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Företaget Transporter Utsläpp till luft (1)(2)(3) g/kg förp.

CO2 20,14

Nefab Production Runemo AB Plywood, stål och trä står tillsammans CO 0,06

Nordgrens väg 5, S-822 81 ALFTA för mer än 98% av antalet tonkm, varför HC 0,02

Telefon: 0771- 590 000 endast dessa transporter är redovisade. NOX 0,23

Telefax: 0271 - 590 60 Transporten avser från underleverantör SO2 0,02

Ledningens representant i till Nefab Production Runemo AB i Alfta. VOC 0,04

miljöfrågor: Ulf Bäremo Partiklar 0,01

(Lokal <30 km, regional 30-100 km och

Företaget är fjärr >100 km.) Utsläpp till mark och vatten

 - tillståndspliktigt enligt miljö- I sin produktion genererar Nefab Emballage

skyddslagen Transportsätt tonkm/kg förp. AB inte något direkt utsläpp till mark eller

 - ansluten till REPA-registret Tåg 1,10 vatten.

 - certifierat enligt ISO 9001 Bil, lokal 0,00

 - certifierat enligt ISO 14001 Bil, regional -  Avfall  g/kg förp.

Bil, fjärr 0,44 Aska' 0,15

Produkten Båt 0,19 Farligt avfall'' 4,19

Flyg -  Industriavfall, osorterat' 7,58

Miljövarudeklarationen gäller för NEFAB Industriavfall, brännbart''' 2,64

ExPak, en vikbar exportförpackning som Återvinning Trä''' 109,82

är utformad för att med minsta möjliga Stål'''' 21,61

materialutnyttjande klara påfrestande Återanvändning  ' till deponi, '' till SAKAB

transporter. NEFAB ExPak är Nefab driver kontinuerligt produkt-  ''' till förbr. i värmeverk, '''' till upparbetning

konstruerad på så sätt att den kan utveckling för att förbättra förut-

återanvändas. Basen i produkten utgörs sättningarna för flergångsanvändning. Enerianvändning MJ/kg förpackning

av plywood som fogas samman med Erfarenhetsmässigt kan en NEFAB Olja 0,02

klammerband och profiler av ExPak återanvändas 4-5 gånger. Diesel 0,10

galvaniserat stål. Förpackning av Biobränsle 0,15

produkten sker med trähäck, sträckfilm, Materialutnyttjande El 0,88

Nefabs eget returemballage eller efter Vid skonsam demontering kan Totalt 1,14

kundens eget önskemål. plywoodskivora i princip användas igen.

Metallskrot kan upparbetas.

Denna miljövarudeklaration relaterar till

antal kg färdig förpackning. Förpackningen Energiutvinning

antas vara i grundutförande med endast Uttjänta förpackningar kan flisas, sorteras

plywood och stål. De material som kan (trä, resp. metallfraktion) och därefter

förekomma i andra möjliga fall redovisas kan träfraktionen tjäna som bränsle i

nedan. lämpliga ugnar. Pga låg fuktkvot (ca 7%)

har detta bränsle bättre värmevärde

Produktinnehåll kg/kg förpackning jämfört med vanligt träbränsle (fuktkvot

Plywood * interior 0,87 20%). Vid interior plywood kan limmets

Bandstål 0,13 kväveinnehåll påverka utsläppet av

Trä** -   kväveoxider till luft vid förbränning med i

Spik -   storleksordningen 3-4 gånger mer än i

Lim -   bark, spån och flis. (1)

Färg -   Referenser
Lack -   Deponering är inte återvinning och bör

Alkyd färg -   därför undvikas. Beräkningarna baseras på intern data från

Spanseth -   1997 och på följande litteratur:

Filt/Plastinredning -   Miljöprofil
Total vikt 1,00 (1) SPF, Emissionsmätning vid eldning av bark

* Fuktkvot ca 7% Miljöprofilen gäller för ett kg av en transport- o. plywood vid Bollnäs Värmeverksanl. i Arbrå,

** Fuktkvot ca 18% förpackning typ NEFAB ExPak. Siffrorna Sveriges Provnings- och Forskningsinst., 1995

 "-" ingår ej i deklarerat produktexempel som ligger bakom profilen kommer från (2) SNV,  Luftföroreningar från arbets-

Nefabs fabrik i Alfta. Profilen inkluderar fordon - Handlingslinjer, Statens Naturvårds-

Tungmetaller emissioner som uppkommer pga Nefabs verk, Rapport 3765, 1990

produktion, inklusive interna transporter och (3) EDB Väst, Dokumentation av Emissions-

Summan av tungmetallerna: Pb, Hg, Cd och energianvändning. Emissionsdata för flertalet databasen för utsläpp till luft, Länsstyrelsen

Cr(6+) är < 100 ppm. (Som begränsningen leverantörer saknas, varför emission som i Göteborgs och Bohus län, 1994

angivits i EU:s Förpackningsdirektiv.) uppstått hos underleverantörer ej är med i

miljöprofilen.
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