




Vi på BOA arbetar aktivt för en mer hållbar byggbransch. Vi strävar efter att minimera 

vår negativa påverkan och öka vår positiva inverkan på naturen och samhället. 

Genom medvetna och väl genomtänkta val av producenter och material använder vi 

naturens resurser på ett ansvarsfullt sätt. För oss är det en självklarhet att agera med 

respekt för människor och miljön samt att vara ett stabilt, lönsamt och inspirerande 

företag för våra anställda och för samhället. Att ta ansvar för miljön genomsyrar hela 

vår verksamhet, från det interna arbetet till relationen med våra intressenter. 

Vi vill kommunicera vårt hållbarhetsarbete på ett så tydligt och lättillgängligt sätt 

som möjligt. Efter 80 år som rikstäckande leverantör av byggskivor med en tidig 

hållbarhetssatsning, har vi skapat oss en tydlig uppfattning av vad våra intressenter 

efterfrågar. Vårt syfte med vår hållbarhetsrapport är att ge en god bild över hur vi 

uppnår vår målsättning - att leverera ”schyssta skivor” från skog till hem.

Denna hållbarhetsrapport omfattar företaget Bo Andrén AB och avser verksamhets-

året 2021.

Bo Andrén AB (BOA) är ett svenskt familjeföretag vars resa startade redan 1942.  
I över 80 år har vi arbetat med att hitta de rätta byggskivorna från de bästa 
producenterna runt om i världen. Vi väljer med omsorg ut kvalitetsprodukter till 
vårt breda sortiment som passar in i vår hållbarhetslinje för en giftfri, ansvarsfull 
och hållbar byggbransch. Med kunden i fokus och med den modernaste logi- 
stiken är vi en av de ledande skivleverantörerna i Sverige.
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BOA importerar och distribuerar byggskivor till svensk 

byggindustri. Sveriges bygg- och fastighetsbransch står 

inför flera stora utmaningar i strävan efter att möjliggöra 

en hållbar utveckling. Den kanske största av dessa är 

klimatneutralitet. Bygg-  och fastighetssektorn svarade 

2019 för inhemska utsläpp av växthusgaser på cirka  

11,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarade 

21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.1 

Här står import av byggmaterial och tjänster för lite 

under en tredjedel av dessa utsläpp. Som importör är 

klimatneutralitet därför även en av BOA:s största 

utmaningar. 

Sveriges regering, tillsammans med branschrepresen-

tanter, har under initiativet Fossilfritt Sverige tagit fram 

en färdplan för hur bygg- och anläggningsbranschen 

1 Boverket, 2022

kan bli klimatneutral till 2045. För att nå målet behöver 

alla aktörer i branschen ta sig an uppgiften. Fastighets-

ägare, byggföretag, materialleverantörer, arkitekter och 

konsulter uppmanas att arbeta med ett aktivt hållbar- 

hetsarbete genom hela värdekedjan. Även flera klimat- 

krav kommer att införas för att målet ska kunna nås. 

Ytterligare klimatkrav infördes även under början av 

2022, då lagen om klimatdeklarationer för byggnader 

trädde i kraft. Nu måste byggherrar enligt lag redovisa 

byggnadens totala klimatpåverkan genom hela livs- 

cykeln - en så kallad Life Cycle Assesment (LCA). 

Som leverantör av byggmaterial har BOA en viktig roll  

i arbetet att bidra till målet om en klimatneutral bygg- 

bransch 2045. Som importör och distributör består 

BOA:s klimatavtryck till största del av en indirekt miljö- 

påverkan. Därför handlar vårt arbete med hållbarhet 

mycket om att hitta seriösa och ansvarsfulla produ-

center. BOA ställer hårda krav på spårbarhet, produkt-

innehåll och livscykelanalyser. Lika viktigt är att 

transporten från våra producenter och till våra kunder 

sker med så liten klimatpåverkan som möjligt. BOA 

använder därför sjö- och tågtransporter i så hög 

utsträckning som möjligt.

