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Gaja C2C polstret på
Ahrend kontormøbel

Gabriel er som den første danske virksomhed blevet certificeret i henhold til
cradle to cradle - en helt ny måde at tænke bæredygtighed på. Gaja er således et
lækkert og miljøvenligt tekstil, som både er C2C og Oeko-Tex-certificeret samt EU
ECOlabel mærket.

Miljøredegørelse 2010/11

Gode grønne argumenter for at anvende
kvalitetsmøbelstoffer fra Gabriel
Gabriel er Europas største producent af miljømærkede kvalitetsmøbelstoffer.

Gabriels miljøstyring er certificeret i henhold til DS/EN
ISO14001: 2004.

Gabriel varetager forædlingsprocessen, der starter med uld fra
New Zealand og slutter med det færdige møbelstof klar til
polstring.

Gabriels kvalitetsstyring er certificeret i henhold til den internationale standard for kvalitetsstyring DS/EN ISO 9001: 2000.

Formålet med denne miljøredegørelse er at informere vore
brugere, kunder, medarbejdere, myndigheder, aktionærer,
samfund og andre, som er interesseret i miljøforholdene hos
Gabriel.
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Selskabsoplysninger
Virksomhed:		
Gabriel A/S
			Hjulmagervej 55
			9000 Aalborg
			Reg. 176574
			
SE-nr. 12 72 13 07
			
Tlf.: +45 96 30 31 00
			
Fax.: +45 98 13 25 44
			www.gabriel.dk
			E-mail: mail@gabriel.dk
			
Koncernforhold:		
Gabriel A/S er et 100 % ejet datterselskab af det
			
børsnoterede Gabriel Holding A/S
Branche:

Tekstilindustri

Hovedaktiviteter:		
			

Produktion af møbelstoffer omfattende
produktionsprocesserne farvning og efterbehandling

Lovgrundlag:		
			

Gabriels aktiviteter i Danmark er omfattet af miljølovgivningen generelt og
reguleringer fastlagt af Aalborg Kommune

Tilsynsmyndighed:

Aalborg Kommune

Regnskabsår:		

01.10.10 - 30.09.11

Antal ansatte:		

64

Ekstern auditor og
akkrediteret miljøverifikator:

Dansk Standard Certificering

NACE-kode:		

13.92 Fremstilling af færdige tekstiler undtaget beklædning

Arealanvendelse: Gabriels samlede grundareal er opgjort til i alt 31.860 m2 ifølge BBR oplysninger. Det bebyggede
grundareal er 9.530 m2, og veje og parkeringsareal udgør heraf i alt 3.715 m2. Ikke bebygget areal udgør et parkområde, der grænser op til åen, som var en forudsætning for den valgte placering af virksomheden i 1851.
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Gabriel profil
I d é gru n d lag
Innovation og værdiskabende samarbejde er nøgleord i

B ru gero mr å d er

Gabriels idégrundlag.
Gabriel er en nichevirksomhed, der udvikler, producerer og sælger
møbelstoffer, beslægtede tekniske tekstilprodukter og komponenter.
Det sker til anvendelsesområder, hvor der stilles ufravigelige krav til
særlige produktegenskaber, design, logistik samt dokumenteret kvalitets- og miljøstyring.

Gabriels salgsindsats er primært rettet mod 2 brugerområder:
• Contract (erhvervsmøbler og sæder til transportmidler, teatre,
koncerthaller, biografer, auditorier, hospitaler og forsorg m.v.).
• Home (møbler til private hjem).

Væ kststrategi –
Gabriel vo kser med d e største
Gabriels vækst er baseret på samarbejde med udvalgte topkunder
i en global strategi.

V isi o n
•G
 abriel skal være den foretrukne udviklingspartner og leverandør
til udvalgte internationalt markedsledende producenter og storbrugere af polstermøbler, sæder og polstrede flader.
• Gabriel skal opnå Blue Ocean-status gennem et innovativt forretningskoncept, patenter, licenser eller lignende rettigheder.
• Gabriel skal have status som en attraktiv arbejdsplads og partnervirksomhed for kompetente medarbejdere og virksomheder.

Det er Gabriels mål at opnå den største andel af hver af de udvalgte Key Account’s køb af møbelstoffer, andre forædlede komponenter samt relaterede services i værdikæden.

Ø ko n o miske m å l

V irks o mhe dsm o d el

Gabriel tilstræber at opnå:
• Et afkast af den investerede kapital (ROIC) på mindst 15% før skat.
• En stigende overskudsgrad (EBIT-margin).
• En gennemsnitlig årlig vækst i resultatet pr. aktie på mindst 15%.
• En gennemsnitlig årlig vækst i omsætningen på mindst 15%.

Gabriels fokus på innovation og værdiskabende samarbejde sikres gennem præcist valgte, og effektive, ledelsessystemer, kerneprocesser og et højt kompetenceniveau.

Muligheder for akkvisitioner, alliancer og nye forretningsområder
vurderes konstant med henblik på at forbedre koncernens konkurrenceevne og værdiskabelse.

Gabriels værdiskabelsesmodel
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Gabriels historie, idégrundlag og vision
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Gabriels værdiskabelsesmodel tager udgangspunkt i anvendelse
af følgende Balanced Scorecard Model (anvendt siden 2003) og
de fire perspektiver:

Kerneprocesserne er valgt på basis af koncernens strategi,

Økonomiperspektivet beskriver Gabriels mål for afkastningsgrad (ROIC), konkret defineret omsætningspotentiale hos Gabriels
udvalgte kunder samt mål for vækst i salg og indtjening.

•
•
•
•

Kundeperspektivet drejer sig alene om kundetilfredsheden. I
begge perspektiver ligger der udelukkende resultatmål, som understøttes af indsatsmål i kerne- og støtteprocesser.

I Innovation og læring sikres, med udgangspunkt i en kompe-

og der er fastlagt indsatsmål og resultatmål (KPI-mål) i hver af de
valgte kerneprocesser:
Key Account Management (KAM)
Logistik
Produkt- og procesinnovation
Priskonkurrenceevne

tent basis, et kontinuerligt fokus på innovation og læring blandt alle
medarbejdere.

