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Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer 

 

 
 
 

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 
Enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 

 
 

1 Grunddata 
Produktidentifikation Dokument-ID 

Varunamn 
Pocketkarm målad 

Artikelnr/ID begrepp 
 

Varugrupp 
Karm 

XNy deklaration 

   Ändrad deklaration 

Vid ändrad deklaration 

Är varan förändrad? Ändringen avser 

X  Nej    Ja Ändrad vara identifieras 
genom 

Upprättad/ändrad den 2017-10-19 Kontrollerad utan ändring den 

Övriga upplysningar: Uppgifterna i innehåll är beräknat på  dim122 mm för dörrblad mod 9*21 

 

 
2 Leverantörsuppgifter 
Företagsnamn Nordic Dörrfabrik AB Organisationsnr/DUNS nr 556449-7518 

Adress  

Industrigatan 1, Lovene  
Box 849 
531 18 Lidköping 

Kontaktperson Göran Bengtsson 

Telefon 0510-865 50 

Webbplats www.nordicdorrfabrik.se E-post goran.bengtsson@nordicdorrfabrik.se 

Har företaget miljöledningssystem    Ja X  Nej 

Är företaget certifierat enligt      ISO 9000      ISO 
14000 

     Annat Om ”annat” 
specificera: 

Övriga upplysningar: 

    

3 Varuinformation 

 

Land för sluttillverkning: Sverige Om land ej kan anges, ange orsak 

Användningsområde: Ombyggnad och nybyggnad av kontor, skolor/omsorg m.m 

Finns säkerhetsdatablad för varan? X  Ej relevant   Ja   Nej 

Ange enligt Kemikalieinspektionens 
regelverk 

Klassificering 
Märkning 

X  Ej relevant 

Är varan registrerad i BASTA? Ja X  Nej 

Övriga upplysningar: Någon miljömärkning sker för närvarande inte av de färdiga produkterna. Någon 

kvantitativ typ III deklaration har inte genomförts för produkterna. De färdiga produkterna innehåller inga 

kemiska produkter 

  



2 

 

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer 

 

4 Innehåll 
 

Varan består vid leverans av följande delar /komponenter och med angivna kemiska sammansättning: 

Ingående 
material/komponenter 

Ingående 
ämnen 

Vikt %  EG nr/CAS-nr 
(alt legering) 

Klassificering Kommentar 

Karmämne höjd MDF/Trä 25-30 %    
Karmämne bredd Trä 10-15 %    
Reglar i vägg Trä 25-30 %    
Täcklister Trä 8-10 %     
Färg 

Vattenbaserad färg 
 

  <2 %   
 

Skruv 
 <1 %    

Upphängningsrullar Plast/metall <2 %    

Styrklack Plast <1 %    

Aluminium skena 
 15-20 %    

      
      

     
 

Övriga upplysningar:  
 

 
 
 
 

 
5 Produktionsskedet 
 

Övriga upplysningar: 

Energi I produktionen används el. Värme levereras av fastighetsägaren (oljeuppvärmning). 

Utsläpp till luft Inga utsläpp till luft av betydelse från produktionen. Ventilationsluft renas i textilfilter och 

återförs till produktionslokalerna 

Utsläpp till vatten Inget processavloppsvatten förekommer i produktionen 

Utsläpp till mark Inget utsläpp till mark 

Restprodukter Spillbitar spån och annat trämaterial levereras till värmeverk 

Icke brännbart tas om hand av godkända entreprenörer 

De små mängder farligt avfall som kan uppkomma omhändertas av godkända entreprenörer 

 
 

6 Distribution av färdig vara 
 

Övriga upplysningar: 

Produktionsort Lovene, Lidköpings kommun 

Transportsätt Lastbil som uppfyller gällande miljökrav för EU och Sverige 

Distribution Direkt leverans till kund 

Emballage Nordic är anslutet till REPA. Pallar av trä. Spännband av stål. Skyddsfolie av polyeten. 

Wellpapp 

 
 

7 Byggskedet 
 

Ställer varan särskilda krav vid lagring?     Ej relevant   X Ja 

 

Nej Om ”ja, specificera 

Torr miljö, 

luftfuktighet 
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Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer 

 

Ställer varan särskilda krav på 

omgivande byggvaror? 

    Ej relevant    Ja X  Nej Om ”ja, 

specificera 

Övriga upplysningar: Produkterna levereras i färdiga partier som monteras med skruv. 

 

8 Bruksskedet 
 

Ställer varan krav på insatsvaror för 

drift och underhåll? 

    Ej relevant    Ja X  Nej Om ”ja, 

specificera 

Ställer varan krav på energitillförsel för 

drift? 

    Ej relevant    Ja X  Nej Om ”ja, 

specificera 

Uppskattad teknisk livslängd för varan anges enligt ett av alternativen  a) eller b) nedan: 

Referenslivslängden uppskattas 

vara cirka 

    5år     10 år   X  25 år     >50 år Kommentar: Livslängden 

är beroende på skötsel och 

underhål. 
Referenslivslängden uppskattas 

vara i intervallet 

år 

Övriga upplysningar: Se skötselanvisningar 

 
9 Rivning 
 

Kräver varan särskilda åtgärder för 

skydd av hälsa och miljö vid 

rivning/demontering på omgivande 

byggvaror? 

    Ej relevant    Ja X  Nej Om ”ja, specificera: 

Övriga upplysningar:  

 
 

10 Avfallshantering 
 

Är återanvändning möjlig för hela eller 

delar av varan? 

    Ej relevant    Ja   X   Nej Om ”ja, specificera:  

 
 

Är materialåtervinning möjlig för hela 

eller delar av varan? 

    Ej relevant    Ja   X   Nej Om ”ja, specificera:  

 

Är energiåtervinning möjlig för hela 

eller delar av varan? 

    Ej relevant   X Ja      Nej Om ”ja, specificera:  
Bränsle efter att glas 

demonterats. 

Har leverantören restriktioner och 

rekommendationer för återanvändning, 

material eller energiåtervinning eller 

deponering 

    Ej relevant    Ja   X   Nej Om ”ja, specificera:  

 

Avfallskod för produkten är 1702 

 

Är den levererade varan klassad som farligt avfall?    Ja  X  Nej 
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Övriga upplysningar:  

 

 

11 Innemiljö 
Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:        Varan avger inga emissioner 

Typ av emission Mängd (ug/m2h alt mg/m3h) Mätmetod Kommentar 

4 veckor 26 veckor 

Formaldehyd <2 ug/m2h    Syrahärdande färg 

TVOC 130 ug/m2h   Syrahärdande färg 

Kan varan ge upphov till eget buller?     Ej relevant    Ja   X   Nej 

Kan varan ge upphov till elektriska fält?     Ej relevant    Ja   X   Nej 

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?     Ej relevant    Ja   X   Nej 

Övriga upplysningar: 

 


