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Grunderna för att digital överföring av eBVD
mellan olika aktörer
eBVD i Norden har träffat avtal med följande organisationer om att kunna hämta digitala
byggvarudeklarationer från eBVD-databasen.
•
•

BASTAonline AB
Golvbranschen, GBR

Det är eBVD i Nordens styrelse som beslutar om vilka företag som ska få tillgång till det
WEB-API som möjliggör den digitala överföringen samt godkänner de syften som företagen
anger för hur de vill använda informationen i eBVD.
Det är sedan varje enskilt företag i eBVD-systemet som godkänner att just deras
byggvarudeklarationer kan lämnas till dessa organisationer. Nedan kan ni därför se för
vilka syften dessa organisationer har angett att man vill använda byggvarudeklarationerna.
För frågor kring processen för detta kontakta:
Styrelsens ordförande, Anneli Kouthoofd anneli@byggmaterialindustrierna.se eller
Huvudansvarig för eBVD, Anna Jarnehammar anna.jarnehammar@ivl.se

Avtalade syften för användning (generellt för alla organisationer)
eBVD upplåter en icke-exklusiv, icke-överlåtelsebar rätt att använda API:et (digitalt anrop)
och därigenom få tillgång till Databasen, för ändamålet att använda informationen i
byggprocessen såvitt avser uppfyllande av skyldigheter att dokumentera och välja
byggmaterial utifrån miljöperspektiv (såsom upprättande av loggböcker, deklaration av
byggnaders byggmaterial, miljöbedömning eller liknande.). Licenstagaren har inte rätt att
använda information i Databasen för annat än nu angivet ändamål.

BASTA online ABs syfte för användning:
1. Visning av eBVD-länk i loggbok där användaren laddar ner dokumentet i samband med
att utvald produkt läggs in.
2. Nedladdning av det tillgängliga kemiska innehållet till loggboken för att förbättra
spårbarheten av kemiska ämnen i byggnaden eller anläggningen.
3. Möjlighet att vid behov ladda ner övrig miljöinformation, t ex avfallskoder och
emissionsdata, till loggboken för att säkra att loggboken uppfyller existerande och framtida
krav. Gäller både framtida lagstadgade loggböcker men även loggböcker som underlag till
diverse miljöcertifieringar
4. Möjlighet för produktägaren (licensierad hos eBVD) att ladda ner innehållet i
BASTAqualify för att möjliggöra en direkt avstämning mot BASTAs kriterier.
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Funktionen 1, 2 och 3 är enbart tillgänglig för loggboksanvändare. Funktion 4 är enbart
tillgänglig för tillverkare som har licens hos eBVD och samarbetsavtal med BASTAonline
AB.

Golvbranschens, GBR, syfte för användning:
Syftet är för användning i Golvbranschens, GBR, system för Kretsloppsmärkning av
golvprodukter, se www.kretsloppsmarkning.se. Golventreprenören som är ansluten till
Golvbranschen, GBR, sammanställer uppgifter till sin beställare i GBRs
Kretsloppsmärkningssystem. Nämnda system är sammanlänkat med GBR Golvkontroll
(app). Vid Kretsloppsmärkning erhåller beställaren/byggherren en kod kopplad till visst
rum med möjlighet att via den få uppgifter om aktuell golvytas egenskaper via
byggvarudeklaration och skötselråd. Byggvarudeklarationen är bäraren av
miljöinformation i systemet.

