med mig arbetat med att 
inventera och samman.ställa miljödeklarationerna. Dessutom riktas ett stort tack till Martin 
Erlandsson som med sin kompetens inom LCA/LCI området varit oss behjälplig både vad 
gäller inventeringsmetod, tolkning av resultat och med att utföra beräkningar. Ulrik Axelsson 
har också varit till stor hjälp och har genom sitt arbete med att föra in LCI data i Träteks 
databas ECO-lab givit oss möjlighet alt för framtiden på enklare sätt ta fram kvantifierbara 
miljöprofiler för olika produkter/produktgrupper. 

Jag vil l även tacka Eva Lindqvist som ser till att deklarationema får sin slutgiltiga utformning 
med text, figurer och miljöprofil. 
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SAMMANFATTNING 
Denna rapport utgör tillsammans med P-rapport 9609072, Möbler och träavfall i den 
kommunala avfallsströmmen och en internationell utblick. Kontenta 960605, Miljö
information till möbelindustrin, föreskrifter, lagar, deklarationer och märkning, L-rapport 
9608069, Data för vedum Kök och bad AB och L-rapport, Miljödeklaration av möbler och 
kökssnickerier bakgrundsdata, slutrapportering av det a\' NUTEK finansierade projektet 
"Möblers och kökssnickeriers miljöpåverkan från ett kretsloppsperspektiv" inom Träteks FoU 
område "Trä och Miljö". 

Projektet som pågått under ca ett och ett halvt år, har varit uppdelat i tre delprojekt och denna 
rapport avser delprojekt 1 Miljödeklaration/LCA av möbler och kökssnickerier. 

Ett urval produkter från grupperna kontorsmöbler, hemmöbler och kökssnickerier har miljö-
deklarerats vilket resulterat i sammanlagt 10 miljödeklarationer där data från inventeringen 
utgör underlag för miljöprofilerna i miljödeklarationerna.. Inventering av data och utform
ningen av miljödeklarationerna har genomförts i nära samarbete med FoU projekt 6:1 inom 
Trä och miljö och följer till stora delar den metod som utarbetats inom Nordic Wood, 
Nordiska FoU projektet. Miljödeklaration av träindustrins produkter. 

Huvudmålet med projektet har varit att genom att ta ft^am kvantifierbara fakta om produkter
nas miljöpåverkan öka konkurrenskraften för svensk möbelindustri och tillverkare av köks
snickerier samt stimulera och initiera till en mer miljöanpassad produktutveckling. 

Representanter för de deltagande företagen har tillsammans med Trätek diskuterat både 
branschens och Träteks erfarenheter av arbetet med att ta fram miljödeklarationer för de valda 
produkterna. 

Mycket kort kan framföras att miljödeklarationen i dess nuvarande form upplevs som svår
begriplig för företagens kunder och den ger inte svar på deras idag aktuella frågor. 

Företagen framför att det i dagsläget är viktigt att formulera ett enhetligt miljöredovisnings
system (miljödeklaration) för branschen. Systemet/deklarationen ska kunna godtas av 
branschens kunder och den ska redovisa både anläggningens miljöstatus och produkt
gruppemas miljöpåverkan. 

En projektanmälan har lämnats till Nutek med en begäran om att tillsammans med industrin 
utveckla miljödeklarationen till att "bli mer kundanpassad". Det är viktigt att projektet och 
dess resultat är förankrat både hos industrin och dess kunder och den "nya miljödeklara
tionen" ska underhand kommuniceras till andra intressenter. 



INLEDNING 
I Delprojekt 1, Miljödeklaration av Möblers och kökssnickeriindustrins produkter har följande 
företag deltagit: Edsbyverken AB, EFG Eurofumiture Group NKR AB, Gärsnäs AB, Samhall 
Lavi AB, Vediun Kök och Bad AB, Nordisk Bygginteriör AB Marbodal och Myresjökök AB. 

Ett antal produkter har miljödeklarerats och resulterat i sammanlagt 10 miljödeklarationer. 

Följande produkter är miljödeklarerade: 

Företag Produkttyp Produkt 
Gärsnäs AB Möbel för offentlig miljö Hörsalsmöbel 4370 SIF 
Samhall-LAVI AB Inredningshylla Hylla Modell 50 
EFG Partner AB, NKR Kontorsmöbel Hurts E19N61 
Kontorsmöbler 
EFG Partner AB, NKR Kontorsmöbel SkåpmedjalusiE19C62 
Kontorsmöbler 
AB Edsbyverken Kontorsmöbel Skrivbord 277 
AB Edsby verken Kontorsmöbel Jalusiskåp 443 med hylla 460 
Vedum kök och Bad AB Köksinredning Köksskåp 210040 
Vedum kök och Bad AB Badrumsinredning Badrumsskåp 53502030 
Nordisk Bygginteriör AB, Köksuppställning Kök enl tidigare standard SS 
Marbodal 914231 
Myresjökök AB Köksuppställning Kök modell Accent 

Miljödeklarationerna redovisas i Bilaga 1(10 st). 

Inventering av miljö och energidata har utförts enligt metod beskriven i Träteks rapport I 
9608070./1/ 

Miljödeklarationens utformning förklaras närmare i "Vad innehåller en miljödeklara-
tion"Träteks rapport P 9607058. Ill 

En förklaring t i l l de i deklarationen ingående data i miljöprofilen erhålls för Vedum Kök och 
Bad i Träteks rapport L 9608069./3/ 

Förklaring av bakgrundsdata för de övriga deklarationemas miljöprofiler enligt 
rapport L 9702019, Bilaga 2 .74/ 

Träteks 

En möbel består av en mängd olika material, där träbaserade material är det dominerande vid 
tillverkning av möbler i Sverige. Inventerade data för tillverkning av ingående material som 
t ex fanér, lim-, fårg- och lacksystem saknas och ingår därför inte i miljödeklarationerna. 
Under 1997 planerar Trätek att tillsammans med fårgindustrin ta fram miljödata för lim och 
lack. 

Huvudmålet med projektet har varit att fa fram kvantifierbara fakta om produktemas 
miljöpåverkan vilket kan ligga t i l l grund för att öka konkurrenskraften för svensk 
möbelindustri och tillverkare av kökssnickerier samt stimulera och initiera t i l l en mer 
miljöanpassad produktutveckling. 



K O R T METODBESKRIVNING 
Kort om L C A , life cycle assessment och L C I life cycle inventory. 
LCA är en förkortning för engelskans life-cycle assessment, livscykelbedömning på svenska. 
En LCA kan beskrivas som ett verktyg för att bedöma en produkts miljöpåverkan under dess 
livstid 

LCA är ett redskap som främst används för att värdera miljöpåverkan från olika produkter och 
processer under hela dess livscykel. En LCA delas in i fyra steg enligt SET AC ( Society of 
Environmental Toxicology and Chemistry)/5/: 

1. Måldefmition och syfte ( Goal definition and scope) 

2. Inventering (Life Cycle Inventory) 
• identifiering av material och processer över livscykeln 
• fastställa flödesscheman 
• insamla data över ingående processers emissioner och resursförbrukning 
• beräkning av materialflöden 
• beräkning av emissioner och resursförbrukning över livscykeln 

3. Utvärdering (Life Cycle Assessment) 
• gruppera data i olika miljöbelastningskategorier 
• analys/kvantifiering av olika miljöbelastningar 
• värdering och jämförelse av olika miljöbelastningar 

4. Förbättringsanalys (Life Cycle Improvement Analysis) 

Internationellt pågår ett arbete med att inom ISO 14000- serien formulera en ISO standard vad 
avser LCA. I standardarbetet har LCA främst fokuserats på de tre första punkterna. Förbätt
ringsskedet har lyfts ut och behandlas i ISO 14001 standarden om miljöledningssystem där 
syftet med att införa systemet är att uppnå ständig miljöförbättring. 

Inventeringsfas 
De olika skedena i en livscykel studeras genom att man ser på flöden in och ut, detta steg 
kallas inventeringsteget. Vid inventeringen studeras den miljöpåverkan som är förknippad 
med funktionen .som beskrivs av den funktionella enheten. Miljöpåverkan som tas med i en 
livcykelanalys är tex /6/: 

Resursanvändning /flöde in - material, energibärare från naturen 
- återvunna material från teknosfären 
- markanvändning 
- om avgränsningar införs tillkommer olika slags 

insatsprodukter (dvs ej inventerade fi^ån och med 
naturen) 

Emissioner/flöde ut - utsläpp till luft, mark och vatten. 

Miljöpåverkan för produktens alla livscykelskeden från "vaggan till fabriksgrind" summeras 
och resultatet är produktens miljöprofil. 



Allokering 
I LCA sammanhang är det logiskt att inte göra någon skillnad på olika slags produkter utan 
alla flöden ut ur processen som har ett ekonomiskt värde dvs används på något sätt är pro
dukter. Allt annat som uppkommer vid tillverkningsprocessen är avfall och skall allokeras t i l l 
de flöden som används - produkterna. 

ARBETSGÅNG I P R O J E K T E T 

Tillvägagångsätt vid beräkning av data för miljöprofilen 

Data som ligger t i l l grund för miljöprofilen grundar sig företagens egna uppgifter. Vid 
inventeringen har årsförbrukningen av ingående material (i torrhalt) tagits fram, förbrukning 
och typ av emballagematerial, årsutsläpp till luft, mark och vatten samt mängd uppkommet 
träspill och hur detta hanteras redovisats. Energianvändning fördelat på el- och värmeenergi 
på årsbas fördelas ut på inventerade processteg. Fördelningen har uppskattats av industrin. 
Med flödesschemat från inventeringssteget, se bilaga 4, som bas delas processen upp i ett 
antal steg som utgör allokeringsbasen. 

Materialinnehåll i torrhalt) i vald produkt, ingående träråvara, spånskiva, fanér, mängd lim 
och lack, metallinnehåll (t ex beslag och underreden) och plastdetaljer summeras och ger 
produktens vikt. 

Vid beräkning av produktens miljöbelastning utgår man från energiförbrukningen per inven
terat processteg (allokeringssteg) dividerat med bearbetat material t ex mängd spånskiva. Det 
ger hur mycket energi som har åtgått vid träbearbetningen för att bearbeta mängden spånskiva 
i MJ/kg . 

Utifrån kunskap om energiförbrukning per kg material per allokeringssteg fördelas sedan 
årsutsläppen för luft, mark och vatten. Resultat erhålls som gram utsläpp/kg material per 
allokeringssteg. Utsläpp till luft från företagens egen panncentral beräknas. I de fall inga egna 
utsläppsmätningar genomförts beräknas emissionerna med hjälp av faktorer för träbränsle och 
olja. Utsläpp som uppkommer vid en specifik process, exempelvis utsläpp av lösningsmedel 
vid ytbehandling belastar endast detta allokeringssteg. 

Nästa moment är att beräkna fram en företagsspecifik miljöprofil för produkten. Inventerade 
processteg ger ett antal allokeringssteg och utifrån dessa hämtas ett antal för produkten spe
cifika nyckeltal som t ex produktens vikt, pålagd mängd lack i kg torrhalt, ingående mängd 
spånskiva i produkten. Data från de olika allokeringsstegen i inventeringsdokumentet sum
meras och multipliceras med nyckeltalen. Detta ger för vald parameter t ex stoft från pann
centralen ett mått på hur mycket stoft i g som vald produkt är belastad med. 

Till den företagsspecifika miljöprofilen lägger man även ti l l motsvarande "miljödata" för de 
ingående materialen (där sådana finns tillgängliga). Exempelvis miljödata för träråvara från 
skog inklusive tillverkning på sågverk respektive för stål inklusive framställning av stål. Data 
för tillverkning av färg, lack och lim finns inte tillgängligt och ingår ej. Resultatet blir en 
miljöprofil för vald produkt från resursuttag ti l l och med fabriksgrind. 



I projektet inventerades produkter hos 3 kökstillverkare, 2 tillverkare av hemmöbler och 2 
kontorsmöbeltillverkare. Data från inventeringen utgör imderlag för miljöprofilen i miljö
deklarationerna. 

Inför besöken på företaget har aktuella miljöhandlingar inhämtats och studerats. En arbets
plan. Miljödeklaration Trämöbler, 1994-12-12/BIA, Bilaga 3 användes i början av projektet 
för att inhämta aktuella uppgifter, men ersattes under hand med ett inventeringsdokument, se 
Träteks metodrapport I 9608070. 

I projektet har vi stannat vid att genomföra inventeringssteget i en LCA. Processer, ingående 
material, energiförbrukning och utsläpp till luft, mark och vatten har inventerats utifrån vald 
produkt från "vaggan ti l l produkten lämnar fabriksgrind". Användningskedet och produktens 
slutöde har ej berörts. 

Insamling av data 
Ett flödesschema utformas för processer och produktion i vilket anges de råvaror/material som 
förbrukas, vilka processer som utförs, var biprodukter uppstår och i form av vad, var, hur och 
vilken typ av utsläpp som uppkommer, energiförbrukning fördelad på termisk energi och 
elenergi. Exempel på flödesschema från inventeringssteget i Bilaga 4. 

Allokering i projektet 
Processtegen vid industrin följer generellt följande moment enligt nedan /4/: 

Moment: Allokeringsbas: 

Generellt (kg eller dm"*) bearbetad eller 
mängd skiva i sålda produkter 

Träbearbetning (kg eller dm"*) bearbetad eller 
mängd skiva i sålda produkter 

Ytbehandling (kg) torrhalt pålagd lack/iarg 

Montering per (kg) sålda produkter 

Panncentral (MJ) använd energi * 

Intema transporter (kg eller dm^) bearbetad eller 
mängd skiva i sålda produkter 

* fördelningen baseras på årlig energianvändning och skattad fördelning av företaget. 



Olika typer av gränsdragningar av produktionssystemet leder till olika resultat. Det finns 
inga generella gränsdragningar för produktsystem som kan användas i alla studier. I vårt 
arbete anges den inventerade enheten, en möbel eller ett skåp eller en grupp av skåp ti l l 
skillnad från en LCA:s funktionella enhet. 

Utformning av miljödeklarationen 
Miljödeklarationerna biläggs rapporten. Textavsnittet har tagits fram i samråd med företaget 
och bygger på faktabaserade uppgifter. Miljöprofilen för vald produkt har beräknats genom att 
addera produktens alla komponenter och livscykelskeden från "vaggan ti l l fabriksgrind". 

Figur. Starkt förenklad bild över inventerade data. 
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I 
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Möbler' 
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Data ingår ej 

* gäller både möbel- och kökssnickeriindustri 
gäller både möbler och köksskåp 

UTVÄRDERING AV RESULTAT 
Erfarenhetsutbyte och utvärdering av delprojektet Miljödeklaration/LCA av Möbler 
och Kökssnickerier. 

Representanter för de deltagande företagen träffades den 14 januari 1997 på Trätek i 
Jönköping för att diskutera branschens och Träteks erfarenheter av arbetet med att ta fram 
miljödeklarationer för de valda produktema. 

Arbetet med att plocka fram inventerings - och miljödata har medfört ett ökat miljökunnande 
och en utveckling av företagens interna miljöarbete. Mycket kort kan framföras att miljö-
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deklarationen i dess nuvarande form upplevs som svårbegriplig för företagens kunder och den 
ger inte svar på de frågor industrin ställs inför idag. 

På fråga fi-ån Trätek om möjlighet för företagen att fä fram efterfrågade inventeringsdata blev 
svaret att det inte är komplicerat men något tidskrävande. 

För övrigt hänvisas till protokoll från mötet Bilaga 5. 

