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• Aktive produkter er synlig for alle i nobb-vavvs.no
• Nye produkter som blir opprettet skal ha all pålagt informasjon for å kunne bli aktive i nobb-vavvs.no

• Utgåtte produkter er produkter som er synlige for alle og har vært aktive i nobb-vavvs.no og ikke lenger selges
• NRF nummer som tilhører et Utgått produkt kan ikke gjenbrukes på andre produkter

• På vei ut er (Aktive) produkter som er synlige for alle, men der det er produkteier som har satt en Utløpsdato når produktet
går ut av salg og settes automatisk som Utgått i nobb-vavvs.no 
Man har også muligheten til og legge inn erstatningsprodukt på produkter som er På vei ut

• Ikke klar for salg er produkter som ikke har all pålagt informasjon på plass
Når all pålagt informasjon er på plass, først da kan produkteier sende det inn til godkjenning.

• Ikke klar for salg er synlig for Produkteier, NOBB ADM

• Kommer for salg er produkter som har all pålagt informasjon på plass + at produkteier har lagt inn en 
Aktiveringsdato for når den automatisk skal bli Aktivert i nobb-vavvs.no

• Kommer for salg er synlig for Produkteier, Grossister og NOBB ADM

Informasjon om de forskjellige statuser på NRF nr. / Produkter i nobb-vavvs.no
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• Reservert
Er en status produkteier kan bruke hvis man må ha et NRF nummer på produkter med en gang PGR. Av at man må ha det inn i egen  
systemer eller dokumentasjoner før man legger inn påkrevet informasjon på NRF nummer for å få de aktive.

• Påkrevede felter for å få et Reservert NRF nummer er feltene i kolonne A - E og J
• Reservert NRF nummer er kun synlig for Produkteier, NOBB ADM.

• Frigitt 
Er en status for produkter som er registret med feil NRF nummer før de er blitt AKTIVE,
der NRF nummeret er frigitt og kan benyttes på nytt, på andre produkter av alle produkteiere.
Denne statusen brukes kun for å ha historikken riktig i nobb-vavvs.no
Viktig: Det er kun NOBB ADM. som kan frigi NRF nummer som ikke har vært aktive i databasen.

• Frigitt er kun synlig for Produkteier og NOBB ADM

Informasjon om de forskjellige statuser på NRF nr./Produkter i NRF databasen
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• Under arbeid er statusen på innmeldingen for produkter som produkteier jobber med.
• Selv om disse produktene er aktive så blir ikke de berørt før innmeldingen er sendt inn og godkjent 

da vil de Aktive produktene bli oppdatert.
• Skal man opprette nye produkter og ikke trenger NRF nummer med en gang så kan man over tid oppdatere 

all pålagt informasjon før man sender inn innmeldingen til godkjenning for å få tildelt NRF nummer. 

Innmeldinger

• Innsendt da har produkteier sendt innmeldingen til godkjenning. 
• Når statusen er Innsendt så kan fortsatt produkteier trekke tilbake innmeldingen og legge inn mere informasjon,

da vil innmeldingen automatisk bli Under arbeid

• Under behandling da har NOBB adm. Åpnet innmeldingen og da er den ikke lengre tilgjengelig for produkteier i redigeringsmodus. 

• Avslått er innmeldinger eller deler av innmeldinger som er avvist av NOBB adm. ved godkjenning.
• Når noen produkter eller hele innmeldinger blir avvist så blir de sendt tilbake til produkteier med informasjon 

om hvorfor de ble avslått og da har produkteier mulighet til og rette opp feilen og sende det inn på nytt.

Informasjon om de forskjellige statuser på Innmeldinger i NRF databasen
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  Informasjon om de forskjellige statuser på Innmeldinger i NRF databasen

Innmeldinger

• Godkjent da er innmeldingen ok og produktene er oppdatert i nobb-vavvs.no
• En innmelding kan også bli delvis Godkjent, da vil den opprinnelige innmeldingen ha status Godkjent mens de produktene 

som blir avvist vil bli automatisk lagt inn i en ny innmelding og sendt tilbake til produkteier med feilmeldinger som de kan 
rette opp og sende inn på nytt. 

• Slettet er innmeldinger som av en eller annen grund produkteier ikke vil sende inn og setter selv til slettet status. 
• Slettede innmeldinger kan endres tilbake til Under arbeid hvis produkteier ønsker det ved og ta kontakt med NOBB ADM. 

(Det er kun NOBB ADM som kan endre status på Slettede innmeldinger)
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  Følgende opplysninger skal være på produktene

Produkter med egne NRF-nummer skal ha følgende informasjon.
• Produktnavn som beskriver produktet

• ETIM Klasser og produktegenskaper

• Vekt og volum på prisenhet.

• Vekt, volum, logistikkmål og GTIN nr. på alle aktuelle logistikkforpakninger. 