Gabriels procesoverblik
Ledelsesprocesser

Kerneprocesser

Støtteprocesser
- strategiske
forretningsenheder

Strategiprocessen

Medarbejderinformation

Ledelsesopfølgning

Ressourceoptimering

Investor
Relations

Aktionærer
Analytikere m. fl.

A og B1
kunder

KAM - fra potentiale til
løbende kunderelation

Produkt- og procesinnovation - fra idé
til salgsmodnet produkt/ny proces

A-kunder

Alle
kunder

Logistik - fra kundeordre
til leveret produkt

Priskonkurrenceevne
Laveste kostpris

Leverandører

KAM-Master

SampleMaster

DesignMaster

FurnMaster

QEP-Master

LogisticsMaster

InnovationMaster

MarketingMaster

IT-Master

FinanceMaster

Gabriel Kina

Gabriel
Erhvervspark

HR-Master

ProjectMaster

Leverandører og
partnere

Teknik og anlæg

TransportMaster

Gabriels pro ces overblik
– strategiske f o rretningsenhe d er
Gabriels virksomhedsmodel fordrer en procesorienteret arbejdsform, som er blevet indført i organisationen over flere år. En del
af støtteprocesserne udføres af stadigt vigtigere selvstændige,
strategiske forretningsenheder (Masters) med egne visioner, mål,
strategier og budgetter.
Forretningsenhederne drives som selvstændige profitcentre, har
egne idégrundlag, visioner, mål, strategier, handlingsplaner og
budgetter. Intern afregning mellem enhederne sker til markedspriser
og i konkurrence med eksterne leverandører. De enkelte profitcentre har ret og pligt til at skabe indtjeningsvækst gennem ekstern
handel med varer og tjenesteydelser, hvor det er relevant, ligesom
det forventes, at den enkelte forretningsenhed i Gabriel køber sine
ydelser, hvor de er mest konkurrencedygtige – inden for såvel som
uden for Gabriel koncernen.

Driften af dele af koncernen som strategiske forretningsenheder har
følgende formål:
•A
 t finde nye veje til fremtidig vækst, uden at koncentrationen på
gennemførelsen af den overordnede strategi i kerneprocesserne
mistes.
• At sikre et konstant forbedret afkast af den investerede kapital.
• At blive mindre afhængig af overheads i kerneforretningen.
• At sikre konkurrencedygtighed i den del af værdikæden fra idé til
møbelbruger, hvor Gabriel deltager.

FurnMaster (etableret i 2003/04) tilbyder underleverancer i
form af logistikløsninger, tilskæring, syning, polstring og montering
af møbler og skærmvægge til Gabriels Key Accounts. Forretningsenheden gav i 2010/11 et stigende positivt bidrag til koncernresultatet og udgjorde mere end 10% af koncernomsætningen.
Vækstmulighederne for forretningsenheden er udtalte og realiseres
via gennemførelse af strategien ”møbelstof i anvendelse”.
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Gabriel Kina (etableret i 2003), der omfatter Gabriels repræ-

InnovationMaster (etableret i 2006/07) arbejdede i 2010/11

sentationskontor og handelsselskabet Gabriel (Tianjin) International
Trading Co., Ltd., sourcer produkter og ydelser til Gabriel i Europa
og udvikler og sælger produkter og services til markedsledende
møbelproducenter i Asien og USA.

fortsat med udviklingsprojekter, som rummer betydelige om end
usikre indtjeningspotentialer. Projekterne koncentreres om udvikling
af tekniske tekstiler og beslægtede produkter, som forventes at finde
anvendelse primært inden for Gabriels eksisterende værdikæde.

I 2010/11 realiseredes markant stigende aktiviteter i såvel sourcing
som salg, og Gabriel Kinas vækstrater fortsatte gennem såvel salg
til lokale markedsførende producenter på det kinesiske marked
som til øvrige asiatiske og nordamerikanske markeder.

Ved indgangen til regnskabsåret 2011/12 står et af InnovationMasters projekter over for overførsel til Gabriel Innovation A/S.
Gabriel Innovation A/S blev stiftet i 2008 med det formål at videreføre innovationsprojekter fra InnovationMaster til selvstændigt
bæredygtige forretningsenheder.

SampleMaster (etableret i 2000/01) udvikler og producerer
prøve- og salgsmateriale samt værdiskabende løsninger i form
af effektive og attraktive salgsværktøjer. Selv om omsætningen i
forretningsenheden var stabil i 2010/11, voksede bidraget til koncernresultatet. Det forventes, at forretningsenheden i 2011/12 vil
være i stand til at generere vækst i såvel omsætning som resultat.

Foruden de produktrettede innovationsprocesser har InnovationMaster stået bag et større antal interne procesinnovationer, som
er gennemført i 2010/11 med det formål at understøtte Gabriels
samlede konkurrencedygtighed.

DesignMaster (etableret i 2006/07) gennemfører løbende deGabriel Ejendomme A/S – Gabriel Erhvervspark (stiftet
i 2011), som omfatter koncernens ejendomskompleks i centrum af
Aalborg, udvikler og udlejer kontorlokaler til såvel interne som eksterne lejere.
Bygningen blev i 2010 præmieret af Komiteen for bygningspræmiering i Aalborg ”for den respektfulde renovering af de gamle
fabriksbygninger, som understøtter Aalborgs transformation fra
industriby til videnby”.

signbaserede udviklings- og konsulentaktiviteter, der tager afsæt i
kunders og slutbrugeres ønsker, behov og adfærd. Dette sker på
baggrund af grundlæggende markedsindsigt og målrettet research,
der baserer sig på „time-to-market“ inden for 3-18 mdr.
Projekterne udføres i Gabriels eksisterende værdikæde og har som
mål at realisere og formidle de potentialer, der er indeholdt i anvendelsen af polstertekstiler, -teknikker og beslægtede produkter.
Der igangsættes og gennemføres løbende aktiviteter, hvor kernekompetencer som tekstilkonstruktion og -efterbehandling, polsterdesign og -teknologi bringes i anvendelse.