Utveckling av "Träteks Miljödeklaration" för möbler och kökssnickerier. 
Synpunkterna enligt ovan tyder på att kunden har svårt att använda miljödeklarationen som 
beslutsunderlag. Företagen i projektet har framfört ett önskemål om att miljödeklarationen 
förenklas och att det är viktigt att ett enhetligt miljöredovisningssystem (miljödeklaration) 
formuleras för branschen. Systemet/deklarationen ska kunna godtas av branschens kunder och 
den ska redovisa både anläggningens miljöstatus och produktgruppemas miljöpåverkan. 
En projektanmälan har lämnats till Nutek med en begäran om att tillsammans med industrin 
utveckla miljödeklarationen till att "bli mer kundanpassad" I detta skede är det viktigt att 
projektet och dess resultat förankras hos både industrin och dess kunder. Den "nya miljö
deklarationen" ska underhand kommuniceras med andra intressenter som exempelvis myn
digheter (SNV), miljöorganisationer, fackliga organisationer, folkhälsoinstitutet m m. 
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Bilaga 1 - Miljödeklarationer 



MILJÖDEKLARATIONER 
TRÄINDUSTRIN I NORDEN 
NK«)7(M0.VVrU V H K S \ I K K . I 

Möbel för offentlig miljö 
Hörsalsmöbel 4370 SIF 
Gärsnäs AB 

FORETAGET: 
Gärsnäs AB 
272 03 Gärsnäs 
Tel: 0414-530 00 
Fax:0414-506 16 
Kontaktpersoner: Lars Tomberg, 
Bo H Hjänre 

Miljöarbete 
- Företaget har miljöpolicy 
- Företaget har tillstånd enligt miljö

skyddslagen 
- Företaget redovisar årligen miljö

rapport i l l länsstyrelsen i Kristianstads 
län 

- Företaget uppfyller föreskrifterna för 
intcmkontroll 

- Företaget är anslutet till REPA-regist-
ret 

- Företaget är kvalitetscertifierat 1995 

PRODUKTEN: 
Miljödeklarationen baseras på uppgifter 
fi-ån 1995. 

Miljödeklarationen gäller för en hör
salsstol SIF 4370. Möbeln är tillverkad 
av massiv bok, fanerad spånsskiva, polye-
ter, beslag av återvinningsbar plast och 
metall. Metalldelarna är pulverlackerade 
eller tillverkade i mässing. 

Spånskivan, som är Svanenmärkt köps 
fi"ån svensk leverantör och uppfyller El-
norm. Bokfaner för formpressade detal
jer hämtas ft-ån Frankrike. Övriga faner 
legoskärs ur svensk bokstock. Svenskt 
massivträ köps i bokstock och sågas i eget 
sågverk. Övrigt massivt trä köps fi-ån 
dansk leverantör. Produkten lackeras med 
polyurethanlack eller enligt kundens öns
kemål. Textilen är 100% ull, som är ett 
svårantändligt naturmaterial och den är ej 
flamskyddsbehandlad. 

Produktinnehåll, kg/möbel 
Spånlamell, El 4,0 
Massivträ, faner i bok 4,7 
Plywood 1,65 
Textil, ulltyg Haväng 0,9 
Polyeter 1,2 
Stål 3,9 
Plastbeslag 0,03 
Lim + härdare 0,25 
Lack polyurethan 0,06 

Förpackning, 
Emballering i filtar, med styva kartong
sidor som återanvänds. Vid export t i l l 
kommer wellpappemballage 4 kg/möbel. 

TILLVERKNING: 
Produkten tillverkas i en modem anlägg
ning med hög teknisk nivå. 

Vid sågverk och tillverkning uppstår 
träspill som flisas och vämier anläggning
en i egen godkänd panncentral året om. 

Lack- och lösningsmedelsrester des
tilleras och återanvänds. 

Utsläpp till luft utgörs av stoft från 
pannanläggningen och lösningsmedel 
från ytbehandl ingen. 

Stoppningsmaterial, spill av polyeter 
återförs till leverantören. 

1 Skandinavien sker leverans med last
bil och företaget kräver att samtliga for
don körs på miljödiesel. 

Träprodukters kretslopp 

ANVÄNDNING: 
Möblema används i offentlig miljö. Före
taget åtar sig renovering av produkter
na innefattande omlackering, omklädsel 
samt utbyte av defekta detaljer. För hör
salar erbjuds ncdmontering, renovering 
samt uppmonteringav hela uppsättningar. 

Drivmede 

Mängd ingående råvara % vikt 
LIM OCH LACK 0,9 % 

STOPPNING OCH HXTIL 

ÖVRIGT 
TRÄBASERAT 
MATERIAL 
59% 

METAU. 11 

MASSIVT 
BOKTRA 24 

Energianvändning vid 
tillverkning av möbeln 

DIESEL 4 % 
0 U A 6 % 

SVENSK 

Inventerade steg i miljöprofilen 
(starkt förenklad bild över inventerade data 

Naturen 

Mineral-
brytning 

Skogsbruk 
Övriga 

insatsmt 

Stålverk Sågverk 

Förädlings-
Industri 

Spansl<ivor 
MDF 

Möbelindustri 

Möbel 
All tillgänglig data inventerad 
Approximativa data 
Data ingår ej 

© Trätek 



\TERVINNING: MILJÖPROFIL: ÖVRIGT: 

öretaget återtar, mot en avgift, sina pro-
ikter för återvinning. Transport sker som 
iturfrakt på egna flak. 

teranvändning 
löblema kan återanvänds på en andra-
mdsmarknad. 

laterialåtervinning 
[etallskrot lämnas för återvinning, 
ippersemballage lämnas för återvinning, 
lastdetaljema kan återvinnas eller för-
ännas. 

nergiutvinning 
råmaterialet i produkterna kan energi-
A'innas. Virke med en fuktkvot på 10-
)% har ett värmevärde pä upp ti 1116 M J/ 
v 

Aska från förbränning av obehandlat 
ämaterial kan återföras till det naturliga 
•etsloppet. 

eponering 
eponi är inget återvinningsaltemativ och 
)r undvikas. I en deponi kan nedbrytning 
:e av organiskt avfall under anaeroba 
•rhållanden (syrebrist) under bildande 
'metan. 

Miljöprofilen gäller för en hörsalsstol 
4370 SIF - från resursuttag till och med 
att produkten lämnar företaget. 

Utsläpp till luft, g per möbel 

Stoft 65 
Koldioxid 10 320 
Kolmonoxid 655 
Kolväten 60 
Kväveoxier 195 
Dikväveoxid ~ O 
Svaveldioxid 30 
Saltsyra ~ O 
Formaldehyd ~ 5 
Terpener 235 
VOC 30 
Aromatiska kolväten - O 

Utsläpp till mark, g per möbel 
Aska 
Industriavfall 
Miljöfarligt avfall 
Limavfall 

30 
< l 
<1 
<1 

Energianvändning, MJ per möbel 

Diesel 
Olja 
Svensk el (primär) 
Biobränsle 

15 
20 
55 

275 

Primärt resursuttag, g per möbel 

Olja 
Naturgas 
Kol 
Rundtimmer 

865 
<5 
<5 
45 kg 

Kommentarer till miljöpronien 
I miljöprofilen ingår miljöpåverkan med 
avseende på 
- tillverkningen vid Gärsnäs AB 
- trädata från Gärsnäs AB 
- spånskivedata, enligt Erlandsson 
- framställning av stål till beslag 
- transporter till ovan angivna processer 
Data för insatsmaterial som polyeter, tex
ti l , lack och lim ingår ej. 
FoU-arbetet redovisas i referens ( I ) , (2), 
(3). Se referens (4) för källhänvisningar. 

"Gärsnäs AB sett med miljöglasögon 
1. Material: Svensk rödbok, eget såg

verk, samarbete med lokalt skogsbruk, 
återplantering i huvudsak genom na
turlig föryngring, användning av bo
kens rödkäma. 

2. Hög tkenisk och estetisk kvalitet ger 
produkter med lång livslängd, däri
genom ekologiskt resurssnålt. 

3. God yttremiljö. 
4. God inre miljö. 
5. Transporter inom landet med egna 

bilar utan emballage". 

Referenser 
(1) Miljödeklaration av träindustrins 

produkter - sammanfattning.Nordic 
Wood, Nordisk Industrifond, 
Rapport P 9702011, Trätek. 

(2) Methodology for Environmental Ass
essment of Wood Based Products -
general and specific questions related 
to life cycle inventory. Erlandsson, M 
Rapport I 9608070, Trätek. 

(3) Vad innehåller en miljödeklaration. 
Eriandsson, M. Rapport P 9607058, 
Trätek. 

(4) Miljödeklarationer av möbler och 
kökssnickerier - bakgrundsdata. 
Axelsson U. Erlandsson M , Sterner 
M . Widell K-O, Rapport L 9702019, 
Trätek. 

Utformningen av miljödeklarationer för träprodukter har utarbetats i ett nordiskt FoU-projekt. FoU-medel har erhållits 
från NUTEK. Denna miljödeklaration har sammanställts (1997-02-28) av Margareta Sterner, Trätek 036-30 65 50. • 

Trätek 
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MILJÖDEKLARATIONER 
TRÄINDUSTRIN I NORDEN 

NR 9704031 TRÄTEK SVERIGE 

Inredningshylla 
Hylla Modell 50 
Samhall-LAVIAB 

FORETAGET: 

Samhal l -LAVIAB 
Box 116 
289 21 Knislinge 
Tel: 044-697 10 
Fax:044-611 55 
Kontaktpersoner: Jan Stridh, Lennart 
Nilsson 

Miljöarbete 
- Företaget u t för intern mil jörevis ion på 

koncemnivå 
- Företaget är inte ti l lståndspliktigt en

ligt mi l jöskyddslagen 
- Företaget har mil jöpol icy 
- Företaget uppfyller föreskrifterna för 

intemkontroll 
- Företaget är anslutet t i l l REPA-regist-

ret 

PRODUKTEN: 

Miljödeklarat ionen gäller för en inred
ningshylla (modell 50 H 179 B 148/28 
T33). Hyllan är til lverkad av obehand
lad massiv svensk gran, med monterings
detaljer av elförzinkat järn . 

ProduktinnehåU 
Massivträ av gran 
Beslag (skruv) 

kg/möbel 
20 
0,3 

Virke 
Timret kommer uteslutande f rån svenska 
skogsbruk. Enligt svenska skogsvårdsla
gens 1§ skall skogen skötas så att den 
uthålligt ger god avkastning, samtidigt som 
den biologiska mångfa lden bibehålls . Ut
över dessa grundkrav pågår försök på 
marknaden att introducera högre mi l jö 
krav på initiativ av mil jörörelser och an
dra, se t ex referens 1. 

Förpackning 
Pappersemballage tillverkat av returpap
per samt plastband av polypropylen (20 
m per förpackning). Med en sammanlagd 
vikt av 1,2 kg per möbel . 

TILLVERKNING: 

Möbelfabriken 
Det sker ingen ytbehandling av produkten 
och endast små mängder insatsmaterial i 
fo rm av elförzinkat järn används . Trä-
baserat spill säljs t i l l ett närbeläget vär
meverk. Lokalerna uppvärms med olja. 

Leverans från fabrik sker med lastbil. 

Träprodukters kretslopp 

ANVÄNDNING: 

Hyllan används för inredning i främst hem
mi l jö , men även i offentl iga mil jöer som 
kontor, skolor o dy l . En trähylla är en 
produkt med många användningsområ
den. 

Kretsloppsanpassning 
För att inte begränsa en sekundär använd
ning skall man undvika behandling av 
produkten med ämnen som innehåller 
mil jöskadliga ämnen. 

Drivmedel 

nenng 

Mängd ingående råvara % vikt 
METALL I % 

TRABASERADI 
MÄTER AL 99 

Energianvändning vid 
tillverkning av möbeln 

DIESEL 5 % 

BIOBRÄNSLE 
55% 

OUA24% 

PRIMÄR 

Inventerade steg i miljöprofilen 
starkt förenklad bild över inventerade data 
Naturen 

Mineral
brytning Skogsbruk 

Övriga 
insatsmtr 

Stålverk Sågverk 

Förädlings-
Industri 

Spånskivor 
MDF 

Möbelindustri 

Möbel 
All tillgänglig data inventerad 
Approximativa data 
Data ingår ej 

Trätek 



ÅTERVINNING: MILJÖPROFIL: ÖVRIGT: 

ttjänta träbaserade produkter tas t i l l stor 
si om hand v id avfallsstationer, där trä
aktion kan flisas och utnyttjas idag främst 
)m bränsle. 

teranvändning 
l öb lema återanvänds redan idag på en 
ingerande andrahandsmarknad. 

laterialåtervinning 
ör att underlätta återvinning så är det 
iktigt att den som använder produkten 
akumenterar eventuell behandling av 
irket. 

nergiutvinning 
irke med en fuktkvot på 20% har ett 
ärmevärde på ca 16 MJ/kg. Askan från 
behandlad produkt kan återföras t i l l det 
amrliga kretsloppet. 

'eponering 
leponi är inget återvinningsaltemati v och 
ör undvikas. I endeponi kan nedbryming 
ce av organiskt avfall under anaeroba 
irhållanden (syrebrist) under bildande 
k'metan. 

Mil jöprof i len gäller för Hyl la 50 - från 
resursuttag t i l l och med att möbeln läm
nar företaget. 

Utsläpp till luft, g per möbel 

Stoft 
Kold ioxid 
Kolmonoxid 
Kolväten 
Kväveoxider 
Svaveldioxid 

15 
4 230 

130 
25 
30 

5 

Utsläpp till mark, g per möbel 

Aska 
Industriavfall 

50 
210 

Energianvändning, M J per möbel 

Diesel 
Ol j a 
Svensk el (primär) 
Biobränsle 

5 
35 
25 
85 

Primärt resursuttag, kg per möbel 

Ol ja 
Naturgas 
K o l 

Rundtimmer 

1,2 
« 1 
« l 

25 

"Miljöpolicy för Samhal l -LAVI A B 
LAVIs arbete inom området mi l jö omfat
tar alla faktorer som påverkar såväl den 
yttre som den inre mil jön, t i l l ika material
val. Målsät tningen är att ligga före myn
dighetemas krav och lagstiftning. Detta 
uppnås genom en noggrann och kontinu
erlig bevakning av forskning och utveck
ling inom området , för att på så satt skapa 
en god beredskap inom företaget för nya 
framtida krav och lagar." 

Referenser 
(1) Mil jödeklara t ioner av träindustrins 

produkter - sammanfattning. Nordic 
Wood, Nordisk Industrifond, 
Rapport P 970201 l ,Trä tek . 

(2) Methodology for Environmental Ass
essment o f Wood Based Products -
general and specific questions related 
to l i fe cycle inventory. Erlandsson, M 
Rapport I 9608070, Trätek. 

(3) Vad innehåller en mil jödeklarat ion. 
Erlandsson, M . ,Rapport 
P 9607058, Trätek. 

(4) Mil jödeklara t ioner av möbler och 
kökssn icke r i e r -bakgrundsda ta . 
Axelsson U , Erlandsson M , Stemer 
M , Widel l K - 0 . Rapport 
L 9702019, Trätek. 

Kommentarer till miljöprofilen 
I mi l jöprof i len ingår mi l jöpåverkan med 
avseende på 
- tillverkningen vid Samlial l -LAVI A B 
- f ramstä l ln ing av stål 
- transporter t i l l ovan angivna processer 

Data för insatsmaterial som lack och l im 
ingår ej. 

FoU-arbete redovisas i referens (1), 
(2), (3). Se referens (4) för käl lhänvis
ningar. 

