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Miljömässigt ansvarstagande
Det innebär för oss att driva en verksamhet som minimerar vår miljöpåverkan i största möjliga mån. 
Det gör vi genom att: 

• Systematiskt arbeta i enlighet med ISO 14001 och sträva mot ständiga förbättringar.
• Årligen beräkna våra CO2-utsläpp, för att i detalj förstå vår egen klimatpåverkan.
• Beräkna vår klimatpåverkan i enskilda projekt och kommunicera detta till våra kunder.
• Klimatkompensera för den klimatpåverkan vi ännu inte kan minska av egen kraft.
• Använda Golvbranschens återvinningssystem för installationsspill.

KVM Golventreprenad AB’s  hållbarhetsarbete

Vi beräknar CO2-utsläpp med hjälp av 
verktyget Our Impacts.  Det ger oss detaljerad 
information om vår klimatpåverkan.  

Vi klimatkompenserar för de 75,7 ton CO2-
utsläpp vi ännu inte kan minska själv. 
2019 återbeskogade hela Golvkedjan en yta 
motsvarande 121 380 m2 eller 17 fotbollsplaner i 
Amazonas, genom ett s k Plan Vivo-projekt.

CERTIFIERAD
ISO 9001

ISO 14001
OHSAS 18001

Ledningssystem för kvalitet, 
miljö och arbetsmiljö

KVM Golventreprenad AB är ISO 14001- 
certifierade och revideras regelbundet av 
extern instans.

Vi beräknar våra CO2-utsläpp i enskilda projekt 
genom att redovisa för kunder och tillsammans 
försöka minska vår klimatpåverkan innan 
projektet startar.

KVM Golventreprenad AB ingår i Golvkedjan som består av Sveriges hållbaraste golv- & 
plattsättningsföretag. I över 50 år har Golvkedjan uthålligt kombinerat företagens starka, lokala 
förankring med den rikstäckande kedjans möjligheter att skapa stordriftsfördelar och sprida 
best practice till alla Golvkedjeföretag. Läs här vad vi på KVM Golventreprenad AB menar med 
miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvarstagande:



KVM Golventreprenad AB’s viktigaste 
miljöaspekter är:
• Förorening av luft orsakad av 

bränsleanvändning och transporter. 
• Uppkomst av avfall.
• Förbrukning av energi. 
Dessa miljöaspekter mäts årligen för KVM 
Golventreprenad AB med krav på ständiga 
förbättringar.  

Vårt arbete med miljömässigt ansvarstagande 
styrs ytterst av en grundläggande policy: 
Golvkedjans miljöpolicy. Du kan läsa den på 
www.golvkedjan.se. 

En stor majoritet av våra noga utvalda 
avtalsleverantörer arbetar i enlighet med 
ISO 14001. Vi uppmuntrar och påverkar 
de som ännu inte gör det att snarast 
anamma detta arbetssätt. Ytterligare en 
kvalitetsstämpel är GBR’s nya auktorisation 
för Golvleverantörer. 

GBR samlade in 370 ton installationsspill 
under 2019. Av det stod de 46 Golvkedje-
företagen för 166 ton. Det innebär att 
Golvkedjeföretagen samlade in 45 % av 
totalen. Spillet mals ner och blir till helt nya 
golv. 

Socialt ansvarstagande
Det innebär för oss att driva en verksamhet som en bra arbetsgivare och en god samhälls-
medborgare. Vi arbetar med hänsyn till välmående och hälsa, för medarbetare, kunder, 
leverantörer och konsumenter i vår region i och runt Norrköping. 
Det gör vi och Golvkedjan genom att: 

• Systematiskt arbeta i enlighet med ISO 45001 och sträva mot ständiga förbättringar.

• 90 % av våra inköp styrs till avtalsleverantörer, dessa har accepterat och signerat Golvkedjans 
uppförandekod. 

• Verka för större jämlikhet och mångfald i golvbranschen. 

• Genomföra lokala välgörenhetsprojekt där vi bjuder på installation och material för 
behjärtansvärda projekt som när vi medverkade i kanal 5’s produktion ”Sofias Änglar”

KVM Golventreprenad AB står bakom och 
följer såväl Byggföretagens uppförandekod som 
Golvbranschens Riksorganisations Etiska regler.

Vårt arbete med socialt ansvarstagande styrs 
ytterst av fyra grundläggande riktlinjer: 
Arbetsmiljöpolicyn, Jämställdhetspolicy, 
Policyn mot kränkande särbehandling och 
trakasserier samt Anti-korruptionspolicyn. 
Du finner dessa på www.golvkedjan.se

 
Golvkedjans Uppförandekod mot utvalda 
leverantörer bygger på FN’s deklaration om 
mänskliga rättigheter, ILO’s grundläggande 
konventioner om mänskliga rättigheter i 
arbetslivet, RIO-deklarationen samt FN’s 
konvention mot korruption. 

Vi genomför aktiviteter med temat ”Hållbart 
byggande i Norrköping” då bjuder vi in beställare 
och andra intressenter för att belysa vikten av att 
agera hållbart inom byggbranschen.

Vi har ett nära samarbete med Norrköpings 
praktiska gymnasieskolor och erbjuder praktik- 
och lärlingsplatser till ungdomar och unga vuxna. 
Vi har även skänkt  material till bl a Bråvalla 
Gymnasiet och projektet Verkstad Konsthall.

Vi är medlemmar i nätverket CleanTech 
Östergötland, en ideell förening som verkar 
för att lösa samhällets miljöutmaningar med 
verksamhetsmål som utgår från Agenda 2030. 



Ekonomiskt ansvarstagande. 

Det innebär för oss att bedriva verksamheten långsiktigt, uthålligt och lönsamt. Därmed tar vi 
ekonomiskt ansvar mot ägare, medarbetare, leverantörer och samhälle. 
Det gör vi genom att vi nyttjar synergierna och stordriftsfördelarna i Golvkedjan.  
Stordriftsfördelarnan omfattar inköp, ekonomi, utbildning, marknadsföring, försäljning, KMA-
arbete och hållbarhetsfrågor. Denna samverkan innebär dels effektivitetsvinster, dels spridande 
av kunskaper och erfarenheter till alla oss i Golvkedjan. 

Golvkedjan är Sveriges största inköpare av golvmaterial till entreprenader. Våra samlade volymer 
ger oss konkurrenskraftiga priser. Vi Golvkedjeföretag arbetar i ett gemensamt ledningssystem 
för att förenkla och effektivisera alla arbetsprocesser. Det innebär kvalitetssäkrade rutiner, bra 
dokumentation och effektivare produktion. 

KVM Golventreprenad AB är 
marknadsledande i sin region. Vår starka 
lokala förankring i kombination med vår 
storlek skapar lönsamhet och långsiktighet. 

KVM Golventreprenad AB har mycket 
nära samarbete med Sveriges 28 bästa 
materialleverantörer. Vi utvärderar 
vårt samarbete årligen och ber också 
leverantörerna utvärdera oss såsom deras 
kunder. Det skapar bättre och lönsammare 
samverkan för båda parter. 
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