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ÄGARE/ 
VERKSAMHETSFORM:

Ekonomisk förening ägt av bygg
bolag fastighetsägare och arkitek
ter. Bildat 2006.

Ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet 
och Sverige Byggindustrier. 
Bildat 2007.

Holdingbolaget ELVIOS AB.
Bildat 2004.

HUVUDINRIKTNING/SYFTE: Dokumentation av produkter i 
byggnader och materialens spår
barhet i byggnader även långt 
efter projektens avslut. Kontinu
erlig dialog med materialleveran
törer för att driva på utveckling av 
hållbara material.

Öppen databas för miljöbedömda 
bygg och anläggningsprodukter. 
Ställer krav på att leverantörerna har 
rätt kompetens och arbetar med ett 
systematiskt miljöarbete.  Tillhan
dahåller även projektverktyg för att 
dokumentera produktvalen i pro
duktion och förvaltning. Erbjuder 
dessutom fullservice digital webba
serad loggbok för tidseffektiv pro
jekthantering via samarbetet med 
Produktkollen AB.

Säljer strukturerad information 
och konsulttjänster för en hållbar 
utveckling inom bygg och fastig
hetssektorn.

FINANSIERAS  GENOM: Ägare (medlemmar), bedöm
ningar och användning av verktyg.

Leverantörerna betalar en årsavgift. 
Användarna betalar avgift för pro
jektverktyg.

Licensavgifter och konsultarvoden.

TYP AV PRODUKTER: Bygg och fastighetsrelaterade 
produkter.

Bygg och anläggningsprodukter. 
Kemiska och sammansatta pro
dukter

Bygg, förvaltning och anläggning.

ANTAL PRODUKTER: 15 700. 22 000. 31 600.

INNEHÅLLER FUNKTIONS-
KRAV?

Nej. Nej. Nej.

ANVÄNDS FRÄMST AV: fastighetsägere, entreprenörer, 
konsulter och arkitekter

Bygg och anläggningssektorn, 
kommuner, landsting, arkitekter, 
fastighetsbolag, entreprenörer.

Fastighetsägare, arkitekter, kon
struktörer,  övriga byggkonsulter, 
entreprenörer, leverantörer, drifts
tekniker, miljökonsulter

SÅ GÖRS BEDÖMNINGEN: Utförs av inhyrda konsulter och 
kansliet. Bedömningsbeställning 
görs via hemsidan av fastighetsä
gare eller producent. BVB mottar 
underlag (byggvarudeklaration, 
produktfaktablad, säkerhetsdata
blad m.m) i samband med beställ
ningen. Underlagen granskas av 
externa kemister på 48 timmar 
eller 10 dagar. Producent kontak
tas för eventuella synpunkter/
kompletteringar. Kompletteringar 
granskas och bedöms. Varje 
bedömning kvalitetssäkras av 
oberoende granskare.

Leverantören ansvarar för att pro
dukterna uppfyller Bastas kriterier. 
Produkterna  registreras i systemet 
av leverantören. Informationen 
verifieras  genom externa revisioner. 
Leverantören ansvarar för att hålla 
informationen uppdaterad. Leveran
tören måste ha information om 100 
procent av innehållet. För samman
satta artiklar följer Basta som enda 
system  REACH artikel 33 = ingen 
utspädningseffekt för sammansatta 
produkter.

Samtliga bedömningar görs av 
Sundahus kemister. Till sin hjälp 
har de ett  systemstöd och tydliga 
rutiner som ska bidra till hög kvalitet 
i bedömningarna. Bedömningarna 
uppdateras löpande utan extra kost
nad för användare eller leverantör. 

BYGGVARUDEKLARATION/
SÄKERHETSDATABLAD 
TILLGÄNGLIG FÖR ANVÄN-
DARE?

Ja. Ej obligatoriskt. Men leverantörerna 
kan koppla dokument till artiklarna, 
vanligast är BVD eller säkerhetsda
tablad. 