Utformningen av mil jödeklarat ioner för t räprodukter har utarbetats i ett nordiskt FoU-projekt - Nordic Wood. FoU-medel 
har erhållits f rån N U T E K . 
Denna mil jödeklarat ion har sammanstä l l t s (1997-02-28) av Karl-Olof Widel l , Trätek 036-30 65 50. 

© 
Trätek 

ISSN 1401-3762 



MILJÖDEKLARATIONER 
TRÄINDUSTRIN I NORDEN 

NR97()4()29 TRÄTEK S V E R I G E 

Kontorsmöbel 
Hurts El9N61 
NKR AB 

FÖRETAGET: 

European Furniture Group A B , N K R A B 
Box 1017 
573 28 Tranås 
Tel: 0140-676 00 
Fax:0140-150 50 
Kontaktperson: Arne Möller 

Miljöarbete 
- Företaget har mil jöpol icy 
- Företaget har tillstånd enligt mi l jö 

skyddslagen 
- Företaget redovisar årligen mil jö

rapport t i l l länsstyrelsen i Jönköpings 
län 

- Företaget uppfyller föreskr i f terna för 
intemkontroll 

- Företaget är anslutet t i l l REPA-regist-
ret 

- Företaget ställer mil jökrav v id upp
handling 

PRODUKTEN: 

Miljödeklarat ionen baseras på uppgifter 
f rån 1995. Mil jödeklarat ionen gäller for 
en hurts med expansion i stål och låd-
inredning av polystyrenplast. 

Hurtsen tillverkas av fanerad spånskiva 
med kantlist. Lackering sker med U V -
lack. Huvudleverantör av spånskiva har 
licens att mi l jömärka skivorna med Sva
nen. 

Bokfaner hämtas f rån Tyskland och 
Frankrike och massiv bok t i l l kantlist 
köps från Danmark och Tyskland. Metall, 
i huvudsak stål, ingår i expansioner och 
skruv. För insatsmaterial innehå l l ande 
formaldehyd uppfylls E1 -normen. 

Produktinnehåll, kg/möbel 
Spånskiva, E l 15 
Kantlist och faner i bok 0,4 
Urealim + härd. 0,41 
Smältlim kant 0,06 
UV-lack 0,16 
Metallbeslag 4,6 
Plast PS 3,3 
Plast A B S 0,1 

Förpackning. kg/möbel 
Wellemballage 0,90 

TILLVERKNING: 

Produktionen har hög mekaniseringsgrad, 
tillverkning sker i fleroperationsmaskiner 
som datastyrda CNC-fräsar . 

Uts läpp t i l l luft utgörs av en mindre 
mängd lösningsmedel från sprutning av 
kantlist. Träbaserat spill används for ener
giåtervinning. 

Företaget är anslutet t i l l Tranås tjärr-
värmeverk som är biobränsleeldat . Föro
renad lack och lösningsmedel destilleras 
och å teranvänds . Transport från fabrik 
sker med åkeriföretag med miljötänkande. 

Träprodukters kretslopp 

ANVÄNDNING: 

Möblerna används i offent l ig mil jö (kon
tor, skolor o dyl) . Samtliga möbler upp
fy l l e r M ö b e l f a k t a s krav for kontors
möbler. 

Kretsloppsanpassning 
För att inte begränsa en sekundär använd
ning, undvik behandling av produkten med 
ämnen som innehåller mil jöskadl iga ke
mikalier. 

Drivmedel 

lack, 
insats 
mate
rial 
m m . nermg 

Mängd ingående råvara % vikt 
LIM OCH lACK 

T R A B A S E R A O E METAU19»/ 

ÖVRIGT 14 

Energianvändning vid 
tillverkning av möbeln 

DIESEL 9 % 

BIOBRÄNSLE 
57% 

OUA 9 % 

PRIMÄR 
SVENSK 
25% 

Inventerade steg i miljöprofilen 
(starkt förenklad bild över inventerade data] 

Naturen 

Mineral-
brytning 

Skogsbruk 
Övriga 

insatsmtt 

Stålverk Sågverk 

Förädlings
industri 

Spanskivor 

Möbelindustri 

^ 

Möbel 
All tillgänglig data inventerad 
Approximativa data 
Data ingår ej 

© Trätek 



ÅTERVINNING: MILJÖPROFIL: ÖVRIGT: 

Lteranvändning 
l ö b l e m a kan återanvändas på en andra-
andsmarknad. 

laterialåtervinning 
le ta l l skrot l ä m n a s för å t e rv inn ing , 
appersemballage lämnas föråtervinning. 

inergiutvinning 
råmaterialet i produkterna kan energi-
tvinnas. Virke med en f l iktkvot på 10-
0% har ett värmevärde på upp t i l l 16 
U/kg. 
Aska från förbränning av obehandlat 

ämaterial kan återföras t i l l det naturliga 
retsloppet. 

leponering 
•eponi är inget återvinningsaltemativ och 
ör undvikas. len deponi sker nedbrytning 
v organiskt avfall under anaeroba förhål-
inden (syrebrist) under bildande av me-
in. 

Miljöprofi len gäller för en Hurts E19N61 
- från resursuttag t i l l och med att möbeln 
lämnar företaget (1995 års s i f f ror ) . 

Utsläpp till luft, g per möbel 

Stoft 
Kold ioxid 
Kolmonoxid 
Kolväten 
Kväveoxider 
Svaveldioxid 
voc 

20 
2 435 

105 
<5 
60 

5 
10 

Utsläpp till mark, g per möbel 

Aska 20 
Industriavfall (0,0003m') 
Mil jöfar i igt avfall <10 
Limavfall <1 

Energianvändning, M J per möbel 

Diesel 
Ol ja 
Svensk el (primär) 
Biobränsle 

15 
15 
40 
90 

Primärt resursuttag, g per möbel 

Olja 
NaUirgas 
Kol 

Rundtimmer 

290 
<1 
<1 

20 kg 

Kommentarer till miljöprofilen 
I mi l jöprofi len ingår mi l jöpåverkan med 
avseende på 
- tillverkningen vid N K R Kon to r smöb

ler A B 
- spånskivedata enligt Erlandsson 

(konfidentiella prel iminära data). 
- f ramstä l ln ing av stål 
- transporter av spånskiva t i l l fabrik 

Data för insatsmaterial som lack, l im 
och faner ingår ej. 

FoU-arbetet redovisas i referens (1), 
(2), (3). Se referens (4) för käl lhänvis
ningar. 

"Miljöpolicy för E F G Partner A B 
EFG känner ansvar för framtiden, för ditt 
kontor och för din och min livsmiljö. Detta 
innebär att EFG all t id skall 
- Verka för god l ivsmiljö. 
- Verka för en resurssnål produktion 

med ökad återvinning av alla slags 
material. 

- Verka för att fä in kretsloppsper
spektivet i såväl vår produktutveck
ling som vår materialhantering. 

- Verka för att använda förnyelsebara 
r å v a r o r 

- Verka för att ständigt minska avfall 
samt uts läpp i eller t i l l mark, luf t och 
vatten." 

Referenser 
(1) Mil jödeklarat ioner av träindustrins 

produkter - sammanfattning. Nordic 
Wood, Nordisk Industrifond. 
Rapport P 9702011, Trätek. 

(2) Methodology for Environmental Ass
essment o f Wood Based Products -
general and specific questions related 
to l ife cycle inventory. Erlandsson, M 
Rapport I 9608070, Trätek. 

(3) Vad innehåller en mil jödeklarat ion. 
Erlandsson, M . Rapport 
P 9607058, Trätek. 

(4) Mil jödeklarat ioner av möbler och 
kökssnicker ier - bakgrundsdata. 
Axelsson U , Eriandsson M , Sterner 
M , Widel l K-O. Trätek Rapport 
L9702019. 

Utformningen av mil jödeklarat ioner för u-äprodukter har utarbetats i ett nordiskt FoU-projekt - Nordic Wood. FoU-medel 
har erhållits f rån N U T E K . 

Denna mil jödeklarat ion har sammanstä l l t s (1997-02-28) av Margareta Sterner, Trätek 036-30 65 50. 

© Trätek 
ISSN 1401-3762 



MILJÖDEKLARATIONER 
TRÄINDUSTRIN I NORDEN 
NR')704030 I K Ä T F K S\ F R K . I 

Kontorsmöbel 
Skåp med jalusi E19C62 
NKR AB 

FORETAGET: 
European Fumimre Group A B , N K R A B 
Box 1017 
573 28 Tranås 
Tel: 0140-676 00 
Fax:0140-150 50 
Kontaktperson: A m e Möl ler 

Miljöarbete 
- Företaget har mi l jöpol icy 
- Företaget har tillstånd enligt mi l jö 

skyddslagen 
- Företaget redovisar årl igen mi l jö -

rapport t i l l länsstyrelsen i Jönköpings 
län 

- Företaget uppfyller föreskr i f terna fÖr 
intemkontroll 

- Företaget är anslutet t i l l REPA-regist-
ret 

- Företaget ställer mi l jökrav v id upp
handling 

PRODUKTEN: 

Miljödeklarat ionen baseras på uppgifter 
f rån 1995. Mil jödeklara t ionen gäller för 
ett skåp med jalusi som tillverkas av fane
rad spånskiva. Lackering sker med U V -
lack. Huvudleverantör av spånskiva har 
licens att märka skivorna med Svanen. 

Bokfaner hämtas f r ån Tyskland och 
Frankrike och massiv bok t i l l kantlist 
köps från Danmark och Tyskland. 

För insatsmaterial irmehållande fonnal-
dehyd uppfylls E I -normen. 

Produktinnehåll, kg/möbel 
Spånskiva, E l 27 
Kantlist och faner i bok 0,4 
Urealim + härd. 0,23 
Smähl im kant 0,03 
UV-lack 0,09 
Metallbeslag, stål 0,3 
Metallbeslag, zamak 0,2 
Plast PE 0,06 
Plast PVC 0,08 

Förpackning, 
Wel lembal lage 

kg/möbel 
1,35 

TILLVERKNING: 
Produktionen har hög mekaniseringsgrad, 
t i l lverkning sker i fleroperationsmaskiner 
som datastyrda CNC-fräsar . 

Uts läpp t i l l luf t utgörs av en mindre 
mängd lösningsmedel från sprutning av 
kantlist. Träbaserat spill används for ener
giåtervinning. 

Företaget är anslutet t i l l Tranås f järr
värmeverk som är biobränsleeldat . Föro
renad lack och lösningsmedel destilleras 
och å teranvänds . Transport f rån fabrik 
skermed åkeriföretag med miljötänkande. 

Träprodukters kretslopp 

ANVÄNDNING: 

Möblerna används i offent l ig mi l jö för 
förvar ing (kontor, skolor o dyl) . Samtliga 
möbler uppfyller Möbel fak tas krav fÖr 
kontorsmöbler. 

Kretsloppsanpassning 
För att inte begränsa en sekundär använd
ning, undvik behandling av produkten med 
ämnen som innehåller mi l jöskadl iga ke
mikalier. 

Drivmedel 

L i m , 
l a c k , 
insats 
mate
rial 

Mängd ingående råvara % vikt 

TRABASERADE 
IVIATERIAL 
96% 

UM OCH LACK 1,5 % 
METAll 2% 

ÖVRIGT 0,5' 

Energianvändning vid 
tillverkning av möbeln 

DIESEL 9,5 % 

. OUA9,5% BIOBRÄNSLE 

PRIMÄR 
SVENSK EL 

Inventerade steg i miljöprofilen 
(starkt förenklad bild över inventerade data) 

Naturen 

Mineral-
brytning Skogsbruk 

Övriga 
insatsmtr! 

Stålverk Sågverk 

Förädlings
industri 

Spånskivor 
MDF 

Möbelindustri 

Möbel 
All tillgänglig data inventerad 
Approximativa data 
Data ingår ej 

© Trätek 



ÅTERVINNING: MILJÖPROFIL: ÖVRIGT: 
4teranvändning 
Vlöblema kan återanvändas på en andra-
landsmarknad. 

Materialåtervinning 
VIetallskrot l ä m n a s för å t e r v i n n i n g . 
Pappersemballage lämnas för återvinning. 

Energiutvinning 
Främaterialet i produkterna kan energi-
itvinnas. Virke med en ftiktkvot på 10-
10% har ett värmevärde på upp t i l l 16 
VU/kg. 

Aska från förbränning av obehandlat 
Tämaterial kan återföras t i l l det naturliga 
aetsloppet. 

deponering 
3eponi är inget återvinningsaltemati v och 
)ör undvikas. I en deponi kan nedbryming 
ike av organiskt avfall under anaeroba 
Örhållanden (syrebrist) under bildande 
I V metan. 

Mil jöprof i len gäller för ett Skåp med ja-
lusi E19C62 - från resursuttag t i l l och 
med att möbeln lämnar toretaget (1995 
års s i f f ror) . 

Utsläpp till luft, g per möbel 

Stoft 
Kold ioxid 
Kolmonoxid 
Kolväten 
Kväveoxider 
Svaveldioxid 
VOC 

40 
4 290 

175 
5 

110 
10 
20 

Utsläpp till mark, g per möbel 

Aska 
Industriavfall 
Mil jöfar l igt avfall 
Limavfall 

35 
-O 

8 
<1 

Energianvändning, M J per möbel 

Diesel 
Ol ja 
Svensk el (primär) 
Biobränsle 

25 
25 
75 

155 

Primärt resursuttag, g per möbel 

Olja 
Naturgas 
K o l 

Rundtimmer 

500 
< I 
<1 

35 kg 

Kommentarer till miljöprofilen 
1 mil jöprof i len ingår mi l jöpåverkan med 
avseende på 
- tillverkningen vid N K R Kon to r smöb

ler A B 
- spånskivedata enligt Erlandsson 

(konfidentiella prel iminära data). 
- framställning av stål 
- transporter av spånskiva t i l l fabrik 

Data för insatsmaterial som lack, l i m 
och faner ingår ej . 

FoU-arbetet redovisas i referens (1), 
(2), (3). Se referens (4) för käl lhänvis
ningar. 

"Miljöpolicy fiir E F G Partner A B 
EEG känner ansvar för framtiden, för ditt 
kontor och för din och min livsmiljö. Detta 
innebär att EFG alltid skall 
- Verka för god l ivsmil jö. 
- Verka för en resurssnål produktion 

med ökad återvinning av alla slags 
material. 

- Verka för att fa in kretsloppsper
spektivet i såväl vår produktutveck
ling som vår materialhantering. 

- Verka för att använda förnyelsebara 
råvaror. 

- Verka föratt ständigt minska avfall 
samt uts läpp i eller fill mark, luf t och 
vatten." 

Referenser 
(1) Mil jödeklara t ioner av träindustrins 

produkter - sammanfattning. Nordic 
Wood, Nordisk Industrifond, 
Raport P 970201, Trätek 

(2) Methodology for Environmental Ass
essment o f Wood Based Products -
general and specific questions related 
to l ife cycle inventory. Erlandsson, M 
Rapport I 9608070, Trätek. 

(3) Vad innehåller en mil jödeklarat ion. 
Erlandsson, M . Rapport 
P 9607058, 1996, Trätek. 

(4) Mil jödeklaraf ioner av möbler och 
kökssnicker ier - bakgrundsdata. 
Axelsson U , Erlandsson M , Stemer 
M . Widell K - 0 . Rapport 
L 9702019, Trätek. 

