
Hjälp oss att minska  
användningen  
av farliga ämnen!



För oss är det viktigt att undvika att 
bygga in farliga ämnen i våra byggnader
och anläggningar. Att fasa ut farliga
ämnen är ett prioriterat område och på 
den svenska marknaden använder vi 
BASTA som ett gemensamt verktyg för 
att välja vilka produkter som används i 
våra projekt. Vi vill nu ha din hjälp för att 
minska användningen av farliga ämnen  
i byggbranschen.

VAD ÄR BASTA?
BASTA-systemet medverkar till att fasa 
ut farliga ämnen från bygg- och anlägg-
ningsprodukter och produkterna i systemet 
bedöms utifrån deras kemiska innehåll.
    Bedömningen baseras på ett antal egen-
skapskrav som det kemiska innehållet i  
produkterna måste klara, och det är  
leverantören själv som svarar för bedöm-
ningen.



VAD KAN DU GÖRA?
Du som är tillverkare eller importör hjälper 
oss genom att se till att dina produkter klarar 
kraven och registreras i BASTA-systemet så 
fort som möjligt.
    Som entreprenör till oss – eller under-
entreprenör till någon av våra entreprenörer 
– ska du självklart i första hand välja  
produkter som klarar BASTA:s krav och är 
registrerade i BASTA. Du ska också uppmana 
dina leverantörer att ansluta sig snarast så  
att utbudet av BASTA-registrerade  
produkter ökar.
    Som konsult ska du också i första hand 
välja produkter som klarar BASTA:s krav  
och är registrerade i BASTA.

HUR ANVÄNDER VI BASTA?
BASTA tillämpas av många stora entreprenörer 
och beställare i bygg- och anläggningsbran-
schen. Tillämpningen framgår av företagens 
kravdokument och avtalshandlingar. BASTA är 
också ett viktigt verktyg vid miljöklassning av 
byggnader. 
    BASTA-kraven ska användas på bygg- och 
anläggningsprodukter som används av oss och 
våra entreprenörer och underentreprenörer. 
BASTA-registrerade produkter ska alltid väljas 
i första hand och de är dessutom särskilt mar-
kerade i olika affärs- och inköpssystem. Detta 
gör det lätt för inköpare att prioritera BASTA-
produkter.
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VILL DU VETA MER?
Mer information om BASTA och hur 
man ansluter sig finns på hemsidan 
www.bastaonline.se.

Du kan också vända dig till din  
kontaktperson på respektive företag.

 

MED STÖD AV


