Avtalsvillkor
§ 1 Inledning
BASTA-systemets syfte är att fasa ut ämnen med farliga egenskaper ur byggprodukter.
Produkter som registreras i BASTA-systemet får inte innehålla ämnen med egenskaper enligt
avtalade egenskapskriterier, i halter överstigande de angivna haltgränserna.
BASTA-systemet omfattar två register: produkter som registreras i BASTA-registret ska klara
de strängare BASTA-kriterierna medan BETA-registret får innehålla produkter som enbart
klarar de grundläggande BETA-kriterierna.
Leverantören ska dessutom uppfylla ett antal krav som anges i dessa avtalsvillkor för att få
registrera produkter i systemets två register.
BASTAonline AB:
 Tillhandahåller Egenskapskriterier.
 Tillhandahåller ett system med 2 register för produkter som klarar avtalade egenskapskriterier.
 Genom löpande revisioner och vidareutveckling av kvalificeringsvillkoren verkar för att
BASTA-systemet uppfattas som trovärdigt både för användarna samt för deltagande
Leverantörer.
 Tillser att BASTA-systemet hålls tillgängligt och uppmärksammas bland Leverantörer
och användare.
Leverantören:
 Registrerar uppgifter om de produkter som klarar avtalade egenskapskriterier.
 Ska kunna verifiera samtliga registrerade uppgifter.
 Har i sin marknadsföring rätt att hänvisa till att dennes produkter är registrerade i
BASTA-systemet, med tydlig hänvisning till om den är registrerad i BASTA-registret
eller i BETA-registret.

§ 2 Definitioner
Termer och uttryck som ska vara vägledande vid tillämpning och
tolkning framgår av bilaga ”Definitioner av nyckelbegrepp”.

§ 3 Villkorens tillämpningsområde
Dessa avtalsvillkor äger tillämpning på Samarbetsavtal som tecknas
mellan BASTAonline AB och Leverantören för registrering av
produkter i BASTA-systemet.

§ 4 Kvalificeringsvillkor
Egendeklaration av registrerade produkter
Leverantören bär det fulla ansvaret för att de uppgifter som ligger till
grund för registreringen i BASTA-systemet är korrekta. Detta
åtagande bekräftas i och med undertecknandet av Samarbetsavtalet
samt vid registrering av den enskilda produkten.
Leverantören ska genom dokumentation kunna verifiera att:
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 det finns rutiner för kvalificeringen av produkter samt att följa
upp att de produkter som finns registrerade i BASTA-systemet
vid varje tidpunkt klarar avtalade egenskapskriterier.
 det finns en organisation som tydligt klargör ansvarsfördelningen
för de uppgifter som ligger till grund för registrerade produkter.
 det finns ett bedömningsunderlag som styrker bedömningen enligt
egenskapskriterierna, för de produkter som är registrerade i
BASTA-systemet.
 erforderlig kompetens, enligt nedan, finns tillgänglig för att
hantera kvalificeringsvillkoren för en registrering.
Leverantören ska kunna styrka bedömningen av produkten enligt
nedan för produkten i sin helhet. För produkter eller delar av den som
leverantören inte tillverkar själv och där leverantören av sekretesskäl
inte kan erhålla en fullständig redovisning av den kemiska sammansättningen, måste Leverantörer försäkra sig om att den tillverkande
underleverantören och dennes produkt/delkomponent uppfyller kvalificeringsvillkoren enligt § 4 i dessa avtalsvillkor. Som underlag för
kvalificeringen kan då något av följande underlag användas:
1. En underleverantörsförsäkran enligt anvisad mall.
2. Ett säkerhetsdatablad med tillhörande komplettering (för de fall då
säkerhetsdatabladet inte redovisar det fullständiga innehållet).
3. En registrering i BASTA av den del av produkten för vilken
information om kemisk sammansättning saknas.