Utformningen av mil jödeklarat ioner för t räprodukter har utarbetats i ett nordiskt FoU-projekt - Nordic Wood. FoU-medel 
har erhållits från N U T E K . 
Denna mil jödeklarat ion har sammanstä l l t s (1997-02-28) av Margareta Sterner, Trätek 036-30 65 50. 
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MILJÖDEKLARATIONER 
TRÄINDUSTRIN I NORDEN 

NK 9704035 I RÄ I I K S\ I R K . i ; 

Kontorsmöbel 
Skrivbord 277 
AB Edsby verken 

FORETAGET: 
A B Edsbyverken 
Box 300 
828 25 Edsbyn 
Tel: 0271-275 00 
Fax:0271-275 03 
Kontaktpersoner: Arne Hansson, 
Peter Engman 

Miljöarbete 
- Företaget har mil jöpolicy 
- Företaget har tillstånd enligt mi l jö

skyddslagen 
- Företaget redovisar årligen mi l jö 

rapport i l l länsstyrelsen i Gävleborgs 
län 

- Företaget uppfyller föreskrifterna för 
intemkontroll 

- Företaget är anslutet t i l l REPA-regist-
ret 

- Företaget ställer mi l jökrav v id upp
handling av produktionsmaterial 

PRODUKTEN: 

Miljödeklarat ionen baseras på uppgifter 
från 1995 och gäller för ett skrivbord som 
tillverkas av fanerad spånskiva med kant
list. Lackering sker med UV-lack och 
kantlisten är sprutlackerad med vattenbu
ren lack. Sarg och ben är p u l v e r -
lackerade. 

Spånskivan är mi l jömärkt enligt Sva
nen och leveras f rån skandinavisk spån-
skiveindustri. Bok faner hämtas från Tysk
land och Frankrike. 

Metall, i huvudsak stål, ingår i sarg. ben 
och i form av skruv och beslag. 

För ingående material innehållande for-
maldchyd uppfylls E1 -nomien. 

Produktinnehåll. kg/möbel 
Spånskiva, E l 16,78 
Kantlist och faner i bok 0,6 
Urealim faner * 0,3 
Smältlim kant 0,1 
UV-lack 0,1 
Vattenburen lack 0.02 
Sarg, ben. handelsstål 8 

Förpackning. kg/möbel 
Wellemballage 2,4 
Pappersemballage t i l lverkat av retur
papper samt emballageplast av polyeten-
folie och expanderad polystyren. 
' ersatt med PVAc lim 1996. 

TILLVERKNING: 
Produkterna tillverkas med maskiner med 
UV-lackering i ultramodern anläggning. 
Träbaserat spill och rengöringsvatten från 
l imning och vattenbuma lacker förbränns 
i godkänd panncentral. Edsby verken är 
anslutet t i l l Edsbyns f j ä r rvä rme A B . Ut
s läpp t i l l lu f t av lösn ingsmede l f rån 
kontorsmöbel t i l lverkningen är mycket 
låga. 

Leverans från fabrik sker med lastbil. 
Företaget ställer krav på att samtliga for
don körs på mil jödiesel . 

Träprodukters kretslopp 

ANVÄNDNING: 

M ö b l e m a används i offent l ig mil jö (kon
tor, skolor o dyl) . Samtliga möbler testas 
kontinuerligt för gäl lande funktionskrav 
för kontorsmöbler . 

K rctsloppsanpassning 
För att inte begränsa en sekundär använd
ning, undvik behandling av prcxlukten med 
ämnen som innehåller mil jöskadl iga ke
mikalier. 

Drivmedel 

Mängd ingående råvara % vikt 
LIM OCH LACK 1,5 % 

TRABASERADE 
METALL 31--̂  

ÖVRIGT 0,5' 

Energianvändning vid 
tillverkning av möbeln 

DIE5EL 4 % 
OUAS% 

PRIMÄR 
5VENSK El 15 

Inventerade steg i miljöprofilen 
(starkt förenklad bild över inventerade data) 

Naturen 

Mineral-
brytning 

Skogsbruk 
Övriga 

insatsmtn 

Stålverk Sågverk 

Förädlings-
Industri 

Spånskivor 
MDF 

Möbelindustri 

^ 
Möbel 

All tillgänglig data inventerad 
Approximativa 
Dafa ingår ej 

© Trätek 



ÅTERVINNING: MILJÖPROFIL: ÖVRIGT: 

iteranvändning 
/ löblema kan återanvändas på en andra-
aiidsiiiarknad. 

>1aterialåter\'inning 
/letallskrot l ä m n a s för å t e rv inn ing , 
'appersemballage lämnas foråtervinning. 

Lnergiutvinning 
Yämaterialet i produkterna kan energi-
tvinnas. Virke med en fuktkvot på 10-
0% har ett värmevärde på upp t i l l 16 
4J/kg. 

Aska från förbränning av obehandlat 
råmaterial kan återföras t i l l det naturliga 
retsloppet. 

deponering 
)eponi är inget återvinningsaltemativ och 
ö r undvikas. I en deponi kan nedbrytning 
ke av organiskt avfall under anaeroba 
örhållanden (syrebrist) under bildande 
\ metan. 

Miljöprofilen gäller for ett Skrivbord 277 
- från resursuttag t i l l och med att möbeln 
lämnar foretaget (1995 års s i f f ror) . 

Utsläpp till luft, g per möbel 

Stof^ 
Koldioxid 
Kolmonoxid 
Kolväten 
Kväveoxider 
Svaveldioxid 
voc 

30 
4 505 

280 
25 
85 
10 
10 

Utsläpp till mark, g per möbel 

Aska 95 
Industriavfall 55 
Mil jöfar l igt avfall <1 
Limavfall <1 

Energianvändning, M J per möbel 

Diesel 
Ol ja 
Svensk el (primär) 
Biobränsle 

15 
15 
55 

265 

Primärt resursuttag, g per möbel 

Olja 
Naturgas 
Kol 

Rundtimmer 

600 
<5 
<5 

30 kg 

Kommentarer till miljöprofilen 
1 mil jöprofi len ingår mi l jöpåverkan med 
avseende på 
- tillverkningen vid A B Edsbyverken 
- spånskivedata enligt Erlandsson 

(konfidentiella preliminära data) 
- fraiTiställningav stål 
- transporter t i l l ovan angivna processer 

Data for insatsmaterial som lack, l im 
och faner ingår ej . 

FoU-arbetet redovisas i referens (1), 
(2), (3). Se referens (4) fcir käl lhänvis
ningar. 

"Miljöpolicy för Edsbyverken 
Edsby verken skall genom ständiga för
bättringar förebygga och minimera nega
tiv mi l jöpåverkan från tillverkningspro
cesser, produkter, transporter och övrig 
verksamhet. Edsbyverken skall alltid ar
beta for att över t räf fa lagar och forord
ningar. 

Detta skall Edsbyverken ås tadkomma 
genom att: 
- kontinuerligt och noggrant följa forsk

ning och utveckling inom miljöområdet 
och på detta sätt skapa en beredskap 
inom foretaget for nya och framtida 
krav 

- stimulera och mobilisera alla med
arbetares kreativitet och engagemang 
for mi l jöf rågor 

- sträva efter att eliminera insatsmaterial 
och produktionsprocessen som inne 
håller ämnen vilka är mil jö- och hälso
farliga 

- söka materialsnåla konstruktionslös
ningar och til lämpa l ivscykeltänkande 
i produkt- och processutveckling 

- ställa krav på och prioritera leveran
törer som levererar produkter och 
t jänster i samstämmighet med vår 
mil jöpol icy 

- kretsloppsanpassa våra produkter 
d v s v id konstruktion ta hänsyn t i l l 
framtida återanvändning, demontering 
och materialåtervinning 

- sträva efter att transporter sker på ett 
for mil jön så gyimsamt sätt som m ö j 
ligt." 

Referenser 
(1) Miljödeklarationer av träindustrins 

produkter - sammanfattning. Nordic 
Wood, Nordisk Industrirond, 
Rapport P 9702011, Trätek. 

(2) Methodology for Environmental Ass
essment of Wood Based Products -
general and specific questions related 
to life cycle inventory. Erlandsson, M. , 
Rapport I 9608070, Trätek. 

(3) Vad innehåller en miljödeklaration. 
Erlandsson. M. . Rappoit 
P 9607058, Trätek. 

(4) Miljödeklarationer av möbler och 
kökssnickerier - bakgrundsdata. 
Axelsson U. Erlandsson M. Sterner 
M , Widell K-O. Rapport 
L 9702019, Trätek. 

Utformningen av mil jödeklarat ioner för t räprodukter har utarbetats i ett nordiskt FoU-projekt - Nordic Wood. FoU-medel 
har erhållits från N U T E K . 
Denna miljödeklarat ion har sammanstä l l t s (1997-02-28) av Margareta Sterner, Trätek 036-30 65 50. 
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Trätek 

ISSN 1401-3762 



MILJÖDEKLARATIONER 
TRÄINDUSTRIN I NORDEN 

NR 9704034 T R Ä T E K S\ F R I G E 

Kontorsmöbel 
Jalusiskåp 443 med hylla 460 
AB Edsbyverken 

FÖRETAGET: 
A B Edsbyverken 
Box 300 
828 25 Edsbyn 
Tel: 0271-275 00 
Fax: 0271-275 03 
Kontaktpersoner: A m e Hansson, 
Peter Engman 

Miljöarbete 
- Företaget har mil jöpol icy 
- Företaget har ti l lstånd enligt mi l jö 

skyddslagen 
- Företaget redovisar årligen mi l jö 

rapport t i l l länsstyrelsen i Gävleborgs 
län 

- Företaget uppfyller föreskrifterna för 
intemkontroll 

- Företaget är anslutet t i l l REPA-regist-
ret 

- Företaget ställer mi l jökrav vid upp
handling av produktionsmaterial 

PRODUKTEN: 
Miljödeklarat ionen baseras på uppgifter 
från 1995. Mi l jödeklara t ionen gäller för 
ett ja lusiskåp med hylla. Produkten är t i l l 
verkad av fanerad spånskiva med kant
list. Skivan är lackerad med UV-lack och 
kantlisten är spmtlackerad med vattenbu
ren lack. 

Spånskivan är mi l jömärkt enligt Sva
nen och leveras f rån skandinavisk spån-
skiveindustri. Bokfaner hämtas från Tysk
land och Frankrike. 

Metal l , i huvudsak aluminium och stål, 
ingår i form av skmv och beslag samt 
jalusiglidlist i ABS-plast. 

För ingående material innehållande f o r - ' 
maldehyd uppfylls E1 -normen. 

Produktinnehåll, kg/möbel 
Spånskiva, E l 38 
Kantlist, jalusi och faner i bok 3 
Urealim faner * 0,91 
Smältlim kant 0,22 
UV-lack 0.15 
Vattenburen lack 0.15 
List almuminium 0,14 
Jalusilist plast 0,03 
Förpackning, kg/möbel 3,54 
Pappersemballage t i l lverkat av retur
papper. 
* Ersatt med PVAc lim 1996. 

TILLVERKNING: 
Produktema tillverkas med maskiner med 
UV-lackering i ultramodem anläggning. 
Träbaserat spill och rengörings vatten från 
l imning och vattenburna lacker förbränns 
i godkänd panncentral. Edsby verken är 
anslutet t i l l Edsbyns f j ä r rvä rme A B . Ut
s läpp t i l l lu f t av lösn ingsmede l f rån 
kontorsmöbel t i l lverkningen är mycket 
låga. 

Leverans f rån fabrik sker med lastbil. 
Företaget ställer krav på att samtliga for
don körs på mil jödiesel . E 

Träprodukters kretslopp 

ANVÄNDNING: 

M ö b l e m a används i offent l ig mi l jö (kon
tor, skolor o dyl) . Samtliga möbler testas 
kontinuerligt för gäl lande funktionskrav 
för kontorsmöbler . 

Kretsloppsanpassning 
För att inte begränsa en sekundär använd
ning, undvik behandling av produkten med 
ämnen som innehål ler mi l jöskadl iga ke
mikalier. 

Drivmedel 

Mängd ingående råvara % vikt 

UM OCH LACK 3,2 % 
METALL 0,3% 

ÖVRIGT 0,5% TRABASERADE 

Energianvändning vid 
tillverkning av möbeln 

DIESEL 4 % 
0UA4% 

PRIMÄR 
SVENSK ELIS BIOBRÄNSLE 

Inventerade steg i miljöprofilen 
(starkt förenklad bild över inventerade data^ 

Naturen 

Mineral
brytning Skogsbruk 

Övriga 
insatsmti 

Stålverk Sågverk 

Förädlings
industri 

Spånskivor 
MDF 

Möbelindustri ^ 
Möbel 

All tillgänglig data iriventerad 
Approximativa data 
Data ingår ej 

© Trätek 



ÅTERVINNING: MILJÖPROFIL: ÖVRIGT: 
teranvändning 
löblema kan återanvändas på en andra-
mdsmarknad. 

laterialåtervinning 
letallskrot l ä m n a s för å t e r v i n n i n g , 
ippersemballage lämnas för återvinning. 

nergiutvinning 
•ämaterialet i produkterna kan energi-
vinnas. Virke med en fuktkvot på 10-
) % har ett värmevärde på upp t i l l 16 
J/kg. 
Aska från förbränning av obehandlat 
ämaterial kan återföras t i l l det naturliga 
etsloppet. 

eponering 
eponi är inget återvinningsaltemativ och 
)r undvikas. I en deponi kan nedbrytning 
:e av organiskt avfall under anaeroba 
rhållanden (syrebrist) under bildande 
' metan. 

Mi l jöp ro f i l en gäl ler för ett Ja lus i skåp 
443 med hyllöverdel 460 - från resurs
uttag t i l l och med att möbeln lämnar to
retaget (1995 års s i f f ror) . 

Utsläpp till luft, g per möbel 

Stol^ 
Kold iox id 
Kolmonoxid 
Kolväten 
Kväveoxider 
Svaveldioxid 
VOC 

Utsläpp till mark, g per möbel 

Aska 
Industriavfall 
Mil jöfar l igt avfall 
Limavfal l 

65 
10 320 

655 
60 

190 
30 

. 30 

150 
55 
< l 
<1 

Energianvändning, M J per möbel 

Diesel 
Ol ja 
Svensk el (primär) 
Biobränsle 

35 
35 

120 
630 

Primärt resursuttag, g per möbel 

Olja 
NaUirgas 
K o l 

Rundtimmer 

1 785 
10 
5 

70 kg 

Kommentarer till miljöprofilen 
1 mil jöprof i len ingår mi l jöpåverkan med 
avseende på 
- tillverkningen v id A B Edsbyverken 
- spånskivedata enligt Erlandsson 

(konfidentiella prel iminära data) 
- framställning av stål 
- f ramstäl lning av aluminium 
- transporter av spånskiva t i l l fabrik 

Data för insatsmaterial som lack. l im 
och faner ingår ej . 

FoU-arbetet redovisas i referens (1), 
(2), (3). Se referens (4) för käl lhänvis
ningar. 

"Miljöpolicy för Edsby verken 
Edsbyverken skall genom ständiga för
bättringar förebygga och minimera nega
tiv mi l jöpåverkan f rån tillverkningspro
cesser, produkter, transporter och övrig 
verksamhet. Edsbyverken skall al l t id ar
beta för att över t räf fa lagar och förord
ningar. 

