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FAQ e-BVD 

Frågor kopplat till applikation och manual 
1. Finns det en engelsk version av e-BVD och dess manual?  

➢ Man väljer språk i själva applikationen genom att trycka på engelska/svenska-knapparna 

längst upp till höger. 

 

Engelsk version av manualen hittar du på byggmaterialindustriernas hemsida. 

http://www.byggmaterialindustrierna.se/wp-content/uploads/2016/03/Anvisningar-

eBVD-2015-2016-03-17_ENG.pdf 

 

2. Vem kontaktar jag om jag behöver hjälp när jag försöker registrera en produkt? 

➢ Skicka ett mail till nedanstående:  

eBVD-support@ivl.se 

 

3. Vi är flera personer inom samma organisation som lägger in olika delar av informationen i 

byggvarudeklarationen. Kan man vara fler användare inloggade samtidigt på samma konto? 

➢ Ja, det fungerar att flera personer är inloggade på samma konto samtidigt. 

 

4. En kund har bett om hjälp att lägga upp deras produkt. Kan jag skapa en deklaration i ett 

annat företags namn? 

➢ Nej. För att skapa en deklaration i kundens namn måste du logga in på deras konto. 

 

5. Går det att föra över information från befintliga BVD3 elektroniskt? 

➢ Tyvärr inte eftersom informationen i BVD3 inte finns i digitalt format vilket krävs för att 

information ska kunna överföras, utan enbart i analogt format. Däremot kan du skapa 

en första deklaration i applikationen med alla era företagsuppgifter som du sedan 

kopierar och använder för alla era produkter så underlättar det ifyllandet av alla era 

deklarationer.  

 

6. Jag har arbetat med en eBVD men glömde att spara! Kan jag hitta informationen jag lagt in 

någonstans? 

➢ Det finns ingen autospar-funktion. Däremot varnas användaren om man försöker 

byta vy utan att spara först. Så rekommendationen är att spara innan man stänger 

applikationen eller börjar redigera nästa eBVD. 

 

7. Jag har gjort en eBVD för en av mina produkter, men kan inte se att den när jag söker i 

databasen. 

➢ För att deklarationen ska synas och vara sökbar måste den publiceras. Du måste själv 

publicera deklarationen. Detta görs inte per automatik eftersom man kanske 

behöver arbeta med deklarationen i flera steg innan den blir helt klar. 

 

8. Måste man fylla i alla fält för att kunna publicera en deklaration? 

http://www.byggmaterialindustrierna.se/wp-content/uploads/2016/03/Anvisningar-eBVD-2015-2016-03-17_ENG.pdf
http://www.byggmaterialindustrierna.se/wp-content/uploads/2016/03/Anvisningar-eBVD-2015-2016-03-17_ENG.pdf
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➢ De lila fälten måste fyllas i innan du kan publicera en deklaration.  

 

9. Vem kan registrera en eBVD? 

➢ Alla som har skapat ett konto och fått inloggning kan registrera en eBVD för de 

produkter man saluför. 

 

10. Vem ansvarar för ev. felaktiga uppgifter? 

➢ Deklarationen är en egendeklaration, dvs det är den som har skapat och publicerat 

deklarationen som ansvarar för innehållet. 

 

11. Publiceras en eBVD direkt den har fyllts i eller genomgår den någon granskning innan? 

➢ Man måste själv aktivt välja att deklarationen ska publiceras, men när man gör det 

publiceras den utan föregående granskning eftersom det är en egendeklaration. Ev. 

granskning måste således ombesörjas inom det företaget som registrerar 

deklarationen innan den publiceras.  

 

12. Hur länge ligger en eBVD kvar? 

➢ BVD:n ligger kvar tills man publicerar en ny version av deklarationen. När man skapar 

en ny version av en deklaration sparas dock även äldre versioner så att de blir 

sökbara bland ”gamla versioner”. 

 

13. Hur länkar jag min eBVD till vår hemsida? 

➢ Under Mina dokument finns länkadress till varje eBVD. Om du lägger upp den på 

företagets hemsida så kommer alltid den senaste versionen av din deklaration att 

visas när man trycker på länken. Detta förutsätter att deklarationen som är 

publicerade. Du behöver alltså inte ändra länkningen när du ändrar i din deklaration 

och en ny version skapas. Vill du ha en specifik version länkad till din hemsida så 

väljer du önskat versionsnummer från listan och ersätter med siffran 0 i pdf-

länkadressen. Exempel på versionshantering: 

 

https://www.ebvd.org/BMI/Document/Export/17/0/Pdf 

Länken ovan ger en PDF-fil för senaste versionen förutsatt att dokumentet är 

publicerat. 

 

https://www.ebvd.org/BMI/Document/Export/17/1/Pdf 

Länken ovan ger en PDF-fil för version 1 förutsatt att dokumentet är publicerat. 

