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Möbelbruket håller seminarium om miljöcertifiering av
återbruksprocesser
Den 14 december 2017 håller Möbelbruket ett seminarium på Inredia i Tibro.
Deltagare från bland annat Svanen, Möbelfakta och Västra Götalandsregionen, ska
tillsammans med deltagare från möbelbranschen, föra en dialog kring hur en
återbruksprocess skulle kunna miljöcertifieras.
— Vi behöver skapa en certifiering av återbrukade möbler och återbruksprocesser för att skapa
trygghet för dem som vill arbeta med återbruk, säger Jenny Ekman, projektledare för
Möbelbruket.

Möbelbruket är ett miljöprojekt som drivs av IDC West Sweden AB med Västra
Götalandsregionen som finansiär. Det har som mål att på industriell nivå kunna återbruka
stora volymer möbler som funnits länge i den offentliga miljön, för att sedan åter kunna föra
ut dem till offentlig verksamhet. Målet är att ersätta projektet med en kommersiellt hållbar
verksamhet som på lång sikt rekonditionerar möbler och placerar dem tillbaka på
marknaden.
— Efterfrågan på återbrukad inredning ökar i branschen, säger Jenny Ekman, men
samtidigt ställs krav i upphandlingar och ramavtal, på att produkterna ska vara
certifierade. Vilket vi idag saknar på återbrukade produkter. Det finns andra
processer som är certifierade, nu vill vi undersöka vad som krävs för att
miljöcertifiera en återbruksprocess.
Under seminariet kommer representanter från bland annat White arkitekter och Västra
Götalandsregionen berätta hur de arbetar med återbruk i sina inredningsprojekt. Svanen har
erfarenhet av processer som tidigare blivit miljöcertifierade och kommer belysa en del av de
utmaningar som kan uppstå. Möbelfakta arbetar med kravspecifikationer för
möbelbranschen inom alla aspekter, tekniska, miljömässiga och produktionsetiska. Under
seminariet kommer de ge sin bild av vad det finns för möjligheter att kunna certifiera
återbrukade produkter.
— Målet med dagen är att ha skapat oss en tydligare bild av vad det innebär att arbeta
med återbruk i olika verksamheter samt få förslag på kriterier för när återbruk är
lämpligt, avslutar Jenny Ekman.

För kontakt:
Jenny Ekman, Projektledare Möbelbruket
jenny.ekman@idcab.se

0500-50 25 23