Hållbarhetsutmaningen i bygg- 
och fastighetsbranschen
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För oss är hållbarhet ett brett begrepp som handlar om 

ansvar och innefattar miljö, hälsa, kvalitet, ekonomi och 

sociala aspekter i hela värdekedjan från skog till hem. 

Som importör och distributör innebär det att vår största 

hållbarhetsutmaning ligger i det som sker utanför vår 

anläggning i Rosersberg. Vi har flertalet producenter 

med verksamhet i olika länder med olika syn på frågor 

som rör miljön, klimatet och samhället. Lika så gäller för 

de transportörer som vi använder när våra produkter 

ska transporteras från våra producenter och från vårt 

eget lager till våra kunder. Utmaningen ligger i att 

Våra största 
hållbarhetsutmaningar

verksamheten hos våra producenter och transporten av 

byggskivorna de tillverkar åt oss sker i enlighet med 

BOA:s hållbarhetsvärderingar. 

BOA tar sig an den utmaningen genom att aktivt arbeta 

med vår indirekta påverkan på miljön och samhället. 

2019 genomförde BOA en väsentlighetsanalys där vi 

identifierade vilka av FN:s hållbarhetsmål vi ska foku- 

sera på. Utifrån de valda målen bestämdes sedan våra 

tre fokusområden: Hållbara skogsbruk, miljövänliga 

transporter samt medvetna produktval.

Vårt bidrag till FN:s hållbarhetsmål

Hållbar utveckling handlar om att ta hand om behoven 

hos människor som lever i dag, utan att förstöra fram- 

tida generationers möjligheter att ta tillvara sina behov. 

Agenda 2030 är den handlingsplan som världens länder 

enats om för att säkra frihet, välstånd och miljö för 

framtida generationer. Planen är konkretiserad med  

17 globala hållbarhetsmål som tillsammans, och som en 

helhet, uttrycker ambitioner för en önskvärd utveckling.
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I arbetet för en hållbar framtid så har vi valt att fokusera 

på åtta stycken av de 17 globala målen. Under 2019 

genomfördes en intressent- och väsentlighetsanalys för 

att identifiera vilka områden som har störst betydelse 

för både BOA och våra intressenter och i vilken utsträck- 

ning BOA kan påverka och bidra till området. Valet av 

de åtta målen vi prioriterar bygger på dessa analyser.  

På så sätt kan vi se till att vi uppfyller våra intressenters 

förväntningar, att vi är förberedda på framtidens krav 

och efterfrågan och att vi därmed kan bidra till en hållbar 

utveckling både för samhället generellt och för BOA 

som företag.

Att vi har prioriterat åtta av FN:s hållbarhetsmål betyder 

inte att de resterande nio målen inte behandlas i vår 

verksamhet och i vår hållbarhetsstrategi. Vi arbetar dock 

efter strategin att lägga vårt fokus inom de mål som är 

viktiga för våra intressenter och där vi som organisation 

har störst möjlighet att påverka.
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BOA:s möjlighet att påverka
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Våra tre fokusområden

1. HÅLLBARA SKOGSBRUK 

Som en del av BOA:s hållbarhetsstrategi och policy 

ställer vi hårda krav på spårbarheten för våra produkter. 

Vi säljer i stort sett enbart byggskivor från producenter 

med spårbarhetscertifikat för hållbara skogsbruk från 

antingen FSC® (C122449) eller PEFC™ (PEFC/05-37-161) 

(99% av vårt sortiment). Genom riskbedömningar, 

tredjepartscertifieringar och löpande kontroller kan 

BOA på så sätt säkerställa att träråvaran kommer från 

ansvarsfullt brukade skogar där återplantering är en 

viktig del av produktionen. Löpande kontroller sker 

normalt månadsvis hos utvalda producenter. Varje 

producent vars produkter innehåller trä genomgår en 

omfattande due diligence enligt EUTR:s ramverk. 

