
Vi har gjort 
det enkelt  
att välja rätt.



Hur går miljögranskningen till?
Vi går först igenom och klassificerar alla produkter i vårt artikelregister. 
De produkter som klassas som kontrollartiklar (kemiska produkter 
och inbyggnadsvaror som kan ha miljö- och hälsofarliga egenskaper) 
granskas därefter i 4 separata miljöbedömningssystem enligt nedan.  
Du kan läsa mer om de fyra separata miljöbedömningssystem på  
sida 3, 4, 5, 6 och 7. 

Om kontrollartikeln är godkänd i något av miljöbedömningsystemen 
eller är godkänd enligt Skanskas kemikaliekrav så kan den tas in i 
Nordströms artikelregister. 

Miljögranskat sortiment
Vi miljögranskar hela vårt sortiment, så att du som  
kund tryggt ska kunna handla hos oss.

Miljöbedömningssystem Godkänt Icke godkänt 

BASTA Registrerad Ej registrerad

Byggvarubedömningen
Rekommenderad, 
Accepterad

Undviks

Sunda Hus A, B, C+ C-, D

Svanens hus- 
produktportal

Listed, Approved



BASTA – Branschens enda vetenskapligt baserade bedömningssystem 
med fritt tillgänglig information om bygg- och anläggningsprodukter. 

BASTA ger dig verktygen för att bygga hållbart. 
Syftet med BASTA är att fasa ut ämnen med  
farliga kemiska egenskaper från bygg- och  
anläggningsprodukter och bidra till Sveriges  
nationella miljökvalitetsmål Giftfri miljö.

I BASTA:s produktdatabas finner du bygg- och anläggningsprodukter 
som klarar BASTA:s krav på kemiskt innehåll. Databasen är gratis 
och öppen för alla. BASTA:s databas innehåller BETA-registret, med 
produkter som uppfyller systemets grundkrav och BASTA-registret, 
med produkter som uppfyller systemets högre krav. EU:s lagstiftning 
REACH är kärnan i BASTA:s krav på kemiskt innehåll.

IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier utvecklar 
tillsammans det gemensamma bolaget BASTA, som är ett icke-vinst-
drivet bolag. Med kunskap om branschens behov och en hög kompe-
tens inom miljöområdet byggs ett system baserat på vetenskaplighet.

Vill du veta mer om BASTA, besök www.bastaonline.se



Byggvarubedömningen bedömer och tillhandahåller information om 
miljöbedömda varor och påverkar produktutvecklingen mot en giftfri 
och god bebyggd miljö.

Sveriges största fastighetsägare och byggherrar har gått samman för 
att ta fram en standard för miljöbedömning av varor. Med en gemen-
sam standard för bedömningar och ett lättanvänt systemstöd för att 
söka miljöbedömda varor är ambitionen att morgondagens hus ska 
byggas och förvaltas med enbart miljöbedömda produkter. 

Byggvarubedömningen ser miljöbedömning som ett sätt att ta ansvar 
för det vi bygger in och använder i våra hus och lämnar till kommande 
generationer. Tillsammans har vi utvecklat ett system för miljöbedöm-
ning med ambitionen att det ska bli det enda systemet som behövs i 
byggbranschen.  

Byggvarubedömningen tillhandahåller dels ett webbaserat verktyg 
som underlättar val av bygg- och förvaltningsmaterial som är bra för 
miljön och dels ett verktyg som gör det möjligt att dokumentera och 
spåra produkter och ämnen i produktion och förvaltning. I databasen 
finns miljöbedömningar för de mest använda produkterna/varorna 
som används inom fastighetsbranschen och fylls kontinuerligt på med 
nya produkter. 

Vill du veta mer om Byggvarubedömningen, besök  
www.byggvarubedomningen.se



SundaHus erbjuder fastighetsägare trygghet, nu och i framtiden, 
genom ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval. 