Farveskalaen på Pixel 2 er opdateret med nye spændende farver.
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Ligeledes indgår design og produktion af komplette møbelkomponenter i de løsninger, der tilbydes kunderne.
Med afsæt i temaet „Møbelstoffer i anvendelse“ og gennem en
målrettet formidling af Gabriels innovations- og udviklingsstrategi er
der etableret tætte relationer til udvalgte møbelproducenters designere, udviklingsteams og beslutningstagere.

Leveringssikkerheden lå i begyndelsen af regnskabsåret under
sædvanlig standard for Gabriel, idet skiftet af ERP–system krævede ændringer i centrale processer, som ikke endeligt kunne testes
inden go-live. I regnskabsårets sidste 9 måneder er leveringssikkerheden dog genetableret på højeste niveau og ligger nu stabilt
over 98% i forhold til kundens ønskede leveringsdato.

TransportMaster (etableret i 2009/10) har ansvaret for transVed indgangen til regnskabsåret 2011/12 har DesignMaster, i tillæg til internt initierede opgaver, et antal eksterne opgaver for flere
af Gabriels Key Accounts.

KAM-Master (etableret i 2006/07) koordinerer samarbejdet
mellem den enkelte Key Account’s organisation og Gabriels forretningsenheder med det formål at skabe maksimal værdi på langt
sigt for hver enkelt Key Account og KAM-Master. Gabriels Key
Account Managers er i 2010/11 organiserede i seks selvstændige
forretningsenheder, som hver især leder og styrer aktiviteterne til
udvalgte kunder beliggende i deres område.

LogisticsMaster (etableret i 2006/07) håndterer vareflow og
lagerstyring i hele værdikæden fra råvare over tekstil til færdigt
møbel og udgør den primære støttefunktion i en af Gabriels kerneprocesser, logistik.

portydelser og for kontinuerligt at sikre optimale fragtbetingelser for
alle Gabriels forretningsenheder og kunder.

IT-Master (etableret i 2006/07) sikrer, at alle operative systemer
er kørende og understøtter Gabriels strategiske udvikling.
FinanceMaster (etableret i 2006/07) har ansvaret for økonomistyring og den løbende regnskabsrapportering. FinanceMaster
deltager aktivt i synliggørelsen af værdiskabelsen i hele koncernen
og varetager virksomhedens finansielle styring og risk management.

MarketingMaster (etableret i 2006/07) er et fullservice reklamebureau, der tilbyder ydelser til Gabriels øvrige forretningsenheder og Gabriels kunder.
QEP-Master, Quality, Environment and Production, (etableret i

Kerneprocessen logistik har til formål at sikre høj leveringsevne til
alle Gabriels kunder og har i 2010/11 gennemgået flere forandringer, herunder implementering af ny IT-platform, for at sikre nuværende og fremtidig høj standard.

2006/07) understøtter Gabriels forretningsudvikling gennem optimering af kvalitets- og miljøforhold i produkter, ydelser og processer.
QEP påtager sig ansvar for kvaliteten i alle produkter og ydelser,

Luna 2 polstret på ”Aline” fra Inclass, Spanien.
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”One stop Gabriel” – innovation i værdikæden
Idé

Design/
Råudvikling materiale

Garn

Råstykke

Farvning
Finishing

Tilskæring
Syning

Polstermateriale

Polstring

Montage

Metervare/
kupon

Udskåret
stof/syet
betræk

Delmonteret
stof

Møbeldel

Færdigt
møbel

der afsættes, og supporterer sine kunder vedr. kvalitets- og miljømæssige forhold i forsyningskæden. QEP tilbyder kompetencer inden for
kvalitets- og miljøledelse, produktmærkning, arbejdsmiljø og produktfrembringelse.

Gabriel
Contract

Key
Accounts

Gabriel
Home

Andre
Accounts

Forhandlere

Møbelbrugere

M edarbe j d eru dvikling
Gabriel skal kunne tiltrække og fastholde medarbejdere med rette
kompetencer og viden for fortsat at kunne skabe innovation og
vækst som en international virksomhed. Gabriel prioriterer, at alle
anvender, udvikler og deler viden og kompetencer.

Teknik og anlæg (etableret i 2006/07) varetager ydelser inden for reparation og vedligeholdelse af tekstilmaskiner, herunder
alle former for smede-, maskin- og elarbejder samt reparation og
vedligeholdelse af bygninger. Denne service tilbydes alle Gabriels
forretningsenheder og samarbejdspartnere.

L e d elsessystemer
Gabriel har været DS/ISO 9001 samt EMAS/ ISO 14001 certificeret siden henholdsvis 1991 og 1996. Gabriels kinesiske datterselskab
Gabriel ”Tianjin” International Trading Co. Ltd blev DS/ISO 9001 og
ISO 14001 certificeret i 2006.
I tillæg til den valgte virksomhedsmodel, Balanced Score Card,
som blev implementeret i 2002, er følgende tiltag væsentlige, og
disse er uddybet på Gabriels hjemmeside:
•
•
•
•
•

 U-miljømærkede hovedprodukter fra 2003.
E
Udvikling – Blue Ocean Strategy fra 2005.
Innovation Cup-deltager i 2006, 2007, 2009, 2010 og 2011.
Hele Gabriel opdelt i selvstændige Master-enheder fra 2006/07.
Første virksomhed i Danmark med C2C-certifikat fra november
2010.

Væ r d ik æ d e
Gabriels værdikæde dækker alle led fra idé til møbelbruger.

Alle ansatte informeres løbende om Gabriels vision, strategi, mål
samt aktivitetsplaner og får løbende information om deres arbejdssituation i forbindelse med medarbejdersamtaler og afdelings
møder. Dette sikrer, at alle medarbejdere arbejder efter klare mål
og ansvarsområder, samt at den faglige og personlige udvikling
stimuleres.
I regnskabsåret 2010/11 blev HR-processen sat yderligere på
dagsordenen med etableringen af forretningsenheden HR-Master.
HR-Master skal bidrage til en forbedret bundlinje og være med til
at skabe en virksomhed bestående af medarbejdere, der har et
globalt mindset, og som kan navigere i en stadig mere foranderlig
dagligdag.

