NY SERVICE
ByggeBasen udvides
med miljøcertificeringer

Nu bliver det nemmere at
dokumentere bæredygtighed
Som mange andre af vores medlemsforretninger oplever I sikkert
stigende krav om dokumentation i forbindelse med bestilling
af materialer til bæredygtige byggerier.
Det skyldes, at stadig flere bygherrer ønsker, at deres projekter lever op
til grønne certificeringsordninger, såsom DGNB, Svanemærket, BREEAM
og LEED, hvilket kræver en langt mere omfattende dokumentation end
den p.t. lovpligtige.
I oplever sikkert også, at denne ekstra dokumentation kan være
meget tidskrævende og besværlig at finde frem.

Find hvad I skal bruge
i ByggeBasen
Derfor har vi valgt at samle al relevant dokumentation om
certificeringer og bæredygtighed fra vores leverandører
i ByggeBasen og gøre det tilgængeligt for alle DBmedlemsforretninger.
ByggeBasen er Danmarks største produktdatabase med mere
end 650.000 varer – og i forvejen omdrejningspunkt for salget
i forretningerne. Her kan I hurtigt finde den efterspurgte vare,
se den relevante dokumentation og nemt videreformidle den
til samarbejdspartnere og kunder.

Kig efter ”Det grønne katalog”
Helt praktisk er der etableret en ny dokumentationsfane i ByggeBasen,
som hedder: ”Det grønne katalog”.
Her er BÅDE den lovpligtige dokumentation samt certificeringer
og anden dokumentation om bæredygtighed samlet. Det kan dreje sig
om EPD – Miljøvaredeklaration, PEFC – FSC certificeret træ, Svane
mærke/Ecolabel, indeklimamærkning og energimærkning, dokumentation
om bortskaffelse/genanvendelse og meget mere.
OBS: Øvrige data findes stadig under fanen Katalogdata - ”Det røde
katalog”.

4 klare fordele:
Fremover skal I kun søge ét sted - både når det gælder
produkter og dokumentation.

I sparer tid og kan yde jeres kunder bedre service, når det
gælder dokumentation.

I fremstår som en endnu mere professionel partner, når det
gælder bæredygtigt byggeri.

Vi vil også via et website stille dokumentationen til rådighed for
de projekterende, udførende og bygherrer. En service over for
dem og en ekstra profilering af de produkter, vi sælger
i forretningerne.

Få overblikket lige her!
Herunder kan du se, hvad ”Det grønne katalog”
indeholder og få links til mere information.

Lovpligtige dokumenter
Læs om lovpligtige dokumenter her
CE-mærkning - Ydeevnedeklaration
Gælder for byggematerialer, så som:
- Tømmer, lægter, planker
- Cement, kalk, betonvarer, mursten, tagsten, fliser, klinker
- Gipsplader, træbaserede plader, døre, vinduer,
isolering, glas
- Toiletter, vaske, brændeovne

REACH – kemiske stoffer/blandinger
Leverandører af kemiske stoffer og kemiske produkter skal
oplyse om ”særligt problematiske stoffer (kandidatlistestoffer)”
i et REACH sikkerhedsdatablad, der altid skal videregives til
professionelle kunder/brugere. Almindelige forbrugere/kunder
skal have sikkerhedsdatabladet inden for 45 dage, hvis de
anmoder om det.
Læs mere her

Læs mere her

CE-mærkning - Overensstemmelseserklæring
Gælder for maskiner, så som:
- Elektriske, benzin-, gas-drevne maskiner
- Maskiner øvrige
- Løfteudstyr
Læs mere her

REACH – artikler
Indeholder en artikel mere end 0,1 vægt % af et stof fra
kandidatlisten, skal leverandøren informere sine kunder om
det og om nødvendigt også vejlede om sikker brug. Der ud
arbejdes en såkaldt ”leverandørerklæring”, der altid skal
videregives til professionelle kunder/brugere. Almindelige
forbrugere/kunder skal have erklæringen inden for
45 dage, hvis de anmoder om det. Informationspligten
gælder for hver enkelt del i en sammensat artikel.
Læs mere her

Lovpligtige dokumenter
RoHS
Begrænsning af anvendelse af visse farlige stoffer
i elektrisk og elektronisk udstyr.
Gælder for udstyr så som:
- Husholdningsapparater
- IT- og teleudstyr
- Belysningsudstyr
- Elektrisk og elektronisk værktøj, legetøj og fritidsudstyr
Læs mere her

Montagevejledning – Brugsanvisning

Godkendelser til drikkevand
For at sikre at byggevarer i kontakt med drikkevand i videst
muligt omfang ikke afgiver sundhedsskadelige stoffer til vandet,
er der krav om godkendelse, før en byggevare markedsføres
og sælges i Danmark.
Læs mere her

Godkendt til algebekæmpelse
Der er pr. 24. april 2018 fem godkendte produkter på det
danske marked. I tvivlstilfælde kan man slå produkter op
i Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddeldatabase.
Læs mere her

Compliance

Certificeringer

Her kan leverandøren angive, om produktet
kan benyttes i et certificeret bæredygtigt byggeri
efter nedenstående certificeringsordninger.

