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BYGGVARUDEKLARATIONRBVDR3R
enligt)Kretsloppsrådets)riktlinjer)maj)5HH@

cR Grunddata

Produktidentifikation DokumentHIDsBVD)HHE

Varunamn

Bergslagspanel6)ytterpanel6)
mellanstruken

ArtikelHnr9IDHbegrepps Varugrupp

H55H5 Ytterpanelbräder)3 behandlad

Nysdeklaration

Ändradsdeklaration

VidRändradRdeklaration
Ärsvaransförändrad? Ändringensavsers

Nejs Jas Ändradsvarasidentifierassgenom

Upprättad9ändradsdens 5HEw3H43HC Kontrolleradsutansändringsden

Övrigasupplysningar:s

2R Leverantörsuppgifter

Företagsnamn AB)Karl)Hedin)Sågverk Organisationsnr9DUNSHnrs SENNwEC8H@@N

Adress Karbenning
@4P)C5)Norberg

Kontaktpersons Dan)Hedblom

Telefon HEH38P4)P5)5H

Webbplats:swww9abkarlhedin9se EHposts dan9hedblom@ abkarlhedin9se

Harsföretagetsmiljöledningssystem? Ja Nej

Företagetsärscertifieratsenligt ISOs9000 ISOs4L000 Annat Oms”annat”Esspecificera:sPEFC

Övrigasupplysningar:s

3R Varuinformation

Landsförssluttillverkning Sverige OmslandsejskansangesEsangesorsaks

Användningsområde Ytterpanel6)fasad6)utemiljö

Finnsssäkerhetsdatabladsförsvaran? Ejsrelevant Ja Nej

Angesenligtskemikalieinspektionenssregelverk: Klassificerings

Märkning

Ejsrelevant

ÄrsvaransregistreradsisBASTA? Ja Nej

Ärsvaransmiljömärkt? Kriterierssaknas Ja Nej Oms”ja”Esspecificera:s

FinnssmiljödeklarationstypsIIIsför varan? Ja Nej

Övrigasupplysningar:sVissa)varor)är)PEFC3certifierade6)vilket)skall)framgå)av)respektive)faktura9 All)råvara)har)
status)PEFC)controlled)sources)och)kommer)från)dokumenterad)utgålligt)skogsbruk9

4R Innehåll DFör)att)lägga)till)ny)grön)rad6)tabba)dig)fram)från)sista)gröna)radens)vita)kommentarsruta)eller)kopiera)en)
rad)med)tomma)textrutor)och)klistra)in)den9)Se)vidare)i)anvisningarna91

Varansbestårsvid leverans avsföljandesdelar9komponenter ochsmedsangivnaskemiskassammansättning:

IngåendeRmaterial(R
Komponenter

IngåendeRämnen Vikt
TRaltRg

EG3nr(RCAS3nr
PaltRlegeringk

Klassifi3
cering

Kommentar

Barrträ Gran CP6EP5 8PH3NHH)
kgAm4

Färg 86N3dichlor353
octyl35H3

H6HHN w84NC3PE3N T/)R54
Xn/)
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isothiazol-3-on 
(DCOIT) 

R21/22 
C; R34 
Xi; R37 
R43 
N; R50 

                                    
                                    
Övriga upplysningar: Produkterna innehåller 1,82% färg. Produkterna levereras med en målfuktkvot på 16%  
 
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den färdiga inbyggda 
varan här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell. 
Ingående material / 
Komponenter 

Ingående ämnen Vikt 
% alt g 

EG-nr/ CAS-nr 
(alt legering) 

Klassifi-
cering 

Kommentar 

                                    
                                    
Övriga upplysningar:       

5  Produktionsskedet 
Resursutnyttjande och miljöpåverkan under produktion av varan redovisas på ett av följande sätt: 

  1)  Inflöden (råvaror, insatsvaror, energi mm) för den registrerade varan till tillverkningsenheten, och utflöden  
  (emissioner och restprodukter) därifrån, d v s från ”grind till grind”. 

  2)  Samtliga inflöden och utflöden från utvinning av råvaror till färdig produkt d v s ”vagga till grind”. 
  3)  Annan avgränsning. Ange vad:       

Redovisningen avser enhet av varan         Redovisad vara  Varans varugrupp  Varans  
      tillverkningsenhet 

Ange råvaror och insatsvaror som använts vid tillverkning av varan  Ej relevant 
Råvara/insatsvara Mängd och enhet Kommentar 
Gran 1 m³to ger 0,65 Nom m3 

m³ 
      

Energi       se under energi 
                  
Ange återvunna material som använts vid tillverkning av varan  Ej relevant 
Materialslag Mängd och enhet Kommentar 
                  
                  
Ange energi som använts vid tillverkning av varan eller dess delar  Ej relevant 
Energislag Mängd och enhet Kommentar 
Biobränsle (bark och torrflis) 305 kWh/m3sv        
Elenergi 
Olja 

65 kWh/m3sv 
0,75 kWh/m3sv  

      

Ange transporter som använts vid tillverkning av varan eller dess delar  Ej relevant 
Transportslag Andel % Kommentar 
Truck 100       
                  
Ange emissioner till luft, vatten eller mark från tillverkning av varan eller 
dess delar 

 Ej relevant 

Emissionsslag Mängd och enhet Kommentar 
CO2       Biobränsle från sågverket används till 

energiproduktion, vilket innebär att 



 

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer. 3 

 

utsläppet av CO2 inte utgör någon 
nettomiljöbelastning. Reningsteknik 
sker med multicyklonaggregat, vilket 
ger ca 6 ton emissioner/år. 