Nye produkters andel af omsætningen
og antal af frigivne produkter
Andel af omsætningen i %
Antal frigivne produkter

30
25

I nn ovati o n
Gabriels Blue Ocean strategi medfører, at nye produkter og ydelser bør indeholde exceptionelt funktionel eller emotionel nytteværdi
for brugeren. Tæt samspil i Gabriels netværk af kunder, brugere,
leverandører, rådgivere og kompetente medarbejdere sikrer evaluering af nye idéer og muligheder.
Det er målet, at mindst 30% af omsætningen stammer fra produkter
og ydelser, der er lanceret for mindre end 5 år siden. I 2010/11
udgjorde disse 31%.
Antallet af frigivne produkter tjener som ”early warner”. I 2010/11
blev der realiseret 6, hvilket ikke lever op til virksomhedens mål i
regnskabsåret 2010/11 om lancering af 8 nyudviklede produkter.
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Aalborg Kongres og Kulturcenters stole er polstret med Gabriels dessin Chess Royal og Chess Royal Prik.

HR-Master har bistået ved ansættelsen af 10 nye medarbejdere
- både som genbesættelser og til nyoprettede stillinger. Der ansættes kontinuerligt kompetencer på et højt niveau, såvel uddannelsesmæssigt som erfaringsmæssigt. Gabriel ansætter gerne nyuddannede kandidater, som med nye tanker og holdninger kan bidrage
til at forme fremtidens Gabriel.
Employee branding kom også på dagsordenen, da Gabriel for
første gang deltog på den årlige landsdækkende karrieremesse
for nyuddannede kandidater. Den store tilstrømning bekræftede
Gabriels position som en interessant potentiel arbejdsplads.

M e darbe j d ertil fredshed
Gabriel tilstræber at være en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere. Derfor blev medarbejdertilfredshedsmålingen genindført i
2011 for såvel danske som udenlandske medarbejdere. Den gennemsnitlige tilfredshed var 4 målt på en skala fra 1-5.

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer
Med henvisning til Bekendtgørelse om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber bliver der hvert fjerde år valgt
medarbejderrepræsentanter og suppleanter til bestyrelsen. Aktuelt
bliver der valgt to medarbejderrepræsentanter og to suppleanter.

Ydelser fra Gabriel skal nøje svare til kundernes behov og forventninger. Virksomhedens produktion og distribution foregår under
hensyntagen til, at der sker en løbende reduktion af ressourceforbrug samt udledninger, der måtte belaste miljøet. Gabriel fremstår
som en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, synliggjort gennem
certificeringer i henhold til ISO 9001 og ISO 14001 samt EMASordningen.
For Gabriels kunder skal det være let at vælge et miljørigtigt og
sundhedsmæssigt godt produkt, og virksomheden anvender produktmærkning med miljømærket Blomsten og sundhedsmærket
Oeko-Tex. Mærkningsordninger er valgt under hensyn til, at forbrugerne har tillid til disse ordninger, og kendskabsgraden til ordningerne er stigende.
En af grundlæggerne af Cradle to Cradle (C2C) i Danmark, Søren
Lyngsgaard, kunne i en pressemeddelelse konstatere, at ”Gabriel
bryder lydmuren ved at gå forrest som toneangivende tekstilvirksomhed”. En udtalelse der kom i forbindelse med, at Gabriel opnåede C2C-certificering af virksomhedens uldmøbelstof ”Gaja”, som
lanceres i en særlig C2C-farveskala på 35 farver.
For yderligere information om miljøforhold og CSR se venligst mere
på www.gabriel.dk.

Co r p o rate S o cial R es p o nsibility
Arbejdet med CSR indgår naturligt i koncernens arbejde. For
Gabriel betyder CSR, at virksomheden tager ansvar for at skabe
værdi, som direkte og indirekte bidrager til en positiv samfundsudvikling. Virksomheden tilslutter sig principperne, der er fastlagt i
FN’s Global Compact.
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Målsætning for kvalitet og miljø
Ydelser fra Gabriel skal nøje svare til kundernes behov og forventninger. Virksomhedens produktion og distribution skal foregå under
hensyntagen til, at der sker en løbende reduktion af ressourceforbrug samt udledninger, der måtte belaste det ydre miljø.

Virksomhedens overordnede mål dokumenteres i en businessplan,
som udarbejdes en gang om året, gældende for perioden 1/10 til
30/9. Businessplanen omfatter målbare miljømål, der sammen med
ansvar og kompetence skal være kendt af alle ansatte.

Gabriel skal fremstå som en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed,
synliggjort gennem certificeringer i henhold til ISO 9001, ISO
14001 samt EMAS-ordningen.

Renere teknologi og miljøforbedringer indføres løbende i forsyningskæderne under hensyntagen til de tekniske og økonomiske konsekvenser, og forurening skal forebygges.

Gabriel A/S har licens til miljømærkning med EU Ecolabel, som
sikrer ansatte under fremstillingsprocessen, brugerne af møbelstofferne samt det ydre miljø.

Gabriel fører en åben og tæt dialog med myndigheder om miljøkrav. Selskabet er forpligtet til at overholde relevant lovgivning og relevante myndighedskrav på miljøområdet samt andre bestemmelser,
som virksomheden har tilsluttet sig.
Gabriel udarbejder i forbindelse med årsregnskabets afslutning en
miljøredegørelse, der bl.a. indeholder oplysninger om væsentlige
miljøpåvirkninger og miljømål. Miljøredegørelsen gøres offentlig tilgængelig, og omdeles til alle ansatte i virksomheden.
Selskabets medarbejdere med kundekontakt er i stand til at give korrekt information om Gabriels miljømålsætning og politikker. Kunder
og brugere skal vejledes om væsentlige miljømæssige aspekter i
forbindelse med brug, genanvendelse og bortskaffelse af virksomhedens produkter.
Selskabets underleverandører skal udvælges efter deres evne til at
opfylde miljøkrav og deres vilje til at indgå i et åbent og tæt samarbejde for at opnå optimale løsninger.
Entreprenører, som arbejder i Gabriels anlægsområde i Aalborg,
skal opfylde samme miljøkrav, som gælder for Gabriel.