SundaHus Miljödata är ett verktyg för fastighetsägare för att säkerställa 
medvetna materialval. Genom det webbaserade systemet kan fastig-
hetsägare ha kontroll på och dokumentera byggvaror i en fastighet över 
tid, från projektering till förvaltning. Detta möjliggör systematisk utfasning 
av farliga ämnen, effektivare arbete med dokumentation i byggskedet 
och skapar enkel tillgång till relevant produktdokumentation i förvalt-
ningen av byggnaderna. SundaHus bedömningsskala går från A till D 
där A är det bästa alternativet och D är ett mindre bra alternativ.  

SundaHus ska arbeta för en hållbar utveckling genom att skapa  
förutsättningar för våra kunder att minska sin miljöbelastning.  
SundaHus strävar efter ständigt förbättrad miljöprestanda genom att:

 • Tillhandahålla lättillgänglig information om ingående material och  
  ämnen i produkter och om dess avfallshantering för att förebygga  
  spridning av hälso- och miljöfarliga ämnen i samhället och  
  tillhandahålla smidiga verktyg för att konkretisera och styra upp  
  miljöarbetet inom bygg- och fastighetsförvaltning.

 • Tillämpa livscykeltänkande som kontinuerligt dokumenteras och  
  följs upp.

 • Skapa incitament för leverantörer att minska sin miljöbelastning  
  genom en substitution av farliga kemikalier i byggvaror.

 • Anpassa verktygen och tjänsterna mot gällande lagstiftning.

 • Minska miljöpåverkan i vår egen verksamhet. 

SundaHus uppdaterar sina bedömningar fortlöpande.  

För den senaste bedömningen se www.sundahus.se



Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader kan Svanenmär-
kas. Svanen ställer krav på byggprocess, material och energibehov. 
Hänsyn tas till miljön genom hela tillverkningsprocessen från råvaror 
till färdig byggnad. Nordströms levererar kontinuerligt material till 
bostadshus och förskolor som byggs med denna märkning. 

Svanenmärkta byggnader är värderade med livscykelsperspektiv och 
skall därmed:

  • ha en låg energianvändning

  • uppfylla höga miljö- och hälsokrav på byggprodukter, material 
  och kemiska produkter

  • säkra en god innemiljö och låga emissioner

  • ha en kvalitetssäkrad byggprocess

För att en byggnad ska kunna bli Svanenmärkt måste det material 
som projektet ska använda uppfylla Svanens krav. I Husproduktporta-
len finns Svanenmärkta produkter och produkter som är ”listade” och 
därmed uppfyller Svanens krav för husbyggande.

Som byggare och licenshavare måste du själv registrera i Svanens 
Husproduktportal vilka produkter som kommer att användas i projek-
tet. Listan kommer sedan granskas och måste godkännas av Svanen 
innan det första spadtaget kan tas.

Läs mer om Svanen och byggande på  
www.svanen.se/Svanenmarkta-hus/

SVANENMÄRKTA HUS



PEFC står för Programme for the Endorsement of Forest  
Certification Schemes och är en global fristående organisation som 
verkar för hållbart skogsbruk genom tredjepartcertifiering. PEFC ga-
ranterar inför kunder och allmänhet att PEFC-certifierade skogar sköts 
enligt de krav som ställs för bärkraftigt, naturvårdsanpassat skogsbruk 
enligt de officiella kriterierna från Ministerkonferensen för skydd av 
Europas skogar. PEFC följer globalt accepterade ISO Guidelines för 
certifiering och ackreditering. PEFC-certifierade skogar, sågverk och 
återförsäljare revideras av oberoende certifieringsorganisationer. 

Läs gärna mer på www.pefc.se

 
Hur kan jag som kund 
dra nytta av PEFC- 
certifierat virke?
Era beställare ställer i allt högre  
utsträckning krav på att virket  
ska vara spårbart och komma  
från hållbart skogsbruk, vilket  
PEFC-certifierat virke garanterar.  
För att en byggnad t.ex. ska bli  
Svanen-märkt krävs att minst 70%  
av träråvaran skall komma från  
certifierat uthålligt skogsbruk.  
I miljöbyggnadssystem såsom  
LEED och BREEAM premieras  
användning av PEFC-certifierat virke.

PEFC



www.nordstroms.se

08-755 28 50
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08-554 211 60

018-66 60 00
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