En spårbar värdekedja för hållbara golv
Upphandlare lägger idag allt större fokus på frågor om hållbarhet. Nu krokar
leverantörer och entreprenörer arm för att leva upp till högt ställda krav på social
och miljömässig hållbarhet vid golvinstallationer.
Golvbranschens kvalitetssystem Auktoriserat Golvföretag har en direkt koppling till
dagens verklighet. Auktorisationen, som numera omfattar både entreprenörer och
leverantörer i golvbranschen, betyder att relevanta krav på miljö-, kvalitets- och
hållbarhetsarbete som upphandlare kan ställa på en golvinstallation redan är uppfyllda.
Ett dokumenterat, spårbart ansvar hela vägen från råvara till återvinning är hörnstenen i
den värdekedja som de auktoriserade företagen erbjuder. Tillsammans motverkar man
byggfusk, korruption och kriminella strukturer.
Möjligheten för entreprenörer att bli Auktoriserat Golvföretag har funnits sedan 2001.
Under 2019 fick leverantörerna samma möjlighet. Här är de kriterier som ställs på
auktoriserade leverantörer.

Auktoriserat Golvföretag – kriterier för entreprenörer
Dokumenterad läggningsteknisk kompetens genom kontinuerlig
utbildning
En fackmässigt utförd golvinstallation innebär att skapa rätt funktion genom rätt material, rätt
kompetens, rutiner och struktur samt kunskap om kvalitet och miljö. Montörer/arbetsledare på
ett Auktoriserat Golvföretag ska, beroende på de arbetsuppgifter som personen utför, ha
genomgått obligatoriska golvtekniska kurser från Golvbranschen, GBR;
- Golvteknik
- Keramikteknik
- Fördjupningskurs i golvslipning och ytbehandling
- Heta arbeten (i Brandskyddsföreningens regi)

Arbetar aktivt med kvalitet, miljö och arbetsmiljö
Det kontinuerliga arbetet syftar till ständig förbättring och ska kunna styrkas genom
dokumenterade policyer, mål och rutiner. Ett Auktoriserat Golvföretag har egna
företagsspecifika kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplaner och upprättar rutiner kring hur
företaget arbetar med, och följer upp, dessa planer. Målen är konkreta och mätbara.
Internutbildningar hålls kring de företagsspecifika planerna och rutinerna.
Auktoriserade företag arbetar efter ett kvalitetssäkringssystem baserat på ISO 9001 och
ett miljöledningssystem baserat på principerna i ISO 14 001.
Obligatoriska kurser, som minst en i företagsledningen ska ha genomgått;
- JAG – Juridik, AMA, Auktoriserat Golvföretag
- KMA – Kvalitet, miljö och arbetsmiljö
- FIG – Företagare i Golvbranschen

Kan kretsloppsmärka golvkonstruktioner
Golvbranschens Kretsloppsmärkning är en digital och hållbar lösning för att hantera, och senare
återvinna, golv. Beställaren får full kontroll på golvkonstruktionens innehåll från inläggning till
utrivning och kan när som helst kontrollera att golvbeläggningen klarar aktuella miljökrav. En
skötselmanual med leverantörens produktspecifika skötselråd följer med.
Golvbranschens Kretsloppsmärkning

Är ansluten till GBR Golvåtervinning
Vid installation av plastmatta blir ungefär 10 procent av materialet spill. Ett Auktoriserat
Golvföretag är anslutet till GBR Golvåtervinning som tar hand om och återvinner spillet. Största
delen mals ned till granulat och blir råvara till nya plastgolv.
Återvinning av golv ökade till 370 ton
GBR Golvåtervinning får stöd till cirkulär lösning
GBR Golvåtervinning

Arbetar aktivt mot korruption
Ett Auktoriserat Golvföretag har en företagsspecifik antikorruptionspolicy. Man jobbar aktivt
med riktlinjer och attityder kring mutor. Det finns en tydlig, uttalad gräns mellan tillåtna och
otillåtna förmåner.
Golvbranschen lanserar antikorruptionspolicy
Svart eller vitt – hur ska vi ha det?

Har särskild slipkompetens
Ett Auktoriserat Golvföretag som erbjuder golvslipning och/eller ytbehandling av trägolv har
särskild, dokumenterad slipkompetens för dessa montörer genom Fördjupningskurs i
Golvslipning och Ytbehandling. Kravet gäller även om underentreprenör anlitas. Golvslipning och
ytbehandling av golv är en av de obligatoriska kurser som krävs för att bli Auktoriserat
Golvföretag.

Är GVK-auktoriserad - om företaget utför våtrumsarbeten
Företag som utför jobb i våtrum ska vara auktoriserade enligt utförandekonceptet GVK,
Golvbranschens Våtrumskontroll, som innebär fackmässig installation av våtrum. I konceptet
ingår våtrumsanmälan, för- och egenkontroll, slumpmässig stickprovskontroll samt våtrumsintyg.
GVK.se

Granskas av extern revisor
En oberoende, extern revisor granskar att kriterierna är uppfyllda innan entreprenörsföretaget
blir godkänt som Auktoriserat Golvföretag. För att få behålla kvalitetsstämpeln Auktoriserat
Golvföretag revideras det auktoriserade företaget regelbundet.
Entreprenörer granskas med auktorisationens ögon

Är ansluten till Golvbranschen, GBR
Som ansluten till Golvbranschen, GBR, har företaget ordnad ekonomi, aktuell utbildning och
följer branschens riktlinjer. Ett års utförandegaranti lämnas på golvinstallationer och företaget
förbinder sig att följa beslut fattade av ARN, Allmänna Reklamationsnämnden. Samtliga GBRföretag är anslutna till Golvgarantin som säkrar konsumenters trygghet i händelse av tvist. För
offentliga upphandlare är Golvbranschen, GBR, en välkänd kvalitetsstämpel.
Att vara GBR-företag
Branschanslutning ett klipp

Läs mer om Auktoriserat Golvföretag på www.auktorisation.se