Mil jøstyringssystemet
Miljøstyringssystemet er en integreret del af Gabriels samlede ledelsessystem, som omfatter ledelses-, kerne- og støtteprocesser i
virksomheden.
De enkelte processers sammenhænge er fastlagt. Dette gælder
ansvar, input og output og aktiviteters gennemførelse.
Miljøstyringssystemet varetager miljøforhold i hele forsyningskæden.

Mil jøpolitik
Miljøstyringssystemet omfatter alle aktiviteter hos Gabriel herunder
anlægsområdet Aalborg og alle produkter og ydelser, som virksomheden leverer.

Gabriels ledelsessystem auditeres af Gabriel og Dansk Standard.
Det vil sige, at der bl.a. foretages en vurdering af, om systemet
fungerer i praksis og opfylder kravgrundlaget.

Energi udgør en væsentlig miljøbelastning, og energiledelse er en
integreret del af Gabriels miljøstyring. Energiledelse omfatter forsyningsanlæg med et væsentligt energiforbrug. Miljømål og miljøhandlingsprogram skal omfatte energiforhold og sikre løbende forbedringer i energiforbruget.
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Ledelsens miljøberetning
Miljøarbejdet i 2010/11 har på væsentlige områder givet positive
resultater, dog er det nødvendigt at videreføre dele af miljøhandlingsprogrammerne i 2011/12.
I nedenstående gives en beskrivelse af gennemførelsen af årets
miljøhandlingsprogram og resultaterne i forhold til de opstillede
miljømål.

Målbare forbedringsmål i Aalborg:

•

Den nuværende affaldsmængde ønskes reduceret med
mindst 20% fra 22,0 tons til 17,6 tons: Målet blev nået, idet
affaldsmængden blev reduceret til 16,4 tons, svarende til en
reduktion på 25%.

markedsføres nu i en ny stor farveskala på 35 farver. Der er
udarbejdet omfattende markedsføringsmateriale, og produktet blev præsenteret af Gabriel som en af hovednyhederne på
den internationale møbelmesse i Stockholm i februar 2012.

•
•

Gennemførelse af C2C certificering af et polyesterprodukt:
Delprogram er ikke afsluttet og indgår i miljøhandlingsprogrammet for 2011/12.
Udarbejdelse af vejledninger om produkters anvendelse, som
forlænger levetiden. Der er gennemført undersøgelse af informationsbehovet hos udvalgte kunder og brugere. Vejledninger gøres tilgængelige på Gabriels hjemmeside.

Målbare forbedringsmål hos farveriet Scandye:

•

•

•

Det nuværende vandforbrug ønskes reduceret med mindst
3,6% fra 171 liter/kg til 165 liter/kg. Vandforbruget blev 158
liter/kg, hvorved målet blev nået. Reduktionen er opnået gennem anskaffelse af ny farveteknologi, med lavt vandforbrug ,
som passer til ordreproduktion i små seriestørrelser.
Det nuværende gasforbrug ønskes fastholdt på det nuværende forbrug på 1,11 m3 naturgas/kg. Forbruget blev 1,03 m3
naturgas/kg, hvorved målet blev nået. Reduktionen er opnået
gennem nye metoder i efterbehandlingen, få ombehandlinger og en positiv effekt af stigende produktionsmængder.
Det nuværende elektricitetsforbrug ønskes reduceret fra 1,58
kWh/kg med mindst 1,9% til 1,5 kWh/kg: Forbruget blev
1,34 kWh/kg, hvorved målet blev nået. Reduktionen er opnået gennem ny efterbehandling og stigende produktionsmængder.

Gaja C2C - læs og se mere på www.gabriel.dk

Forbedringsprojekter - produkter:

•

Gennemførelse af LCA på udvalgte hovedprodukter, baseret
på nyeste miljødata: Delprogram er ikke afsluttet og indgår i
miljøhandlingsprogrammet for 2011/12.

er wool fabric
Meet the 4 members of the Gaja Family.
Scan the code & watch the film.

wool fabric
• Perfect biological cycle
CM
to Cradle Certified Silver
• The first European Cradle New Zealand
from
• 100% Pure New Wool
• Compostable and recyclable
• EU Ecolabel and Oeko-Tex
Gaja C2C - 01-12.indd

•

2

the Gaja Family.
Meet the 4 members of
the film.
Scan the code & watch

15/02/12 15.16

Udvidelse og markedsføring af produktprogram med Cradle
to Cradle certificerede varer: Hovedprodukter Gaja C2C

Forbedringsprojekter - fremstillingsprocesser:

•

Undersøgelse af muligheder bl.a. vedr. reduktion af vandforbrug i forsyningskæderne: Ved besøg på den internationale
messe ITMA for tekstilmaskiner er der foretaget en vurdering
af nye farveteknologier. Farveriet Scandye har gennemført
afprøvninger og indført ny farveteknologi, som har vist sig
egnet til farvning af beklædningsvarer, der udføres for andre kunder end Gabriel. I forhold til Gabriels møbelstoffer er
teknologi i den seneste generation af farvemaskiner, som anvendes, fortsat optimal i forhold til kvalitet og miljø. Yderligere
vandbesparelser opnås ved fortsat udfasning af de ældste
og største farvemaskiner til denne nye teknologi. Desuden
investerer Scandye i farvemaskiner, som er optimale til små
seriestørrelser ved ordreproduktion, hvilket effektivt reducerer
vandforbruget.

