
DOKUMENTATIONSKRAV FÖR BEDÖMNING 

 För att BVB ska kunna göra en komplett bedömning av 

en produkt önskas följande dokument: 

1. Byggvarudeklaration. 

En byggvarudeklaration, miljövarudeklaration eller 

motsvarande där en fullständig innehållsförteckning 

ges. Byggvarubedömningens anvisningar och 

informationskrav för bedömning av produkter, 

Version 2016-1 nivå accepteras, motsvarar 

redovisningskraven för eBVD2015. Underlagen som 

skickas in kan vara på svenska eller engelska och får ej 

vara äldre än 5 år. Används BVD3 eller annan mall för 

innehållsredovisning så behöver överenstämmelse 

med aktuella redovisningskrav verifieras med 

producentintyg om ämnesinnehåll och halter. 

 

2. Producentintyg om ämnesinnehåll och halter. 

För att kunna uppnå bedömningen rekommenderas 

på innehållet krävs ett påskrivet producentintyg för att 

intyga att redovisningskraven efterlevs.  

 

För nivå accepteras kan producentintyget användas 

för att verifiera att redovisningskraven efterlevs då 

annat dokument än BVBs redovisningsmall eller en 

eBVD2015 används. T.ex. kan en BVD3 (med 

uppdaterat datum) kompletteras med ett 

producentintyg för att verifiera att aktuella 

redovisningskrav också efterlevs.  

 

Mallar för byggvarudeklaration och producentintyget 

hittas här: 

https://byggvarubedomningen.se/nedladdning/ 

 

3. Miljövarudeklaration, EPD 

Finns en miljövarudeklaration (EPD) är det fördelaktigt 

att bifoga den som komplement till en BVD.  

 

Beroende på produkttyp kan även följande dokument 

vara aktuella: 

 Säkerhetsdatablad. Gäller endast kemiska 

produkter. Ett säkerhetsdatablad ska vara på svenska 

och följa CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008. 

 Dokumentation/intyg om efterlevnad av RoHS 

direktivet. Gäller för elektronikprodukter som 

omfattas av RoHS-direktivet 2011/65/EU. Kan utgöras 

av intyg om CE märkning eller EU/EG- försäkran om 

överenstämmelse med RoHS, där det framgår vilken 

version av RoHS som efterlevs och vilka 

artiklar/produktserier det gäller.   

https://byggvarubedomningen.se/nedladdning/


 Certifikat eller analysrapport för emissioner till 

inomhusluft. Gäller för relevanta produkter avsedda 

för inomhusbruk. 

 Certifikat för råvara som uppfyller krav för hållbart 

skogsbruk. Gäller för produkter innehållandes 

träråvara. 

Andra produktspecifika dokument såsom 

monteringsanvisningar, skötselinstruktioner, 

produktfaktablad m.m. uppskattas av användare, 

men utgör inget krav vid bedömning. 

 

 

 

 

 

 

  

 Dessa dokument räknas till drift och underhåll:  

 Monteringsanvisningar 

 Prestandadeklaration 

 Tekniskt Datablad 

 Drift- och skötselinstruktion 

 Övriga dokument 

 

 

 


