
 

 Förändringar i nya formatet  

 

Nya formatet kommer att innehålla följande avsnitt: 
1. Företagsinformation 
2. Artikelinformation 
3. Kemiskt innehåll 
4. Råvaror 
5. Miljöpåverkan 
6. Distribution 
7. Byggskedet 
8. Bruksskedet 
9. Rivning 
10. Resurs- och avfallshantering 

 

Övergripande förändringar som har genomförts är:  

Möjligheter att skapa mallar för dina eBVD:er. 

Nya funktioner i tabellen ”Vara och eller delkomponent”: 

• Återanvända delkomponenter för kemiskt innehåll och material 

• Organisatoriskt minne för CAS och EG-nummer 

Bättre vägledande flöde vad du visar/väljer 

Färgkodningen för certifieringssystem tillämpas inte längre (grå). 

 

Förändringar jämfört med det tidigare formatet för eBVD 

Grunddata blir Företagsinformation 

Företagsinformationen matas nu in under en egen flik. Denna kan inte användaren redigera, 
utan information hämtas från systemet och matas in vid ett tillfälle. Detta avsnitt innehåller 
även information om företagets hållbarhetsarbete som tidigare var ett eget avsnitt.  

Artikelinformation blir ett nytt avsnitt 

Då artikelidentitet kommer att bli än mer viktigt framöver har detta fått ett eget avsnitt. 
Tidigare låg informationen under Grunddata. Förändringar rörande artikelidentiteter är att:  

• Nytt valbart ID: GMN-nummer 

• Om GTIN inte anges som ID behöver man dokumentera varför. 

Innehållsdeklaration blir Kemiskt innehåll 

Innehållsdeklaration döps om till kemiskt innehåll och följande förändringar sker:  

• Man anger nu om deklarationen avser vara eller kemisk produkt. 



 
 

• Anger inte längre om varan är deklarerad i BASTA. 

• Avstämning inte bara mot kandidatförteckningen, utan också mot 
tillståndsförteckningen och begränsningsbilagan. 

• Anger om medvetet tillsatta nanomaterial redovisats i produktregistret. 

Råvaror  

Avsnittet har lagts till information om att ange råvarans ursprung 

Miljöpåverkan 

Här efterfrågas nu endast om miljövarudeklaration (EPD) är framtagen, vilka 
produktspecifika regler som har använts, PCR, samt registreringsnumret för EPD. 

Distribution 

Efterfrågas om emballage kan återanvändas/materialåtervinnas/energiåtervinnas. 

Bruksskedet 

Fler val för energimärkning efterfrågas. 

Rivning 

Efterfrågas nu om varan går att separera i rena materialslag för materialåtervinning. 

Avfallshantering heter nu Resurs- och avfallshantering 

 

För frågor 

Kontakta vår support om du har funderingar eller frågor kring det nya formatet på  

ebvd-support@ivl.se  
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