Vid anmodan ska underleverantören kunna uppvisa underlag som
styrker att den tillverkande produkten/delkomponenten uppfyller
kvalificeringsvillkoren till revisor i Sverige, vid revision enligt § 6
Validering i dessa avtalsvillkor.

Innehållsdeklaration
För att Leverantören ska kunna registrera en produkt i BASTAsystemet krävs att denne har kännedom om produktens fullständiga
kemiska sammansättning, och att detta finns dokumenterat.
Dokumentationen skall omfatta:
 Ingående kemiska ämnen och/eller råvaror
 CAS-nummer eller motsvarande identifieringssystem
 Viktsandel vid byggskede exklusive eventuellt emballage.
För produkter eller delar därav som Leverantören inte tillverkar själv
medges undantag från ovanstående dokumentationskrav under förutsättning att Leverantören har förvissat sig om att den tillverkande
underleverantören uppfyller kvalificeringsvillkoren enligt § 4 i detta
avtal för den aktuella produkten eller dess del. Detta kan ske på något
av de tre sätt som anges under ”Egendeklaration av registrerade
produkter” ovan.
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Undantag för redovisning av CAS-nummer medges för icke modifierade naturligt förekommande råvaror såsom mineraler, trä och
liknande vars kemiska egenskaper av Leverantören bedöms sakna
relevans för registreringen. Grunderna för sådan bedömning skall
dokumenteras.

Egenskapskriterier
Egenskapskriterierna enligt bilagor ligger till grund för Leverantörens
bedömning om produkter kan registreras i BASTA-systemet.

Bedömningsunderlag
För varje registrerad produkt ska det finnas ett skriftligt
bedömningsunderlag, enligt av BASTA anvisad mall eller
motsvarande, som tillsammans med relevant underlag styrker
bedömningen av produkten. Bedömningsunderlaget ska innehålla
följande;
 För produkter eller delkomponenter för vilka kännedom om
kemiskt innehåll är tillgängligt, ska de ingående ämnena med
tillhörande halter, i förekommande fall CAS-nummer samt
egenskaper redovisas
 För produkter, dess delar eller ingående ämnen för vilka
kvalificeringen baseras på ett säkerhetsdatablad räcker det med en
hänvisning till detta i bedömningsunderlaget för denna
produkt/del av produkt/ämne. Om säkerhetsdatabladet inte
redovisar det fullständiga innehållet ska det dessutom finnas en
separat försäkran att produkten klarar egenskapskriterierna 5-9
samt att alla ämnen som inte är redovisade är kända och saknar
egenskaper som faller för egenskapskriterierna.
 I de fall en delkomponent i en produkt redan är registrerad i
BASTA-systemet räcker en hänvisning till detta i
bedömningsunderlaget för den delen.
 För produkter eller delkomponenter för vilka kvalificeringen
baseras på en Underleverantörsförsäkran räcker det med en
hänvisning till detta i bedömningsunderlaget för den
produkten/delkomponenten. I samband med revision ska underleverantören på anmodan kunna uppvisa underlag som styrker att
den tillverkande produkten/delkomponenten uppfyller kvalificeringsvillkoren till revisor i Sverige, enligt § 6 Validering i dessa
avtalsvillkor

Kompetenskrav
Den eller de personer som för Leverantörens räkning hanterar de
uppgifter som ligger till grund för registrering av produkter i BASTAsystemet ska ha nödvändig kompetens. Kompetensen kan finnas hos
flera personer internt på företaget/ koncernen, externt hos företagets
leverantörer och/eller hos en externt anlitad konsult. Följande
kompetens ska finnas knuten till Leverantören:
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 God kunskap om hälso- och miljöbedömning av kemiska ämnen
(kunskaper i toxikologi och ekotoxikologi).
 God kunskap om aktuella produkters ämnesinnehåll och tillverkningsprocesser.
 God kunskap om det Europeiska regelsystemet för kemikaliekontroll.
 God kunskap om klassificering och märkning av kemiska ämnen
(kunna upprätta/tolka säkerhetsdatablad inklusive dess riskfraser,
faroklasser etc.).
De personer som hanterar underlagen och bedömningarna för
registrering av produkter i BASTA-systemet ska kunna namnges och
deras respektive kompetens ska kunna anges. Detta gäller för såväl
extern som intern kompetens.