DGNB
Læs mere her

SVANEMÆRKE
Læs mere her

BREEAM
Læs mere her

Cradle to Cradle
Cradle to Cradle Certified™ er en internationalt anerkendt,
tredjepartsverificeret produktcertificering. Cradle to Cradle certificering omfatter næsten alle typer nonfood-produkter – lige
fra legetøj til byggematerialer. Cradle to Cradle certifikatet
giver dokumentation på, at et produkt lever op til Cradle to
Cradle Certified™ Products Standard – en af de højeste standarder inden for bæredygtighed og materialesundhed.
Læs mere her

LEED
Læs mere her
Der Blaue Engel
Det tyske miljømærke.
Læs mere her

Certificeringer

Certificeret træ – PEFC/FSC
Certificering af skovdrift er en dokumentation af at skovdriften
lever op til bestemte krav. Der findes en række certificerings
systemer – fx. FSC, PEFC, EMAS og ISO – og visse krav er
fastlagt i hvert enkelt af dem. Kravene kan derfor være forskellige fra system til system.

Indeklimamærkning
Dansk Indeklimamærkning er en frivillig mærkningsordning for
produkter og materialer, der dokumenterer afgasningstid og
lugtgener.
Læs mere her

Certifikatet skal udstedes af en uafhængig tredjepart. ”Uafhængig tredjepart” vil sige, at det hverken er skovejeren eller den
organisation, der har udviklet certificeringsordningen, der kontrollerer, at skovdriften lever op til kravene. Kontrollen udføres
af en organisation eller et firma, som ikke er direkte involveret
i skoven eller systemet.
Læs mere her

Svanemærke/Nordic Ecolabel
Svanemærket er det officielle nordiske miljømærke.
Læs mere her

Certificeringer

Astma- og Allergi Danmark
Astma- og Allergi Danmark står bag
”Den blå krans mærket”.
Det gælder produkter, så som:
- Vaske- og rengøringsmidler
- Vådservietter og skumvaskeklude
- Maling
Læs mere her

Deklarationer

EPD – Miljøvaredeklaration
En EPD (Environmental Product Declaration) eller miljøvare
deklaration, som det hedder på dansk, dokumenterer en byggevares miljømæssige egenskaber og udvikles iht. anerkendte
europæiske og internationale standarder.
Det er altså en standardiseret metode til at levere informationer
om energi- og ressourceforbruget samt miljøpåvirkningerne fra
produktionen, anvendelsen og bortskaffelsen af en byggevare.
Læs mere her

Deklarationer

EUTR
EUTR (EU Timber Regulation)
EU’s tømmerforordning, også kendt som EUTR
(EU Timber Regulation), trådte i kraft d. 3. marts 2013. Siden
den dato skal alle virksomheder, der importerer træ eller træprodukter til EU, have etableret en såkaldt due diligence-ordning.
Hvert år fører Miljøstyrelsen tilsyn med virksomheder, der importerer træ og træprodukter. Hvis ikke virksomhederne har
etableret en due diligence-ordning til at undgå ulovligt fældet
træ, er der tale om et ulovligt forhold, som kan resultere i politianmeldelse.
Læs mere her

Energimærkning
EU har en obligatorisk ordning for
energimærkning, der gælder for
hårde hvidevarer, elpærer og tv.
Den angiver på en skala fra
A til G, hvor effektivt apparatet
er. A-mærkede apparater har de
laveste energiforbrug inden for
den enkelte gruppe.
Energimærker på hvidevarer
oplyser også om apparatets
energiforbrug og andre
forhold som f.eks. vandforbrug og vaskeevne.
Læs mere her

Deklarationer

Genanvendt indhold

Byggevaredeklaration

Genanvendelse
Genanvendelse foregår ved, at produkterne først nedbrydes
eller findeles, hvorefter der indvindes stoffer eller materialer fra
de nedbrudte produkter. De indvundne materialer kan derefter
enten bruges ved fremstilling af samme type produkter som
de oprindelige, eller til helt andre produkter. I modsætning til
genbrug, hvor produktet ikke nedbrydes først, handler genanvendelse om at indvinde ressourcerne i affaldet.

Der arbejdes på en frivillig deklaration for byggevarer
i Danmark.

Bortskaffelse
Bortskaffelse er det laveste trin i affaldshierarkiet og omfatter
først og fremmest deponering, men også afbrænding uden
energiudnyttelse.
Læs mere her

Byggevaredeklarationen skal skabe overblik over, hvad byggevarer og bygninger rent faktisk indeholder, og gøre det nemmere, hurtigere og billigere at certificere bæredygtigt byggeri
og at genanvende materialerne.
Mange store producenter har den nødvendige information til
byggevaredeklarationen, da de leverer den samme information
til en svensk løsning. Det er derfor muligt at indlægge disse
byggevaredeklarationer i ByggeBasen.

Internationale certificeringer

SITAC/Rise
I Sverige sikrer typegodkendelser, at gældende love
og forskrifter overholdes. Typegodkendelser udføres
af Rise certificering.

M1
Finnish Indoor Air Association og The Building Information
Foundation RTS inddeler byggematerialer i tre emissionsklasser. M1 er den bedste klasse og er garanti for, at VOC´er og
lugtemissioner overholder en række kriterier.

Læs mere her
Læs mere her

NEMKO
Den norske NS-mærkning udføres af Nemko og sikrer
overensstemmelse med gældende norske standarder, som
er harmoniseret med tilsvarende europæiske standarder.
Læs mere her

Internationale certificeringer

Global Compact
UN Global Compact er verdens største initiativ for virksomheders samfundsansvar og er baseret på 10 principper inden
for områderne: Menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder,
miljø og anti-korruption.
Læs mere her

Allergy UK
Allergy UK tildeler Allergy Friendly Product Award til produkter, som kan forbedre sundhed og trivsel for astma- og allergipatienter. Mærkningen er garanti for, at produktet ikke indeholder skadelige eller allergifremkaldende stoffer. For at opnå
mærkningen skal produkter undersøges af Allergy UKs panel
af rådgivere og allergi-eksperter.
Læs mere her