Producenten får utöver sitt spårbarhetscertifikat även 

uppvisa tillstånd från myndighet samt bevis om var  

träet avverkas.

Vi har även ett utbud av icke-träbaserade byggskivor, 

där fokus istället ligger på hållbar produktion med hjälp 

av dokumentation och certifikat.

2. MILJÖVÄNLIGA TRANSPORTER

En stor del av våra byggskivor anländer med båt. 

Tidigare angjorde båtarna Stockholm hamn för vidare 

transport med bil. BOA har nu omdirigerat båttransport-

erna till Gävle hamn istället, varifrån skivorna transpor-

teras med tåg till en kombiterminal belägen bredvid vår 

egen anläggning. Skivorna når även våra kunder med 

hjälp av tåg i så stor utsträckning som möjligt. Resultatet 

är grönare transporter och en mer effektiv hantering. 

Under 2021 genomförde vi ett pilotprojekt tillsammans 

med vår sjövägstransportör CMA CGM. Projektet innefatt- 

ade en satsning på grönare bränslen. BOA:s transporter 

har under 2021 genomförts med miljövänligare bränslen 

i form av biobränslen och naturgas. En del av transport-

erna har även klimatkompenserats. Klimatkompenser-

ingen bestod i form av bidrag till Hebei Chengde Weichang 

Yudaokou Ruyihe Wind Power Project – en storskalig 

vindkraftsanläggning i Hebei, China i närheten av Beijing. 

Vår satsning under 2021 resulterade i en minskning av 

våra utsläpp av växthusgaser med nästan 33%.

Vi har fortfarande mycket arbete kvar när det kommer 

till mer miljövänliga transporter och under 2022 kommer 

ytterligare investeringar att göras för att begränsa vårt 

klimatavtryck ytterligare. 

BOA Hållbarhetsrapport 2021 7



3. MEDVETNA PRODUKTVAL

BOA ställer höga krav på redovisning av produktinnehåll 

och produktens klimatpåverkan genom hela dess 

livscykel. Det gör vi genom oberoende produktbedöm-

ningar av en tredje part. Vi låter erkända bedömnings-

system granska våra produkter, så som BASTA, Sundahus, 

Byggvarubedömningen och Svanens Husproduktsportal. 

Våra produkters klimatpåverkan redovisar vi genom 

livscykelanalys i form av miljövarudeklarationer (EPD). 

Vi kan idag erbjuda EPD:er för alla våra produktgrupper 

och från cirka hälften av våra producenter. Att producera 

en EPD är en stor investering för våra producenter och vi 

arbetar aktivt mot målet att snart kunna erbjuda EPD:er 

från samtliga producenter och för alla våra produkter. 

BOA vill erbjuda smarta och hållbara byggskivor som 

underlättar arbetet för byggare och som gör det enklare 

för konsumenter att göra rätt val för dem själva och för 

vår planet. Vi lägger ner mycket tid och resurser på att 

ta fram dokumentation för alla våra produkters egen- 

skaper, prestanda, klimatpåverkan och innehåll. Det- 

samma gäller utbildning av vår personal. Vårt mål är att 

vara experter inom vårt område.  På så sätt kan vi vägleda 

våra kunder och andra intressenter i hur byggskivor kan 

användas på bästa sätt för att bidra till en hållbar 

byggindustri, infrastruktur och till hållbara städer och 

samhällen generellt. 

Genom ett aktivt arbete inom dessa tre områden strävar 

BOA efter att hållbarheten ska vara närvarande i hela 

vår verksamhet och i alla led.

