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2015-års uppdaterade miljöredovisning

Verksamhetsbeskrivning och Miljöorganisation
Villeroy & Boch Gustavsberg Vårgårda, som ingår i koncernen Villeroy &
Boch AG, tillverkar kranar och kopplingar för sanitetsändamål. Verksamheten
omfattar; utveckling, gjutning, bearbetning, ytbehandling samt montering och
provning av färdig produkt. Antalet anställda uppgår till knappt:200 personer
och den årliga förbrukningen av vår primära råvara uppgår till 417 (426) ton
gjutmässing varav 10 ton utan bly, 1710 (1598) ton stång varav 5 ton utan bly
och 5,9 (4,6) ton aluminiumstång. Förbrukning av nickelanod och kromsyra
uppgick till 4,0 (4,3) samt 4,4 (4,8) ton. Samtliga produktionsrelaterade
mängdvillkor innehålls med god marginal. Verksamheten bedrivs på
fastigheterna Armaturen 1 och Johannedal 3 i Vårgårda kommun omfattande
totalt ca:15000 m² produktionsytor inklusive biytor såsom kontor etc.
Miljöorganisationen består av miljö och kvalitetschef som rapporterar till
platschefen i Vårgårda. Miljöledningssystemet är uppbyggt i enlighet med
standarden ISO 14001:2004. Miljöledningssystemet är integrerat med
ledningssystemet för kvalitet ISO 9001:2008.
Verksamheten i Vårgårda är certifierad enligt ISO-9001 sedan 29 december
1994 och certiferad enligt ISO-14001 sedan 8 maj 1998.
Verksamheten i Vårgårda är EMAS-certifierad sedan 8 maj 1998.
Certifieringsnummer och standard: 1046 E, EMAS, EG Förordning nr
1221/2009. Miljökontrollant: SP Certifiering, ackrediteringsnummer 1002.
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Miljöpolicy
Ett långsiktigt miljöarbete är viktigt för orten och samhället som helhet. Våra
produkter och processer skall vara utformade för att vara så skonsamma för
miljön som möjligt.







Vi skall:
värdera ”Hållbar utveckling” högt vid val av processer, teknik och metoder vi skall
sträva efter ständiga förbättringar.
-ta till vara naturliga resurser genom återvinning eller andra lämpliga metoder
-utveckla och marknadsföra produkter med bästa miljöegenskaper och vars funktion är
byggd på energi- och vattenbesparande teknik.
-välja miljövänligt och återanvändbart material vid utveckling av produkter samt vid köp
av komponenter från underleverantörer
-hålla oss informerade om och följa lagar och andra krav som gäller för verksamheten
-stimulera miljömedvetenheten såväl internt som hos våra leverantörer och kunder

Betydande miljöaspekter
Verksamheten har identifierat våra produkter som den mest betydande
positiva miljöaspekten vilken bidrar till en stor reduktion av CO₂ utsläpp
och en avsevärd energibesparing. Den sammanlagda effekten av alla våra
installerade energisparkranar sedan år 2007 är en energibesparing på
549 GWh och en reduktion av CO₂ utsläppet på 531 827 ton CO₂.

Verksamheten har även identifierat följande betydande miljöaspekt
 energiförbrukning
 ytbehandlingsprocessen
 avfallshantering
 transporter

