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1 Allmänt 

1.1 Varför har ni skapat nya kriterier?  
Svar:  

 För att lättare kunna kommunicera vad de olika nivåerna i våra bedömningar står för. 

 För att anpassa våra kriterier mot nya forskningsrön (t.ex. om hormonstörande ämnen). 

 För att förbereda för en anpassning mot CLP-förordningen 

 För att vidareutveckla sättet att bevaka ämnen som påverkar innemiljön och smogbildning 

(flyktiga organiska ämnen) 

 För att skärpa kraven för vissa egenskaper (akut giftighet och miljöfarlighet) 

 För att skärpa informationskraven om produkterna så att vi får ett säkrare underlag för 

bedömningarna 

1.2 Vilka nyheter finns det(både i kriterierna och i presentationen av 

informationen på webben)? 
Svar: De ändringarna i bedömningskriterier som är gjorda i Kriterier SundaHus Miljödata 6.0 är: 

 Poängsystemet för bedömningen tas bort 

 Separation av produkter som får bedömning C enbart pga. att de innehåller polymerer som 

tillverkas av utfasningsämnen från övriga produkter med C-bedömning. Bedömningen C delas 

därmed upp i bedömning C+ och C-. 

 Viss anpassning mot CLPs kriterier för klassificering av produkter (för akut giftighet med risk 

för bestående hälsoskador, akut giftigt i vattenmiljön samt skadliga långtidseffekter i 

vattenmiljön)  

 Skärpning av kriterierna för akut giftighet, akut giftighet med risk för bestående skador, akut 

giftighet i vatten miljön samt skadliga långtidseffekter i vattenmiljön 

 Nya inomhusmiljöaspekter (formaldehyd, flyktiga organiska ämnen) 

 Ämnesspecifika bedömningar (tennorganiska föreningar och formaldehyd)  

 Hänsyn till kraftiga växthusgaser (fluorerade växthusgaser) 

 Bevakning av svartlistat trä 

 Pilar visas inte längre eftersom deras kriterier är integrerade i kriterierna för A, B och C på ett 

tydligare sätt. Möjlighet finns istället att bevaka pilarnas egenskaper i en spärrlista. 

 Hammarens förklaring (dvs. vilka riskfraser som ligger bakom) förtydligas på översikts- och 

detaljsidan.  

 Ingen rekommendation anges om produktens användning (t.ex. rekommenderas eller 

rekommenderas inte). Istället ska kortfattad databasgenererad information anges om vad 

som orsakar bedömningen, både på översikts- och detaljsidan (t.ex. Bedömning C; Innehåller 

18 % (gränsen är "minst 0,1%") av utfasningsämnet X). Beslutet kring produktens 

användande eller inte ska styras via riktlinjer som anges i projektets miljöprogram. 

 Symbolen för fara under bruksskedet (Huset): På grund av det bristande underlaget för huset 

blir den i Kriterier SundaHus Miljödata 6.0 enbart en information som kan inkluderas i en 

spärrlista för de projekt där nickel och krom kontaktallergi ska bevakas.  Idag är den enbart 

kopplad till kontaktallergirisken orsakad av krom och nickel eftersom det saknas bra 

referenser för att hävda skadliga effekter orsakad av andra potentiellt farliga ämnen under 

bruksskedet. 
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1.3 Vilka saker är kvar sedan tidigare? 
Svar: Det som inte har förändrats i Kriterier SundaHus Miljödata 6.0 är: 

 Bokstäverna A-D som representerar bedömningens utfall. 

 Symbolerna , , , , , , , , , ,  och . 

 En spärr för produkter som skulle kvalificera sig för bedömning A men som får bedömning B 

pga. ofullständig dokumentation 

 Röda triangeln  som varnar för urlakning av koppar- och zinkjoner: Enbart information 

som tidigare. Möjlighet finns att bevaka detta i en spärrlista. 

 Nanopartiklar: Som tidigare enbart en information.  

 Miljömärkningar: Som tidigare enbart en information. Möjlighet finns att bevaka detta i en 

spärrlista. 

1.4 Varför har ni tagit bort pilarna? 
Svar: Borttagningen av pilarna skiftar fokus från pilens innebörd till bedömningen vilket är det mer 

optimala eftersom flera faktorer vägs in i bedömningen än enbart den kemiska faran. I nuläget skapar 

pilarnas innebörd och bedömningen ibland förvirring då det kan vara ”tummen ner” enligt pilen men 

produkten har bedömning B, som är en accepterad nivå i projektet. Pilarnas kriterier lever dock kvar 

och genererar olika symboler såsom U, R, fabriken och hammaren.  

1.5 Det var så skönt att få besked om huruvida det är en miljömässigt bra 

produkt eller inte genom pilarna och dess innebördstext (rekommenderas 

eller rekommenderas inte). Hur ska jag nu veta vilka produkter som är bra 

eller dåliga ur miljöperspektiv? 
Svar: Pilarna representerar de kemiska faror som produkter har. Vi har tänkt ut vilka kemiska faror 

som ska ligga under respektive bedömning A, B och C och i vilken omfattning. De mest allvarliga 

egenskaperna ligger under helhetsbedömning C. Därmed kan ni lita på att ni får hjälp med att välja 

miljömässiga produkter när ni väljer A- och B-produkter.  

