Vägledning för ändrad Vilma release
Var finns den tekniska informationen?
I fältbeskrivningen hittar ni vad som gäller
Fältbeskrivning Vilma 2.6,
https://vilma.byggmaterialhandlarna.se/Intranet/Department/ArticleView.aspx?articleId=1426

Vilken release har vi?
För att se vilken Vilma release ni har logga in på www.finfo.se och välj Manualer i menyn, längst ner
finns listan där kan ni se vilken release ni har.

Finns det en mall för artikelinfomationen?
Länk till excel-mall för Vilma 2.6 TRANSFIL VILMA 2.6.1-20210504-LogiskSort.xlsx

Hur går vi tillväga för att ändra release?
Innan ni ska börja skicka testfiler måste ni skicka in en självdeklaration för att Finfo ska kunna vet
vilken Vilma release som er artikelinformation ska valideras för.
Länk till självdeklaration
https://vilma.byggmaterialhandlarna.se/Intranet/Department/ArticleView.aspx?articleId=1334
För att testa för en ny release skickar ni artikelfilen som vanligt och Finfo uppdaterar er
artikelinformation och återkopplar vad som eventuellt saknas och vad som behöver ändras för att ni
ska kunna godkännas för den nya releasen.
När vet vi att vi är godkända för den nya releasen?
Finfo meddelar er när ni är godkända för den nya releasen

Vad är skillnaden mellan de olika releaserna!

Vilma 2.3
•

Vid förfrågan kunna skicka kundunika nettopriser per förpackning via GTIN på
befintliga förpackningar.

Vilma 2.4

•

•

Omfattas artikeln av Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006, artikel 31 ”Krav på
säkerhetsdatablad”? Om ja skall senaste säkerhetsdatablad skickas in till
MediaCentralen
Ja/Nej

•

Miljöbedömningar
Basta
Svanen-märkt
EU Ecolabel
Basta som BETA
Bra miljöval

Ja/Nej
Ja/Nej
Ja/Nej
Ja/Nej
Ja/Nej

Artikeln kan köpas med intyg på faktura om ursprung i FSC-certifierat skogsbruk?
Ja/Nej

•

Artikeln kan köpas med intyg på faktura om ursprung i PEFC certifierat skogsbruk?
Ja/Nej

•

Ange primärförpackningens nettovikt i kg

Vilma 2.5
•

Är artikeln relevant för ETIM?
Om jag ange ETIM klass

Vilma 2.6
•

Innehåller artikeln ett eller flera SVHC-ämnen (Substances of Very High Concern =
ämnen som inger mycket stora betänkligheter). Kriterierna för ett SVHC-ämne definieras
i REACH, artikel 57. Om ja, och artikeln inte omfattas av krav på säkerhetsdatablad skall
samtliga CAS-nummer rapporteras in enligt fastställd rutin till Mediacentralen.

•

Omfattas artikeln av EU-förordning 98/2013 och/eller den kompletterande svenska
lagen (2014:799) och/eller förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer?
Ja/Nej

•

Innehåller artikeln mer än 40 viktprocent natriumklorat, kaliumklorat, natriumperklorat
eller kaliumperklorat?
Ja/Nej

•

Innehåller artikeln mer än 12 viktprocent väteperoxid, 30 viktprocent nitrometan eller 3
viktprocent salpetersyra?
Ja/Nej

•

Finns det en EPD (Environmental Product Declaration, på svenska
Miljövarudeklaration III) framtagen i enlighet med någon/båda av nedanstående
standarder för artikeln?
a) SS-EN 15804:2012+A2:2019 ”Standarden för hållbarhet hos byggnadsverk,
miljödeklarationer och produktspecifika regler” eller
b) SS-ISO 14025:2010 ”Typ III miljödeklarationer – Principer och procedurer” för
artikeln? Om ja, skicka in senaste version av artikelns EPD till Mediacentralen

•

Har artikeln ett sista förbrukningsdatum?
Om ja, är fältet ”Datumkänslig, Total hållbarhet” obligatorisk, anges i ” Antal dagar från
produktionsdatum som produkten är bäst före

•

Innehåller artikeln ett ämne med hormonstörande egenskaper i halter som är lika med
eller överstiger 0,1%? Ett ämne anses hormonstörande om ett eller flera av
nedanstående bedömningskriterier uppfylls:
a) Ämnet är bedömt som hormonstörande enligt EUs definition för hormonstörande
ämnen och finns upptaget på ECHA’s endocrine disruptor (ED) assessment list
b) Ämnet är upptaget på ChemSec SIN-lista
Om ja, rapportera samtliga CAS-nummer enligt fastställd rutin till Mediacentralen.

