
För en trygg leverans med en 
hållbar värdekedja






Auktoriserat Golvföretag – för en 
trygg och hållbar leverans
Golvbranschens egen kvalitetsstämpel, Aukto-
riserat Golvföretag, omfattar både entreprenö-
rer och leverantörer i golvbranschen. 

Auktorisationen innebär att de krav på kva-
litet, miljö- och hållbarhetsarbete som en upp-
handlare möter, redan är uppfyllda. 

Auktoriserat Golvföretag skapar en obruten 
värdekedja som borgar för en trygg leverans 
från ett golvföretag med rätt kompetens.

Auktoriserat Golvföretag ser till 
golvets hela livscykel

Leverantörens hållbarhetsarbete bidrar 
till att upprätthålla värdekedjan från rå-
material till inlagt golv.

Auktoriserade Golvföretag dokumenterar 
sitt arbete och tillhandahåller en felfri 
installation.

Med GBR Golvåtervinning samlas installa-
tionsspillet in för återvinning i nya golv.

GBR Kretsloppsmärkning innehåller 
produktspecifika skötselråd för att öka 
golvets livslängd och produktinformation 
för att underlätta återvinning när golvet 
ska bytas.

Golventreprenörer
Auktoriserade golventreprenörer arbetar för 
hållbara golvinstallationer med kontinuerligt 
kvalitets- och miljöledningsarbete enligt en 
dokumenterad kvalitetsplan och miljö- och ar-
betsmiljöplan. 

Som installatör är man utbildad och har full 
kompetens inom sitt område vilket leder till en 
felfri entreprenad.

Auktoriserade golventreprenörer ska 
uppfylla följande:
Ansluten till Golvbranschen, GBR, och GBR  
    Golvåtervinning
GVK-auktoriserad för våtrumsinstallationer
Har dokumenterad läggteknisk kompetens 
    och går kontinuerligt obligatoriska utbild- 
    ningar
Arbetar aktivt och dokumenterar sitt arbete  
    med kvalitet och arbetsmiljö samt miljö och  
    hållbarhet
Kan kretsloppsmärka golvkonstruktioner 
    genom GBR Kretsloppsmärkning
Granskas av oberoende, extern revisor.

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

Golvmaterialleverantörer
En auktoriserad golvmaterialleverantör arbe-
tar aktivt med miljö och håll barhet, med 
fokus på riskanalys i alla delar av varans 
produktion. 

En auktorisation visar på att golvmaterial-
leverantören uppfyller sitt engagemang för 
hållbarhetsfrågor i prak tiken. 

Auktoriserade golvmaterialleverantörer 
ska uppfylla följande:
Ansluten till Golvbranschen, GBR, och GBR 
    Golvåtervinning
Riskanalys av verksamhetsländer och under- 
    leverantörer
Miljöledningssystem, som ISO 14001 eller 
    motsvarande
Företagsspecifik antikorruptionspolicy
Krav i förordningen om systematiskt arbets
    miljöarbete
Kemikalielagstiftningen REACH, genom 
    exempelvis BASTA-registrering
Nyttjar eBVD eller motsvarande innehålls-
    deklaration
Granskas av oberoende, extern revisor. 



www.auktorisation.se

Auktoriserat Golvföretag
Auktorisationen är baserad på  ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 26000 samt FN:s glo bala 
hållbarhetsmål. Kraven följs upp genom 
kontinuerlig revision cirka vartannat år.

På auktorisation.se finns en lista över 
de krav som ställs på auktoriserade golv-
företag samt en lista över alla auktorise-
rade golvföretag.
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