
Vårt hållbarhetsansvar
Marbodal ingår i ett av Europas största köksföretag 

Nobia AB. Genom vårt arbete bidrar vi till en mer hållbar 
framtid för människor och miljö. 

Vi bedriver arbete inom kvalitet, hållbarhet, och 
arbetsmiljö som en integrerad del i företagets strategi.

Genom förebyggande och ständiga förbättringar 
driva mot ett hållbart samhälle, förbättra kvalitén  

och öka kundnöjdheten. 

Göra det enkelt att vara samarbetspartner såväl 
intern som extern genom vårt sätt att kommunicera 

inom alla områden.

Utbilda, informera och engagera samarbetspartners 
såväl interna som externa i syfte att utvecklas, förstå 

och trygga framtiden. 

Efterleva tillämpliga lagar, förordningar, avtal, anvisningar, 
regler och andra bindande krav. 

Länk till vårt gemensamma Hållbarhetsarbete inom 
Nobia koncernen: nobia.com/sv/hallbarhet/
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Hållbart liv i köket
Vi har alla ett ansvar för att skapa en hållbar framtid för nästa generation. 
Därför fokuserar vi extra mycket på att ta fram lösningar och produkter som 

underlättar för dig som vill leva ett mer hållbart liv i köket. 

1. Svanenmärkta luckor, fronter, skåp stommar   
 dekortillbehör och laminat bänkskivor.

2. Material i luckor och tillbehör består av MDF   
 med låg emissionsnivå.

3. Material i skåpstommar, luckor och tillbehör 
 består av MFC med låg emissionsnivå.

4. Vatten- och UV-baserad färg som minskar   
 användningen och utsläpp av lösningsmedel.

5. Energisnåla vitvaror.

6. Säkerhetslösningar som barnsäkerhetsspärr   
 till luckor och lådor.

7. Genomtänkta lösningar för effektiv och  
 smart förvaring i lådor.

8. Diskbänksskåp som uppfyller kraven för   
 säkert vatten.

9. Smart källsortering.

10. Odlingshyllor för egna kryddor.

11. Energisnål LED-belysning.

12. Energibesparande blandare/kranar.
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Vi arbetar med hållbarhet i flera led
Våra främsta möjligheter att påverka människa och miljö positivt 

handlar om materialval, hur köken tillverkas och distribueras, samt hur våra  
kökslösningar kan bidra till en mer hållbar livsstil.

PRODUKTUTVECKLING
Vi erbjuder kök som håller i många år. 
Långsiktigheten ställer krav på oss att utveckla 
produkter som möter såväldagens som morgon-
dagens behov. Hållbarhet är därför ett fokusom-
råde i vår produktutveckling. 

INKÖP
Genom vårt program för ansvarfulla  
inköp följer vi upp, kravställer och granskar 
våra leverantörers arbete med  
såväl sociala, miljömässiga och etiska frågor i 
syfte att minska risker och bidra  
till en mer hållbar leverantörskedja.

TILLVERKNING
I vår tillverkning arbetar vi systematiskt med 
hälsa, säkerhet, resurseffektivitet, miljö och 
klimat. Majoriteten av våra produktionsanlägg-
ningar är också ISO-certifierade.

TRANSPORT
Transporter från våra produktions 
anläggningar till kund sker med distributör al-
ternativt med egen fordonsflotta beroende på 
marknad. Genom studier och analyser av våra 
transportflöden arbetar vi för att hitta nya  
optimala lösningar.

FÖRSÄLJNING
Vi har lång erfarenhet av att designa och rita 
kök och vi hjälper kunden under hela resan 
från inspiration till installation i syfte att bidra 
till en hållbar kökslösning för samtida och 
framtida behov.

ANVÄNDNING
Genom våra kökslösningar kan vi möjliggöra för 
våra kunder att leva mer hållbart, exempelvis 
genom mer hållbara materialval och att under-
lätta energibesparing, återvinning och minskat 
matsvinn.

AVFALL OCH ÅTERVINNING
Genom systematiskt arbete och i specifka 
projekt strävar vi efter att minska vårt av-
fall och öka våra cirkulöra materialflöden. 
Träspill från produktionen används som 
energikälla eller för tillverkning av nytt 
material. 
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EKO-prestanda
Gå in på vår hemsida www.marbodal.se. Klicka på rubriken Företagskund och därefter på under-
rubrik Hållbart/Miljö. När du klickar på EKO-prestanda ser du vad Marbodal erbjuder. Syftet är att 
våra kunder enkelt ska se om och hur våra luckor,skåpstomme och bänkskivor uppfyller efterfrågade 
bedömningar, certifieringar, om det finns en eBVD och emissionsdeklaration att tillgå. Innehållet är 
levande då vi strävar efter att utöka erbjudandet och komplettera vid lansering av ny produkter.