Detta skall Edsbyverken ås tadkomma 
genom att: 
- kontinuerligt och noggrant tölja forsk

ning och utveckling inom miljöområdet 
och på detta sätt skapa en beredskap 
inom företaget för nya och framtida 
krav 

- stimulera och mobilisera alla med
arbetares kreativitet och engagemang 
för mi l jö f rågor 

- sträva efter att eliminera insatsmaterial 
och produktionsprocessen som inne 
håller ämnen vilka är mil jö- och hälso
farliga 

- söka materialsnåla konstmkt ions lös-
ningar och t i l lämpa l ivscykeltänkande 
i produkt- och processutveckling 

- ställa krav på och prioritera leveran
törer som levererar produkter och 
t jänster i samstämmighet med vår 
mil jöpol icy 

- kretsloppsanpassa våra produkter 
d v s v i d konstmktion ta hänsyn t i l l 
framtida återanvändning, demontering 
och materialåtervinning 

- sträva efter att transporter sker på ett 
tor miljön så gynnsamt sätt som m ö j 
ligt." 

Referenser 
(1) Miljödeklarationer av träindustrins 

produkter - sammanfattning. Nordic 
Wood. Nordisk Industrifond. 
Rapport P 9702011, Trätek. 

(2) Methodology for Environmental Ass: 
essment of Wood Based Products -
general and specific questions related 
to life cycle inventory. Erlandsson. M 
Rapport I 9608070, Trätek. 

(3) Vad innehåller en miljödeklaration. 
Erlandsson. M. Rapport 
P 9607058. Trälek. 

(4) Miljödeklarationer av möbler och 
kökssnickerier - bakgrundsdala. 
Axelsson U. Erlandsson M . Sterner 
M. Widell K-O. Rapport 
L 9702019. Trätek. 

Utformningen av mil jödeklarat ioner för t räprodukter har utarbetats i ett nordiskt FoU-projekt - Nordic Wood. FoU-medel 
har erhållits från N U T E K . 
Denna mil jödeklaraf ion har sammanstä l l t s (1997-02-28) av Margareta Stemer, Trätek 036-30 65 50. 
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MILJÖDEKLARATIONER 
TRÄINDUSTRIN I NORDEN 
N R 9603018:2 T R Ä T E K S V E R I G E 

Köksinredning 
Köksskåp 210040 
Vedum Kök & Bad AB 

FÖRETAGET: 
Tillverkare 
Vedum Kök & Bad A B 
Box 3,530 JO Vedum 
Telefon: 0512-404 10 
Fax:0512-406 36 
Kontaktpersoner: Lars Efraimsson, V D , 
Ola Lindberg, fabrikschef och mil jö
ansvarig, Svante Eriksson, kvalitets
ansvarig 

Miljöarbete 

Företaget; 

- har mil jöpolicy, 

- har tillstånd enligt mi l jöskyddslagen, 

- redovisar årligen mil jörapport t i l l 
länsstyrelsen i Skaraborgs län, 

- uppfyller föreskr i f terna för intem
kontroll, 

- är delägare i Götene International A B 
som bedriver forsknings- och utveck
lingsarbete för att minska lösnings
medelsuts läpp v id ytbehandling, 

- är medlem i REPA-registret. 

PRODUKTEN: 
Köksskåpet (h 700, b 400, d 300) är ett 
vanligt fö rekommande överskåp ur sorti
mentet och är i huvudsak tillverkat av 
melaminbelagd spånskiva i stomme och 
MDF-board i lucka. Spånskivor levere
ras av tillverkare i Sverige och Finland. 
Den svenska skivan är mi l jömärkt enhgt 
Svanen. MDF-boa rd importeras f r å n 
olika länder i Europa. Metall fö rekom
mer i gångjärn och skenor för backar och 
lådor. För material innehål lande formal-
dehyd uppfylls minimikrav El -norm. 

ProduktiimehåU: kg/skåp 
Spånskiva melaminbelagd, E l 10 
MDF-board E l 2 
Beslag av stål 0,18 
Färg vattenbaserad 0,20 
Färg med härdare 0,22 
L i m (v i t l im, smält l im) 0,04 
Kantlister melamin 0,005 

Förpackning: kg/skåp 
Wellemballage 0.05 

TILLVERKNING: 
Produkterna tillverkas med moderna ma
skiner. T i l l många tunga arbetsmoment 

används robotar och andra lyfthjälpmedel. 
Lokalerna är moderna och uppfyller väl 
Arbetarskyddsstyrelsens krav. 

Spillråvaror, som är t räbaserade, flisas 
och används internt t i l l uppvärmning i 
egen panncentral. 

Föro rena t l ö sn ingsmede l destilleras 
och återanvänds. 

Uts läpp t i l l luf t utgörs av stoft och rök
gaser f r ån egen fa s tb räns l ean läggn ing 
samt lösningsmedel från ytbehandling. 

Produktion: 
Totalt antal skåp (kök) 102 579 st 
( a v s e r å r 1994) 

ANVÄNDNING: 

Skåps in redn ingama används i huvudsak 
t i l l kök och t i l l förvar ing i bostäder. 

Bestämning av formaldehydavgivning i 
klimatkammare har utförts av SP Borås , 
januari 1996. 

Resultat: Köksskåp 210040 avger 0,03 
mg formaldehyd/mMuft, enligt SP metod 
0482. Träbaserade skivor får inte avge 
mer än 0,13 mg formaldehyd/m' luft , en
ligt (1). 

Fakta om emissioner från träprodukter, 
se (2) respektive (4). 

Träprodukters kretslopp 

ÅTERVINNING: 
Återanvändning 
Produkterna kan återanvändas som begag
nade på en andrahandsmarknad. 

Material- och energiutvinning 
Metallskrot kan återvinnas. 
Pappersemballage återvinns. 
Trämater ia le t i produkterna kan energi
utvinnas . Aska f r å n f ö r b r ä n n i n g av 
obehandlat u-ämaterial kan å terföras t i l l 
skogen och dä rmed återföras t i l l det na
turliga kretsloppet. 

Deponering 
Deponering är inget återvinningsaltemativ 
utan bör undvikas. 

I en deponi sker nedbrytning av orga
niskt avfall under anaeroba förhål landen 
(syrebrist) under bildande av metan. Me
tan är en mer potent växthusgas än ko l 
d ioxid och bör dä r fö r tas om hand, detta 
sker genom att man på många deponier 
utnyttjar gasen för energiutvinning eller 
som ett sämre altemativ facklar den. 

Drivmedel 

Lim, 
lack 
insat! 
mate
rial 
m.m. 

Förnyelsebar råvara, 85% 
viktprocent 

övrigt material 
•)% 

träbaserad råva 
85% 

Energianvändning, tillverkning 
av skåpet 

52% 

Förenklad bild över inventerad 
data 

Naturen I I 

Mineral
brytning Skogsbruk 

Stålverk Sågverk 

1 1 
Förädlings

industri 
Spånskivor Förädlings

industri MDF 

Övriga 
insatsmt 

Kökssnickeriindustri 

Kök/badrumsskåp 

All tillgänglig data inventerad 
Approximativ data 
Data ingår ej 
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^MILJÖPROFIL: 
l i l jöprof i len gäl ler för ett Köksskåp 
10040 - från resursuttag t i l l och med att 
odukten lämnar företaget. 

ts läpp till luft, g per skåp 

toft 7 
oldioxid 1634 
ohnonoxid 30 
olväte 10 
väveoxider 29 
vaveldioxid 4 
romater 0,01 

tsläpp till mark, g per skåp 

ruvavfall 230 
ska 47 
il jöfarligt avfall ( M F A ) O 
dusöiavfal l 278 

nergianvändning, M J per skåp 

Ija 7 
iesel/transport 20 
iobränsie 101 
inkl verkningsgrad på 54% 108 

ol 1 
as 1 
3ks 2 
mima: 240 

esursuttag, kg 

mmer (rundved) TS 
vriga resurser ej givna. 

II 

Kommentarer till miljöprofilen 
I mi l jöprof i len ingår mi l jöpåverkan med 
avseende på 
- tillverkningen vid Vedum Kök & Bad 

A B , 
- spånskivan (översiktl iga data) f rån 

skog t i l l färdig produkt, 
- MDF-skivan beräknad som om den 

vore en spånskiva, 
- f ramstä l ln ing av stål t i l l beslagen, 
- transporter t i l l ovan angivna proces

ser etc. 
- data för insatsmaterial som lack, l i m 

och melamin ingår ej . 
FoU-arbetet redovisas i (3), (5) och (6). 
Se referens (7) för information om käll
hänvisningar. 

ÖVRIGT: 

Miljöpol icy för Vedum Kök & Bad A B 

"Vår verksamhet ska bedrivas med minsta 
möj l iga mi l jöpåverkan. Våra erfarenhe
ter, ökade mi l jömedvetande och myndig
hetemas krav ligger t i l l grund för detta. 

Mi l jöhänsyn är en självklar del och ska 
beaktas i vårt mi l jöarbete , som samtliga 
medarbetare skall känna t i l l och ta ansvar 
för. 

V i arbetar för att minska användandet av 
m i l j ö b e l a s t a n d e r å v a r o r och t i l l v e r k 
ningsmetoder. 

V i skall ef tersträva en resurssnålare pro
duktion. 

Vårt mil jöarbete skall redovisas och vara 
tillgängligt för al lmänheten. 

Genom ett effektivt mil jöarbete och stän
diga förbätö-ingar v i l l v i ta vårt ansvar 
gentemot samhället och framtida genera
tioner." 

Företaget representeras av SNIRI i Bygg
sektorns k re t s lopps råd . Byggsektorns 
kretsloppsråd föreU^äder byggbranschens 
många inttessenter inom området resurs-
effektivt byggande och skall underlät ta 
branschens förverkl igande av kretslopps
propositionens avsikter. 

Företaget är grundat 1919. 
Företaget är medlem i SNIRI (Snickeri
fabrikemas Riksförbund, SAF och T I F 
(Träindustr i förbundet) samt i Trätek. 

Referenser 
(1) Kemikalieinspektionens förfat tnings

samling KIFS 1989:5 ändrad 1993:3 
(2) Emissioner av f lykt iga ämnen 

från trä och träprodukter. 
Englund, F., Andersson, B - I , 
Trätek Rapport I 9404023, 1994 

(3) Mil jödeklara t ion av träindustrins 
produkter. Nordisk Industrifond, 
1996. 

(4) Värder ing av hälsoeffekter från ttä 
och träprodukter, Trätek Rapport 
P9510035. 

(5) Methodology for Environmental 
Assessment o f Wood Based 
Products - general and specific 
guestions related to the l i fe cycle 
inventory. Version 3. Erlandsson, M , 
Trätek Rapport 19608070. 

(6) Vad innehål ler en mil jödeklara t ion? 
Erlandsson, M , Trätek Rapport 
P 9607058. 

(7) Data för Vedum Kök & Bad A B , 
Erlandsson, M , Trätek Rapport 
L 9608069. 

Utformning av mil jödeklarat ioner för t räprodukter har utarbetats i ett nordiskt FoU-projekt, stött av Nordisk Indu
strifond, med deltagare från Dansk Teknologisk Instimt, D T I , Norsk Tretekniskt Institutt, N T I , Trätek - Institutet 
för träteknisk forskning, Sverige och Statens Forskningscentral i Finland, V T T . FoU-medel har erhållits f rån N U T E K . 
Denna mil jödeklarat ion har sammanstäl l ts / reviderats (1996-06-28) av Margareta Stemer, Trätek 036-30 65 50. 
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MILJÖDEKLARATIONER 
TRÄINDUSTRIN I NORDEN 

NR 9603019:2 TRÄTEK SVERIGE 

Badrumsinredning 
Badrumsskåp 53502030 
Vedum Kök & Bad AB 

FORETAGET: 
Tillverkare 
Vedum Kök & Bad A B 
Box 3.53010 Vedum 
Telefon: 0 5 1 2 - « ) 4 1 0 
Fax: 0 5 1 2 ^ 36 
Kontaktpersoner: Lars Efraimsson, V D , 
Ola Lindberg, fabrikschef och mi l jö 
ansvarig, Svante Eriksson, kvalitets
ansvarig. 

Miljöarbete 

Företaget; 

- har miljöpolicy, 

- har tillstånd enligt mi l jöskyddslagen, 

- redovisar årligen mil jörapport t i l l 
länsstyrelsen i Skaraborgs län, 

- uppfyller föreskr i f terna för intem
kontroll , 

- är delägare i Götene International A B 
som bedriver forsknings- och utveck
lingsarbete för att minska lösnings
medel sutsläpp vid ytbehandling, 

- är medlem i REPA-registret. 

PRODUKTEN: 
Badrumsskåpe t (h 640, b 300, d 355) är 
ett vanligt f ö r e k o m m a n d e underskåp ur 
sortimentet och är i huvudsak tillverkat 
av melaminbelagd spånskiva i stomme och 
MDF-board i lucka. Spånsk ivor levere
ras av tillverkare i Sverige och Finland. 
Den svenska skivan är mi l jömärkt med 
Svanen. M D F - b o a r d importeras f r å n 
olika länder i Europa. Metal l f ö r ekom
mer i gångjärn och skenor för backar och 
lådor. För material innehål lande formal-
dehyd uppfylls minimikrav E l -norm. 

Produkt-
innehåll: kg / skåp 
Spånskiva melaminbelagd, E1 9 
MDF-board E l 2 
Beslag, skenor av stål 0,53 
Färg vattenbaserad 0,20 
Färg 0,25 
L i m (v i t l im, smält l im) 0,04 
Kantlister melamin 0,01 

Förpackning: kg/skåp 
WellembaUage 0,37 

TILLVERKNING: 
Tillverkningen sker med moderna maski
ner. T i l l många mnga arbetsmoment an

vänds robotar och andra lyf lh jä lpmedel . 
Lokalerna är moderna och uppfyller väl 
Arbetarskyddsstyrelsens krav. 

Spil lråvaror, som är t räbaserade, flisas 
och används internt t i l l uppvärmning i 
egen panncentral. 

Fö ro rena t l ö s n i n g s m e d e l destilleras 
och återanvänds. 

Uts läpp t i l l lu f t utgörs av stoft och rök
gaser f r ån egen f a s tb räns l ean l äggn ing 
samt lösningsmedel f rån ytbehandhng. 

Produktion: 
Totalt antal skåp (bad) 17 043 st 
(avser år 1994) 

ANVÄNDNING: 
Skåps in redn ingama används i huvudsak 
t i l l bad och t i l l fö rvar ing i bostäder. 

Bestämning av formaldehydavgivning i 
klimatkammare har utförts av SP Borås , 
januari 1996. 

Resultat: Bad rumsskåp 53502030 av
ger 0,07 mg formaldehyd/m^ lu f t , enligt 
SP metod 0482. Träbaserade skivor får 
inte avge mer än 0,13 mg formaldehyd/ 
m- lu f t enligt (1). 

Fakta om emissioner från träprodukter, 
se (2) respektive (4). 

Träprodukters kretslopp 

ÅTERVINNING: 
Återanvändniing 
Produktema kan å teranvändas som be
gagnade på en andrahandsmarknad. 

Material- och energiutvinning 
Metallskrot kan återvinnas. 
Pappersemballage återvinns. 
Trämaterialet i produktema kan energi
utvinnas. Aska från förbränning av obe
handlat t rämaterial kan återföras t i l l det 
skogen och därmed återföras t i l l det na-
mrliga kretsloppet. 

Deponering 
Deponering är inget återvinningsaltemativ 
utan bör undvikas. 

I en deponi sker nedbrytning av orga
niskt avfal l under anaeroba förhål landen 
(syrebrist) under bildande av metan. Me
tan är en mer potent växthusgas än ko l 
dioxid och bör där för tas om hand, detta 
sker genom att manpå många deponier ut
nyttjar gasen för energiutvinning eller som 
ett sämre altemativ facklar av den. 

Drivmedel 

Lim. 
lack. 
insats 
mate
rial 
m,m. 