PRIORITERADE MÅL SOM 
EJ BEHANDLAS INOM VÅRA 
FOKUSOMRÅDEN

Hos BOA är jämställdhet mellan kön en fundamental 

del av våra värderingar. Vi strävar efter att vara ett 

företag där kvinnor och män har samma möjligheter, 

villkor och makt att forma sin egen karriär och kräver 

samma värderingar hos våra samarbetspartners. BOA 

ska vara ett jämlikt företag som utvecklas med principen 

om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende  

av kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och 

annan ställning. Vår filosofi är att inkludering och 

diversitet bidrar till tillväxt – både för oss själva och  

för samhället i stort.
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BOA försöker att använda sitt 

inflytande och sin möjlighet 

att samarbeta i samhället 

där vi och våra intressenter 

verkar och vi är fast beslutna 

att bidra med ett positivt sam- 

hällsengagemang. Som im- 

portör och distributör av träbaserade byggskivor har vi ett 

särskilt engagemang för källan till kärninnehållet av våra 

produkter - skogen. Vi samarbetar med seriösa och an- 

svarsfulla producenter världen över som kan garantera 

virkets ursprung med hjälp av spårbarhetscertifiering.  

Vi är dock medvetna om att det förekommer ohållbart 

skogsbruk i vissa av de länder vi importerar våra pro- 

dukter ifrån. Ett av de allvarligaste exemplen är sköv- 

lingen av regnskog. 

Träden i regnskogen binder kol i stammar och blad och 

fungerar därför som kolförråd. När träden huggs ner 

omvandlas kolet till koldioxid, hamnar i atmosfären och 

bidrar till klimatförändringarna. Att skydda regnskogen 

är därför viktigt för Jordens klimat. Regnskogarna på- 

verkar också klimatet på platsen där de växer, inte minst 

TEMA Rädda Regnskog

genom att utjämna vattenflöden och påverka neder- 

bördsmönster. Regnskogen står dessutom för hälften  

av all biologisk mångfald på vår planet. Det betyder att 

det finns stor genetisk variation inom både växt- och 

djurlivet. Den biologiska mångfalden är viktig, för den gör 

naturen mer robust, och tålig mot hot. Fler arter skapar 

stabila och fungerande ekosystem och bidrar till ett 

stabilt klimat.

Trots att BOA med säkerhet kan garantera att inget 

virke i våra produkter kommer från regnskog, anser vi att 

det är vår skyldighet som leverantör av träprodukter att 

delta i uppgiften att skydda världens regnskogar. Sedan 

2016 har BOA därför varit medlem och gett sitt stöd  

och bidrag till den ideella föreningen Rädda Regnskog. 

Tillsammans med sina samarbetsorganisationer köper 

Rädda Regnskog upp regnskogsmark med hjälp av 

ekonomiska bidragsgivare. På så vis kan skogen förbli 

orörd. Rädda Regnskog stöttar även på olika vis lokal- 

samhällen i skogens närhet. 

Läs mer om Rädda Regnskogs viktiga arbete på deras 

hemsida, www.raddaregnskog.se.

rr
rädda regnskog

Vi stöder
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Vi ser hållbarhetsrapportering som en chans att bli mer 

medvetna om vår påverkan på miljö och samhälle och 

att bli mer transparanta med de hållbarhetsrisker och 

möjligheter vi upplever. Vi har därför valt att hållbar-

hetsrapportera via Carbon Disclosure Project (CDP). 

CDP är en organisation och rapporteringsplattform som 

utvärderar och poängsätter företags klimatarbete och 

åtgärder för att motverka klimatkriser. Poängen åter- 

speglar hur väl ett företag mäter, rapporterar och hanterar 

väsentliga klimatrelaterade frågor kopplade till växthus- 

gasutsläpp, vattensäkerhet och avskogning. CDP har 

världens största register av bolags hållbarhetsprestanda 

och klimatstrategier runt om i världen. Det innebär att 

vårt hållbarhetsarbete kan jämföras med inte bara våra 

konkurrenter utan med bolag över hela världen. 

