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Kurs 27 september 2017

BASTA – Miljöbedömning av produkter - 

Kriterier, kvalificering och registrering av produkter i BASTA-systemet 

Byggmaterialfrågorna har de senaste åren fått ökat fokus inom 
sektorn, inte minst beroende på den snabba utvecklingen och 
efterfrågan från fastighetsägare på att miljöklassa byggnader. 
Det har medfört att miljökraven ökat och beställarna kräver ofta 
att byggprodukterna som används ska vara miljöbedömda, do-
kumenterade med hjälp av byggvarudeklarationer och registre-
rade i en projektspecifik loggbok. 

BASTA är ett miljöbedömnings-system för byggprodukter och 
erbjuder fritt tillgänglig information om trygga materialval. Byg-
gmaterialleverantörerna behåller i systemet ägandeskapet och 
kontrollen över sina produktdata och produktvärderingar samti-
digt som oberoende revisioner av leverantörerna säkerställer att 
BASTA:s krav uppfylls. 

Välkommen till en utbildning om BASTA för dig som byggmateri-
alleverantör. Utbildningen ger en genomgång av BASTA-metodik-
en och en förståelse för hur du som leverantör går tillväga för att 
registrera produkter i BASTA-systemet. 

  Forum: BASTA kurs - Miljöbedömning av 
produkter

Datum & tid: 27 september 2017,
kl. 10.00-16.30, registrering från 9.30

Plats: Göteborg

Avgift: 1 250 SEK (exkl. moms) 
inkluderar lunch och fika under dagen.

Anmälan: För att anmäla dig till kursen se 
www.bastaonline.se/tjanster/utbildningar 
eller fyll i anmälningsformulär här.

Målgrupp: Producenter, leverantörer, 
återförsäljare, konsulter och andra in-
tressenter. 

För mer information om programmet 
kontakta Sussi Wetterlin,  
sussi.wetterlin@ivl.se  eller  
Paulina Rode-Kemlo, 
paulina.rodekemlo@ivl.se

www.bastaonline.se

http://kunskap4.ivl.se/sv-SE/CoursePeriod/Show/IVL/P/1195001
http://www.bastaonline.se/utbildningar-seminarier/
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Programinnehåll

BASTA och giftfritt byggande
Introduktion av BASTA. Vad är BASTA och vad är dess syfte? 
Hur fungerar BASTA för leverantörer och användare? Vad är 
affärsnyttan och hur ser fördelarna ut för dig som material-
leverantör? 

Kraven i sektorn
Hur ser kraven i byggsektorn ut avseende byggprodukters 
miljöprestanda och innehåll av farliga ämnen? Hur är BASTA 
relaterat till kraven? Kort orientering i regelverk som är 
viktiga för dig som materialleverantör att känna till.

Kvalificering, registrering och validering av 
produkter 
Hur går du som leverantör tillväga för att kvalificera dina 
produkter i BASTA? Vilken kompetens krävs och hur ordnar 
jag arbetet? Hur ska underlaget för kvalificeringen 
dokumenteras? Hur går registreringen till och hur kan jag 
arbeta för att hålla registret uppdaterat? Hur genomförs 
revisonerna i systemet? 

Fördjupning
Vi fördjupar oss i specifika frågeställningar där deltagarna 
har möjlighet att skicka in frågor och vanliga problem-
ställningar i förväg. Dessutom ges exempel från bygg- eller 
anläggningsprojekt där krav ställts på miljöbedömda 
produkter. Hur ser processen ut, kravställningar i 
upphandlingen, avvikelsehantering och andra erfarenheter? 

Varmt välkomna!