Ja. Även produktblad samt ibland  
annan relevant dokumentation 
som drift och skötselinstruktioner, 
Svanenbilagor, och emissionsredo
visningar

FARLIGHET HOS INGÅENDE 
ÄMNEN I PRODUKT?

Ja. Nej, ingen redovisning av inne
håll. Endast produkter som inte 
innehåller oönskade kemikalier 
registreras. För Betaprodukter 
framgår vilken risk produkten har, t 
ex allergiframkallande.

Ja, kriterierna utgår ifrån Kemika
lieinspektionens Priokriterier och 
Europaparlamentets och rådets 
CLPförordning (EG) nr 1272/2008. 

RÅVARORS  PÅVERKAN 
PÅ MILJÖN?

Nej. Nej. Produkterna bedöms utifrån  
kemikalieinnehåll vid leverans till 
bygget eller efter härdning när det 
installerats. 

Ingår till viss del. Utfasningsämnen i 
tillverkningsskedet.

INNEMILJÖ (TILL EXEMPEL 
EMISSIONER)?

Ja. Följer VOC direktivet Ja, innehåll av flyktiga organiska 
föreningar samt formaldehyd

AVFALL? Ja. Nej. Ja, farligt avfall vägs in samt om 
produkten kan återanvändas, åter
vinnas eller energiutvinnas.

EXTERN KONTROLL: Ja.  Externa revisioner av 1015 % av 
leverantörerna årligen

Ja, Sundahus Miljödata är den 
externa kontrollen som används för 
att verifiera kraven. 

SÅ HÄR PRESENTERAS 
BEDÖMNINGSRESULTAT:

Ett produktkort visar hela bedöm
ningen och hur varje aspekt blivit 
bedömd. Produktens bedömning 
visualiseras med en av tre färger 
(röd, gul, grön). 

Öppen sökbar databas på www.
bastaonline.se. Produkterna som 
klarar kriterierna registreras i Basta 
eller Betaregistret.

Bedömningsresultatet presenteras 
som: A, B, C+, C, D där A är bäst.  
Miljödata används också för att 
verifiera andra krav som till exempel 
enligt Miljöbyggnad eller kunders 
egna krav. Då används andra sym
boler. Dessa bevakningar anpassas 
efter kundernas egna önskemål.  

PRIS/KOSTNAD  
FÖR ANVÄNDARE:

Licens med tillgång till alla funktio
ner 4 000 kr, rabatt för fler använ
dare (lägst 40 %).  
Projektkostnad: 1 000 kr/månad. 
Medlemskap: 200 000 kr (år 1) 
därefter två prisbasbelopp per år.  
Ger alla kostnadsfri tillgång till alla 
funktioner i systemet. 

Gratis för alla att söka produkter 
i systemet.  
Projekthantering: 1–2 projekt kost
nadsfritt max löptid 1 år.  
Pluskund  3 000 kr per år och pro
jekt.  
Företagskonto: 30 000 kr/år upp 
till 15 projekt, därefter 2 000 kr per 
projekt och år.

Pris beror på licensform och kun
dens behov.  
Enanvändarlicens: 4 200 kr/år.  
Fleranvändarlicens på offert.  
Bedömda produkter finns  
fritt tillgängliga via  
www.byggkatalogen.byggtjanst.se

KOSTNAD FÖR  
LEVERANTÖRER:

Expressbedömning (48 timmar) 
1 200 kr.  
Vanlig bedömning (10 dagar) 
800 kr.

Leverantörer betalar 15 000 kr i års
avgift oavsett antal produkter. 

Gratis för leverantörer.  
Bedömningsbeställning: cirka 850 
kr.

ÖVRIGT: I vår lanseras ny version med 
förenklingar, nya funktioner samt 
sociala aspekter.

Bättre visning av sökresultat  
lanseras under året.

Kan interagera med BIM  
och förvaltningssystem. 