OMRÅDE ENHET
NYCKELTAL 

2020
NYCKELTAL  

2021

BOA vill göra informationen om vårt hållbarhetsarbete 

så lättillgänglig och begriplig som möjligt. Vi har undersökt 

vilken information som våra intressenter (och näringslivet  

i stort) vanligtvis efterfrågar. Vår förhoppning är att denna 

hållbarhetsupplysning ska kunna ge våra kunder, produ- 

center och andra intressenter en tydligare bild av hur 

BOA:s hållbarhetsstrategi, mål och förbättringsom-

råden ser ut. 

För att göra vår hållbarhetsrapportering så trovärdig 

som möjligt, har vi tagit fram ett antal nyckeltal som 

kan användas för att få en uppfattning om vår påverkan 

på miljö och samhälle. Nyckeltalen kan med fördel även 

användas för att jämföra oss med andra företag.

MILJÖ

Koldioxidavtryck

BOA:s anläggning CO2/ton 8 7

Transporter CO2/ton 721 1 078

Tillverkning av produkter (indirekt påverkan) CO2/ton 21 129 20 754

Totalt koldioxidavtryck CO2/ton 21 858 21 840

Vattenavtryck

BOA:s anläggning Vatten/m3 386 772

Tillverkning av produkter (indirekt påverkan) Vatten/m3 255 036 250 515

Totalt vattenavtryck Vatten/m3 255 422 251 287

Energianvändning BOA kWh 313 023 305 751

Avfall BOA Ton 119 105

SAMHÄLLE

Könsfördelning

Anställda Män/kvinnor (%) 59/31 54/46

Ledning Män/kvinnor (%) 50/50 50/50

Styrelse Män/kvinnor (%) 67/33 67/33

Personalomsättning Börjat/slutat 9/6 9/6

Arbetsplatsolyckor Antal 0 0

Långtidssjukskrivningar Andel långtidssjukskrivning (>14 dagar) (%) 1% 2%

Ökat ekonomiskt bidrag till Förändring, % 0% +20%  
samarbetsorganisationer (NGO)

Hållbarhetsprestanda  
och nyckeltal
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BOA har producenter runt hela världen, vilket skapar 

utmaningar inom vårt hållbarhetsarbete. När det kom- 

mer till våra indirekta utsläpp består dessa till mycket 

stor del av just transportrelaterade utsläpp. Många av 

våra skivor når oss från olika länder via båt. Skivorna 

lastas från producenten och når till slut Gävle hamn. 

Därefter lastas de om och går via tåg till vår terminal  

i Rosersberg – enbart ett stenkast från vårt lager och 

huvudkontor. Den största transportsträckan innefattar 

med andra ord transporten via sjö. Ett av våra tre fokus- 

områden innefattar ett långsiktigt mål om att begränsa 

våra transportrelaterade utsläpp. Av den anledningen 

genomför vi med start 2021 ett projekt tillsammans med 

en av våra transportörer, CMA CGM. Målet med projektet 

var att minska våra utsläpp genom användandet av mer 

miljövänligt bränsle, samt genom klimatkompensation. 

Satsningen på grönare sjötransporter innebär att våra 

transporter görs med hjälp av miljövänligare bränslen  

i form av biobränslen och naturgas.2 Vi använder oss 

även av andra former av transporter, där möjligheterna 

till gröna bränslen ofta inte finns. Därför har vi valt att 

även inkludera klimatkompensation för att begränsa 

klimatpåverkan för dessa transporter. Klimatkompen-

sation innebär helt enkelt att vi investerar i projekt 

utanför vår verksamhetsgräns, med målet att kompen-

sera för de utsläpp vår verksamhet orsakar. 

BOA har valt att klimatkompensera genom bidrag till 

projekt kopplade till främjandet av förnyelsebar energi. 

Under 2021 har vår investering gått till utvecklandet av  

en vindkraftspark. Vindkraftsanläggningen kommer att 

kunna generera 150 MW förnyelsebar energi. Projektet 

har valts ut av CMA CGM och är ett av flertalet projekt runt 

om i världen som ligger till grund för klimatkompensation. 