1.6 Tar ni hänsyn till Miljöbyggnad, BREAAM eller något annat 

certifieringssystem i bedömningskriterierna? 
Svar: Nej, vi har dock tittat på dessa kriterier när vi har tagit fram nya och därför kan de till viss del 

överlappa våra egna kriterier. För de projekt som använder sig av andra krav än SundaHus 

bedömningar så har vi ett unikt anpassat varningssystem (så kallad spärrlista) som direkt visar om 

produkten klarar kraven eller ej. Kontakta oss så berättar vi mer.  

1.7 Tar ni hänsyn till miljömärkningar i bedömningskriterierna? 
Svar: Nej, men det finns möjlighet att se vilka produkter som är i konflikt med en del av Svanens 

kriterier genom spärrlista-funktionen. För övrigt ser man vilka som är miljömärkta på produkternas 

detaljsida. 

1.8 Är kriterierna tillgängliga för alla? 
Svar: Ja, de kan laddas ner från vår webbplats. 
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1.9 Hur många produkter får en förändrad bedömning genom de nya 

kriterierna? 
Svar: En simulering över vilka produkter som får en förändrad bedömning med de nya kriterierna har 

genomförts. Simuleringen visar följande resultat: 

 De nya kriterierna har lett till att lite mer än en tiondel av det totala antalet produkter 

omvandlats från bedömning A eller B till C. 

 Den mest förekommande förändring är för de B-produkter som blir C- (ca 6 %). 

 Störst påverkan har skett på bedömningarna av de kemiska produkterna som fått en 

skärpning av sin bedömning. 

 Det är lättare att urskilja vilka produkter som får en C-bedömning pga. plastmonomerer som 

är utfasningsämnen (dvs. de produkter som får en C+) jämfört med övriga C-bedömningar. 

1.10 Kommer de nya kriterierna att implementeras stegvis eller direkt på alla 

produkterna vid lanseringsdatumet? 
Svar: Vid fastställande av kriterier (25 november) avses de implementeras rakt av genom 

automatiska ombedömningar. Det innebär att alla existerande bedömningar samt att alla kommande 

bedömningar (nya och ombedömningar) kommer att bedömas enligt de nya kriterierna och att alla 

nya projekt som läggs upp kommer att per automatik använda de nya kriterierna.  

1.11 När avser ni att lansera de nya kriterierna? 
Vi siktar på den 25 november. 

1.12 Hur ofta tänker ni uppdatera era kriterier? 
Löpande i takt med att vi vil lägga till eller göra förändringar.  



 2013-10-25 
 

Sida 6 av 7 

®

2 Projektfrågor 

2.1 Hur ska vi hantera produkter som valdes enligt tidigare kriterier vid en 

upphandling som slutar efter att de nya kriterierna lanserats? 
Svar: Pågående projekt som startades innan kriteriebytet kommer att behöva hantera förändringar i 

bedömningar som orsakats av implementationen av nya kriterier. I de fall det ställer till problem för 

produktval som gjorts innan kriterieimplementeringen kan tidigare bedömningar synas under 

bedömningshistoriken. Om det uppstår ytterligare frågor så kontakta den som är kundansvarig för 

licensen.  

2.2 Hur kan vi få hjälp med att få ut information om de nya kriterierna i vår 

verksamhet? 
Svar: Följande aktiviteter planeras inför och i samband med kriteriebytet: 

 Ett särskilt mail kommer att skickas till kontaktperson för varje projekt- eller 

verksamhetslicens innehållande information om kriterierna och tips om hur det kan 

hanteras. 

 En hjälpfilm om de nya kriterierna kommer att läggas upp på SundaHus webbplats. 

 Information om kriterierna kommer att anges på SundaHus webb och i nyhetsbrevet 

både innan och efter kriteriebytet. 

2.3 Hur ska jag omformulera våra krav om SundaHus-kriterier i våra 

miljöprogram? 
Svar: Kontakta den person inom SundaHus som är kundansvarig för licensen om du behöver stöd.  
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3 Materialleverantörer 

3.1 Varför har ni kvar tillverkningsskedet i era bedömningar? 
Svar: Arbetare, närliggande samhällen och miljö riskerar att utsättas för särskilt farliga ämnen vid 

tillverkningen och transporten av polymerer som tillverkas av utfasningsämnen. I de fall det finns 

möjlighet att välja produkter med likvärdig funktionalitet som inte innehåller polymerer som 

tillverkas av utfasningsämnen så har man valt bort hanteringen och spridningen av dessa ämnen i 

miljön. I de fall man inte kan välja bort produkter med polymerer som tillverkas av utfasningsämnen 

bör en extra ansträngning göras vid val av leverantör för att minimera risken att säkerheten kring 

produktionsprocesserna inte hanterats på ett bra sätt. Vårt förslag är då att inte välja billiga 

direktimporterade produkter från länder utan ett bevisad fungerande säkerhetskontrollsystem. Här 

kan det vara en god idé att premiera materialleverantörer som ansträngt sig särskilt i sin 

miljösatsning genom miljömärkningar såsom Svanen och C2C. 

Vi har valt att fokusera på polymerernas monomerer eftersom de används i högvolym för 

tillverkningen av materialet. 

3.2 Hur påverkar de nya kriterierna våra produkter? 
Svar: En förhandsvisning över hur produkter kommer att bedömas enligt de nya kriterierna kommer 

att visas för materialleverantörerna på leverantörssidan innan kriterierna lanseras. Tid kommer att 

finnas för komplettering av information om produkterna i de fall det behövs. 

3.3 Vad krävs för att få fullständig dokumentation? 
Svar: En förteckning över vilka specifika informationskrav som vi har för respektive produktgrupp 

kommer att vara tillgänglig på leverantörssidan på vår webbplats. 
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