Nedan anges förbrukningen av vår metallråvara, tackor och stång, som
genomgående används i våra nyckeltal. Från och med 2014 har även
användning av blyfri mässing påbörjats.
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Miljömål
Produkter
Vår mest betydande positiva miljöaspekt är vatten- och energibesparingen vid
användning av våra produkter/blandare, alltså den energi som krävs för att
värma varmvattnet och förbruka detsamma.
Vi har utvecklat en funktion på blandarserie Nautic så att vatten- och
energiförbrukningen minskas utan att användarens komfort försämras, även
termostater är sedan 2014 utvecklade så att dom bidrar med denna goda
effekt.
I diagrammen nedan framgår hur mycket utsläppen av koldioxid samt
energiförbrukningen har reducerats under de år som vi levererat
Nauticblandare och termostater.
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Vårt långsiktiga mål för våra produkter är energimärkning av vattenkranar,
som drivits som ett standardiseringsprojekt av SIS, vilket har resulterat i två
standarder. Den första, SS 82 00 00 ”Sanitetsarmatur- Metod för att
bestämma energieffektivitet hos mekaniska tvättställs- och köksblandare”
som togs fram för ettgreppsblandare och den andra SS 82 00 01
”Sanitetsarmatur- Metod för att bestämma energieffektivitet hos
termostatblandare med dusch” är som titeln anger, framtagen för
termostatblandare för dusch.
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Målet var att testa blandare enligt dessa standarder samt att få dem märkta
under 2011. Detta kunde dock inte uppfyllas då hela
energimärkningsprojektet blev försenat. Produkter testades dock av ett
oberoende testinstitut, Kiwa, resultatet var positivt.
Energimärkta produkter finns ute på marknaden sedan sensommaren 2012
då första energiklassningsstandarden SS-820000 presenterades.
Villeroy & Boch Gustavsberg kan nu sedan dess stoltsera med inte mindre än
47 klassade artiklar.
Villeroy & Boch Gustavsberg hade också vid detta tillfälle den bästa
produkten Nautic i testet med klass A, en position den fortfarande 2 år senare
håller.
I april 2014 släpptes nästa standard SS-820001 Duschtermostat blandare i
kombination med duschset. Där vi givetvis har produkter i högsta klassen, A.
Vi kan även notera en utveckling på marknaden som innebär att fler och fler
tillverkare följer efter med att utveckla produkter med enerigspar funktion. Vår
satsning på denna marknad har lett till en ökad medvetenhet och därmed ett
ökat utbud som i förlängningen leder till en avsevärt mycket större miljövinst
än den vi redovisar.
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Energi
Vår målsättning för energiförbrukningen för 2015 var en minskning med 3%
genom fortsatt intrimning av ventilationen samt projekt ”läcktätning i
tryckluftssystemet”. Resultatet för året visade på en reducering med
3,5% (2,7)% (MWh/ton mässingsråvara). Målet är nått.

Fabriken är ansluten till det lokala, biobränsleeldade, fjärrvärmeverket. För verksamheten
används följande energislag;
 Elström producerat enligt Vattenfalls elmix 2015
 Gasol
 Fjärrvärme
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Ytbehandling
Vi har under åren arbetat systematiskt med förbättringar av processen vilket har lett
till totalt minskade utsläpp av metaller till Kyllingsån, se diagrammen nedan. Vi har
dock något förhöjda värden på koppar och zink som är kopplat till vår strävan att bli
ännu miljövänligare då vi ständigt laborerar med nya processer för att få en
miljövänligare processer med bättre kvalitet och lägre kostnader. Värdena ligger
som vanligt långt under de gränsvärden som vi har att rätta oss efter.
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Avfall
För året har verksamheten inte angivit något mål för avfall. Däremot följs
farligt avfall, deponimängd och brännbart enligt nedan. Farligt avfall är inte
riktigt på nivå med 2012 bl.a. pga. att indunstarkoncentrat ökat men det
resulterar också direkt i minskad vattenförbrukning då vattnet kan
återanvändas. Metallhydroxidslam är också en stor volym som skall försöka
angripas framöver genom lite förändringar i diverse processer. Vi har också
lyckats öka utsorteringen av brännbart avfall något samt återvunnit 41 ton
papper och 3 ton polyeten plast.
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Av den totala mängden förbrukad metall i produktionen 2198 ton (2028), blev
ca.50 % spån och annat skrot som sändes för återvinning. Totalt uppkom 318
ton (478) restprodukter varav 55 ton (57) metaller och ca 231 ton (205) till
deponi varav 110 ton (205) gjuterisand. Alltså har vi en betydande minskning
avfall i proportion till den marginella ökningen av råmaterialförbrukningen. Vi
har även återvunnit 41 ton papper och 3 ton polyeten plast.
Transporter
Uppföljning av transporter avser allt som transporteras av Dachser vilket
motsvarar merparten av den totala transporten till och från företaget. Här har
nu intensifierats ett arbete med leverantören för att kunna sätta ett rimligt mål
framöver. Leverantören meddelar själv sina möjligheter till att förändra
vagnparken och ger också oss information om vad vi kan göra för att
underlätta deras arbete att bli bättre å våra vägnar. Miljöbelastningen på
grund av transporter har ökat under året då antalet transporter ökat som följd
av ökad efterfrågan på våra produkter.
Vi har i vårt strävande att hitta förbättringsmöjligheter i sammarbetet med
Dacher hittat en möjlighet att dela upp vår miljöpåverkan i landtransporter och
flyg-sjötransporter.
Landtransporter 2015
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Sjö-flygtransporter 2015