• F-pak, M-pak, D-pak og T-pak.  (F-pak skal legges inn ink. GTIN nummer)
Har man ikke logistikk på M-pak, D-pak, T-pak så må status settes til «Finnes ikke»
på de aktuelle logistikkforpakninger.

• Norsk Tolltariffnummer (8 Siffer) og Varens opprinnelseslands kode.

• Høyoppløslig Produktbilde.

• Dokumentasjon:
Det vil si all dokumentasjon som er relevant for produktene.
EKS: FDV, Produktdatablad, Ytelseserklæring, SDS (Sikkerhetsdatablad).

VIKTIG:
Et produkt må som minimum ha enten et FDV-dokument, Produktdatablad eller Ytelseserklæring.
SDS (Sikkerhetsdatablad) skal være på alle produkter som inneholder farlige stoffer/kjemikalier.

Språk på dokumentasjon:
Produktdokumentasjon, samt anvisninger skal være på Norsk eller Skandinavisk språk (Svensk-Dansk).
7.2.3 Språk (Kilde: Byggevareforordningen 2013)

SDS(Sikkerhetsdatablad) skal være på Norsk.
(Kilde: Miljødirektoratet)
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Følgende opplysninger skal være på Reservedeler

Reservedeler med egne NRF-nummer skal ha følgende informasjon.
• Produktnavn som beskriver Reservedeler (produkt)

• ETIM Klasser og produktegenskaper

• Vekt, volum, logistikkmål og GTIN/EAN nr. på alle aktuelle logistikkforpakninger. 

• F-pak, M-pak, D-pak og T-pak.  (F-pak skal legges inn. ink. GTIN nummer)
Har man ikke logistikk på M-pak, D-pak, T-pak så må status settes til «Finnes ikke»
på de aktuelle logistikkforpakninger.

• Norsk Tolltariffnummer (8 Siffer) og Varens opprinnelseslands kode.

• Høyoppløslig Produktbilde.

• Dokumentasjon: 

Datablad som inneholder følgende informasjon:

Produktnavn, Bilde, beskrivelse av reservedelen og hvilke produkter reservedelen tilhører.

Kontakt informasjon på Leverandør og produsent.      

Se side 23 i denne veiledningen
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Automatisk overføring av SINTEF-dokumentasjon til NRF databasen

Dersom dere selger produkter ved bruk av NRF-nummer, vennligst les informasjonen nedenfor.
Denne informasjonen gjelder kun for produkter som allerede selges ved bruk av NRF-nummer.

NRF-nummer brukes av VA og VVS bransjen i Norge ved salg av produkter.
SINTEF ønsker en liste over NRF-nummer fylt ut på arkfanen "NRF product numbers" for de av deres produkter som omfattes av 
en SINTEF Teknisk Godkjenning (TG), et SINTEF sertifikat (PS/CPR) eller en ETA.
Bruk det SINTEF-nummer som står på TG/PS/CPR/ETA. Du kan også finne dette på SINTEFs nettside www.sintefcertification.no
Bruk så mange linjer som du trenger på Excel-arket.
Vennligst send inn Excel-arket til certification@sintef.no
Eksemplene øverst på regnearket er laget for å forklare hvordan vi ønsker skjemaet fylt ut.

Vi samarbeid med Byggtjeneste as for at SINTEF Teknisk Godkjenning (TG), SINTEF Produktsertifikat (PS), SINTEF CPR sertifikat (CPR) og ETA
som er utarbeidet for byggevarer med NRF-nummer skal bli automatisk tilgjengelig i nobb-vavvs.no
Vi ønsker at SINTEF sertifikater, SINTEF Teknisk Godkjenning og ETA skal overføres automatisk fra SINTEF til nobb-vavvs.no. Ved å gjøre dette oppnår vi at SINTEF 
sertifikater, 
SINTEF Teknisk Godkjenning og ETA blir tilgjengelige for alle brukere av nobb-vavvs.no. 
For å oppnå dette trenger vi å motta NRF-nummer fra alle SINTEF-kunder som selger byggevarer ved bruk av NRF-nummer .
Mange av våre kunder har etterspurt at SINTEFs sertifikater og godkjenninger skal gjøres lett tilgjengelig i nobb-vavvs.no.

1. Dersom dere bruker NRF-nummer ved salg av deres produkter, og dersom dere ikke tidligere har sendt inn dette til SINTEF, ber vi dere fylle ut NRF-nummer i 
vedlagte Excel-skjema og sende til certification@sintef.no
2. Vi ber dere også sende oss NRF-nummer hvis det er nye produkter i produktsortimentet som er knyttet til TG/PS/CPR. Det samme gjelder hvis noen produkter 
knyttet til TG/PS/CPR har gått ut av produktsortimentet
3. Dersom det ikke er endringer i produktsortimentet som er knyttet til TG/PS/CPR ber vi dere skrive dette i e-post til SINTEF når dere sender oss signert kontrakt.

