Generella instruktioner för portalanvändare
Vem ska deklarera produkten?
En aktör i en distributionskedja som ska deklarera en produkt ska vända sig till producenten.
Det är producenten som i första hand ska registrera och deklarera produkten. I undantagsfall
kan en ensam leverantör registrera produkter med tillstånd från producenten. I dessa
fall krävs det att leverantören har en av producenten underskriven bilaga i PDF-format,
den laddas upp tillsammans med den elektroniska deklarationen. Producenten tar fullt
ansvar för att deklarationen är korrekt ifylld.
Vad är skillnaden på en listad produkt och Svanenmärkt produkt?
Det är ej tillåtet att i text eller bild påskina att den listade produkten är Svanenmärkt.
För marknadsföringssyfte är det endast tillåtet att använda följande fras: ”Produkten är
listad i portalen för byggprodukter som kan användas i de Svanenmärkta husen”.
Logotypen för Svanenmärket får inte under några omständigheter användas på
listade produkter.
Det är stor skillnad på Svanenmärkta produkter och produkter som är listade i Svanens
husproduktportal. En produkt som är listad i Svanens husproduktportal är tillåten att användas
i Svanenmärkta byggnader. Husproduktportalen är ingen generell miljöbedömning av
produkter, utan ett verktyg för våra licensinnehavare för att kunna se om produkter som
Svanen ställer krav på i Svanenmärkta byggnader är accepterade. Att lista produkter i
portalen innebär alltså inte att de blir Svanenmärkta.
Svanenmärkta produkter ”Approved”
Produkter som är Svanenmärkta hamnar automatiskt i Svanens husproduktportal med
statusen Approved och med logotypen för Svanenmärket. Användning av Svanenmärkta
produkter premieras med poäng för de som har licens för Svanenmärkta hus.
Att Svanenmärka en produkt innebär att den lever upp till högt ställda miljökrav och har en låg
miljöbelastning. Kraven är utformade ur ett livcykelperspektiv för respektive produkttyp.
Produkterna genomgår en oberoende tredjepartgranskning för att säkerställa att de är ett
bättre miljöval än andra produkter på marknaden.
Det är bara vissa produkter som går att Svanenmärka. På byggområdet finns det Svanenmärkta bygg- och fasadskivor, fönster och ytterdörrar, golv, inomhusfärg, kemiska byggprodukter (lim, spackel, fog, utomhusfärg), beständigt trä för utomhusbruk, möbler och
inredningar samt utemöbler och lekredskap. Mer om Svanenmärkning av dessa produkter
finns på www.svanen.se under ”våra krav” där det går att välja den specifika produktgruppen,
http://www.svanen.se/Vara-krav/Svanens-kriterier/. Vi berättar gärna mer om de
fördelar det innebär att miljömärka produkter, både för konsument och för B2B!
Listade produkter
Produkter som är registrerade, deklarerade och granskade i Svanens husproduktportal och
som uppfyller kraven som Svanen ställer på kemiska produkter och vissa byggvaror för
användning i Svanenmärkta byggnader får däremot statusen Listed.
Produktmatrisen
Produktmatrisen är en av Nordisk Miljömärkning sammanställd lista enligt BK04 där det går
att se vilka produktgrupper som omfattas av Svanens krav. Matrisen kan vara till stor hjälp när
det gäller att ta reda på vilken information som måste redovisas när produkterna deklareras.

Produkter som inte omfattas av Svanens kriterier
Var uppmärksam på att det endast är produkter som Svanen ställer krav på för Svanenmärkta hus som ska deklareras i portalen. Andra typer av produkter ska inte finnas där och
granskas inte av oss. Exempel på produkter som Svanen inte ställer krav på (och därför inte
ska registreras i portalen) är: spikar, lös inredning samt stålkonstruktioner. Titta gärna i
produktmatrisen för att se om en produkttyp omfattas av Svanens krav. Vid funderingar
kontakta hus@svanen.se.
Produkter som omfattas av flera bilagor
Vissa produkter kan omfattas av flera krav och därmed fler bilagor. Exempel på detta är
bänkskivor och fönster. Om du har en sammansatt produkt av flera material kan produkten
omfattas av mer än en bilaga, till exempel ett väggelement som består av både betong och
isolering. Titta gärna i produktmatrisen för att se vilka krav som produkter omfattas av.
Instruktioner finns längre ned, vid funderingar kontakta hus@svanen.se.
Betongprodukter (prefabricerat och färskbetong)
Granskningen av dessa produkter sker endast med avseende på tillsatsmedel i betongen oavsett härdad eller ohärdad. Tillsatsmedlen ska deklareras i en Excelfil med namn och funktion
samt tillverkare. Handläggaren kommer att stämma av de tillsatsmedel som ingår för
att se om producenten har registrerat dem vid ett tidigare skede. Finns de inte registrerade
så kommer handläggaren meddela er om att ni behöver kontakta tillverkarna för registrering
av dessa tillsatsmedel. Vid funderingar kontakta hus@svanen.se.
Multiple Declaration
”Multiple Declaration” är ett verktyg i portalen som hjälper producenten att deklarera bilagor
till likadana produkter samtidigt. Producenten kan registrera flera produkter och sedan göra
deklarationen en gång för samtliga produkter. Det krävs dock att produkterna har samma
produktkategori (byggprodukt eller kemisk produkt). Vid frågor kontakta hus@svanen.se.
Produkter som enbart omfattas av andra bilagor än 7, 9 och/eller 10 (dvs. 6,11,12)
Produkter som enbart omfattas av bilaga 6, 11 och 12 saknar i dagsläget elektronisk
deklaration och ska deklareras separat. Registrera produkten med korrekt produktkategori,
och ladda upp dokumenten separat. Den elektroniska bilagan (deklarationen) behöver
inte fyllas i.
Produkter som omfattas av bilaga 7,9 och/eller 10
Omfattas en produkt av bilaga 7, 9 och/eller 10 ska den deklareras elektroniskt av
producenten. Se separata instruktioner. Om produkten omfattas av flera bilagor ska
dessa laddas upp i PDF-format.
Sekretess
All information som skickas in från producenter och leverantörer behandlas av Nordisk
Miljömärknings medarbetare med sekretess och kommer inte lämnas ut om inte producenten önskar så. Den information som skickas in är endast synlig för medarbetare på Nordisk
Miljömärkning och används endast som bedömningsunderlag.
Underlag för dokumentation
Nordisk Miljömärkning kan alltid kräva in ytterligare information om produkterna, t.ex.
bilagor, produktens streckkod/GTIN-nummer, återförsäljare eller andra upplysningar
kopplade till försäljning utanför Norden.
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