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Produktval sker vid olika skeden i en byggprocess. Och på olika sätt. BASTA fungerar som ett 
verktyg för att kontrollera om de produkter man tänker använda är fria från ämnen med farliga 
egenskaper. BASTA ger dig i grunden två tydliga besked: 
- Leverantören har god kontroll över det kemiska innehållet i produkten  
- Leverantören har dessutom intygat att detta innehåll inte har någon av de farliga egenskaper 

som BASTA-systemet pekat ut i sina kriteriedokument. 

De produkter som klarar kraven finns i en databas som består av två delar. Ett BASTA-register 
och ett BETA-register. Produkter som klarar de mer omfattande kraven finns i BASTAregistret. 
De produkter som bara klarar de mer grundläggande kraven finns istället i BETAregistret och 
leverantören har bekräftat att han har information om miljö- och hälsoriskerna med produkten 
och hur dessa risker ska hanteras. 

1. Genom att i första hand kontrollera om den produkt du tänker använda finns med i 
BASTA-registret så kan du förvissa dig om att du valt rätt. 

2. Om produkten inte finns i BASTA-registret, och du inte hittar någon likvärdig 
alternativ produkt där kan du gå vidare och söka efter produkter i BETA-registret. 

3. Om du hittar produkten i BETA-registret så finns den där för att den innehåller 
ämnen som inte klarar alla BASTA-kriterierna, och då bör du kontakta leverantören 
för att ta reda på vilka riskerna är med produkten och hur du kan skydda dig och 
miljön från dessa risker. 

4. Om produkten inte finns i något av registren ringer det en varningsklocka. Kanske 
innehåller den något ämne som inte är bra för hälsa eller miljö. Det kan ju också 
innebära att leverantören faktiskt inte känner till produktens innehåll. Och det kan ju 
vara lika illa det. Men det kanske också beror på att leverantören inte förstått vikten 
av att registrera sin produkt i BASTA. Då bör du kontakta leverantören och be 
honom att se över sina produkter och registrera de som klarar egenskapskriterierna. 

5. Om du inte kan få ett lugnande besked från leverantören då bör du definitivt överväga att 
byta produkt till en som finns med i BASTA. 

6. Om du till sist har konstaterat att du inte vet vad produkten innehåller, om du inte vet om 
innehållet är farligt och om du inte vet hur du kan skydda dig och miljön från eventuella 
risker då bör du allvarligt överväga att välja en annan produkt. Det kan många gånger vara 
bättre att välja en produkt som du vet har ett farligt innehåll, men där du vet hur du kan 
minska riskerna för negativ miljöpåverkan, än att välja en helt okänd produkt. 

7. Om du trots allt ändå är tvungen att välja en produkt som inte finns i något av BASTA-
registren, det kan vara av tekniska skäl, därför att den angivna funktionen så kräver, eller av 
helt andra skäl, så är det viktigt att du har klara motiv till varför du trots allt väljer en produkt 
som inte finns i BASTA. 

 
Slutsats: 
I så stor utsträckning som möjligt har i första hand produkter valts som är BASTA-
registrerade. I andra hand har produkter valts som är BETA-registrerade, och dessa har 
hanterats enligt de anvisningar för riskminskning som leverantören anvisat. 
Där detta inte varit möjligt, har avstegen motiverats, innehållet dokumenterats och 
eventuella risker har bedömts och åtgärder planerats för att minska negativa hälso- och 
miljöeffekter. 
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Finns den produkt som du tänkt välja i 
BASTA-registret? 

Finns det en alternativ produkt i BASTA-
registret? 

Ja! 
Välj den, Prioritet 1! 

Överväg att byta produkt eller systemlösning 

Arbetsgång för produktval med BASTA-systemet 

Nej! 

Uppmana leverantören att registrera 
produkten i BASTAregistret eller överväg 

annan systemlösning! 
Kan inte registreras, 
pga. innehållet. 

Kan inte registreras, 
av annan orsak. 

Välj den eller föreslå 
utbyte, Prioritet 2! 

Finns den produkt som du tänkt välja 
registrerad i BETA-registret, med tillgång 

till information om hur eventuella risker kan 
hanteras betryggande? 

Nej! 

Ja! 

Ja! 

Uppmana leverantören att registrera 
produkten i BETA-registret! 

Nej! 

Kan inte, oavsett 
orsak. 

Har ert företag rutiner som ska prioritera 
produkter som inte innehåller farliga ämnen? 

Ja! 

Nej, skaffa det! 


