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1 Inledning 

SundaHus Miljödata är ett verktyg för fastighetsägare att säkerställa medvetna materialval. Med ett 

webbaserat system och kvalificerad rådgivning är SundaHus en helhetslösning för att systematisera 

arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel. 

I detta dokument beskrivs symbolerna som används för presentationen av produkternas miljöinform-

ation i SundaHus Miljödata. 

2 Sammanfattning av symbolförklaringar 

Tabell 1. Tabell över de symboler som visas i SundaHus Miljödata. 

Symbol Innebörd Kriterier för symbolen 

 Produkten innehåller minst ett 

prioriterat riskminskningsämne 

eller ämnet/materialet är/har 

minst ett prioriterat riskminsk-

ningsämne. 

Egenskaper som uppfyller kriterierna för prioriterat 

riskminskningsämne.  

 Minst ett prioriterat riskminsk-

ningsämne har använts för till-

verkningen av produkten och är 

icke kvarvarande i produkten. 

Egenskaper som uppfyller kriterierna för prioriterat 

riskminskningsämne.  

 

 Produkten innehåller minst ett 

utfasningsämne eller äm-

net/materialet är/har minst ett 

utfasningsämne 

Egenskaper som uppfyller kriterierna för utfas-

ningsämne.  

 

 Minst ett utfasningsämne har 

använts för tillverkningen av 

produkten och är icke kvarva-

rande i produkten. 

Egenskaper som uppfyller kriterierna för utfas-

ningsämne. 

 Produkten innehåller minst ett 

”H1”-ämne. 

Ett ämne som finns upptaget på Europakommiss-

ionens prioriteringslista över hormonstörande äm-

nen under kategori 1, vilket innebär att det finns 

vetenskapliga bevis för hormonstörande effekt i 

minst en djurart (inklusive människa) finns i pro-

dukten. 

 Minst ett ”H1”-ämne har an-

vänts vid tillverkningen av pro-

dukten. 

Ett ämne som finns upptaget på Europakommiss-

ionens prioriteringslista över hormonstörande äm-

nen under kategori 1, vilket innebär att det finns 

vetenskapliga bevis för hormonstörande effekt i 
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Symbol Innebörd Kriterier för symbolen 

minst en djurart (inklusive människa) har använts 

vid tillverkningen. 

 Produkten innehåller minst ett 

”H2”-ämne. 

Ett ämne som finns upptaget på Europakommiss-

ionens prioriteringslista över hormonstörande äm-

nen under kategori 2, vilket innebär att det finns 

vetenskapliga bevis för hormonstörande effekt vid 

in vitro försök (provrörsförsök) finns i produkten. 

 Minst ett ”H2”-ämne har an-

vänts vid tillverkningen av pro-

dukten. 

Ett ämne som finns upptaget på Europakommiss-

ionens prioriteringslista över hormonstörande äm-

nen under kategori 2, vilket innebär att det finns 

vetenskapliga bevis för hormonstörande effekt vid 

in vitro försök (provrörsförsök), finns i produkten. 

 Produkten innehåller minst ett 

”PBT/vPvB”-ämne. 

Egenskaper som uppfyller kriterierna för potenti-

ella PBT/vPvB-ämnen. 

 Minst ett ”PBT/vPvB”-ämne har 

använts vid tillverkningen av 

produkten. 

Egenskaper som uppfyller kriterierna för potenti-

ella PBT/vPvB-ämnen. 

 Produkten innehåller minst ett 

”potentiellt PBT/vPvB”-ämne. 

Egenskaper som uppfyller kriterierna för potenti-

ella PBT/vPvB-ämnen 

 Minst ett ”potentiellt 

PBT/vPvB”-ämne har använts 

vid tillverkningen av produkten. 

Egenskaper som uppfyller kriterierna för potenti-

ella PBT/vPvB-ämnen 

 Produkten innehåller miljöfar-

liga ämnen 

Riskfraser R50 – R59 

 Produkten innehåller miljöfar-

liga ämnen vid tillverkningsske-

det 

Riskfraser R50 – R59 

 Produkten innehåller förnyelse-

bara råvaror 

Resursen återgenereras inom ett visst tidsintervall 

med endast solen och naturen som källa. Tidsper-

spektivet för det som benämns förnyelsebart är 

vanligtvis ca 200 - 250 år. Kretsloppsrådets Miljö-

program 2010 

 Produkten saknar information 

eller har ofullständig doku-

mentation 
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Symbol Innebörd Kriterier för symbolen 

 Ämnet finns upptaget i begräns-

ningsdatabasen. 

- 

 Hälsofarliga ämnen i tillverk-

ningsskedet 

Riskfraser R20 – 29, R31 – 49, R60 - 68 

 Hälsofarliga ämnen i byggske-

det 

Riskfraser R20 – 29, R31 – 49, R60 - 68 

 Hälsofarliga ämnen i fastigheten Riskfraser R20 – 29, R31 – 49, R60 - 68 

 Produkten innehåller avsiktligt 

ditsatta nanopartiklar 

- 

 Produkten innehåller inte nano-

partiklar 

- 

 Produkten innehåller koppar el-

ler zink i kontakt med ström-

mande vatten 

- 

 Produkten innehåller ett ämne 

eller har en egenskap som be-

vakas via funktionen spärrlista 

- 

 Produkten innehåller utfas-

ningsämnen över haltgränsen 

för Miljöbyggnads bedömnings-

kriterier för Miljöbyggnad, Indi-

kator 15 

Bedömningskriterier för Miljöbyggnad, Indikator 15 

– Dokumentation av farliga ämnen (Nyproduce-

rade byggnader) 

A Produkten uppfyller kriterierna 

för bedömning A 

Se tabell 2 under kapitel 4 i SundaHus Miljödata 

Bedömningskriterier 6.0 

B Produkten uppfyller kriterierna 

för bedömning B 

Se tabell 2 under kapitel 4 i SundaHus Miljödata 

Bedömningskriterier 6.0 

C+ Produkten uppfyller kriterierna 

för bedömning C+ 

Se tabell 2 under kapitel 4 i SundaHus Miljödata 

Bedömningskriterier 6.0 

C- Produkten uppfyller kriterierna 

för bedömning C- 

Se tabell 2 under kapitel 4 i SundaHus Miljödata 

Bedömningskriterier 6.0 

D Produkten saknar information 

eller har ofullständig doku-

mentation 

Se tabell 2 under kapitel 4 i SundaHus Miljödata 

Bedömningskriterier 6.0  

 


	1 Inledning
	2 Sammanfattning av symbolförklaringar