2 I praktiken kan vi inte försäkra oss om detta gäller just våra transporter. Istället kan det gröna bränslet vi betalar för användas i andra rutter som 
CMA CGM genomför. Detta beror helt enkelt på att utbudet av dessa grönare båtar fortfarande inte är tillräckligt stort.

TEMA Grönare sjötransporter
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BOA är certifierade enligt Internationella Standard-

organisationen (ISO). Vårt kvalitets- och hållbarhets-

arbete har bedrivits i enlighet med ISO 9001 och ISO 

14001 sedan 2009. För oss är miljöledningssystemet ISO 

14001 ett viktigt verktyg med vilket vi kan systematisera 

vårt hållbarhetsarbete. Det hjälper vår verksamhet att 

beakta miljöarbetet i vårt planeringsarbete, genom-

förande, uppföljning och vår förbättring av verksamheten. 

Vårt miljöledningssystem säkerställer även att vi följer 

lagar och krav som finns i vår verksamhet utifrån  

ett miljöperspektiv. 

Vårt miljö- och 
kvalitetsledningssystem 

Vårt miljö- och kvalitetsledningssystem inkluderar 

löpande internrevisioner och årliga externrevisioner av 

behöriga certifieringsorgan. Sett till ISO:s benchmarking 

uppnår vi nivån ”Moget ledningssystem” inom samtliga 

områden och kan uppvisa ett mycket gediget och åskåd- 

ligt ledningssystem som driver ständiga förbättringar.
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BOA strävar efter en jämn könsfördelning mellan kvinnor 

och män på alla befattningsnivåer. Alla våra medarbet-

are ska ges samma möjlighet till utbildning och utveck- 

ling och ska ha lika lön vid likvärdigt arbete. Ingen 

kränkande särbehandling eller diskriminering ska heller 

förekomma på arbetsplatsen. Sett till hela vår arbets- 

styrka har vi i dagsläget en könsfördelning där majori-

teten av våra medarbetare består av män. I dagsläget 

uppgår andelen kvinnor till 31 procent. Bland tjänstemän 

är könsfördelningen större, där 46 procent är kvinnor. 

BOA:s ledning har en jämn fördelning, där hälften av 

Könsfördelning bland  
anställda, ledning och styrelse

ledningsgruppen består av kvinnor. Styrelsen består 

till två tredjedelar av män. 

BOA arbetar med flera åtgärder för att uppnå en mer 

jämställd könsfördelning i vår organisation. Vi ställer 

krav på rekryteringsföretag att de ska leverera kandi- 

dater av båda könen och både kvinnor och män deltar 

i rekryteringsprocessens olika faser. Framförallt försöker 

vi att lyfta fram kvinnor som förebilder i företaget internt 

och externt, vilket vi tror är en nyckel till att attrahera 

kvinnor till vårt företag.
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TEMA Plywood från Brasilien

Sverige består till ytan av nästan 70% skog.3 Samtidigt 

svarar skogsindustrin för 12 procent av svensk industris 

totala sysselsättning och förädlingsvärde.4 Som distri- 

butör av träbaserade byggskivor borde detta innebära 

möjligheten för BOA att förse den svenska byggindu-

strin med enbart närproducerade byggskivor med 

svenskt virke. Ändå importerar vi våra skivor från produ- 

center i andra länder. Detta beror helt enkelt på att 

merparten av skogsnäringens produkter går på export 

– cirka 80 procent.4 

BOA har som del av sin hållbarhetsstrategi valt att främja 

seriösa aktörer i områden utan skyddad skog. En betyd- 

ande del av vår plywood kommer från just sådana 

aktörer med verksamhet i Brasilien. Brasilien är ett stort 

land och är till ytan nästan 19 gånger större än Sverige 

och är en stor exportör av virke och träbaserade produk- 

ter. I Norra Brasilien finns regnskogen Amazonas, som 

är världens mest artrika regnskog och sträcker sig över 

flera länder. Ett av BOA:s hårdaste krav är att inget virke 

i våra produkter får härstamma från dessa områden. 