15/02/12 15.16
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Gabriel Erhvervspark
Udvikling og træning i anvendelse af beredskabsplaner samt videregivelse af information herom til andre lejere i Gabriels Erhvervspark: Beredskabsplan er opdateret, og Gabriels ansatte er trænet
i anvendelsen af denne. Desuden er andre lejere informeret om
indholdet af beredskabsplanen og opfordret til at træne egne ansatte i anvendelsen af denne.
Nedbringelse af energibehov til køling af serverrum: Gabriel har i
dag outsourcet al drift af IT servere. Lejere, som har servere placeret i Erhvervsparken, har selv ønsket at stå for anskaffelse af servere
og kølesystemer.
Udvikling af fordelingsnøgler på miljøpåvirkninger mellem de forskellige lejere i Gabriel Erhvervspark: Ved regnskabsårets afslutning udgjorde Gabriels ansatte 55% af det samlede antal brugere af ejendommen, hvorfor forbrug af el, varme og vand, som
vedrører Gabriels aktiviteter, er væsentligt lavere end de oplyste

påvirkninger i denne redegørelse. Fastlæggelse af principper
og metoder, som henfører disse miljøpåvirkninger mere præcist
til de enkelte lejere, indgår derfor i miljøhandlingsprogrammet for
2011/12: Gabriel får fortsat nye lejere, og Gabriels ansatte udgør
i dag under 40%. Samtidigt anvender Gabriels ansatte og lejerne
i stort omfang fælles faciliteter. EMAS redegørelsen vil derfor fortsat oplyse om de samlede påvirkninger fra hele Erhvervsparken,
selvom de enkelte lejere selv er ansvarlige for egne miljøpåvirkninger. I samråd med lejerne er der etableret måling af særligt store
påvirkninger, og hvor installationerne er opbygget på en måde,
hvor forbruget direkte kan henføres til de lokaler, lejeren anvender.
Undersøgelse af muligheder for opdatering og genanvendelse
af prøver, som er ude i markedet: Der har ikke været interesse
for denne løsning, og indsatsen koncentreres derfor fortsat om at
sikre, at prøvematerialet målrettes til de rigtige målgrupper og andet markedsføringsmateriale gøres tilgængeligt på hjemmeside og
andre medier i stedet for fysiske materialer.

Gabriels ansatte og lejere anvender i stort omfang fælles faciliteter
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Kriterier for fastlæggelse af væsentlige
miljøpåvirkninger
Med udgangspunkt i Gabriels miljøpolitik fastlægges væsentlige
miljøpåvirkninger bl.a. ud fra følgende kriterier for direkte og indirekte miljøpåvirkninger:
-

Energiforbrug og energifrembringelse.
Spildevandsmængder og indhold af stoffer med miljøpåvirkning.
Kemikalier og farvestoffer.
Den samlede mængde af affald.
Oplysninger i sikkerhedsdatablade.
Grænseværdier i lovgivning.
Krav i henhold til EU’s miljømærke Blomsten.
Krav i henhold til sundhedsmærket Oeko-Tex.
Krav i forhold til miljøcertificering efter Cradle to Cradle.
Ny information fra institutter, myndigheder og andre, som har
indgående kompetence på miljøområdet.

Miljøpåvirkningers væsentlighed fremgår ved at opstille nøgletal,
som viser påvirkningen i forhold til den gennemførte produktion.
Målet er således at minimere den relative miljøpåvirkning.

Vurdering af miljøpåvirkninger i anlægsområdet
Aalborg

krav. Samtidigt vurderes leverandørerne i forhold til Gabriels
miljøkrav, og sammen med underleverandørerne gennemføres
handlingsplaner, som sikrer, at deres miljøpåvirkninger løbende
reduceres.
Ved gennemførelse af miljøaudit hos udvalgte underleverandører
kortlægges miljøforhold og miljøledelse ,og disse vurderes i forhold til opfyldelse af krav i ISO 14001. Endvidere anvendes kriterier for miljømærkning med EU ECOlabel.

Væsentlige indirekte miljøpåvirkninger hos underleverandører omfatter:
-

Energiforbrug og spildevand ved vask og farvning.
Kemikalieforbrug.
Energiforbrug.
Råvarer, som primært omfatter uld fra New Zealand.
Affald fra produktion.
Spildevand.
Transport af råvarer og færdigvarer.

Råvareforbrug omfatter primært uld fra New Zealand og polyester
til frembringelse af møbelstoffer.

Det samlede energiforbrug blev på samme niveau som sidste år
med en reduktion på 11% i fjernvarmeforbruget og en stigning i
elforbruget på 7%. Stigningen i elforbruget skyldes en stigning i
antal arbejdspladser i Erhvervsparken.
I forbindelse med jordarbejde blev der i november 2010 konstateret en olieforurening ved en gammel olietank. Olietanken har sidst
været anvendt i 1998, og den blev på dette tidspunkt tømt og renset. Gabriel har med det samme informeret Aalborg Kommune om
forureningen, og der er efterfølgende gennemført en undersøgelse
af forureningens omfang. Sagen er nu afsluttet, og jord omkring
tanken er blevet sendt til behandling for forureningen. Samtidigt er
tanken blevet fyldt op med sand, og de nødvendige registreringer
er foretaget hos Aalborg Kommune.
Krav til støj, der er fastlagt af Aalborg Kommune, er overholdt.

Gabriel anvender uld fra New Zealand

Vilkår ses i noter side 19.
Miljødata fremgår af opstilling side 18.

Vurdering af indirekte miljøpåvirkninger
Indirekte miljøpåvirkninger hos underleverandører fastlægges med
udgangspunkt i de samme væsentlighedskriterier, som er gældende for Gabriels aktiviteter i Aalborg.
Miljøforhold vurderes ved besøg hos underleverandører, og
Gabriel kræver, at producenter opfylder alle lokale myndigheds-

Miljøegenskaber i Gabriels produkter sikrer, at der ikke er belastning af miljøet ved hverken forarbejdning eller ved mange års anvendelse hos brugeren. Efter brugsfasen kan stofferne håndteres
som almindeligt ufarligt affald eller genanvendes, da stofferne ikke
indeholder farlige stoffer som f.eks. tungmetaller.
Gabriel foretager audit og anden leverandøropfølgning for at afdække de indirekte miljøpåvirkninger. F.eks. er der foretaget opfølgning hos farveriet Scandye, og Gabriel Kina foretager tilsvarende opfølgning hos kinesiske samarbejdspartnere.
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Arbejdsmil jø
Gabriel ønsker et godt arbejdsmiljø for alle ansatte, hvor fokus er

Medarbejderne er i henhold til Gabriels miljøstyringssystem ind-

sikkerhed, sundhed og trivsel. Udviklingen af arbejdsmiljøet tager

draget i miljøstyringen og deltager i behandlingen af miljøforhold

udgangspunkt i dette ønske og arbejdsmiljølovgivningen.

med udgangspunkt i den enkeltes ansvarsområder.