Tillhandahållande av dokumentation
För produkter som registreras i BETA-registret ska leverantören, i de
fall lagstiftningen så kräver, hålla en kemikaliesäkerhetsrapport tillgänglig. Om det inte framgår av underlaget för kemikaliesäkerhetsrapporten ska det dessutom finnas en separat hänvisning till om
produkten bryter mot BASTA-kriterierna avseende bly och kvicksilver. I de fall det inte finns en kemikaliesäkerhetsrapport ska
leverantören istället hålla en miljö- och hälsosäkerhetsinformation,
enligt av BASTAonline AB anvisad mall, tillgänglig. För kemiska
produkter kan ett säkerhetsdatablad räcka som miljö- och
hälsosäkerhetsinformation om detta ger motsvarande information som
miljö- och hälsosäkerhetsinformationen enligt den av BASTA
anvisade mallen.

§ 5 Registrering
Leverantören registrerar sina företagsuppgifter enligt instruktionerna
på www.bastaonline.se. Därefter undertecknas samarbetsavtalet och
skickas till BASTAonline AB tillsammans med registreringsbevis från
Bolagsverket, eller motsvarande, som intygar firmatecknarens
behörighet.
Efter att samarbetsavtalet undertecknats av parterna tillställer BASTAonline AB Leverantören ett lösenord. När detta har skett har Leverantören behörighet att registrera uppgifter om de produkter som klarar
avtalade egenskapskriterier enligt instruktionerna på www.bastaonline.se.
Det åligger Leverantören att vid varje tidpunkt tillse att de produkter
som är registrerade i BASTA-systemet, klarar avtalade egenskapskriterier samt att uppgifterna om Leverantören hålls aktuella.
Vid registrering av produkter ska leverantören ange om produkten
klarar BASTA-kriterierna eller enbart BETA-kriterierna. I det senare
fallet ska Leverantören även ange vilka av BASTA-kriterierna som
produkten inte klarar.
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Produkter som klarar BASTA-kriterierna ska registreras i BASTAregistret.
Leverantören medger att samtliga av denne registrerade uppgifter om
de registrerade produkterna, liksom grundläggande företagsuppgifter,
med undantag för vilka de bakomliggande verifikaten är, görs publikt
tillgängliga.

§ 6 Validering
BASTA-systemet är ett egendeklarationssystem. För att säkerställa
trovärdigheten sker validering. Valideringen består av återkommande
revisioner av Leverantörens förmåga att uppfylla avtalade kvalificeringsvillkor.

BASTAonline AB
Ska genomföra årliga revisionskampanjer för att säkerställa trovärdigheten för BASTA-systemet så att användarna och de Leverantörer som
registrerar sina produkter ska känna förtroende för att de produkter
som är registrerade klarar gällande kvalificeringsvillkor.
Ska på egen bekostnad utföra revisioner, med undantag enligt punkten
nedan vad Leverantören åtar sig.

Leverantören
Ska på egen bekostnad vara behjälplig vid revisionerna.
Är vid revision skyldig att utan dröjsmål, dock senast inom en vecka
från det att krav därom framställts från BASTA-revisor, hålla underlag
enligt ovan angivna kvalificeringsvillkor tillgängligt för granskning i
Sverige.
Ska avhjälpa eventuella avvikelser i sina åtaganden inom 3 månader
från det att förhållandet påtalats av BASTAonline AB.
Om revisorn finner att avvikelserna och de efterföljande åtgärderna
kräver ett ytterligare besök på plats för att revisionen ska kunna
slutföras, ska BASTAonline AB’s kostnader härför ersättas av
Leverantören.
Av- och ombokning av revision från Leverantörens sida kan ske fram
till 14 dagar innan revisionstillfället utan någon kostnadspåföljd. Vid
av- eller ombokning som sker senare än 14 dagar innan det planerade
revisionstillfället ska BASTAonline AB’s eventuella kostnader för
revisionen ersättas av Leverantören.

