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Information Vilma 2.6  
 
Bakgrund  
Ett ökat behov av information gällande lagkrav och även kundkrav för information om  
produkters innehåll och att kunna säkerställa att vi uppfyller lagkrav och kundkrav.  
 

Syfte  
Tillgodose Vilmaanvändarnas möjlighet att överföra relevant information kopplad till lagkrav  
och kundkrav inom miljö och hållbarhet.  
 

Mål  
Att kunna matcha och kvalitetssäkra information gällande lagstiftning inom områden och  
därmed uppfylla såväl lagkrav som våra kunders lagkrav.  
 

Förändringar  
Sju nya fält innehållande följande obligatoriska frågor: 

1) 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.  
 
Ja/Nej.  
Om ja, och artikeln inte omfattas av krav på säkerhetsdatablad skall samtliga CAS-nummer 
rapporteras in enligt fastställd rutin till Mediacentralen.  
 
2) Omfattas artikeln av EU-förordning 98/2013 och/eller den kompletterande svenska lagen 
(2014:799) och/eller förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer?  
 
Ja/nej  
 
3) Innehåller artikeln mer än 40 viktprocent natriumklorat, kaliumklorat, natriumperklorat eller 
kaliumperklorat?  
 
Ja/nej  
Om svaret är ja får dessa produkter inte säljas till privatpersoner.  
 
4) Innehåller artikeln mer än 12 viktprocent väteperoxid, 30 viktprocent nitrometan eller 3 
viktprocent salpetersyra?  
 
Ja/nej  
Om svaret är ja behöver privatpersoner ha tillstånd från MSB för att få köpa artikeln.  
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5) 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?  
Ja/nej  
Om ja, skicka in senaste version av artikelns EPD till Mediacentralen  
 
6) Har artikeln ett sista förbrukningsdatum?  
 
Ja/nej.  
Om ja, är fältet ”Datumkänslig, Total hållbarhet” obligatorisk, anges i ” Antal dagar från 
produktionsdatum som produkten är bäst före.  
 
7) 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  
Ja/nej  
Om ja, rapportera samtliga CAS-nummer enligt fastställd rutin till Mediacentralen.  
 
 Vissa frågor får som ni ser utskrivet ovan en följduppmaning i form av att leverantören skall 
skicka in information om artikeln till Finfo för matchning  

 I Vilma release 2.3 finns en rekommendation att en leverantör måste kunna säkerställa att 
elektroniska beställningar skall kunna göras via GTIN. Denna rekommendation tas bort.  

 Formuleringen i 2.4 gällande säkerhetsdatablad att omformuleras för att bättre träffa  
lagkravet gällande säkerhetsdatablad. Här tillkommer också ett krav på leverantörer att årligen 
intyga att det är den senaste versionen av säkerhetsdatablad som är inskickad till Finfo.  
 
 Följande frågor i release 2.4 tas bort: a) Är artikeln bedömd i Sunda Hus Miljödata? b) Är 
artikeln bedömd i Byggvarubedömningen  
Ändringarna och den nya releasen kommer att driftsättas den 5 januari 2021.  
 
För frågor kring den nya releasen, kontakta Anna Lundkvist på 
anna.lundkvist@byggmaterialhandlarna.se 
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