Mil jøgodkendelser
Medarbejderinddragelse

Gabriel skal ikke længere have specielle miljøgodkendelser til

Uddelegering af ansvar og en procesorienteret arbejdsform sikrer

f.eks. udledning af spildevand, idet der ikke længere er produk-

indflydelse på egen arbejdssituation for den enkelte medarbejder

tion i Aalborg.

hos Gabriel.

Silent Solution-modulerne giver god akustik og godt arbejdsmiljø.
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Miljøbehandlingsprogram 2011/12
Anvendt regnskabspraksis

Målbare forbedringsmål for Gabriel
Aalborg:

•
•

Opsamling af mindst 3,0 tons spild af polyestervarer og gennemførelse af prøveproduktioner, hvor spild anvendes i nye
polyestergarner.
Identifikation af forbedringsmuligheder i indstilling af opvarmningssystemer, som giver en reduktion i opvarmningsbehovet
på mindst 17,0 MWh svarende, til 5% af det nuværende varmeforbrug.

Målbare fastholdelses- og forbedringsmål hos
farveriet Scandye:

•
•
•

Det nuværende vandforbrug på 158 liter/kg ønskes fastholdt
eller forbedret.
Det nuværende gasforbrug på 1,03 m3/kg ønskes fastholdt
eller forbedret.
Det nuværende elektricitetsforbrug på 1,43 kWh/kg ønskes
fastholdt eller forbedret.

Miljøredegørelsen er udarbejdet med henblik på at opfylde krav i
EMAS-forordningen.
Redegørelsen omfatter perioden 1. oktober 2010 til 30. september 2011, og opgørelsen er foretaget ud fra sædvanlige periodiseringer efter virksomhedens aktivitet.
I miljøredegørelsen indgår både absolutte mængder og nøgletal.
Oplysninger til redegørelsen er baseret på data fra løbende interne og eksterne målinger og rapporteringer i henhold til miljøledelsessystemet.
Tidsfristen for færdiggørelse af næste miljøredegørelse for 2011/12
er 31. januar 2013.

Forbedringsprojekter:

•
•
•
•
•

Gennemførelse af prøveproduktioner med recirkulering af nyt
produkt ZenXit.
Gennemførelse af produktionsforsøg med recirkuleret polyester og afdækning af påvirkninger på kvalitet og miljø.
Undersøgelser af muligheder for indsamling af spild fra kunders udskæring af møbelstof og genanvendelse af dette materiale.
Miljørådgivning til eksterne kunder.
Gennemførelse af Cradle to Cradle uddannelse.

Ansvar for gennemførelse af de forskellige aktiviteter i miljøhandlingsprogrammet er fastlagt, og aktiviteterne skal være gennemført
inden 30. september 2012.

Installation af nye farvemaskiner hos farveriet Scandye

Gabriels kvalitets- og miljøafdeling foretager løbende opfølgning
på gennemførelse af aktiviteterne i miljøhandlingsprogrammet.

Yderligere information
Såfremt forhold om virksomhedens miljø ønskes uddybet, kan der rettes henvendelse til Gabriel.

Aalborg, den 21. december 2011

Anders Hedegaard Petersen		
		
Adm. direktør					

Kurt Nedergaard
Produktionschef, kvalitets- og miljøchef
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Verifikators påtegning
DS-Attest nr. 593
DS Certificering A/S, registreret som EMAS-miljøverifikator nr. 6003 og akkrediteret
til NACE-kode og brancheområde:
13.92.10 – Fremstilling af boligtekstiler
erklærer at have verificeret, om Gabriel A/S som angivet i miljøredegørelsen fra
organisationen
Gabriel A/S
Hjulmagervej 55
DK-9100 Aalborg
med registreringsnummer ”DK-000048” opfylder alle kravene i Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EF) 1221/2009 af 25. november 2009 om organisationers
frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision
(EMAS).
Reference til miljøredegørelse:
Miljøredegørelse 2010/2011, dateret 21.22.2011, affattet på dansk
DS Certificering A/S indestår ikke for korrektheden af miljøredegørelsens oversættelse til andre sprog

Reference til miljøledelsessystem:
Miljøhåndbog for Gabriel A/S, udgave af 31.10.2011
-

Ved min underskrift erklærer jeg:
at verifikationen og valideringen er udført i fuld overensstemmelse med kravene i forordning (EF) nr.
1221/2009
at resultatet af verifikationen og valideringen bekræfter, at intet tyder på mangler i efterlevelsen af
gældende lovgivning
at data og oplysninger i organisationens miljøredegørelse tegner et pålideligt, troværdigt og korrekt
billede af alle organisationens aktiviteter inden for det omfang, der er angivet i miljøredegørelsen.

Dette dokument kan ikke sidestilles med EMAS-registrering. EMAS-registrering kan kun foretages af
registrerings- organet i medfør af forordning (EF) nr. 1221/2009. Dette dokument kan ikke i sig selv anvendes
som en meddelelse til offentligheden.

Udfærdiget i Charlottenlund den 20.02.2012

Ledelsens repræsentant
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Miljødata Aalborg
Nøgleindikatorer og miljødata		
(Historiske data se noter)

2010/11 2009/10
Real.
Real.

