
www.bastaonline.se 2012-02-14 1 



www.bastaonline.se 2012-02-14 2 

Vad är BASTA? 
• Strategi för att uppnå samhällets långsiktiga målsättning om en giftfri miljö  

• Praktisk metod för att  

• säkerställa byggande utan särskilt farliga ämnen 

• säkerställa efterlevnad av europeisk och svensk kemikalielagstiftning 

• säkerställa kunskap och tillgång på information om farliga ämnen i leverantörskedjan 

 

REACH     Byggproduktförordningen CLP 
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Ett ökad oro för det kemiska 

innehållet i våra 

byggprodukter... 
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Lagstiftning 

Fel produktval är förenat med risker 

Arbetsmiljörisker 

Farligt avfall 

Hälsorisker 

Innemiljörisker 

Miljögifter 

Fastighetsvärde 

Inköp har stort ansvar: 
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Att göra ett svårt val enkelt för inköparen 
köparens verktyg – säljarens möjlighet 
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BASTAs unika 

principer 

• Bygger på leverantörernas egna deklarationer 

• Allt ansvar ligger hos leverantörerna 

• Kräver fullständig dokumentation 

• Revisioner 

• Ett fullt transparent  system med en databas som är 

öppen för alla 

• Baseras på lagstiftning och generellt accepterade 

kriterier  

• Utvecklas ständigt 
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Nivåer för produktval enligt BASTA 
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Innehåller inga ämnen i halter och 

med egenskaper som EU specificerat 

som särskilt farliga (sk.SVHC-

kriterierna) 

Säkra produktval 

Produkter utan särskilt farliga 

egenskaper 

Riskfyllda produktval 

Produkter med särskilt farliga 

egenskaper 

Trygga produktval 

Produkter med begränsade kemiska 

ämnesrisker 

Innehåller ämnen i halter och med 

egenskaper som EU specificerat som 

särskilt farliga (sk.SVHC-kriterierna) 

Innehåller inga ämnen i halter och 

med egenskaper som den svenska 

byggsektorn specificerat som särskilt 

farliga (BASTA-kriterierna) 

Innehåll och/eller egenskaper av 

ämnen okända  

Osäkra produktval 

Produkter med bristande information 

Giftfri miljö, 

delmål (1), (2), 3 

Giftfri miljö, 

delmål (1), (2), 3, 4 

Budskap Definition Målsättning 
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The BASTA criteria 
Chemical properties of high concern identified 

by the Swedish Construction Industry 

Regulations 
The BASTA properties with reference to Swedish 

and EU regulation and perception 

 

According to EU’s classification system 
regulation (EC) no. 1272/2008 on 

Classification, Labelling an Packaging of 
Dangerous Substances 

Enligt artikel 57 i förordning (EC) no. 
1907/2006 (REACH) 

According to the Swedish government 

Sensitising 

Toxic 

Dangerous to the environment 

(Dangerous  to the ozone layer) 

(Volatile classified organic componds) 

CMR  (Cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska) 

PBT  (Persistenta, bioackumulerbara and 
 toxiska  organiska ämnen) 

vPvB (Mycket persistenta och mycket 
bioackumulerbara organiska ämnen) 

Hormonstörande 

1. Särskilt farliga metaller                              
(föreningar av Hg, Cd, Pb) 

2. Ozonnedbrytande  

Non-regulated properties requiring an 

extra assessment 

BASTA-kriterier (BETA) 
Kemiska ämnen med särskilt farliga egenskaper 

identifierade av Svenska myndigheter 

Lagstiftning 
BASTA egenskaper med referens till  lagstiftning 

och överenskommelser i Sverige och i EU 

 

I Sverige reglerade ämnen och 

egenskaper 

BASTA vs Lagstiftningen 
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1. Identifiera de kemiska ämnen och deras 

koncentration i produkten 
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Ämnen i produkten

Koncentrationsgräns för en 

viss kemisk egenskap i 

BASTA kriterierna 

2. Identifiera ämnenas kemiska egenskaper och  

jämför dessa med BASTA kriterierna och 

koncentrationsgränserna 

Ämnen med egenskaper 

som nämns i  BASTA 

systemet 
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2. Identifiera ämnenas kemiska egenskaper och  

jämför dessa med BASTA kriterierna och 

koncentrationsgränserna 
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BASTA-systemet  (www.bastaonline.se) 

12 
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BASTA stöds av 

 

• Sveriges Byggindustrier 

 

•  Svenska Byggmaterialindustrierna 

 

• Svenska Kretsloppsrådet 

 

• Svenska Kemikalieinspektionen 

 

• Svenska Naturvårdsverket 
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Tack för er uppmärksamhet! 
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Vid frågor kontakta  

Johanna Fredén +46 (0)8-598 564 29 

johanna.freden@ivl.se 
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