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Erbjudande Bevakningar för leverantörer 
I takt med att fler och fler beställare miljöcertifierar sina byggnader har efterfrågan på stöd i 

SundaHus Miljödata för att verifiera att produkter uppfyller kriterierna i certifieringssystemen ökat. I 

systemet finns möjlighet att specificera miljökrav baserat på olika certifieringssystem. I systemet 

visas i dessa fall indikationer på om produkter uppfyller certifieringssystemens kriterier.  

Nu erbjuder SundaHus möjlighet för leverantörer som har produkter bedömda i SundaHus att teckna 

en licens för att se information om huruvida leverantörens produkter uppfyller kraven i 

certifieringssystem. För tillfället erbjuds detta för certifieringssystemen Miljöbyggnad 3, BREEAM.SE-

2017 och Svanen, Svanenmärkning av småhus, flerbostadshus och byggnader för skola och förskola 

version 3. 

Nedanstående symboler visas i produktlistan kopplat till de olika certifieringssystemen. 

Miljöbyggnad 3 
Bevakningsfunktionen ger en indikation på vilka produkter som inte uppfyller Miljöbyggnad 3 krav för 

indikator 13-15. Exempelvis kan indikator 13 varna för att produkten innehåller ämnen som 

leverantören har valt att sekretessbelägga i SundaHus Miljödata vilket i praktiken innebär att 

Miljöbyggnads krav på redovisning av innehåll inte är uppfyllda.  

 

Tabell 2. Symboler Miljöbyggnad 3 

BREEAM.SE-2017 
Bevakningsfunktionen ger en indikation på vilka produkter som inte uppfyller nedan specificerade 

kriterier i BREEAM.SE-2017 genom att symbolen  visas vid aktuella produkter i SundaHus 

Miljödata. Bevakningsfunktionen gäller för nedanstående: 

 Hea 02 (VOC): Halten av flyktiga organiska föreningar (VOC) i färger och lack. 

 Hea 02 (TVOC): Emissionskraven för inomhusfärg, lim, fog, massagolv, avjämningsmassor, 

undertak och övriga golvmaterial. Notera att verifiering av kraven kan ske genom några 

miljömärkningar. 



 
 

 Mat 07 (Innehåll av farliga ämnen): Gäller prioriterade riskminskningsämnen och 

utfasningsämnen i utvalda produktområden. 

 Mat 07 (Dokumentationskrav): Dokumentation av produktinnehållet i loggboken enligt 

anvisningar i eBVD-mallen. 

Svanen, Svanenmärkning av småhus, flerbostadshus och byggnader för skola och förskola 

version 3 
I kriterierna för Svanenmärkning av Småhus, flerbostadshus och byggnader för skola och förskola 

version 3 ställs krav på en digital loggbok med information om produktens innehåll, men också 

kemikaliekrav på vad produkten innehåller. Följande kriterier hanteras i SundaHus Miljödata: 

 O15 Produktlista och loggbok över byggnaden 

 O16 Klassificering av kemiska produkter 

 O17 CMR-ämnen 

 O18 Konserveringsämnen i inomhusfärg och inomhuslack 

 O19 Konserveringsmedel i övriga kemiska produkter avsedda för inomhusbruk 

 O20 Övriga exkluderade ämnen 

 O21 Nanopartiklar i kemiska produkter 

 O22 Exkluderade ämnen i byggprodukter, byggvaror och material 

 O23 Nanopartiklar och antibakteriella tillsatser i byggprodukter och byggvaror 

 O24 Ytskikt på golv, tak och väggar 

 O26 Koppar i tappvattenledningar och som fasad- och takmaterial 

 P9 Miljömärkta byggprodukter och byggvaror 

 P10 Medvetna produktval 

Symbol Förklaring 
 

Produkten är Svanenmärkt (uppfyller därmed kriterierna för 

Svanen v. 3) 
 

Produkten är EU Ecolabelmärkt (uppfyller därmed kriterierna för 

Svanen v. 3) 
 

Produkten behöver troligtvis inte vara listad i Svanens Hus v. 3 

(endast indikation baserad på produktgrupp). 
 

Produkten uppfyller inte Svanens kriterier v. 3 (endast indikation 

baserad på ämnesinnehåll). 

Tabell 3. Symboler Svanen, Svanenmärkning av småhus, flerbostadshus och byggnader för skola och förskola 

version 3 

Pris 
Informationen görs tillgänglig för leverantörskonton som har varumärken kopplat till sig och visas 

endast kopplat till leverantörens egna produkter. Funktionen, som vi valt att kalla ”Bevakning för 

kriterier i certifieringssystem för leverantörer”, säljs som ett paket giltigt för alla konton kopplade till 

leverantören. 

Priset för ovanstående funktion är 10 000 SEK/år. 



 
 

Övrigt - Tummen upp och tummen ner 
Det blir allt vanligare med olika typer av miljökrav på byggprodukter. Det kan exempelvis vara ett 

projekt som har krav på att klara nivå B enligt SundaHus bedömningskriterier, medan andra projekt 

ställer krav enligt Miljöbyggnad nivå Silver eller Svanen. I den nya versionen av SundaHus Miljödata 

tas hänsyn till varje projekts specifika miljökrav och systemet indikerar hur en produkt står sig i 

relation till de aktuella kraven. Om en byggnad ska certifieras enligt Miljöbyggnad nivå silver så visas 

en grön tumme upp för alla produkter som klarar de kriterierna. En produkt kan således vara 

godkänd i ett projekt medan den inte är godkänd i ett annat. Om ni som leverantör får information 

om att er produkt inte uppnår projektets krav behöver ni kunskap om vilka krav som projektet ställer. 

Symbol Förklaring 

 
Produkten uppfyller projektets miljökrav 

 

Produkten uppfyller ej projektets miljökrav 

Tabell 1. Sammanfattning stödsymboler i relation till projekts specifika miljökrav. 

 

 

 

 

 

 

 