BOA:s producenter har istället sin hemvist i delstaterna 

Parana och Santa Catarina i södra Brasilien, där de även 

inhämtar virket som behövs i deras produktion.

Brasilien är ett stort land och är till ytan nästan 19 gånger större än Sverige. I norra Brasilien finns regnskogen Amazonas som är världens mest 
artrika regnskog och sträcker sig över flera länder. BOA:s producenter är alla verksamma i södra Brasilien, 220 mil från närmsta regnskog – nästan 
två gånger Sveriges landyta.

REGNSKOG

BOA:S 
PRODUCENTER

3 SBC, 2022
4 Skogsindustrierna, 2022
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En grundförutsättning för samarbete är att de företag vi 

gör affärer med ska dela våra företagsetiska värderingar. 

Innan vi kan godkänna en ny producent görs en omfatt- 

ande riskanalys bestående av en Due Diligence enligt 

Timmerförordningen (EUTR), vilken kompletteras med 

BOA:s egna producentkrav. Vår riskanalys innefattar en 

kontroll av flertalet dokument och certifikat som ska 

intyga produktens egenskaper och innehåll, samt 

Transporten av plywoodskivorna görs med hjälp av båt 

och tåg. Skivorna når oss via Gävle Hamn där de lastas 

om och slutligen anländer till terminalen i Rosersberg, 

ett stenkast från BOA:s huvudkontor och lager. För att 

begränsa transportens påverkan på klimatet används 

biobränslen och sedan 2021 klimatkompenseras även 

sträckan i samarbete med vår transportör CMA CGM. 

Vi på BOA är experter på att hitta seriösa producenter 

ute i världen. Vi har jobbat med skrivmaterial från 

världens alla hörn i över 80 år. Det gör att vi har stor 

erfarenhet av rollen som importör och distributör och 

vet var vi kan hitta de rätta byggskivorna för svensk 

byggindustri.

producentens uppfyllnad av internationella och lokala 

lagar och förordningar. När producenten godkänts 

kontrolleras den första leveransen noga. Regelbunden 

kontakt samt fysiska platsbesök försäkrar oss sedan om 

att producenten fortsätter att möta våra hårda krav  

på hållbarhet och kvalitet. 

BOA:S GRUNDKRAV FÖR VÅRA PRODUCENTER:

· Signering av BOA:s Code of Conduct

· Godkänd Due Diligence enligt Timmerförordningen (EUTR)

· Uppfyllnad av lokala lagar och förordningar 

· Bevis på att trädslaget inte klassas som skyddat enligt CITES

· Bevis på var virket härstammar från samt avverkningstillstånd 

· Spårbarhetscertifiering enligt FSC® (C122449) eller PEFC™ (PEFC/05-37-161)

· Emissionscertifikat med godkänd VOC-test (M1 eller E1)

· Uppfyllda kriterier enligt flertalet byggvarubedömningar och miljöcertifieringar för fastigheter

· Framtagen EPD (miljövarudeklaration) senast 2023
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Detta är BOA:s andra hållbarhetsrapport. Syftet med 
rapporten har varit att på ett trovärdigt sätt kunna 
redovisa hur vi som organisation arbetar mot en 
hållbar utveckling. Vi kommer med hjälp av ständiga 
förbättringar att fortsätta att utveckla och förbättra 
vårt arbete med att bidra till en välmående planet, ett 
utvecklat samhälle och en hållbar svensk byggindustri. 
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Bo Andrén AB, Järngatan 19, Box 4018, SE-195 04 Rosersberg.

+46 (0) 771-62 30 00    info@boandren.se    www.boandren.se

KONTAKTUPPGIFTER 

Vilhelm Broman 
Hållbarhets- & Kvalitetsansvarig

vilhelm.broman@boandren.se

Jörgen Sågman 
VD/Produktchef

jorgen.sagman@boandren.se
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