   Lagbevakning och lagrevision. För att ha kontroll på att vi följer     
    de lagar som vi berörs av och har kunskap om hur lagen 
   påverkar oss, samverkar vi med Ramboll. Miljölagstiftning som 

främst berör oss är Miljöbalken (Kunskapskravet, Försiktighets-, Produktvals-, Hushållsprincipen) 
och lagen om avfall och producentansvar. Det innebär att vi har ansvar för att förebygga nega-
tiva miljöeffekter och att miljö-hänsyn tas i vår verksamhet samt att vårt avfall hanteras på ett 
hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. 

Andra krav som vi berörs av är: Reach förordning innefattar registrering, utvärdering, tillstånd och 
begränsningar av kemiska ämnen. Reach innehåller också krav på användare av kemikalier. 
RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electronic equipment.) 
- direktivet syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta och 
begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning och förpackning av kemiska 
produkter. CLP förordning innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemis-
ka produkter. CE märkning krävs för alla nya produkter som omfattas av de europeiska 
produktsäkerhetsdirektiven.

eBVD byggmaterialindustrierna.se
De byggbarudeklarationer vi erbjuder finns 
tillgängliga i byggmaterialindustrierna och 
IVL Svenska Miljöinstitutets verktyg och 
databas för eBVD.

Vi är anslutna till:
Elkretsen och förpacknings & Tidnings 
Insamling driver insamlingssystem av 
elektroniska produkter respektive förpack-
ningar. Det är ett lagkrav att hantering sker 
på ett miljöriktigt, säkert sätt och med stor 
del materialåtervinning som möjligt.

PRODUKT PRODUKT PRODUKT PRODUKT PRODUKT BYGGNAD BYGGNAD BYGGNAD

Svanenmärkta 
produkter

eBVD
Byggvaru-
deklaration

SundaHus Byggvaru-
bedömningen

Svanen 
Småhus

Miljö-
byggnad

BREEAM SE
LEED

Emissions
rapport
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Partners
Vi är certifierade enligt de nya standardkraven ISO9001:2015 och ISO14001:2015. 

Detta innebär att vårt Verksamhetssystem är granskat så att vi uppfyller 
standardkraven och certifierade av en auktoriserad tredje part.

Målet med kvalitetssäkring är att genom ett 
systematiskt arbetssätt säkerställa kvaliteten 
på våra produkter och tjänster och därmed 

ständigt förbättra kundnöjdheten.

Målet med miljöstyrning är att genom ett 
systematiskt arbetssätt minska miljöpåverkan 

från verksamheten.

Svanen är Nordens officiella miljömärke och drivs på uppdrag av 
regeringen. Idag är merparten av vårt sortiment av luckor, dekortillbehör, 
ryggar, baldakiner, skåpsstommar och laminatbänkskivor Svanenmärkta, 
se svanen.se. Beroende på tillval kan det finnas delar i ditt kök som inte 
är Svanenmärkta. Vi har utöver det produkter godkända och upplagda i 
Svanen Nordic Ecolabelling Portal som underlag vid certifiering/Svanen 
märkning av hus.

Som underlag till vår licens förser vi Svanen med dokumentation, intyg och 
tester för granskning och godkännande av produkter. 

• Ingående kemikalier ska innehålla ett minimum av farliga ämnen.

• Trävaror ska ha spårbart ursprung och innehålla trä från 
 certifierade skogsbruk.

    • Trävaror ska ha låga emissioner av farliga ämne.

    • Ytbehanling ska ske i kontrollerade system med vattenbaserade 
     färger och UV-buren färg

I granskningen ingår även en livscykelanalys där bland annat krav ställs på hur produkterna tas 
om hand när den är förbrukad, vilket innebär medföljande källsorteringsinstruktioner och miljö-
vänliga förpackningsmaterial för insamling och återvinning. 

Vid Svanenmärkning av hus bortfaller kravet på dokumentation på ingående produkter som är 
Svanenmärkta. För produkter som inte är Svanenmärkta krävs att Svanens kriteriebilagor för Sva-
nenmärkta hus (Nano partiklar, virke från certifierat skogsbruk eller ekologisk odling samt intyg 
för trä- och bambubaserade material angående formaldehyd) uppfylls, signeras och förmedlas. 
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Nobias Riskhanteringssystem för träprodukter

Vi är medvetna om den globala utmaningen som samhället står inför. Global uppvärmning, avskogning, över 
konsumtion av naturresurser och otillräckliga arbetsvillkor utgör utmaningar för stora delar av näringslivet. 
Det är utmaningar som kräver ansvarsfullt ledarskap, såväl som aktivt och systematiskt arbete.  