 

 

 

Frågor kopplat till 1. Grunddata 
1. Vad menas med ”dokumentidsystem”, vilket ska man välja och hur skapar vi ett sådant id?  

https://www.ebvd.org/BMI/Document/Export/17/0/Pdf
https://www.ebvd.org/BMI/Document/Export/17/1/Pdf
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➢ Du kan välja mellan alternativa sätt att ge ditt dokument ett identifikationsnummer; 

genom GLN, DUNS eller VAT-nummer (läs mer om dokumentidentifikation i 

anvisningarna). GLN rekommenderas i första hand. GLN-nummer (Global Location 

Number eller GS1-lokaliseringsnummer) tillhandahålls av GS1: 

http://www.gs1.se/sv/Standarder/Identifiering/GS1-lokaliseringsnummer-GLN/.  

 

2. Varför finns det olika alternativ för att identifiera artiklar och vilket system ska man välja?  

➢ Eftersom olika branscher har olika system för att identifiera artiklar finns det olika 

alternativ. För att öka spårbarheten rekommenderas GTIN, som ger varje artikel ett 

unikt nummer, i första hand. GTIN baseras på GS1 där man prenumererar på 

artikelidentiteter hos företaget GS1. Om ni säljer till byggvaruhandeln bör ni ha GTIN 

nummer, hör med er försäljningsavdelning. 

 

3. Hur gör jag om jag saknar någon information t.ex. ETIM–nummer?  

➢ Välj ett eller fler av de andra systemen för varugruppsindelning tillsvidare. Du kan 

själv välja om du vill publicera din deklaration innan du har all information eller inte. 

Oavsett vilket du väljer är det lätt att uppdatera deklarationen med ETIM-nummer när 

du har dessa. Ange hellre fler än färre sätt att varugruppsindela in dina artiklar!    

 

Frågor kopplat till 2. Hållbarhetsarbete 
1. Hur många steg tillbaka i leverantörskedjan bör företagets hållbarhetsarbete sträcka sig?   

➢ Räckvidden av arbetet med sociala aspekter bör sträcka sig minst ett steg tillbaka i 

leverantörskedjan och innefatta krav på närmaste underleverantör. 

 

 

Frågor kopplat till 3. Innehållsdeklaration 
2. I avsnitt 3 Innehållsdeklaration ska man ange varans vikt. Hur gör man om man har flera olika 

förpackningsvikter av samma vara? Är det tänkt att man ska göra en eBVD för varje 

förpackningsstorlek för samma produkt? 

➢ Nej, det behövs inte så länge den procentuella sammansättningen av varan är 

densamma. Ange den vanligast förkommande vikten. I kommentarsfältet kan du 

lägga till övriga förpackningsvikter. Glöm inte att ange alla artikelnummer bara! 

 

3. Vi önskar redovisa på komponentnivå och undrar om vi ska redovisa innehållet i 

komponenten som viktprocent av hela varans vikt eller av delkomponentens vikt?  

➢ Ni ska redovisa innehållet som viktsprocent på komponentnivå. I dagsläget finns 

ingenstans att redovisa komponenternas vikt, utan det är bara hela varans vikt som 

anges. Tillsvidare får man därför göra så att man i tabellen har med rader för de 

ingående komponenterna (dvs som inte har någon information om ämne), och i 

dessa rader anger man komponentens viktsprocent av hela varans vikt. I raderna 

under respektive komponents ”huvudrad” specificerar man vad komponenterna 

består av.  

 

http://www.gs1.se/sv/Standarder/Identifiering/GS1-lokaliseringsnummer-GLN/
http://www.gs1.se/sv/Standarder/Identifiering/GS1-lokaliseringsnummer-GLN/
http://www.gs1.se/sv/Standarder/Identifiering/GS1-lokaliseringsnummer-GLN/
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Frågor kopplat till 4. Råvaror 
4. Hur ska jag fylla i ursprungsland för en råvara som kan komma från flera olika leverantörer 

eller anläggningar? 

➢ Det går att lägga in flera rader för samma råvara och därmed ange de olika länder 

som råvaran kommer ifrån. Om det är för många länder för att det ska vara relevant 

att ange alla så välj ett land som en stor andel av råvaran köps in från och använd 

kommentarsätet för att beskriva situationen. Skriv t.ex. ”Se kommentarsfält” i ”Stad 

för råvaruutvinning” och ange där varifrån råvarorna i huvudsak kommer ifrån. Var så 

specifik som möjligt, men ange regioner om det inte går att ange ett specifikt land.  

 

5. Hur definierar man ordet ”råvaruland” respektive ”tillverkningsland” när det gäller delar i 

produkten? Om man t.ex. köper en delprodukt från Tyskland, som är gjord på råvara från 

Nordsjön och sedan tillverkar slutprodukten i Sverige – vad är vad?  

➢ Det finns möjlighet att ange flera länder och förtydliga i kommentarsfältet. Där kan 

du också ange hur stor andel av produkten det gäller.  

 

6. Hur ska jag ange andel återvunnet material i produkten? Det kan variera beroende på hur 

mycket spill vi har i vår egen produktion? 

➢ Ange ett årsmedelvärde. 

 

 

 

Frågor kopplat till 5 – 11  
➢ Här finns inga frågor ännu, men om vi lägger upp FAQ så tycker jag att vi har med en 

rubrik för samtliga områden och lägger in frågor allteftersom 

 

 