CO 
SOx 
NOx 
Stoft 
Kolväten 

       
 

Ange restprodukter från tillverkning av varan eller dess delar  Ej relevant 

Restprodukt Avfallskod Mängd 

Andel som återvinns 

Kommentar 
Materialåter-
vinns % 

Energiåter-
vinns % 

Såg- och kutterspån EWC 
030105  

10-20% 100 100 Spånbalar, briketter 

Cellulosaflis EWC 
030105 

10-20% 100 100 Papperstillverkning 

                                    
Finns datanoggrannheten för 
tillverkningsdata beskriven? 

 Ja  Nej Om ”ja”, specificera: 
      

Övriga upplysningar:       

 
6  Distribution av färdig vara 
Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?  Ej relevant  Ja  Nej 
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?  Ej relevant  Ja  Nej 
Återtar leverantören emballage för varan?  Ej relevant  Ja  Nej 
Är leverantören ansluten till REPA?  Ej relevant  Ja  Nej 
Övriga upplysningar:       

7  Byggskedet 
Ställer varan särskilda krav vid lagring?  Ej relevant  Ja  Nej Om ”ja”, specificera: Förvaras 

torrt och väderskyddat. Se 
"Hantera virket rätt", 
www.svenskttra.se 

Ställer varan särskilda krav på omgivande 
byggvaror? 

 Ej relevant  Ja  Nej Om ”ja”, specificera:       

Övriga upplysningar:       

8  Bruksskedet 
Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?  Ja  Nej Om ”ja”, specificera: För skötsel 

och underhåll se 
www.bergslagspanel.se 

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?  Ja  Nej Om ”ja”, specificera:       
Uppskattad teknisk livslängd för varan anges enligt ett av alternativen a) eller b) nedan: 
a) Referenslivslängden  
    uppskattas vara cirka 

 5 år  10 år  15 år  25 år  >50 
år 

Kommentar 
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b) Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet 30-50 år Under förutsättning 
att panelen 
förbehandlas på ett 
riktigt sätt, 
monteras korrekt, 
underhålls och 
färdigbehandlas på 
ett riktigt sätt.  

Övriga upplysningar: Produkten ska efter montering slutmålas med lämplig toppfärg. Ändträ ska förseglas med 
olja och/eller färg. 

9  Rivning 
Är varan förberedd för demontering 
(isärtagning)? 

 Ej relevant  Ja  Nej Om ”ja”, specificera: 
      

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av 
hälsa och miljö vid rivning/demontering? 

 Ej relevant  Ja  Nej Om ”ja”, specificera: 
      

Övriga upplysningar: Vid nedmontering rekommenderas ögonskydd och skyddshandskar. 

10  Avfallshantering 
Är återanvändning möjlig för hela eller 
delar av varan? 

 Ej relevant  Ja  Nej Om ”ja”, specificera: 
Nya 
byggnadskonstruktioner 

Är materialåtervinning möjlig för hela eller 
delar av varan? 

 Ej relevant  Ja  Nej Om ”ja”, specificera: 
Av användare godkänd 
användning  

Är energiåtervinning möjlig för hela eller 
delar av varan? 

 Ej relevant  Ja  Nej Om ”ja”, specificera: 
Godkända 
förbränningsanläggningar 

Har leverantören restriktioner och rekom-
mendationer för återanvändning, material- 
eller energiåtervinning eller deponering? 

 Ej relevant  Ja  Nej Om ”ja”, specificera: 
Energiåtervinning 
rekommenderas, om inte 
återanvändning är möjligt  

Ange avfallskod för den levererade varan  EWC 17 02 01  
Är den levererade varan klassad som farligt avfall?  Ja  Nej 
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda varan därmed 
får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter. 
Ange avfallskod för den inbyggda varan        
Är den inbyggda varan klassad som farligt avfall?  Ja  Nej 
Övriga upplysningar:       

 
11  Innemiljö (För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens kommentarsruta eller kopiera en rad 
med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.) 
Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:  Varan avger inga emissioner 
Typ av emission Mängd [µg/m2h] alt [mg/m3h] Mätmetod Kommentar 

 4 veckor 26 veckor 
                              
                              
                              
                              
                              

Kan varan ge upphov till eget buller?  Ej relevant  Ja  Nej 
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Värde        Enhet        Mätmetod:       
Kan varan ge upphov till elektriska fält?  Ej relevant  Ja  Nej 
Värde        Enhet        Mätmetod        
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?  Ej relevant  Ja  Nej 
Värde        Enhet        Mätmetod        
Övriga upplysningar:       
 

Hänvisningar 
1. www.abkarlhedin.se 
2. www.bergslagspanel.se 
3. www.traguiden.se 
4. Svensk SIS Standard 
5. SS 56812 Industriell målning av byggvaror av trä - Klassindelning 

Bilagor 
      


