
v å r t  ta c k  t i l l  n at u r e n



M i l J Ö a n S v a r  F Ö r  k O M M a n D e  G e n e r a t i O n e r

Företaget kvänum ligger placerat i orten med samma 

namn, ett litet samhälle i västra Sverige präglat av 

jordbruk och skogsmarker sedan generationer. i har-

moni med landskapets traditioner och värderingar har 

kvänum här utvecklats under de senaste snart 100 

åren till att idag vara synonymt med högsta kvalitet 

och ett naturnära formspråk.

Därför ser och känner man tydligt ådringen och 

strukturen i virket på så gott som alla våra luckor, 

såsom genom de handmålade penseldragen i ett 

Dalby-kök, eller i våra skåpslådor.

Med kärleken till trä så djupt rotad i företagets vär-

deringar och med naturen så nära inpå faller det sig 

självklart att vårda och ta ett aktivt ansvar för miljön.

våra ambitioner rörande kvalitet, utveckling och 

lönsamhet går hand i hand med vårt miljöansvar – det 

ena är en förutsättning för det andra. Miljöarbetet är 

därför ett prioriterat och integrerat arbete inom före-

taget med målsättning att över alla områden mini-

mera vår negativa miljöpåverkan. inte minst innebär 

vår mycket höga produktkvalitet att våra kunder byter 

kök mer sällan än genomsnittet vilket skapar de kan-

ske största miljövinsterna.



k v Ä n u M S  M i l J Ö P O l i c Y

•	 Att	arbeta	för	en	bättre	miljö	är	ett	fortlöpande	och	

prioriterat arbete integrerat i vår huvudverksamhet 

genom organisation, ansvarsområden och rutiner

•	 Miljöarbetet	ska	präglas	av	en	ambition	till	ständig	

förbättring med prioritering till de områden som 

har störst miljöpåverkan

•	 Medarbetare	 ska	 regelbundet	 utbildas	 och	

motiveras för att arbeta så miljömässigt ansvarsfullt 

som möjligt

•	 Mål	och	 resultat	 ska	 följas	upp	kvantitativt	och	

öppet för att tydliggöra och bekräfta vårt arbete.

•	 Företaget	ska	verka	för	att	inköp	av	råvaror,	interna	

produktionsprocesser, val av underleverantörer 

och frakter genomförs med balans mellan miljö- 

och ekonomiska målsättningar.

•	 För	medarbetare	eller	natur	 skadliga	produkter	

ska förvaras och hanteras så att risker för olyckor 

minimeras.

•	 Företaget	ska	ha	goda	relationer	med	myndigheter	

och noggrant följa gällande lagar och föreskrifter.



k O n k r e t a  S t e G  v i  t a G i t  i  M i l J Ö n S  t J Ä n S t

Råmaterial och komponenter

kvänum samarbetar uteslutande med ledande kva-

litetsleverantörer som delar våra kvalitets- och miljö-

krav. långsiktiga samarbeten ger också effektivitets-

vinster och möjliggör investeringar som båda, direkt 

eller indirekt, resulterar i ökad miljöeffektivitet.

kvänum arbetar också aktivt efter en närhetsprincip 

där vi i första hand alltid söker antingen producera 

själva eller köpa in från lokala eller regionala leveran-

törer vilket minimerar utsläppen från långväga trans-

porter. Sedan flera år har vi på eget initiativ styrt om till 

i huvudsak lokalt producerad träråvara. trävirke från 

andra delar av världen, framförallt nordamerika, kon-

trolleras alltid avseende FSc-märkning för att säker-

ställa ett hållbart och ansvarstagande skogsbruk.

exotiska träslag undviker vi i det längsta – genom 

innovativa ytbehandlingsmetoder kan vi uppnå samma 

känsla utan att behöva ta i anspråk känsliga träsorter.

Som skivmaterial i våra skåp använder vi material 

som klarar e1-norm när det gäller formaldehydavgiv-

ning, dvs lågemitterande. exempel är våra möbelski-

vor som är godkända enligt svenska miljömärkningen 

Svanen. vi sorterar också allt restmaterial från produk-

tionen för effektiv återvinning.

Målning och ytbehandling

utsläpp av lösningsmedel med aromatiska kolväten 

är inom många industrier ett av de mer allvarliga 

områdena för miljöpåverkan, så historiskt också 

inom träindustrin. vi på kvänum har arbetat aktivt 

med utsläpp från målning och lackning länge. idag 

arbetar vi nästan uteslutande med färger och lacker 

helt utan miljöfarliga aromatiska kolväten samt med 

miljövänlig biologisk olja på vegetabiliska råvaror.

våra resterande, idag mycket begränsade lösnings-

medelsutsläpp vi har renar vi till 95% genom absorption 

och katalytisk förbränning. våra utsläpp på 2 ton ligger 

därför långt under kraven på 7 ton. 

Energiförbrukning

vår målsättning avseende energiförbrukning är att 

vår verksamhet dels ska vara så energimässigt effek-

tiv som möjligt samt dels att vi ska återanvända eget 

träspill för energi så mycket som möjligt. efter mycket 

arbete och flera investeringar är vår produktion i 

praktiken självförsörjande på uppvärmning. vi pro-

ducerar årligen ca 2 Gwh (motsvarande ca 2 000 

kubikmeter olja) som vi kan återföra till produktionen 

igen och överföra till kommunal uppvärmning av sko-

lor, badhus och ålderdomshem.



Emballage och återvinning

allt emballage vi använder är valt med hänsyn till mil-

jön, vi undviker därför bland annat plaster så mycket 

som möjligt. kvänum är också anslutna till det sk 

reparegistret för omhändertagning och återvinning av 

använt emballage.

våra leverantörer är även anslutna till el-kretsen som 

erbjuder alla kunder och hushåll ett insamlings- och 

återvinningssystem för uttjänt elektronik.

Transporter

För att minimera långa, dubblerande och volymmäs-

sigt ineffektiva direkttransporter från oss själva och olika 

underleverantörer till kund använder vi oss av ett om- 

och samlastningskoncept. Genom detta sparar vi flera 

10 000 km transportsträcka årligen. Frakter till export-

marknader på andra kontinenter sker miljömässigt effek-

tivt med fartygstransport.

interna resor försöker alltid göras genom samåkning 

eller med tåg.

Som kund till kvänum kan ni därför känna trygghet 

i att er inredning är producerad utifrån ett miljömässigt 

ansvarstagande.


