
 
 
 

Byggmaterialindustrierna  
– vårt ställningstagande om framtida, säkra produkt- och miljödata 
 

• Byggmaterialindustrierna anser att byggmaterialföretagen ska äga, distribuera och ha rådighet över sin 
produktinformation.  

• Produkt- och miljödata ska därför fortsatt erhållas i eBVD-formatet och via de möjligheter som eBVD-
systemet erbjuder för att dela data: XML-fil, WEB-api etc. eBVD är den gemensamma budbäraren. 

• Byggmaterialindustrierna verkar för att vi ska ha ett gemensamt system/en plattform i branschen med ett 
gemensamt standardiserat språk, som på ett både säkert och resurseffektivt sätt för företagen, gör det 
möjligt att dela produkt- och miljödata och som tillvaratar företagens kunskap.  

• Byggmaterialindustrierna värnar företagens framtid, verksamhet och affärskritiska information. All 
väsentlig information om en produkts innehåll av farliga ämnen anges i klassificeringar och märkningar. 
Informationen i eBVD är fullt tillräcklig enligt gällande lagkrav (och går till och med utöver vilket är möjligt 
tack vara det breda samarbetet i hela värdekedjan). 

• Byggmaterialföretagen ska kunna registrera i det bedömningssystem som ger trygghet för informationen, 
baserar bedömningar på vetenskapliga och lagmässigt grundade kriterier och det ska vara tillräckligt att 
använda ett system.  

 
Vi rekommenderar er byggmaterialföretag att göra följande: 
 

• Fortsätt att använda eBVD som innehållsdeklaration  
Þ bifoga er eBVD, byggvarudeklaration som vanligt i systemen och avstå helst ifyllnad av andra 

format 
Þ komplettera med livscykelinformation, EPD för klimatdata, emissionsrapport etc. för de produkter 

där det är relevant 
Þ hänvisa till eBVD-systemets möjligheter eller era egna filer med information 
Þ informationen ni lämnar i en eBVD är fullt tillräcklig för det beställaren behöver vad gäller kemiskt 

innehåll, spårbarhet och ursprung 
 

• Använd ett bedömningssystem som baserar bedömningarna på vetenskapliga och lagmässigt grundade 
kriterier och där ni som företag har rådighet över era produkt- och miljödata.  

o I dagsläget är detta via en eBVD och företrädesvis via BASTA-systemet. 
 

• Om ett visst system anges i upphandlingsdokumenten och ni använder till exempel BASTA, bör ni 
argumentera enligt följande: 

o ”BASTA-systemet motsvarar det system ni efterfrågar och uppfyller kriterierna i upphandlingen 
avseende bedömningen av kemiskt innehåll.” 
 

• I en offentlig upphandling måste offentliga inköpare lämna öppet för att andra system med motsvarande 
krav kan godtas:  

o Enligt Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling finns en princip om likabehandling 4 kap. 1 §, 
och ett diskrimineringsförbud, 4 kap. 2 §. Detta är inte förenligt med krav om ett visst system. Det 
är visserligen tillåtet att ställa krav på ett specifikt miljöbedömningssystem men enbart under 
förutsättning att kraven kan uppfyllas via ett annat motsvarande system . 

o Vidare finns särskilda regler rörande möjligheterna att kräva viss märkning i en upphandling. För 
att kunna göra det krävs det en hel del. Beträffande märkning anges i 9 kap 14 § att en annan 
märkning ska godtas om kraven för den märkningen är likvärdiga med kraven för den angivna 
märkningen. Detta är inte förenligt med krav om ett visst system. Det är visserligen tillåtet att 
ställa krav på ett specifikt miljöbedömningssystem men enbart under förutsättning att kraven kan 
uppfyllas via ett annat motsvarande system. 