Överprövning
Råder oenighet mellan parterna avseende resultat av genomförd revision har parterna rätt att gemensamt hänskjuta frågan till avgörande av
därtill lämpad ojävig skiljeperson, varvid frågan om jäv ska bedömas
enligt förvaltningslagen (1986:223). Fördelning av eventuella kostnader härför bestäms av skiljepersonen.
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Överprövning ska skriftligen påkallas inom två (2) veckor från det att
part fick del av utlåtandet från revisionen.

§ 7 Sekretess
Med undantag av vad som anges under §5, sista stycket i detta avtal,
eller där parterna särskilt kommit överens om annat ska all information
rörande Leverantören och dennes verksamhet som BASTAonline AB
eller dess revisorer tar del av vid revision som utförs inom ramen för
samarbetsavtalet, behandlas konfidentiellt och inte lämnas vidare till
tredje man.
Leverantörer som av synnerliga skäl inte kan röja den kemiska benämningen och tillhörande CAS-nummer på vissa ingående ämnen i en
produkt, äger rätt att vid revision redovisa innehållsförteckningen där
dessa sekretessbelagda uppgifter är dolda. Detta kan ske först efter
beslut i styrelsen för BASTAonline AB. Av innehållsredovisningen
måste det dock vara möjligt för revisorn att avgöra att den avser den
granskade produkten och omfattar alla i produkten ingående ämnen.
Leverantören måste dessutom på ett mycket tydligt och trovärdigt sätt
för revisorn redovisa de ingående ämnenas klassificering och andra
uppgifter som anger deras hälso- och miljöegenskaper, och som
styrker att de uppfyller avtalade egenskapskriterier.

§ 8 Ansvar
Leverantören är ensam ansvarig för uppgifter om produkter registrerade i BASTA-systemet. Med undantag för fall av vårdslöshet är
BASTAonline AB inte i något fall ansvarig för direkta skador som kan
vållas Leverantör till följd av samarbetsavtalet. BASTAonline AB
ersättningsskyldighet är begränsad till en årsavgift. För övriga skador
är BASTAonline AB inte i något fall ansvarig.

§ 9 Avgifter
För rätten att registrera produkter i BASTA-systemet och att nyttja
detta i sin marknadsföring i enlighet med Avtalsvillkoren erlägger
Leverantören en årlig avgift. Avgiftens storlek fastställs årligen av
BASTAonline AB och aviseras minst 1 månad i förväg. Leverantör
som väljer att avsluta samarbetet har inte rätt att återfå inbetalade
avgifter.

§ 10 Återgivande av registrering i BASTA-systemet
En registrering av en produkt i BASTA-systemet innebär att
Leverantören bekräftat att produkten klarar avtalade egenskapskriterier. Då dessa egenskapskriterier enbart bygger på produktens
miljö- och hälsopåverkan, utgör en sådan registrering ingen grund för
någon total miljö/hälso-värdering av produkten. En registrering av en
produkt kan således inte ge grund för påståenden om ”bra miljöval”
eller liknande. Registreringen bygger dessutom helt och hållet på
6
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Leverantörens egna uppgifter varför registreringen ej heller kan utgöra
grund för påståenden av karaktären ”godkänd”.
Leverantören har inom ramen för detta avtal rätt att hänvisa till
BASTA-systemet endast i formuleringen ”/produktens namn/ är
registrerad i BASTA-registret” alternativt ”/produktens namn/ är
registrerad i BASTA-systemets BETA-register” för produkter som
faktiskt är registrerade i något av systemets register och endast i
dokument i direkt anslutning till sådana produkter.
Leverantören har rätt att nyttja BASTA-symbolen, enligt anvisningar
på www.bastaonline.se endast i samband med produkter som är registrerade i BASTA-systemet. Ingen annan användning av symbolen är
tillåten såvida inte särskilt medgivande därom erhållits från
BASTAonline AB.
När BASTA-symbolen eller formuleringen enligt ovan används ska en
förklaring med följande innebörd över vad registreringen innebär
finnas i dokumentet:
”BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt
klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga
egenskaper. Se www.bastaonline.se”.
BASTA-symbolen eller hänvisning till BASTA-registreringen får ej
användas på produkten eller dess förpackning.