Dersom dere har spørsmål om utfylling av dette skjemaet ber vi deg kontakte oss på certification@sintef.no.
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Automatisk overføring av SINTEF-dokumentasjon til NRF databasen

NRF numbers to SINTEF
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Excel mal
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Klikk på nedtrekks meny, da vil du få disse valgene.
N = For Nye produkter.
E = For Endringer av eksisterende produkter.
U = For og sette produktet Utgått

R = For og Reservere produkter.
Da må 3 felter fylles ut før du sender de til godkjenning og får tildelt NRF nr, når NRF nr. er tildelt da vil
produktene ligge under status Reservere produkter.

Kolonne A
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Kolonne B Kolonne C Kolonne D
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Kolonne E

For og finne Varegruppe 3 så kan man gå inn på produkter 
og følg disse trinnene. se side 14.
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1.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

Slett leverandør i 
søket og du vil få 

opp alle Varegrupper

2.
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Kolonne F

Linker til ETIM verktøy: 
Classification Management Tool

https://viewer.etim-international.com/

https://www.etim-international.com/

Kolonne G Kolonne H

VIKTIG: Legg in riktig ETIM-Klasse versjon 

ETIM Klasse

I arbeidet med å utvikle ETIM modellen i tråd med bransjenes- og produktenes utvikling er også ETIM gjenstand for 
kontinuerlige endringer og oppdateringer. Dette resulterer i at det vil finnes forskjellige versjoner av ETIM. 
ETIM modellen oppdateres fortløpende, men slippes ut i faste versjoner med ca. 3 års mellomrom. Når vi etablerte ETIM 
modellen første gang i databasen, var det ETIM versjon 7 som ble lansert og det er denne vi fremdeles har i bruk. 
Nå er imidlertid ETIM versjon 8 lansert og det er behov for å gjøre en del oppdateringer. For å gjøre det enkelt for 
leverandørene å oppdatere til ny ETIM versjon setter vi nå opp mulighet for versjonshåndtering av ETIM. Dette vil du se 
både i innmeldingene og på produktkortet ved at det er mulig å velge ETIM versjon ned på produktnivå. Dette gjør at du til 
enhver tid kan se hvilken versjon du har fylt ut på hvert enkelt produkt. 

I tillegg til de faste versjonene som ETIM-7 og ETIM-8 er det også satt opp en mulighet 
for en dynamisk ETIM versjon, kalt ETIM Dynamics. 
Dette betyr en ETIM versjon som er under kontinuerlig endring ved at alle endringsforslag av klasser, legges tilgjengelig så 
snart de er godkjent av ETIM International. 
ETIM Dynamics versjonen vil ivareta innovasjon på en helt annet nivå enn de faste versjonene, som kommer med lange 
intervaller. Foruten å gi mulighet til å ta i bruk de siste endringene omgående, gir også bruk av ETIM Dynamics fordeler ved 
at du kan gjøre oppdateringene fortløpende i mindre porsjoner. 
Dette forenkler arbeidet ved endring til ny fast ETIM versjon, de aller fleste endringene er allerede ivaretatt og overgangen 
langt blir mindre arbeidskrevende. 

I en tid hvor egenskaper på produkter har stort fokus gir ETIM mange muligheter og ETIM Dynamics ivaretar altså 
produktinnovasjoner og holder egenskapene på produktene oppdatert.

mailto:supportvavvs@byggtjeneste.no
https://prod.etim-international.com/
https://viewer.etim-international.com/
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Kolonne L

Utvidet produktinformasjon
EKS:
Utvidet beskrivelse av 
produktet.
Selgende tekst.
Tekniskbeskrivelse.

Kolonne M Kolonne N
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Kolonne O Kolonne QKolonne P
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Kolonne R Kolonne S Kolonne T Kolonne U Kolonne V Kolonne W

F-pak skal alle felter legges inn ink. GTIN nummer
«Forbrukerforpakning», enheten som gjerne kjøpes av forbruker  og som skannes i butikkassen (POS), 
eller kjøpes hos håndverker  eller entreprenør. En F‐pak skal alltid kunne pakkes som ett kolli,  der hvor 
dette ikke er mulig skal de enhetene som ikke kan inngå  i ett samlekolli utstyres med eget NRF og GTIN 
nummer. I VVS og  VA‐bransjen betegnes denne ofte som minste salgbare enhet eller  «salgsenhet».  
F‐pak kan også komme i en‐ eller flerpakninger. 

