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Økende bevissthet på miljø

Forbrukere og myndigheter fokuserer mer og mer på bruken av kjemikalier
i industrien, og nødvendigheten av å ivareta miljø og vår egen helse.
Her følger informasjon om hvordan vi bidrar til å sikre et bedre miljø
for kommende generasjoner.

Offinn og HMS
Offinn AS jobber primært med møbler til bruk i barnehager og skoler og tenker derfor
daglig på hvilke møbler som er best for barna ergonomisk sett og hvordan møblene
kan hjelpe til å skape en god læresituasjon.
Fra full fokus på barns helse og læresituasjon, er tanken på deres fremtid
og miljøet ikke så langt unna. Det er dagens unge som skal ta over og forvalte jorden,
og Offinn ønsker å gjøre sitt bidrag slik at kommende generasjoner skal kunne
dekke sine behov.
Den viktigste påvirkningsfaktoren Offinn har, er valg av leverandører. Vi ønsker kun
å jobbe med leverandører som har en god miljøprofil. Gjennom å stille miljøkrav
påvirker vi leverandørene til å levere de mest miljøeffektive produktene.

For å forsikre oss om at alle våre leverandører møter kravene til miljø
og HMS, må de fylle ut en miljøerklæring hvor de garanterer at deres produkter
og produktemballasje ikke inneholder skadelige stoffer og at de overholder våre krav til HMS.
Leverandørene må også bekrefte at de har innført systematiske tiltak for
etterlevelse av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og at de tilfredsstiller
kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

(internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. resolusjon 6. desember 1996.

Miljøfyrtårn
Offinn AS er Miljøfyrtårn-sertifisert. Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifisering for små
og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter. Med dette er vi med på å ta
samfunnsansvar i praksis og å gjøre det vi kan for å bidra til en bærekraftig utvikling.
Vi har forpliktet oss til å holde et høyt fokus på miljø og følger konkrete handlingsplaner som;
•

Vil øke våre medarbeideres miljøbevissthet og kompetanse,

•

Stiller miljøkrav til våre produsenter og leverandører,

•

Reduserer eget ressursforbruk,

•

Tar miljøhensyn i forbindelse med transport av varer
mellom produsenten, oss selv og kunden.

•

Ivaretar en høy grad av avfallssortering samt redusering av mengde,

•

Sikrer kontinuerlig forbedring og stadig høyere miljømål.

Med sertifiseringen er det underforstått at vi også oppfyller lovkravene i HMS-forskriften,
regnskapsloven og miljøinformasjonsloven. Vi jobber aktivt med vår interne HMS for å øke
trivselen blant våre medarbeidere samt redusere sykefraværet.

Miljø
Vi prioriterer leverandører som tilfredsstiller kriteriene for miljømerket

Svanen, EU-Blomsten eller tilsvarende og produkter som er dokumentert
i henhold til ISO-14025 miljødeklarasjoner Type III eller tilsvarende
lisvsyklus-baserte deklarasjoner.
Produkter som inneholder følgende er påvist
miljøskadelige og kjøpes ikke inn:

•

KFK/HKFK (freoner) – eller hvor KFK/HKFK er benyttet under produksjonen.

•

Polybrominert bifenyl (PBB) CAS 13654-09-6

•

Polybrominert difenyletere (PBDE), CAS 32534-81-9,32536-52-0 og 1163-19-5

•

Materiale som avgir mer formaldehyd enn 0,6 mg/m3 luft

Det finnes i tillegg finnes en del kjemikalier som ikke er påvist skadelige,
men som er debattert. Disse bør man redusere bruk og utslipp av
og vi prioriterer derfor produkter som ikke innholder følgende:
•

Metalldeler belagt med kadmium, krom, nikkel eller deres forbindelser
– med unntak av små metalldeler som skruer og hengsler

•

Pigment og tilsettingsstoffer basert på bly, kadmium, krom,
kvikksølv eller deres forbindelser

•

Produkter der halogenerte løsningsmidler benyttes under produksjonen

•

PVC – eller som er behandlet med PVC

•

Tropiske treslag - med unntak av virke som oppfyller FSC’s krav til miljømerking

•

Lim som inneholder høyst 5 % organiske forbindelser med kokepunkt <260 °C

•

Lim som benyttes for sammenfuging av stoppmaterialer skal ikke inneholde
organiske løsemidler

Offinn AS har i tillegg til de nevnte kjemikaliene også en del andre ønsker med tanke
på miljøet og vi prioriterer produkter som tilfredsstiller følgende ønsker:
•

Aromatiske løsningsmidler bør ikke benyttes under produksjonen

•

Lær garvet uten bruk av krom

•

Løse eller avtakbare puter, sitteputer, madrasser etc.
som er vaskbare eller som har avtakbart trekk som kan vaskes

•

Materialer som ikke avgir stoffer til luft

•

Dokumentasjon på følgende parametre i produktet livssyklus:
•

Drivhuseffekt (kg CO2-ekv/produkt) –

•

Energiforbruk (MJ/produkt)

•

Avfall (kg/produkt)

•

Andel resirkulerte materialer (vekt % av produkt)

Produktemballasje
Offinn er med i Grønt Punkt Norge. Vi har forpliktet oss til å jobbe for at alle våre
leverandører melder seg inn i Grønt Punkt. Vi ønsker å ta alle hensyn ved valg av leverandør
og vi stiller også miljø hensynsmessige krav til emballasjen produktene pakkes i.
Emballasjen bør bestå av et resirkulerbart materiale og bedriften bør ha et
innsamlings- gjenbruks- og/eller gjenvinningssystem for emballasjen.
I tillegg bør emballasjen ikke inneholde følgende:
•

Tungmetaller som bly, kvikksølv og krom (VI)

•

Stoffer klassifisert som miljøfarlige i følge Stofflisten

•

PVC

Helse
Offinn skal være en pådriver i utviklingen av fremtidsrettet design

der både funksjonalitet og ergonomi er ivaretatt. Barna tilbringer mye av dagen
sin på skolen og i barnehagen. Gode ergonomiske løsninger tilpasset leke- og
arbeidsmiljø minimerer belastninger og forebygger skader – hos både store og små.

Sikkerhet
Produktene vi leverer skal brukes av barn og unge og vi stiller derfor høye krav til
produktets sikkerhet. Man kan aldri gjøre nok for å hindre at det skjer ulykker og uhell

og alt vi leverer har gjennomgått strenge kvalitetsvurderinger.

Vår miljøfilosofi
Hvert menneske etterlater daglig spor gjennom måten de lever på og valgene de tar.
Ved å tenke nytt og endre våre vaner kan vi alle hjelpe til med å forminske miljøproblemet.
Vi innser vårt ansvar for kommende generasjoners livsmiljø og ønsker
å gjøre en innsats for å ivareta vår miljøarv.
Selv om Offinn er en liten bedrift er det likevel viktig at vi gjør vårt for å bidra til mindre
forurensing. Vi forplikter oss derfor til kun å benytte leverandører som har en god miljøprofil –
både når det gjelder produksjon og distribusjon.
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« Vi kan ikke løse de problemene vi har skapt
ved å tenke på samme måte som vi tenkte da vi skapte dem »
Albert Einstein
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