Förnyelsebar råvara, 83% 
vikt övrigt material 

17% 

träbaserad råvara 
83% 

Energianvändning, tillverkning 
av skåpet ^y^^ 

50% 47% 

Förenklad bild över inventerad 
data 

Naturen 

Mineral
brytning Skogsbruk 

1 1 
Stålverk Sågverk 

1 1 
Förädlings

industri 
Spånskivor Förädlings

industri MDF 

Övriga 
insatsmti 

I Kökssnickeriindustri 

V 
Kök/badrumsskåp 

All tillgänglig data inventerad 
Approximativ data 
Oafa ingår ej 
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MILJÖPROFIL: 
l i l jöprofilen gäller för ett Badrumsskåp 
3502030- f rån resursuttag t i l l och med 
tt produkten lämnar företaget. 

ftsläpp till luft, g per skåp 

toft 7 
:oldioxid 2049 
[^ohnonoxid 28 
lolväte samt VOC 10 
kväveoxider 27 
vaveldioxid 5 
iromater 0,01 

tsläpp till mark, g per skåp 

ruvavfall 670 
ska 56 
liljöfarligt avfall ( M F A ) 0,3 
idustriavfall 339 

nergianvändning, M J per skåp 

Ija 9 
iesel/transport 18 
iobränsle 110 
I inkl verkningsgrad på 54% 115 
ol 2 
as 2 
oks 7 

muna: 263 

esursuttag, kg 

mmer (mndved) TS 
vriga resurser ej givna 

10 

Kommentarer till miljöprofilen 
I mi l jöprof i len ingår mi l jöpåverkan med 
avseende på 
- tillverkningen vid Vedum Kök & Bad 

A B , 
- spånskivan (översiktliga data) från skog 

t i l l färdig produkt, 
- MDF-skivan beräknad som om den 

vore en spånskiva, 
- f ramstä l ln ing av stål t i l l beslagen, 
- transporter t i l l ovan angivna proces

ser etc. 
- data för insatsmaterial som lack, l i m 

och melamin ingår ej . 
FoU-arbetet redovisas i (3), (5) och (6). 
Se referens (7) för information om käll
hänvisningar. 

ÖVRIGT: 
Miljöpol icy för Vedum Kök & Bad A B 

" V å r verksamhet ska bedrivas med 
minsta möj l iga mil jöpåverkan. Våra er
farenheter, ökade mi l jömedvetande och 
myndighetemas krav ligger fill grund för 
detta. 

Mi l jöhänsyn är en självklar del och ska 
beaktas i vårt mi l jöarbete , som samtliga 
medarbetare skall känna fill och ta an
svar för. 

V i arbetar för att minska användande t 
av mi l jöbelas tande råvaror och t i l lverk
ningsmetoder. 

V i skall ef tersträva en resurssnålare pro
duktion. 

Vårt mil jöarbete skall redovisas och vara 
fillgängligt för al lmänheten. 

Genom ett effektivt mil jöarbete och stän
diga förbät t r ingar v i l l v i ta vårt ansvar 
gentemot samhället och framtida genera-
fioner." 

Företaget representeras av SNIRI i Bygg
sektorns k re t s lopps råd . Byggsektorns 
kretsloppsråd företräder byggbranschens 
många intressenter inom området resurs-
effektivt byggande och skall underlätta 
branschens förverkl igande av kretslopps
propositionens avsikter. 

Företaget är grundat 1919. 
Företaget är medlem i SNIRI (Snickeri
fabrikernas Riksförbund, S A F och T I F 
(Träindustr iförbundet) samt i Trätek. 

Referenser 
(1) Kemikalieinspekfionens förfatmings-

samling KIFS 1989:5 ändrad 
1993:3. 

(2) Emissioner av flyktiga ämnen 
f rån trä och träprodukter. 
Englund, F., Andersson, B - I , 
Trätek Rapport 19404023, 1994 

(3) Mil jödeklara t ion av träindustrins 
produkter. Nordisk Industrifond, 
1996. 

(4) Värder ing av hälsoeffekter från trä 
och u-äprodukter, Trätek Rapport 
P9510035. 

(5) Methodology for Environmental 
Assessment o f Wood Based 
Products - general and specific 
guestions related to the l i fe cycle 
inventory. Version 3. Erlandsson, M , 
Trätek Rapport 19608070. 

(6) Vad innehåller en mil jödeklara t ion? 
Erlandsson. M , Trätek Rapport 
P 9607058. 

(7) Data för Vedum K ö k & Bad A B , 
Erlandsson, M , Trätek Rapport 
L 9608069. 

Utformning av mil jödeklara t ioner för t räprodukter har utarbetats i ett nordiskt FoU-projekt, stött av Nordisk Indu
strifond, med deltagare f rån Dansk Teknologisk Institut, D T I , Norsk Tretekniskt Institutt, N T I , Trätek - InsUtutet 
för träteknisk forskning, Sverige och Statens Forskningscentral i Finland, V T T . FoU-medel har erhållits från N U T E K . 
Denna mil jödeklaraf ion har sammanstäl l ts / reviderats (1996-06-29) av Margareta Stemer, Trätek 036-30 65 50. 

© 
Trätek 

ISSN 1401-3762 



TRÄINDUSTRIN I NORDEN 

NR9704039 TRÄTEK SVERIGE 

Köksuppställning 
( f d standard SS 914231) 

Nordisk Bygginteriör AB, 
Marbodal 

FORETAGET: 

Nordisk Bygginter iör A B , Marbodal 
522 81 Tidaholm 
Tel: 0502-170 00 
Fax: 0502-173 20 
Kontaktpersoner: Morgan Lövgren 

Miljöarbete 
- Företaget har mil jöpol icy 
- Företaget har tillstånd enligt mi l jö 

skyddslagen 
- Företaget har mil jörevis ion 
- Företaget uppfyller föreskrifterna för 

intemkontroll 
- Företaget är anslutet t i l l REPA-regist

ret 
- Företaget har mi l jöanpassade inköps

rutiner 

PRODUKTEN: 

Mil jödekla ra t ionen gäl ler för ett stan
d a r d k ö k , enligt tidigare standard (SS 
914231). Köket är tillverkat i spånskiva, 
board, virke av gran samt insatsmaterial 
av metall, farg och lack samt l im. 

Produktinnehåll, kg/kök 
Massivträ av gran 1,2 
Spånskiva 183,0 
Board 12,2 
Färg och lack 2,5 
Beslag 9,3 
C-tapp, häf tor och duplo 0,038 

Virke 
Timret kommer uteslutande från svenskt 
skogsbruk. 

Spånskiva 
Skivorna, El-kvalitet, kommer från fabri
ker i Sverige, Danmark och Tyskland. Den 
svenska skivan är Svanen-märkt . 

Board 
Tillverkas i Sverige. 

L i m , färg och lack 
Tillverkning av l im , färg och lack är ba
serad på icke förnyelsebara resurser, v i l 
ket tillsammans med utsläpp av växthus
gaser och vissa toxiska ämnen är viktiga 
mi l jö teman för desa produkter. 

Beslag 

Består av elförzinkat järn . 

Förpackning 

Pappersemballage tillverkat av returpap
per samt emballageplast av polyetylene-
fol ie med en sammanlagd vikt av 6,1 kg 
per kök. 

TILLVERKNING: 

Produktionen har hög mekaniserings
grad. Träbaserat spill används för energi
utvinning. Pannanläggningen är försedd 
med stenbäddsfi l ter för stoftrening. 

Leverans från fabrik sker med lastbil 
och företaget ställer krav på att samliga 
fordon körs på mil jödiesel . 

Träprodukters kretslopp 

ANVÄNDNING: 

Produkten används för inredning av kök i 
f rämst hemmil jö . Den kan även användas 
i vissa offentl iga mil jöer som daghem, 
skolor o dy l . Någon generell l ivslängd 
kan inte anges, dock enligt fabrikanten 
minst ca 15-20 år. 

Kretsloppsanpassning 
För att inte begränsa en sekundär använd
ning skall man undvika behandling av 
produkten med ämnen som innehåller 
mil jöskadliga ämnen. 

Drivmedel 

insats 

Mängd ingående råvara % vikt 
tIM OCH LACK F % 

METAll 5 % 

TRABASERADE 
MAT R AL 94 

Energianvändning vid 
tillverkning av möbeln 

DIESEL 8 % 

BIOBRÄNSLE 
59% 

OUA 9 % 

SVENSK I 

Inventerade steg i miljöprofilen 
starkt förenklad bild över inventerade data 

Naturen 

Mineral-
brytning Skogsbruk 

Övriga 
insatsmtri 

Stålverk Sågverk 

Förädlings
industri 

Spånskivor 
MDF 

Möbelindustri 

Möbel 
All tillgänglig data inventerad 
Approximativa data 
Data ingår ej 
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ÅTERVINNING: MILJÖPROFIL: ÖVRIGT: 

Ueranvändning 
Cöksinredningar kan genom ommåln ing 
»ch renovering återanvändas i sin befint-
iga mil jö . 

Materialåtervinning 
4etallskrot lämnas för återvinning. Pap
ier lämnas for återvinning. 

I^nergiutvinning 
' råmaterial med en fuktkvot på 10-20% 
lar ett värmevärde på upp t i l l 16 M J/kg. 
)etta gör att energi kan utvinnas ur trä-
rakt ionenpåen forbmkad köksinredning, 
^ska från forbränning av obehandlat trä-
naterial kan återföras t i l l det naturliga 
^etsloppet. 

)eponering 
)eponi är inget återvinningsaltemativ och 
)ör undvikas. 1 en deponi kan nedbrytning 
ke av organiskt avfall under anaeroba 
örhållanden (syrebrist) under bildande 
I V metan. 

Mi l jöprof i len gäl ler for köks in redn ing 
enligt SS 914231 - f rån resursuttag t i l l 
och med att produkten lämnar företaget. 

Utsläpp till luft, g per möbel 

Stoft 
Kold iox id 
Kolmonoxid 
Kolväten 
Kväveoxider 
Svaveldioxid 
VOC 

315 
39 015 

1 260 
125 
890 

90 
155 

Utsläpp till mark, g per möbel 

Aska 
Industriavfall 
Mil jöfar l igt avfall 
Limavfal l 

2 650 
4 595 

165 
<5 

Energianvändning, M J per möbel 

Diesel 
Ol j a 
Svensk el (pr imär) 
Biobränsle 

190 
200 
545 

1 330 

Primärt resursuttag, kg per möbel 

Olja 
Naturgas 
K o l 
Rundtimmer 

<5 
« 1 
« 1 

245 kg 

"Miljöpolicy för Marbodal 
"Marbodals arbete inom området mil jö 
omfattar alla faktorer som påverkar så
väl den yttre som den inre mil jön, t i l l ika 
materialval. Målsä t tn ingen är att ligga 
före myndighetemas krav och lagstifhiing. 

Detta uppnås genom en noggrann och 
kontinuerlig bevakning av forskning och 
utveckling inom området , för att på så sätt 
skapa en god beredskap inom företaget 
för nya framtida krav och lagar." 

Referenser 
(1) Mil jödeklarat ioner av träindustrins 

produkter - sammanfattning. Nordic 
Wood, Nordisk Industrifond, 
Rapport P 9702011, Trätek. 

(2) Methodology for Environmental Ass
essment o f Wood Based Products -
general and specific questions related 
to l i fe cycle inventory. Erlandsson, M 
Rapport 19608070, Trätek. 

(3) Vad innehåller en mil jödeklarat ion. 
Erlandsson, M . Rapport 
P 9607058, Trätek. 

(4) Mil jödeklara t ioner av möbler och 
köks sn i cke r i e r -bakgmndsda t a . 
Axelsson U , Eriandsson M , Stemer M , 
Widel l K-O. Rapport, 
L 9702019, Trätek. 

Kommentarer till miljöprofilen 
1 mil jöprof i len ingår mi l jöpåverkan med 
avseende på 
- til lverkningen v i d Marbodal 
- spånskivedata enligt Erlandsson, 

(konfidentiella preliminära data) 
- f ramstä l ln ing av stål 
- transporter t i l l ovan angivna processer 

Data for insatsmaterial som lack, l i m 
och metallinredning ingår ej . 

FoU-arbetet redovisas i referens (1), 
(2), (3). Se referens (4) för käl lhänvis
ningar. 

Utformningen av mil jödeklarat ioner för t räprodukter har utarbetats i ett nordiskt FoU-projekt - Nordic Wood. FoU-medel 
har erhållits f rån N U T E K . 
Denna mil jödeklarat ion har sammanstä l l t s (1997-02-28) av Kar l -Olof Widel l , Trätek 036-30 65 50. 

© 
Trätek 
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MILJÖDEKLARATIONER 
TRÄINDUSTRIN I N O R D E N 

NR 9704032 TRÄTEK SVERIGE 

Köksuppställning 
Kök modell Accent 
Myresjökök AB 

FÖRETAGET: 
Myresjökök AB 
Box 603 
343 24Älmhult 
Tel: 0476-557 00 
Fax:0476-152 82 
Kontaktperson: Bo Johannesson 

Miljöarbete 
- Företaget har tillstånd enligt miljö

skyddslagen 
- Företaget uppfyller föreskrifterna för 

intemkontroll 
- Företaget är anslutet ti l l REPA-regist-

ret. 

PRODUKTEN: 
Miljödeklarationen gäller för ett stan
dardkök, enligt tidigare standard (SS 
914231). Köket är tillverkat i MDF, spån-
skiva, board samt insatsmaterial av me
tall, färg och lack samt lim. 

Produktinnehåll kg/kök 
MDF-board 60,9 
Spånskiva 174,9 
Melam i n i mpregnerat papper 3,2 
Bänkskivor högtryckslaminat 14,1 
Pulverlackerad stålplåt 12,3 
Plastinreden 10,1 
(polyeten, polypropylen) 
Ryggar 3,2 mm lackboard 12,3 
Gångjärn stålplåt 2,6 
Stödben (polystyren) 1,5 
Bokhandtag 0,5 
Färg och lack (syrahärdande) 2,2 
Lim (vattenburen) 0,6 

\ irkc 

Handtagen i bok tillverkas i Sverige. 

Spånskiva 
Spånskiva av El -klass används. 9p% av 
skivorna levereras från svenska fabriker 
och skivorna är Svanenmärkta. Reste
rande 10% kommer från Finland. 
MDF 

Skivan levereras från fabriker i Polen. 

Board 

Levereras från fabrik i Sverige. 

Lim, färg och lack 
Tillverkning av lim, färg och lack är till 
stor del baserad på icke förnyelsebara 

råvaror. Detta tillsammans med utsläpp 
av växthusgaser och vissa toxiska ämnen 
är \ iktiga miljöteman för dessa produk
ter. 

Beslag 
Består av elförzinkat järn. 

Förpackning, kg/möbel 
Pappersemballage tillverkat av returpap
per samt plast av polypropylen med en 
sammanlagd vikt av 4,8 kg samt engångs-
pall av trä med en vikt av 12 kg. 

TILLVERKNING: 
Produktionen har hög mekaniseringsgrad, 
tillverkning sker i tlcroperationsmask mer 
som datastyrda CNC-fräsar. 

Ytbehandling av produkterna sker med 
syrahärdande lack. Insatsmaterial i form 
av elförzinkad järn används. 

Träbaserat spill säljs till ett närbeläget 
värmeverk samt t i l l Olssons råvaror och 
entreprenad AB. Företagets lokaler upp
värms med gas. Leverans från fabrik sker 
med lastbil. 

Träprodukters kretslopp 

ANVÄNDNING: 
Produkten används för inredning av kök i 
främst hemmiljö. Den kan även användas 
i vissa ofTentliga miljöer som daghem, 
skolor o dyl. Någon generell livslängd kan 
inte anges, dock enligt fabrikanten minst 
ca 15-20 år. 