Energi
Fjernvarme (m3)
Fjernvarme (KWh)
Fjernvarme (MWh)
Beregnet CO2 emission (ton)
Beregnet SO2 emission (ton)

31.655
341.874
343
117
6

35.587
384.340
384
131
7

El (KWh)
EL(MWh)
Beregnet CO2 emission (ton)
Beregnet SO2 emission (ton)

435.126
435
194
23

405.800
406
181
21

Sum energi (MWh)
Sum beregnet CO2 emission (ton)
Sum beregnet SO2 emission (ton)

778
311
29

790
312
28

860

1421

16,4
5,1
0
0

22,0
5,5
1,2
0,0

Spildevand
Spildevand (m3)
				
Affald
Industriaffald (ton)
Pap til genbrug (ton)
Plast til genbrug (ton)
Farligt affald (ton)

Råvareforbrug
Nøgleindikatorer og miljødata		2010/11		2009/10		2008/09
2007/08		2006/07
					Real.		Real.		Real.		Real.		Real.
Garn (ton):
Polyestervarer (kg)

947
346

664
341

650
270

977
371

887
-

Miljødata Scandye
Nøgleindikatorer og miljødata		2010/11		2009/10		2008/09
2007/08		2006/07
					Real.		Real.		Real.		Real.		Real.
Naturgas (m3)
Beregnet CO2 emission (ton)
Beregnet CO2 emission (kg/kg)
Naturgas (m3/kg)

1.455.032
3270
2,31
1,03

1.238.957
2784
2,49
1,11

994.551
2235
3,06
1,36

739.164
1661
2,65
1,18

37.484
84
2,85
1,27

El (KWh)
2.037.054
1.769.108
1.292.385
1.247.930
629.181
EL(MWh)
2037
1769
1292
1247
629
Beregnet CO2 emission (ton)
911
791
578
558
281
104
90
66
64
32
Beregnet SO2 emission (ton)
Kg CO2/kg			0,64		0,71		0,70		0,89		0,95
Kg SO2/kg			0,07		0,08		0,09		0,10		0,11
EL(KWh/kg)
1,43
1,58
1,77
2,00
2,13
Spildevand (m3)
(l/kg)

223.804
158

191.107
171

148.838
204

112.868
180

63.137
213
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Noter
Historiske data
I modsætning til data fra år 2008/09 og tidligere er miljødata
ikke længere påvirket af produktion i Aalborg, hvorfor disse historiske data ikke er medtaget, og der henvises derfor til tidligere
års redegørelser. Produktionen blev i maj 2009 helt outsourcet til
farveriet Scandye, hvorfra væsentlige miljøindikatorer og påvirkninger ses. Her er det specielt de relative miljøpåvirkninger, som er
relevante i forhold til Gabriels produktion, idet det totale forbrug
også omfatter produktion til andre kunder end Gabriel.

Udledning af NOx og CH4 (methan) er ikke medtaget, idet den
udledte mængde er vurderet som uvæsentlig.
Den anvendte fjernvarme er primært spildvarme for fremstilling af el.
En varierende del af det oplyste forbrug af el er vedvarende energi
fra vindmøller og vandkraft.

Historisk forbrug af vigtigste råvarer er oplyst for de sidste 5 år, da
dette forbrug ikke er påvirket af produktionsstedet.

Vedr. emissioner på naturgas er der anvendt Energistyrelsens standardfaktorer for brandværdi og CO2 emissioner fra 17. januar
2011.

Nøgleindikatorer

Spildevand

Gabriels miljødata indeholder nøgleindikatorer (bogstavet A, i henhold til EMAS III) f.eks. energieffektivitet, materialeudnyttelse, vand,
affald og emissioner, som udtrykker de samlede årlige input/påvirkninger på de forskellige områder. Bogstavet B, som udtrykker
de samlede output samt bogstavet R, der udtrykker forholdet mellem A og B, som også er angivet under miljødata.

Udledning af spildevand svarer til den købte mængde af kommunalt drikkevand.

Energi
Ved omregning af m3 fjernvarme til KWh er der anvendt en afkøling på 35 grader C°.
Ved beregning af udledning af CO2 og SO2 er der anvendt beregningsfaktorer fremskaffet af Energicenter Aalborg. På grund af
usikkerhed om emissioner i Litauen vedr. el er danske nøgletal anvendt. I forhold til fremtidige rapporteringer søges litauiske data
fremskaffet.

Råvareforbrug
Det oplyste råvareforbrug indeholder spild under produktionen,
som udgør ca. 5%. Det oplyste råvareforbrug omfatter Gabriels
totale forbrug.

Affald
Affaldsregistreringen omfatter ikke bygnings- og metalaffald som
følge af renovering af bygninger/maskinanlæg.

Benchmarking
Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at fremskaffe relevante
benchmarkingdata.
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Krav til støj
I henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1984 ”Ekstern støj fra virksomheder” skal følgende støjkrav opfyldes:
Virksomhedens bidrag – målt udendørs – til det ækvivalente korrigerede støjniveau dB(A) må på intet punkt i de nævnte områder overstige
de nedenfor anførte værdier:

						H1		H1		Koloni-		B1
						Kærby		Kærby		haver		Kærby
						Let industri		Boliger		K.P.till.2.33

R1
Frydendal

Dag:			Kl.:
Mandag-fredag		
Lørdag			
Lørdag			
Søndag og helligdage

06.00-18.00
07.00-14.00
14.00-18.00
07.00-18.00

60
60
60
60

55
55
45
45

50
50
45
45

45
45
40
40

50
50
45
45

60

45

45

40

45

60
60

40
40

40
40

35
35

45
45

		

55

55

50

55

Aften:			Kl.:
Alle dage			

18.00-22.00

Nat:			Kl.:
Mandag-fredag		
Lørdag, søndag og 		
Helligedage

22.00-06.00
22.00-07.00

Maksimalværdi af støjniveau om natten:

De anførte grænseværdier for støjbidraget er fastsat ud fra den forudsætning, at de skal overholdes inden for de nedenfor anførte tidsrum:

•
•
•

For dagperioden kl. 07.00-18.00 (06.00-18.00 mandag – fredag) skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastende tidsrum på 8 timer.
For aftenperioden kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes inden for den mest støjbelastende time.
For natperioden kl. 22.00-07.00 (22.00-06.00 mandag – fredag) skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastende tidsrum pr. halve time.”
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Elegant bladmønster
• Findes i 18 bløde, klare og klassiske farver
• 92% uld fra New Zealand
• EU Ecolabel og Oeko-Tex certificeret
		
•
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