Definition av nyckelbegrepp i BASTA-systemet

BASTA-kriterier*

Egenskapskriterier som en produkt måste klara för att få registreras i BASTAregistret.

BASTA-register

Förteckning över produkter som leverantörer har bedömt klarar BASTA-kriterierna.

BASTA-systemet

Sammanfattande benämning på metod och villkor för att identifiera produkter som
klarar egenskapskriterierna, samt ett BASTA-register och ett BETA-register med
produkter som klarar respektive egenskapskriterier.

Bedömningssammanställning*

Detaljerad redovisning av leverantörens bedömning av i en produkt ingående ämnes
hälso- och miljöegenskaper med avseende på avtalade egenskapskriterier.

BETA-kriterier*

Egenskapskriterier som en produkt måste klara för att få registreras i BETAregistret.

BETA-register

Förteckning över produkter som leverantörer har bedömt klarar BETA-kriterierna
men inte BASTA-kriterierna.

Egenskapskriterier*

Förteckningar över oönskade egenskaper och maximalt tillåtna halter för ämnen
med dessa egenskaper i en produkt, som får registreras i något av BASTA-systemets
båda register. Består av BASTA-kriterierna med mycket höga krav ur hälso- och
miljöaspekter och BETA-kriterierna som begränsas till att utesluta särskilt farliga
ämnen.

Kemisk produkt

Ämne enligt definitionen i REACH (förordning (EG) nr 1272/2008, eller blandning av
ämnen.

Komplettering till
Säkerhetsdatablad*

Försäkran från leverantörens underleverantör om att den kemiska produkten klarar
avtalade kvalificeringsvillkor. Används när säkerhetsdatablad inte klart visar att
produkten klarar egenskapskriterierna.

Komponent

Del av en produkt. Komponenter kan vara självständiga varor såsom handtag och
glas till fönster. De kan också vara kemiska produkter som är opåverkade eller som
omvandlats när produkten tillverkats. Exempel på det första är smörjmedel och på
det andra är härdad fogmassa eller torkat färgskikt.

Kvalificeringsvillkor

Krav som enligt samarbetsavtalet ställs på leverantören och dennes produkt för att
produkterna ska kunna registreras i BASTA-systemet.

Leverantör

Företag som sätter en produkt på den svenska marknaden. Kan vara tillverkare,
importör, återförsäljare eller namnbytare.

Miljö- och hälsosäkerhetsinformation*

Information om vilka risker som är förenade med produkten under användandet,
bruksskedet och vid rivning/kvittblivning samt hur dessa risker ska hanteras. Kan för
Kemiska produkter utgöras av Säkerhetsdatablad som är utformade i enlighet med
REACH förordningen. Leverantören är skyldig att tillhandahålla sådan information för
produkter i BETA-registret.

Produkt

Produkt som används vid uppförandet av byggnader eller anläggningar. Se även
Sammansatt produkt. Produkter i BASTA-systemet ska kvalificeras i den form den
levereras till bygg- eller anläggningsplatsen.
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Samarbetsavtal*

Det avtal mellan leverantören och BASTAonline AB som reglerar parternas
åtaganden rörande BASTA-systemet.

Sammansatt vara

Produkt som tillverkats av flera komponenter - det vill säga självständiga varor och
kemiska produkter. För sammansatta varor som består av flera självständiga varor
ska beräkningen baseras på vikten av den självständiga vara som innehåller ämnen
som omfattas av BASTA- eller BETA-kriterier– inte den totala vikten av den
sammansatta varan. Vikten av omvandlade kemiska produkter adderas till den
komponent/de komponenter där de använts.

Underleverantör

Den som åt leverantören tillhandahåller produkt som utgör eller är komponent i
leverantörens produkt

Underleverantörsförsäkran*

Försäkran enligt mall från leverantörens underleverantör om att en delkomponent
av eller hela den sammansatta varan klarar avtalade kvalificeringsvillkor.

Validering

Metod för att tillförsäkra BASTA-systemet trovärdighet genom att revidera en
deltagande leverantörs kapacitet och förmåga att uppfylla kvalificeringsvillkoren.

Vara

Ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i
större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion
(definition enligt REACH, artikel 3.3).

*) Dokument och mallar som finns tillgängliga på www.bastaonline.se/dokument
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