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Auktoriserat Golvföretag ser till 
golvets hela livscykel

Auktoriserat Golvföretag – för en 
trygg leverans
Auktoriserat Golvföretag är golvbranschens egen kvalitets-
stämpel och administreras av Golvbranschen, GBR. 
Auktorisationen utgår från en hållbar golvinstallation med 
hållbara material och omfattar både golventreprenörer och 
golvleverantörer. Detta skapar en obruten värdekedja som 
borgar för en trygg leverans från ett golvföretag med rätt 
kompetens. Auktoriserade golvföretag granskas regelbun-
det av en oberoende revisor. På sista sidan kan du läsa 
mer om vilka krav som ställs på företagen.

De auktoriserade leverantörernas sys-
tematiska miljö- och hållbarhetsarbete 
bidrar till att upprätthålla värdekedjan 
från råmaterial till inlagt golv.

Auktoriserade golvföretag dokumenterar 
allt kvalitets- och miljöarbete samt säkrar 
att personalen har rätt kompetens.

GBR Kretsloppsmärkning innehåller pro-
duktspecifika skötselråd, som underlättar 
korrekt skötsel och ökar golvets livslängd.

Genom GBR Golvåtervinning kan instal-
lationsspillet samlas in och återvinnas till 
nya golv.

Val av material

Felfri installation

Drift, skötsel och underhåll

Rivning och återvinning
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Därför ska du anlita ett 
auktoriserat golvföretag
Golvläggning handlar om att skapa rätt funktion genom
rätt installation och med rätt material. Detta kräver i sin 
tur kunskap om såväl kvalitet som miljö och hållbarhet. 
Och det får du som anlitar ett auktoriserat golvföretag – 
golvbranschens eget kvalitets- och miljöledningssystem. 
Alla auktoriserade golvföretag arbetar aktivt och doku-
menterat med kvalitet, miljö och arbetsmiljö, vilket inne-
bär att du som beställare får en trygg leverans från ett 
golvföretag med rätt kompetens.

Bättre för miljön
De auktoriserade golvföretagen arbetar 
med miljöfrågor som är relevanta för bygg-
branschen. Auktorisationen är baserad på 
miljöledningssystemet ISO 14001, vilket  
har en miljöpolicy och arbetar mot aktuella 

miljömål. Alla entreprenörsföretag har kunskap i GBR 
Kretsloppsmärkning och alla företag som arbetar med 
plastgolv är anslutna till GBR Golvåtervinning.

Lägre totalkostnad
Alla auktoriserade golvföretag har doku-
menterade rutiner för sitt kvalitetsarbete. 
Entreprenörerna fortbildar dessutom 
kontinuerligt sina medarbetare så att de 

är uppdaterade och följer utvecklingen av regelsystem, 
material och arbetstekniker. Aktivt kvalitetsarbete och 
rätt kompetens resulterar i ett korrekt utfört arbete och 
en felfri entreprenad, vilket i sin tur innebär en lägre 
totalkostnad för dig som beställare.

Enklare upphandling
Det enklaste sättet för dig som vill upphand-
la golventreprenader med kvalitets- och 
miljöprofil är att använda Golvbranschen, 
GBRs administrativa föreskrifter. Dessa 
ansluter till AMA AF 12 och innehåller alla 

koder, rubriker och tillhörande texter som behövs för att 
uppfylla kraven i auktorisationen.



Detta krävs för att bli auktoriserad
Kraven för auktorisationen utgår från FNs globala
hållbarhetsmål och standarderna ISO 9001, 14001 och 
26000. En viktig del av leverantörernas krav på auktorisa-
tion är riskbedömning i olika led av varans produktion. För 
entreprenörerna fokuserar auktorisationen på relevanta 
delar inom kvalitet, miljö och hållbarhet.

Exempel på krav som ställs på auktoriserade företag:
• Inneha dokumenterad läggningsteknisk kompetens 

och kontinuerligt genomgå obligatoriska utbildningar.
• Arbeta med kvalitet, arbetsmiljö, miljö och hållbarhet 

genom dokumenterade policyer, mål och rutiner.
• Genomföra riskanalys (en förenklad form av due 

diligence).
• Uppfylla kemikalielagstiftningen REACH.
• Redovisa i eBVD eller motsvarande innehålls- 

deklaration.
• Vara ansluten till GBR Golvåtervinning.
• Ha en företagsspecifik antikorruptionspolicy.
• Granskas av en oberoende, extern revisor.

Läs mer om kraven
www.auktorisation.se/krav-pa-auktoriserade-golvforetag/

På auktorisation.se hittar du en lista
över auktoriserade golvföretag och 
ett färdigt upphandlingsunderlag
En bra grund för en lyckad golvinstallation börjar vid
kravställningen. Golvbranschen, GBR, har därför tagit 
fram ett upphandlingsunderlag som förenklar för dig som 
beställare. På www.auktorisation.se finns underlaget 
som gör det enkelt för dig som upphandlare att anlita 
golvföretag med kvalitets- och hållbarhetsprofil.
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