Därför har vi utvecklat en strategi som fokuserar på fyra nyckelområden: 
1) Hållbar innovation 
2) Minskade koldioxidutsläpp 
3) Skydda skogar
4) Ansvarsfullt inköp 

Nobias köksmöbler består i huvudsak av olika trä- och träbaserade produkter. Nobia åtar sig aktsamhet för att bedöma 
och mildra alla risker för att olagliga och oönskade skogsprodukter kommer in i vår leveranskedja. Vi samlar in så mycket 
information om källor i försörjningskedjan och arbetar systematiskt för att eliminera dåliga källor som kanske inte gynnar 
skogarna som en framtida resurs för människor och natur. 

För att vara säker på ursprunget till våra träprodukter har vi ett Riskhanteringssystem på plats som identifierar de träslag 
som används i våra produkter och var träet skördas. 

Processer och försiktighetsprinciper vid inköp av trä 
Centraliserat inköp inom Nobia ger möjlighet att tillämpa en strukturerad arbetsmetod när det gäller att ställa krav 
och övervaka och utveckla leverantörers arbete. Alla våra leverantörer av trä och träprodukter följer Nobias policy och 
krav angående hållbart skogsbruk. Alla leverantörer har information om källan; att det inte är trä från intakta naturliga 
skogar, skogar med högt bevarandevärde eller plantager i tropiska och subtropiska regioner; och att det inte är trä från 
tropiska träd utom de som är certifierade. 

Rapporterings- och certifieringsprocessen inkluderar alla leverantörer av trä och träbaserade produkter utom för de 
produkter där vi anser att träelementet är av mindre betydelse, till exempel en skärbräda som ingår i en diskbänk i 
rostfritt stål. Leverantörerna av dessa produkter förväntas inte investera i varken system och eller infrastruktur för att 
stödja FSC®/ PEFC™-ackreditering när trä inte är en av deras kärnråvaruprodukter eller en viktig beståndsdel i deras 
färdiga varor. Vi ber emellertid fortfarande leverantören att lämna information om arten och ursprunget för materialet 
som ingår i riskbedömningen beroende på vilka svar de ger. 

När trämaterial köps in till Nobia ska leverantören följa Nobia uppförandekod och delta i Nobia 
leverantörsgodkännandeprocess (Nobia SAF). Dessutom ska leverantören ge detaljerad information om volym (m3) av 
trä- och trärelaterat material på årsbasis i enlighet med kraven för den Europeiska timmerförordningen (EUTR) samt 
gällande FSC®/ PEFC™ certifikat förmedlas. 

Alla nya produkter Nobia utvecklar som innehåller trä eller trärelaterat material ska uppfylla antingen FSC® eller PEFC™ 
certifieringskraven. Om en produkt inte är certifierad ska leverantören visa materialets laglighet och ursprung i enlighet 
med Nobia SAF-processen och en riskbedömning genomförs vederbörligen. 
   
Vårt Riskhanteringssystem består av följande delar: 
• Upprätta kontakt med leverantören 
• Medvetenhet och förståelse av Nobia-timmerkraven (Nobia SAF) 
• Godkännande av Nobia leverantörs uppförandekod 
• Klassificering av träprodukter: (1.Begränsad kunskap, 2. Källa bedömd, 3. Källa verifierad (PEFC™), 4. Trovärdigt  
   certifierad (FSC®), 5. Återvunnet material) 
• Årsrapport om använt material och levererade volymer (EUTR-krav) 
   
Riskbedömning:  
• Granskning av träcertifikat, art, ursprungsland och utvärdering mot ”IUCN Red List” 
• Riskbedömning - Klassificering med hög / låg risk 
• Genomföra riskreducerande aktiviteter där så är lämpligt 

Nobia UK har deltagit i WWF:s Global Forest & Trade Network (GFTN) i Storbritannien sedan 1995. 
Alla GFTN-deltagare åtar sig att successivt anskaffa skogsprodukter från välskötta källor. Under de senaste åren har vi 
integrerat alla Nobia-företag i GFTN-rapporteringsmekanismen för att skapa ett robust system och rapportering som 
också integrerar Nobias hållbarhetsstrategi med 100 procent virke från hållbara källor. 

  

_________________________________________ 
Henrik Eriksson, Head of Group Sourcing