SAMMANFATTANDE 
OMDÖME:

Plus: Enkelt att förstå med tydliga 
och enkla symboler. Bra spårbar
het på ingående ämnen. Möjlighet 
som medlem att påverka och 
utveckla systemet. 

Minus: Färre funktioner än Sun
dahus.

Plus: Billigt och enkelt att förstå och 
komma igång med för nybörjaren. 
Bygger bara på vetenskapliga krite
rier. Många produkter registrerade. 

Minus: Går inte att få uppgifter om 
produkter som inte klarat kraven, 
men som ändå behöver användas. 
Dålig spårbarhet på produkterna.

Plus: Det mest omfattande systemet 
med flera tillvalstjänster mot avgift. 
Bra dokumentation och spårbarhet 
på ingående ämnen. 

Minus: Kan uppfattas som dyrt.                                             

Snart ny 
version 

med sociala 
aspekter.

Kan inte-
greras med 
fastighets-

system

Gratis för 
alla att söka 
i systemet.

Kampen står mellan de tre miljöbedömningssystemen Basta, Byggvarubedömningen och  
Sundahus Miljödata. Huvudsyftet är att fasa ut de farligaste ämnena från att användas. Dessutom  
finns Svanen som används av en del fastighetsägare men i första hand vänder sig till konsumenter.

Basta
Basta tar enbart fasta på att fasa ut 
farliga ämnen från byggprodukter. Bas
tas kriterier bygger på vetenskapliga 
fakta från i första hand EU:s lagstiftning 
Reach. Det är leverantörerna själva som 
intygar att produkterna uppfyller Bastas 
kriteriekrav och låter registrera dem. 
10–15 procent av leverantörerna revide
ras varje år. 

Bastasystemet består av två delar. 
Bastaregistret innehåller de produkter 
som uppfyller de mest omfattande kra
ven. De produkter som enbart klarar mer 
grundläggande krav finns i ett Betare
gister. Endast produkter som klarar 
någon av nivåerna finns med i systemet. 
Det finns ett enklare projekthanterings
system som är gratis för de två första 
projekten.

Sundahus Miljödata
Sundahus är ett aktiebolag med säte i Linkö
ping. Dess kriterier baseras på Kemikaliein
spektionens Priokriterier och flera andra livs
cykelaspekter. Kriterierna revideras genom ett 
öppet remissförfarande.   

Bedömningen utförs av företagets egna 
kemister med hjälp av ett datoriserat besluts
stöd baserat på kriterierna samt checklistor över 
förväntat innehåll i produkter. 

Bedömningen redovisas med någon av bok
stäverna A, B, C+, C eller D, där A är bäst. 

Sundahus Miljödata innehåller även bevak
ningsfunktioner, statistikrapporter, avvikelse
rapporter samt kopplingar till BIM och förvalt
ningssystem. Licensavgiften avgörs av vilka 
funktioner som kunden vill ha. 

Bolaget erbjuder även konsulttjänster och 
olika typer av utbildningar kopplat till medvetna 
materialval.

Byggvarubedömningen
Byggvarubedömningen (BVB) utgår från 
samma kemikaliekriterier som Basta men 
bedömer även vissa livscykelaspekter som 
tillverkning, distribution, inomhusmiljö och 
avfall.

Bedömningen utförs bland annat av 
inhyrda konsulter och som underlag används 
byggvarudeklarationer, säkerhetsdatablad 
samt annan relevant produkt och miljöinfor
mation. De olika områdena värderas för sig 
och dessutom görs en sammanvägd bedöm
ning av produkten. Varorna kan få bedöm
ningen ”Rekommenderas” (grön symbol), 
”Accepteras” (gult) eller ”Undviks” (rött).

Systemet ger också möjlighet att föra en 
digital loggbok över varor och produkter som 
används i respektive projekt. På så sätt går det 
också att spåra ämnen som inte anses som far
liga idag men som kan bli det i framtiden. 