§ 11 Giltighetstid och uppdatering
Samarbetsavtalet och dessa avtalsvillkor utgör parternas fullständiga
reglering avseende det aktuella samarbetet. Ändringar och tillägg till
samarbetsavtalet ska ske skriftligen och undertecknas av parterna.
BASTAonline AB meddelar Leverantören senast 6 månader innan nya
avtalsvillkor eller egenskapskriterier ska börja gälla.

§ 12 Uppsägning och avregistrering
Leverantören kan utan särskild orsak och med omedelbar verkan säga
upp Samarbetsavtalet och avregistrera samtliga produkter.
Leverantören skall omgående avregistrera produkter som inte klarar de
avtalade kvalificeringsvillkoren.
BASTAonline AB har rätt att avregistrera enskilda produkter som efter
revision inte har åtgärdats inom föreskriven tid.
BASTAonline AB har rätt att avregistrera enskilda produkter om dessa
på goda skäl kan antas ej klarar egenskapskriterierna.
BASTAonline AB har rätt att säga upp samarbetsavtalet med
Leverantören med omedelbar verkan:
 Om det framkommer att Leverantören väsentligt bryter mot
gällande avtalsvillkor. Vid sådan uppsägning har BASTA7
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online AB även rätt att avregistrera Leverantörens samtliga
produkter.
 Om förutsättningarna för driften av BASTA-systemet förändras.
Exempelvis genom ändrade ekonomiska förutsättningar eller
ändrad lagstiftning.
Leverantör som avregistrerats på grund av väsentligt brott mot avtalsvillkoren kan teckna nytt avtal med BASTAonline AB efter det att en
ny revision utan avvikelser genomförts hos leverantören. Kostnader
för genomförandet av sådan revision inklusive BASTAonline AB’s
administrativa kostnader bestrids i sin helhet av Leverantören.
Återregistrering av avregistrerade produkter kan ske så snart
Leverantören åtgärdat konstaterade avvikelser och skriftligt meddelat
BASTAonline AB vilka åtgärder som vidtagits.
Utöver vad som i övrigt anges i dessa avtalsvillkor har part rätt att med
omedelbar verkan säga upp samarbetsavtalet om motparten inleder
likvidationsförfarande, ansöker om eller försätts i konkurs, ställer in
betalningarna eller på annat sätt kan befaras vara på obestånd.
Uppsägning ska ske skriftligt.

Överklagande
BASTAonline AB’s beslut att avregistrera enskilda produkter där
Leverantören efter revision inom föreskriven tid inte kan styrka att
produkten uppfyller kvalificeringsvillkoren kan överklagas hos
BASTAonline AB. Överklagandet skall göras skriftligt senast fyra (4)
veckor efter det att Leverantören tagit del av beslutet. I överklagandet
ska anges vilket beslut som ska omprövas, den ändring i beslutet som
yrkas samt grunderna härför.

§ 13 Tvistelösning, tillämplig lag
Tvist i anledning av samarbetsavtalet, som slutligt inte avgjorts enligt
reglerna i dessa avtalsvillkor, ska avgöras av allmän domstol om
parterna inte kommer överens om annat särskilt sätt för tvistelösning.
Svensk lag ska vara tillämplig lag på samarbetsavtalet.
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