Landtransporter 2014

Citat från Transportören:
”Vi kan från Dachsers sida sätta mål för hur vi utvecklar vår
andel av EURO norm 5, EEV och 6 lastbilar och det är målbart. I
dagsläget är det sån här:
EUROnorm 3+4
EUROnorm 5+6

49,5%
50.5%

Vid Euronormerne kan vi sätte en mål om att öka euronorm 5+6 med
5-10% poäng.”
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Total CO₂ belastning

Elenergi:
Fjärrvärme:
Vägtransporter:
Sjö-flygtransporter:

44 765
3 864
607 998
36 708

kg
kg
kg
kg

Dessa värden bör jämföras med den reduction av CO₂ utsläppet som
företagets energisparkranar bidrar med:
531 827 000 kg

Vår totala CO₂ belastning består av tre delar transporter, fjärvärme för
uppvärmning och elenergi för produktion och värmeåtervinning. Det finns idag
ingen separt mätning av den del el som driver värmeåterviningen. Den el som
används idag är sammansatt enligt vattenfalls elmix 2015 och är till största
delen baserad på vattenkraft. Den belastar oss totalt som 44 765 kg CO₂,
uträknat enligt vattenfalls LCA kallkyl för energi mix 2015. Den stora
skillnaden gentemot förra året beror på en ren felräkning.
Den energi som köps in för uppvärmningsändamål kommer som fjärrvärme
direkt från Vårgårda Ångfabrik som är helt fliseldad och belastar oss med 6
kg CO₂ per MWh, enligt Vårgårda Ångfabriks beräkningar.
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Kommunalt tappvatten
Förbrukningen av tappvatten har under året gått upp beroende på vår testning av
energisparkranar som måste testas med rent och växlande kalt och varmt vatten.
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Genomförda och påbörjade förbättringsåtgärder under året


Med syfte att uppfylla kraven i det nya tillståndet vad gäller buller och
stoftutsläpp har en större investering gjorts 2013. Investeringen
innebär lägre bullernivåer och mindre stoftutsläpp. Under 2013 har
också en bullerkartläggning meddelst närfältsmätning och beräkningar
gjorts för att identifiera ytterligare eventuell förbättringspotential. Denna
identifierade ytterligare ett fåtal områden som kommer angripas under
2014/2015. Under 2015 har de sista delarna av dessa investeringar
verkställts och nya mätningar kommer göras i närtid.
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Tillsammans med Swerea IVF har vi tagit fram en energideklaration för
Nautic köksblandare samt nu också en hållbarhetsdeklaration. Det
förekommer nu även diskussioner beträffande det övriga sortimentet
och dess eventuella nytta med dessa deklarationer.
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Lagkrav
Miljöprövningsdelegationen lämnar 2011-02-03 Villeroy & Boch Gustavsberg
AB (556441-9918) tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och framtida
verksamhet omfattande gjutning, bearbetning, ytbehandling samt behandling
av farligt avfall på fastigheterna Armaturen 1 och Johannedal 3 i Vårgårda
kommun. Slutliga villkor för buller nattetid och utsläpp av stoft har nu
fastställts för verksamheten.

Särskild Miljölaglista finns upprättad med stöd av RSM & Co. Antalet författningar
uppgår i dag till 54. Nya förordningar rör uppdatering av REACh och krav på
energikartläggning av stora verksamheter samt ROHS då elektonik finns integrerade i
vissa produkter. Förändringar av, och nya regler som vi berörs av, meddelas per mail
till Miljöchefen, laglistan finns tillgänglig för samtliga medarbetare på V&B
Gustavbergs hemsida. Lagrevision sker en gång per år.
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