Bestämning av formaldehydavgivning 
i klimatkammare har utförts av SP i Borås, 
september 1996. Resultat: Köksskåp mo
dell Accent avger 0,06 mg formaldehyd/ 
m'luft. 

Kretsioppsanpassning 
För att inte begränsa en sekundär använd
ning skall man undvika behandling av 
produkten med ämnen som innehåller 
miljöskadliga ämnen. 

• Drivmedel 

Lim. 
lack. 
insats 
mate
rial 
m m 

Mängd ingående råvara % vikt 

TRÄBASERADE 
MATERIAL 90 

LIM OCH LACK I % 
METALL 5 % 

PLAST 4 % 

Energianvändning vid 
tillverkning av möbeln 

BIOBRÄNSLE 
3 3 % 

GASOL1 % 
DIESEL 3 S 

STENKOL 5 % 

0 U A 7 % 

PRIMÄR 
SVENSK EL 31 % 

Inventerade steg i miljöprofilen 
starkt förenklad bild över inventerade data 

Naturen 

Mineral-
brytning 

Skogsbruk 
Övriga 

Insatsmt 

1 
Stålverk Sågverk 

Förädlings
industri 
Förädlings
industri 

Spanskivor 
M_DF 

1 
Möbelindustri 

Möbel 
All tillgänglig data inventerad 
Apprpximativa data 
Data Ingår ej 

© T r ä t e k 



ÅTERVINNING: 
Lteranvändning 
Löksinredningar kan genom ommålning 
'ch renovering återanvändas i sin befmt-
iga miljö. 

^nergiut>'inning 
Yämaterial med en fuktkvot på 10-20% 
ar ett värmevärde på upp till 16 MJ/kg. 
)etta gör att energi kan utvinnas ur trä-
raktionen på en förbrukad köksinredning. 
iska från förbränning av obehandlat trä-
laterial kan återföras till det naturliga 
retsloppet. 

deponering 
)eponi är inget återvinningsaltemati v och 
örundvikas.lendeponrkan nedbrytning 
ke av organiskt avfall under anaeroba 
ärhållanden (syrebrist) under bildande 
v metan. 

MILJÖPROFIL: 
Miljöprofilen gäller för köksinredning 
modell Accent - från resursuttag til l och 
med att produkten lämnar företaget. 

Utsläpp till luft, g per möbel 

Stoft 390 
Koldioxid 10 140 
Kolmonoxid 1 585 
Kolväten 50 
Kväveoxider 1 160 
Svaveldioxid 100 
v o c 215 

Utsläpp till mark, kg per möbel 

Industriavfall 95 
Mineralavfall 15kg 
Slagg <5kg 

Aska <0,5 
Miljöfariigt avfall <1 
Limavfall « 1 
Ridåvatten (obcli) « 1 

Energianvändning, MJ per möbel 

Diesel 105 
Olja 205 
Svensk el (primär) 1 235 
Biobränsle 1 325 
Stenkol 185 
Gasol 45 
Naturgas 820 

Primärt resursuttag, kg per möbel 

Olja 
Naturgas 
Kol 
Rundtimmer 
Järnmalm 
Olivin 

Bentonit, Dolomit 

10 
15 
5 

335 
40 

<5 

<1 

Kommentarer till miljöprofilen 
1 miljöprofilen ingår miljöpåverkan med 
avseende på 
- tillverkningen vid Myresjökök AB 
- spånskivedata enligt Erlandsson, 

(konfidentiella preliminära data). 
- framställning av stål 
- transporter av spånskiva till fabrik 

Data för insatsmaterial som lack och lim 
samt PE och PS ingår ej. 

FoU-arbetet redovisas i referens (1), 
(2), (3). Se referens (4) för källhänvis
ningar. 

ÖVRIGT: 
"Miljöpolicy för Myresjökök AB 
Myresjököks arbete inom området miljö 
omfattar alla faktorer som påverkar så
väl den yttre som den inre miljön, tillika 
materialval. Målsättningen är att ligga 
före myndighetemas krav och lagstiftning. 

Detta uppnås genom en noggrann och 
kontinuerlig bevakning av forskning och 
utveckling inom området, för att på så sätt 
skapa en god beredskap inom företaget 
för nya framtida krav och lagar." 

Referenser 
(1) Miljödeklarationer av träindustrins 

produkter- sammanfattning. Nordic 
Wood. Nordisk Industrifond, 
Rapport P970201 l.Trätek. 

(2) Methodology for Environmental Ass
essment of Wood Based Products -
general and specific questions related 
to life cycle inventory. Erlandsson, M 
Rapport I 9608070, Trätek. 

(3) Vad innehåller en miljödeklaration. 
Erlandsson, M. Rapport 
P 9607058, Trätek. 

(4) Miljödeklarationer av möbler och 
kökssnickerier - bakgrundsdata. 
Axelsson U, Erlandsson M, Stemer M. 
Widell K-0. Rapport 
L 9702019. Trätek. 

Utformningen av miljödeklarationer för träprodukter har utarbetats i ett nordiskt FoU-projekt - Nordic Wood. FoU-medel 
har erhållits från NUTEK. 
Denna miljödeklaration har sammanställts (1997-02-28) av Kari-Olof Widell. Trätek 036-30 65 50. 

© 
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MILJÖDEKLARATION AV PRODUKTER FRÄN: 
Edsbyverken AB, E F G Furniture Group NKR AB, Gärsnäs AB, Samhall Lavi, 
Marbodal, Myresjökök AB. 

Denna rapport utgör bakgrundsinformation ti l l de data som redovisas i miljöprofilen for 
respektive företags produkt i miljödeklarationerna framtagna i projektet "Miljödeklaration av 
möbler och kökssnickerier". För de olika företagens miljödeklarerade produkter hänvisas t i l l 
aktuell miljödeklaration. 

Företag Produkt Miljödeklarationsnummer 

Edsbyverken AB Kontorsmöbler 
EFG Furniture Group NKR AB Kontorsmöbler 
Gärsnäs AB Hörsalsstol 
Samhall Lavi Hylla 
Marbodal Köksuppställning 

Myresjökök AB Köksuppställning 

9704034, 9704035 
9704029, 9704030 
9704033 
9704031 
9704039 
9704032 

Figur I. Starkt förenklad bild över inventerade data. 

Naturen 

Mineral
brytning 

I 

Skogsbruk 

Stålverk 

I 

Sågverk 

Förädlings
industri 

I 
Spånskivor 

MDF 

I 
Möbelindustri' 

Möbler^ 
All tillgänglig data inventerad 
Approximativ data 
Dafa ingår ej 

Övriga 
insatsmtri. 

* Gäller både möbel och kökssnickeriindustri 
Möbler och köksskåp 



Resursuttag: 

Allmänt: 
Energiinnehåll När referenser saknas har följande effektiva värme värden använts 

(Energifaktapärm, AB Svensk Energiförsörjning): 

Trä 19MJ/kg TS 
Olja 42 MJ/kg 
Naturgas 52 MJ/kg 
Gasol 46 MJ/kg 
Stenkol 28 MJ/kg 

Elektricitet: 

Timmer: 
Resurser 

Emissioner 

Köpt el har räknats om till primär el.— dvs tex inklusive 
energiirmehållet i bränslet för att omvandla t i l l el. Beroende på vad 
elektriciteten kommer ifrån så har elektriciteten olika 
primärverkningsgrader. För Sverige har 54 % använts om inget 
annat har angivits. Miljöpåverkan för produktion har adderats till 
elanvändningen enligt förhandsuppgifter från Vattenfalls LCA-
studie av elproduktion (Setterwall 1996) 

De resurser som är inventerade är användningen av fossila bränslen 
i svenskt skogsbruk enligt Berg (1996, tabell 1 och 2). Värdena är 
baserade på en skattning över hur skogsbruket kommer att bedrivas 
från 1988-98. Transporter till sågverk - om ej platsspecifika värden 
använts - är baserade på Skogsstatistisk årsbok 1995 (sid 156, 83 
km). 

Emissionsdata från skogsbruk och transporter är baserad på SNV 
rapport 3756 (1990). 

Insatsmaterial, produkter och processer 

Hyvlad trävara: 

Byggboard & MDF: 

Stål/j unfruligt: 

Data från produktion och processer vid sågverk enligt referens 
Erlandsson (1996) 

Beräknad som spånskiva. Se vidare under denna rubrik. 

Värden från utvinning till förädlad belagd tunnplåt (inklusive 
transporter) ges av Erlandsson et al (1993, tabell 5.4) och 
representerar ett värde av det som produceras i Sverige. Värdena är 
omräknade till kg tunnplåt (jungfrulig stålplåt utan beläggning). 



Spånskiva: 

Transporter: 

Köpt fjärrvärme: 

Vid tillverkning av spånskiva har värden använts från Erlandsson 
(konfidentiella preliminära data). Värdena inkluder data for 
skogsbruk transporter av torr/rå flis och spån, avkap etc till 
spånskiveindustrin och spånskivefabrikens processer. Inga data for 
limmet är inkluderat i inventeringen. 

Energiåtgångstal och emissioner är från Tillman (1994) om 
transporter inte är inkluderade i den specifika studien. 

Pannverkningsgraden och framledningsförluster är satt till 75 Vo om 
uppgift saknas från uppgiftslämnaren. Hänsyn är sedan tagen till de 
aktuella bränslena och dess miljöpåverkan. 

Kökssnickeri/Möbelfabriken: 

Allokering: Processtegen vid industrin har generellt delats in i följande moment 
enligt nedan. 

Moment: 
Generellt 

Allokeringsbas: 
[kg eller dm-*]bearbetad eller 
mängd skiva i sålda produkter 

Träbearbetning [kg eller dm^] bearbetad eller 
mängd skiva i sålda produkter 

Ytbehandling [kg] torrhalt pålagd lack/farg 

Montering per [kg] sålda produkter 

Panncentral [MJ] använd energi* 

Interna transporter [kg eller dm"̂ ] bearbetad eller 
mängd skiva i sålda produkter 

•fördelningen baseras på årlig energianvändning och skattad fördelning av 
företaget 

Emissioner till luft: För den olja som används vid de förbränningsprocesser, där inga 
emissionsmätningar är gjorda, har värden från 



Värmeverksföreningens rapport Oljepanna, Underlag för 
miljökonsekvensbeskrivning 1993 använts. Emissionsdata för 
interna transporter är hämtade ur SNV rapport 3756 (1990). 

För beräkning av emissioner till luft från panncentralen, i huvudsak 
träbaserat bränsle, har följande emissionsfaktorer använts (när inga 
mätningar sker). Utifrån en litteraturgenomgång har emissioner för 
träbaserat bränsle ansats enligt nedan, givet med huvudreferens 
(Edandsson 1996). 

stoft 0,1 g/MJ SNV 4204 

koldioxid Og/MJ 

kolmonoxid 1,0 g/MJ Tillman et al 

kväveoxider* 0,15 g/MJ SNV 4204 

svaveloxider 0,025 g/MJ RVF 1994 

kolväteföreningar 0,19 g/MJ SP 1992 
* Vid nyare pannor som använder träbaserat bränsle används 0,1 

g/MJ. Utförda värden för mätningar utförda av Fjärrvärmebyrån 
på sågverk ligger under 0,1 g/MJ. 

Emissioner till vatten: Utsläpp av limtvättvatten t i l l kommunens spillvattermät kan 
förekomma. Inga övriga processvatten uppkommer i fabriken. 

Emissioner till mark: Aska och ej branschspecifikt avfall som går till deponering har 
bokförts som utsläpp till mark. Avfall som återvinns bokförs inte 
som en emission utan belastar kommande produkt. Det samma 
gäller restprodukter som har ett ekonomiskt värde och försäljs. 

Insatsmaterial: Mängderna av ingående material och komponenter redovisas under 
produktinnehåll. De material som inte inventerats i deklarationen 
finns upptagna under rubriken "Kommentarer t i l l miljöprofilen" i 
deklarationerna. 
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1994-12-12/BIA Bilaga 3 
ARBETSPLAN 
MILJÖDEKLARATION TRÄMÖBLER 

1. Beskrivning av möbelföretaget 
Beskrivning av organisation, miljöpolicy, byggnader och produktionslokaler, 
produktionsutrustning, råvaruleverantörer, kundgrupper m m. Delar av denna 
beskrivning kan hämtas från företagets verksamhetsberättelse samt interna 
kontrollsystem eller kvalitetssystem t ex ISO 9 000. 
Utförs av möbelföretaget. 

2. Lokalisering 
Beskrivning av närmiljön och fabriksområde. 
Utförs av möbelföretaget. 

3. Produktbeskrivning 
Ange vilka produkter/sortiment som produceras per år och deras 
användningsområde. 
Utförs av möbel företaget. 

4. Resursanvändning 
Processbeskrivning. 
Ange vilka processer som genomförs för att omvandla råvaror t i l l en färdig 
produkt. Beskriv med hjälp av ett flödesschema. 
Utförs av möbelföretaget. 

Materialbeskrivning 
Beskrivning av ingående material i produktgruppen som ska studeras. 
Utförs av möbelföretaget och Trätek. 

Materialbalans 
Ange för varje delprocess utnyttjandegrad av råvaror och andel avfall samt hur 
avfallet hanteras dvs om det blir nytta i form av internt bränsle, säljs eller 
deponeras. Upprätta en materialbalans. 
Utförs av möbelföretaget. 

5. Energibalans 
Ange för varje delprocess energianvändningen. Uppdela användningen i de olika 
energitypema (el, termisk kraft m m) och energikälla (träavfall, bark, olja, gas m 
m). Energianvändningen som inte kan knytas t i l l produkten ska fördelas. Energi 
t i l l transporter (extern och internt) inkluderas. 
Utförs av möbelföretaget och Trätek. 

6. Utsläpp till mark, vatten och luft 
Ange typ och mängd av utsläpp till mark, vatten och luft för varje delprocess. 
Utsläpp som inte kan knytas t i l l produkten fördelas. Utsläpp från 
energiförbrukning inkluderas. 
Utsläpp till luft: t ex CO, CO2, NO^, SO ,̂ stoft, organiska lösningsmedel 



Utsläpp ti l l vatten: t ex GOD (löst organisk substans) m m 
Utsläpp till mark: t ex oljerester 
Utförs av möbelfbretaget. 

7. Avfall 
Redogör for årlig mängd avfall och typ (industriavfall, miljöfarligt avfall, aska) 
amt hanteringssätt. 
Utförs av möbelföretaget. 

8. Transportbeskrivning 
Ange vilken typ av fordon, typ av drivmedel och transportavstånd (medelvärde) 
som ingår i köp av råvaror, intern transport på möbelföretaget och t i l l 
handelsledet dvs försäljning av produktgruppen.. 
Utförs av möbelföretaget och Trätek. 

9. Arbetsmiljö 
Beskriv arbetsmiljöförhållandena på möbelföretaget i förhållande t i l l 
lagstiftning. Ange om intemkontroll finns upprättad och om kraven uppfylls. 
Utförs av möbelföretaget. 

10. Miljöpåverkan under bruksskedet 
Ange mängd och typ av avfall respektive emissioner som genereras vid 
användning, drift och skötsel samt underhåll av produkten . 
Utförs av möbelföretaget och Trätek. 

11. Rivning, återanvändning och återvinning 
Ange vilka möjligheter t i l l återaranvändning (direkt i form av samma produkt 
resp. indirekt i form av upparbetning ti l l en ny produkt t ex flisning t i l l ett 
skivmaterial) samt uppskattad procent-tal fÖr detta. Ange 
(kvantitativt/kvalitativt) vilken miljöpåverkan återanvändning respektive 
återvinning (energiutviiming) respektive deponi för produkten medför. 
Utförs av möbelföretaget och Trätek. 

12. Miljödeklaration 
Utförs av Trätek. 



Bilaga 4 

Exempel på flödesschema vid fabrik, såg och möbeltillverkning 
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97-01-20 Bilaga 5 

Diskussionsprotokoll från erfarenhetsutbyte och utvärdering av 
delprojektet Miljödeklaration/LCA av möbler och kökssnickerier 
97-01-14 i Jönköping 

Närvarande: Vedum Kök och Bad, Ola Lindberg, 
Edsby verken AB, Arne Hansson, Peter Engman 
EFG Farmer, NKR AB, Arne Möller 
Nobia, Marbodal, Tomas Svensson 
Gärsnäs AB, Lars Tornborg 
Trätek, Veronika Albert, Margareta Sterner, Karl-Olof Widell 

Frånvarande: Myresjökök AB, Bo Johannesson 
Samhall Lavi, Jan Strid 

Tid: kl 09.00- 13.00 

1. Inledning med en kort presentation av deltagarna. 
Trätek är från och med den 1/1 -1997 aktiebolag, och vårt fullständiga namn är; AB 
Trätek, Institutet för träteknisk forskning. 
Margareta Sterner redogjorde för läget i projektet och arbetet med miljödeklarationer: 
I projektet har vi inväntat data för svensk spånskiva men enligt det senaste beskedet 
kommer dessa data föreligga först under april 1997, varför miljödeklarationerna kommer 
att färdigställas utan att invänta dessa spånskivedata. 

Träteks miljödatabas, konsult Nordic Port. 
Data för sågad vara samt användbara data för metaller, vissa plaster och transportdata 
finns tillgängligt i databasen. Färg-, lack- och limfabrikantema bearbetas för att ta fram 
data. Polyurethantillverkare (stoppningsmaterial) är informerade om pågående arbete med 
att miljödeklarera möbler. 
Möbler är ingen miljöfarlig produkt, men den är komplicerad på grund av att den 
innehåller så många olika material. 

2. Presentation av företagsspecifik pärm. 
Projektresultatet kommer att presenteras i en företagsspecifik pärm, med 
miljödeklarationen, inventeringsmallen, rapport med information om utnyttjade data, kort 
information om resultatet i ett miljöperspektiv. 

Slutrapporten till Nutek innehåller deklarationerna, rapporten om data samt detta 
protokoll. 

3. Synpunkter på datainsamlingen 
Inget av företagen tyckte att datainsamlingen orsakade några större problem, eftersom 
uppgifterna finns på företagen, bl a i miljörapportema. Flera påpekade dock tidsbristen. 



Gärsnäs: Eftersom vi kom in i projektet något senare har vi upplevt insamlingen av data 
som mycket forcerad i början. 

För Träteks del har vi upplevt att arbetet med insamling av data har tagit tid, beroende på 
ett antal faktorer. 
FoU arbetet med att miljödeklarera möbler och köksinredningar har inneburit en del 
svårigheter som: Industrin, dess produkter och produktion skiljer sig åt, data för flera 
insatsmaterial saknas, produkten innehåller ett antal material som påverkar olika 
miljöpåverkansfaktorer vilket också har stor betydelse för hur miljöbelastningen ska 
allokeras på produkten, arbetet har inte utförts löpande, utan i etapper, vilket medfört extra 
arbete med uppdatering av frågeställningar. I projektets första skeden var det svårigheter 
att avgöra i vilka sorter data skulle redovisas; kilo, kubikmeter etc En möjlighet att 
förenkla datainsamlingen är att utnyttja olika personer på företagen eftersom uppgifterna 
kan vara spridda hos olika funktioner. 

Samtliga tog också upp frågan om att det måste bli möjligt att miljödeklarera 
produktgrupper istället för en enskild produkt för att få ett för kund och industri hanterbart 
system. 
Gärsnäs: Gruppering passar när man har likartade produkter, men hur skall man hantera 
specialprodukter? 

4. Information om beräkningsarbetet. 
FoU projektet har medfört att kunskapen om inventeringen av data har utvecklats och 
kommer att utvecklas ytterligare i samband med att databasen utvecklas. Det är avgörande 
för de fortsatta beräkningarna hur data presenteras. En viktig faktor är hur mycket 
råvaror/material som förbrukas per år, sett ur enegri-, utsläpps- och avfallssynpunkt. 
Beräkningar och allokering följer "Methodology for Environmental Assessment of Wood-
Based Products, M.Erlandsson Trätekrapport I 9608070. 

5. Kommentarer på miljödeklarationens innehåll idag och hur man ser framtida 
deklarationer. 
Flera företag påpekade att man får helt andra frågor från sina kunder, än de som 
miljödeklarationen ger svar på idag. Kundema sänder ut frågeformulär med 
standardiserade frågor. Helst vil l kundema ha enkla svar av typen "ja" eller "nej"; dvs "är 
produkten miljöfarlig eller ej". Mötets deltagare misstänker att man även bland inköpare 
t i l l viss del saknar kompetens för att ställa ingående frågor och analysera miljöuppgifter. 
Kunderna frågar mycket om kemikalier och hälsofarliga ämnen. Detta borde finnas med i 
deklarationen. 
Edsby verken: Kundema frågar om emballage och återan vändning av detta. 
Vedum: Kundema vill ha produkterna gmpperade. De vill inte ha för många detaljer. 
Någon fomi av "nyckeltal för miljöpåverkan" skulle förenkla för kund och industri att 
göra jämförelser. 
Samtliga mötesdeltagare efterlyser någon form av referenstal eller annan information att 
ha som underlag för tolkning av miljöprofilen. 
Förslag som framfördes: Man kan t ex presentera en normalkurva att göra jämförelser mot 



eller ett genomsnittsvärde fÖr miljöpåverkan fÖr vissa produktgrupper. 

Edsby verken: Var ligger gränsvärdet fÖr vad som är milj ovänligt? De siffror som 
redovisas i deklarationen måste sättas i ett politiskt sammanhang. Hårddraget kan man j u 
säga att allt som produceras är miljöovänligt. 
Behovet av deklarationer; har man definierat vem som har behov och vilka behoven är? 

Edsby verken: Hur räknas transporten in i deklarationen, när man t ex importerar detaljer 
från Tyskland? I vårt fall handlar det om ca 10 % av energiåtgången. 

Transporterna borde redovisas tydligare när man redovisar energiåtgång. Dagens 
cirkeldiagram kan lätt missuppfattas. Man skall ta med både transport in och ut. (Se 
miljödeklaration) 

Nobia (Marbodal): Det vore bra att kunna ange ett värde fÖr skåpen och ett fÖr fronterna. 
Då kan kunden själv välja med hjälp av deklarationen hur långt han vil l gå i sin 
miljösatsning, dvs vilka fronter han vill välja. På så sätt kan man lägga in ett värde på 
miljöpåverkan i offerten. Värdet skall anges i kilo möbel. 

Vedum: I denna form är deklarationen snart passé. Vi har haft stor användning av den, 
men nu är det dags att gå vidare. V i arbetar med miljöledningssystem. Men kunderna 
efterfrågar enklare information i dagsläget. 

EFG: Vi söker ett "enhetligt" dokument om produktemas miljövänlighet. Det ska kunna 
tolkas av vem som helst. Hur kan man hantera andra material i sammanhanget - dvs hur 
får man in rätt uppgifter i sin deklaration? 

Gärsnäs: Vi har i detta projekt arbetat på en mycket detaljerad nivå. Efterfrågas det? Och 
ska man börja detaljerat och arbeta sig till en övergripande nivå, eller tvärtom? 

Edsbyverken: Vem äger det aktuella systemet för miljödeklarationer? 
Margareta Sterner: Trätek äger systemet. Vi utfärdar deklarationema. Information om 
bakgrund mm finns på baksidan av varje deklaration. 

Edsbyverken: Ständiga förändringar i produktionen gör att det måste vara lätt att 
uppdatera uppgifterna. Armars blir deklarationema gamla snabbt. Ett förslag är att man far 
underlag från Trätek på diskett eller liknande och sedan ansvarar själv for de uppgifter 
man för in/ändrar. Datan måste systematiseras så att den blir smidig att sammanställa. 

Karl-Olof Widell: Deklarationerna bör också innehålla företagsspecifika miljödata, ex 
utsläpp ti l l vatten, luft, mark, energiförbrukning på årsbas. Annars kan en i övrigt 
miljöbelastande fabrik få "snälla" produktsiffror. 

Nobia: I framtiden måste resurssnålhet redovisas på något sätt. Dvs resursåtgång per 
produkt, samt påverkan på A) närmiljön och B) globalt. Trätek handlar mer om det 
globala, medan närmiljön är viktigt fÖr konsumenten. Jag anser att det är den globala 



inriktningen som är den långsiktigt viktiga. 
Stemer/Trätek: Frågan om miljöpåverkan bör ställas ur vinkeln "Hur mycket bidrar denna 
produkt t i l l påverkan av X eller Y?" till skillnad från frågan "Hur farlig är produkten". 
Träprodukter är inte farliga, men vi ska redovisa fakta om möjligheterna med träprodukter 
i perspektivet en minskad total miljöpåverkan. 

Edsbyverken: Ligger det i framtiden att deklarera emissioner? Då skulle de viktiga 
frågorna bli emission, produktion och energiåtgång. 
Nobia: I detta sammanhang är Träteks deklaration bra för redovisning av 
resursanvändningen. Det är dock svårt att fa uppgifter om recepturer och därmed 
information om ingående ämnen. 

Diskussion om träprodukter i inomhusmiljön. 
Hur mycket en "träprodukt" avger i form av lättflyktiga organiska ämnen som terpener 
beror på typ av ytbehandling och lagringstiden mellan färdigställande och mätning. 

Efter diskussion framkom viktiga rubriker som en deklaration skall innehålla: Företaget, 
processerna, produkten, materialet och dess miljöpåverkan. Deklarationen bör också 
informera om ämnen som finns på OBS- och/eller Begränsningslistan, när de återfinns i 
varuinformationsbladen. 
Genomgång av rubrikerna i nuvarande deklaration. 
Företaget: OK 
Produkten: Ska man ange t ex tillverkare av lack? Svar från alla: Nej! 
Nobia uttryckte tveksamhet t i l l att blanda ihop olika frågeställningar i ett blad, medan 
EFG uttryckte motsatta åsikten. 
Gärsnäs anser att man bör skilja på två frågor: I . Företaget och dess miljöbelastning. 2. 
Materialet i produkten och dess miljöbelastning i förhållande t i l l en normal. 
Tillverkning: Ej viktigt att ta med i deklarationen. Däremot är uppgifter om utsläpp, 
hantering av spill och källsortering viktiga. Man kan ta data från miljörapporten under 
rubriken tillverkningsprocessen. 
Ett förslag på utformning är att ange företagssiffror på framsidan, medan information om 
produkter/produktgrupper presenteras på baksidan. 
Användning: Kan utgå 
Återvinning: Texten om deponering uppfattas inte som relevant. 
Miljöprofil: Diskussion om siffrorna bör anges i kilo bearbetad träråvara istället för 
produktenhet (t ex skåp). Kan vara en möjlighet till att jämföra sina siffror med andra 
företag och andra branscher. 
Obs att även underleverantörernas siffror skall in i det egna företagets sammanställningar 
av den slutliga produkten! 

EFG: Det är viktigt att bredda deklarationerna. Industrin är betjänt av en form av enhetlig 
deklaration att utnyttjas i kontakter med inköpare och även annan kund. 

6. Erfarenheter från arbetet i projektet 
Samtliga deltagare kunde instämma i att man lärt sig mycket genom att delta i detta 
projekt. Man menade dock att det finns mycket som återstår att göra i miljöarbetet och i 



arbetet med miljödeklarationer. 
Gärsnäs: Projektet har tvingat mig att fördjupa mig i ett område, som annars hade fatt stå 
tillbaka för de vardagliga frågeställningarna på arbetsplatsen. 

Samtliga deltagare instämde i Träteks egen kritik av att vi inte samlat deltagande företag i 
början av och under projektets gång för att stämma av arbetet. 

Om arbetet med miljödeklarationer skall utvecklas vidare måste industrin skjuta t i l l 
resurser. Inom Trätek utvecklas FoU insatserna mot LCA- studier, där bl a färg- och 
lackindustrin kommer att involveras. 

Inom miljöstandarden i ISO 14000-serien pågår ett arbete med att ta fram en standard för 
LCA (ISO 14040). Träteks arbete med miljödeklarationer anpassas ti l l den kommande 
ISO standarden. 

NYA MÖBELFAKTA ska innehålla någon form av miljöinformation. 

Nobia: Stora byggprodukter har arbetat med LCA i hela koncernen. Det finns stora 
skillnader i vad konsumenten frågar om och vad Svanen respektive Trätek vill ha ut av 
sina deklarationer. I Svanens arbete ingår kemiska produkter med låga gränser för 
ingående kemiska ämnen, vilket medför att även mycket små ingående komponenter blir 
viktiga. 

Edsby verken: Det är kundens frågor vi vill kunna svara på. Vi far samma krav från Norge 
som Sverige. 

Nobia om IKEAs arbete: IKEA har bjudit in alla underleverantörer t i l l kurs. Kursen är 
kopplad t i l l "Det naturliga steget" och syftar t i l l att man skall se miljöarbetet globalt och 
ut kundens perspektiv. Arbetet är kopplat till ISO 14000. 

Danmark går sin egen väg när det gäller miljökrav och har sitt system; Dansk 
Inneklimamärkning, ett system att mäta och värdera emissioner, Trätek återkommer med 
mer information. I korthet innebär mätningen att både människa och maskin mäter lukt 
och emission inom en viss tid. Mätobjektet är placerat i ett mätrum med visst luftflöde. 

7. Övrigt: 
Kinnarp: Deltog i det nordiska projektet Miljödeklaration av träprodukter inom Nordic 
Wood. Resultatförmedling av detta projekt anordnas nu och kommer att ske i 
seminarieform. Trätek tillsammans med branschorganisationerna inbjuder möbel- och 
köksindustrin t i l l tre tillfällen, den 29/1, 3/3 och den 18/3. 

Förhållandet mellan Träteks miljödeklarationer och andra system. 
SIS har fatt i uppdrag att vara samordnare för Sverige när det gäller att revidera Svanens 
kriterier för möbler och kök. Hilde Jervan, Norge, är projektledare. Förändringarna skall 
vara färdiga under detta år och träda i kraft andra halvåret 1998. Margareta Sterner lovade 
att sprida protokoll från detta arbete om hon själv får del av ett sådant. 



Inom ISO-systemet arbetar man med en LCA-standard och standarder för miljöprestanda. 
När det gäller producentansvar och möbler har möbelbranschen bildat ett 
Möbelbranschens Kretsloppsråd som har till uppgift att driva och samordna arbetet med 
införandet av ett producentansvar för möbler. Arbetet skall vara klart inom två år. 
Företagen påpekade nödvändigheten av en bättre information från 
branschorganisationerna i dessa frågor. 

Sammanfattning 
Förmiddagens diskussion kan kort sammanfattas som att möbel- och kökssnickeriindustrin 
har utvecklat sitt miljökunnande genom sitt deltagande i projektet. Miljödeklarationen kan 
utvecklas, göras tydligare, kundanpassas och utformas ti l l att utgöra ett för branschen/ 
-erna enhetligt miljödeklarationssystem. 

Vid pennan Justerat av 

Veronika Albert Margareta Sterner 
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