GTIN Se side 23
i denne veiledningen

Kolonne YKolonne X
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Kolonne Z Kolonne AA Kolonne AB Kolonne AC Kolonne AD Kolonne AE

M‐Pak  
Har ikke produktet M‐pak så må man velge Finnes ikke.
«Mellomforpakning», enheten (f.eks. pose) som kan omsettes i  VVS og VA‐bransjen fra, grossist, 
butikk/lager og anleggsplass. Denne  inneholder flere F‐pak. (For M‐pak finnes det også noen 
spesial‐ varianter) Ikke alle produkter har både M‐pak og D‐pak

Kolonne AF Kolonne AG Kolonne AH
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Kolonne AI Kolonne Aj Kolonne AK Kolonne AL Kolonne AM Kolonne AN Kolonne AO

D‐Pak
Har ikke produktet D‐pak så må man velge Finnes ikke.
«Detaljistforpakning», enheten (kartong) som kan omsettes i VVS og VA‐bransjen fra 
produsent/leverandør, grossist, butikk/lager og  anleggsplass. Hvis produktet også har M‐pak, 
inneholder denne  flere M‐pak. Hvis produktet ikke har M‐pak, inneholder denne flere F‐pak
(For D‐pak finnes det også noen spesialvarianter) Ikke alle  produkter har både M‐pak og D‐pak

Kolonne AP Kolonne AQ
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Kolonne AR Kolonne AS Kolonne AT Kolonne AU Kolonne AV Kolonne AWKolonne AX Kolonne AY

T‐Pak
Har ikke produktet T‐pak så må man velge Finnes ikke.
«Transportforpakning» (f.eks. pall), enheten som transporteres  
mellom aktørene i verdikjeden.  T‐pak inneholder som oftest flere 
D‐pak, men kan i enkelte tilfeller kun inneholde F‐pak. 

Kolonne AZ Kolonne BA
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VIKTIG

VA/VVS Bransjen er i stor digital endring og krav til standarder innføres på de fleste produktområder. 
Dette for å sikre at innsamling, deling, import samt datastruktur på informasjonen er uniform og klargjort for enkel digital distribusjon.

GTIN nummer kreves for å sikre unik, varig og helst internasjonal identifikasjon av produkter. 
Byggenæringen har allerede innført krav til GTIN nummer på produkter, dette kravet kommer også stadig fra flere aktører. 
Utfordringen med masterdata er at i det øyeblikket markedet stiller krav til spesifikk informasjon er det egentlig for sent å
starte innhenting av informasjonen. 

Dette er bakgrunnen for at vi i nobb-vavvs.no har bestemt at alle må ha GTIN nummer minimum på minste salgsenhet F-pak.

Det viktigste nå er å få GTIN nummer på plass, derfor aksepterer vi at leverandører som ikke får GTIN fra sine produsenter, 
kjøper dette selv av GS1 Norge. 
Det er ikke lenger et krav at GTIN strekkoden må være på produktet/emballasjen, kun at det registreres et gyldig GTIN nummer i 
nobb-vavvs.no og gjerne også i dokumentasjonen. 
Kostnaden for GTIN nummer er ikke stor, så det bør være overkommelig for de fleste. 

Vi håper på forståelse for dette og ser frem til å få 100% GTIN dekning i nobb-vavvs.no, slik at vi er godt skodd for kravene som kommer 
på alle typer produkter. 

Link til GTIN veileder vil bringe byggebransjen fremover
Link til Her er de nye retningslinjene for produktmerking
De nye retningslinjene finner du her
Engelsk versjon av dokumentet finner du her

Krav til GTIN (EAN) nummer på F-pak

mailto:supportvavvs@byggtjeneste.no
https://www.gs1.no/kom-i-gang/gtin-mer-enn-bare-et-nummer
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https://www.gs1.no/vare-bransjer/nytt-om-bransjene/her-er-de-nye-retningslinjene-for-produktmerking
https://www.gs1.no/sites/gs1/files/user/Dokumenter/Brukerveiledninger/guideline_sgtin_og_rfid_v1.1_norsk.pdf
https://www.gs1.no/sites/gs1/files/user/Dokumenter/Brukerveiledninger/guideline_sgtin_og_rfid_v1.1_english.pdf
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Informasjon om GTIN (EAN) nummer

GS1 artikkelnummer (GTIN)
http://www.gs1.no/gtin

GTIN nummer (Global Trade Item Number) brukes til å gi produkter ett unikt nummer.
Ved å legge ett GTIN inn i strekkode kan dette leses med en strekkodeleser. 
Artikkelnummeret kan også være knyttet til mer informasjon om objektet i en database.

Identifiser forpakninger og tjenester med GTIN
Når ett objekt er identifisert med GTIN er det gitt et unikt nummer som er aldri det samme som et nummer fra en annen leverandør. 
Det gjør at to artikler ikke kan forveksles med hverandre. 
Dette gjør det enklere å bestille, selge og håndtere produkter i verdikjeden. 
Derfor skal alltid hvert nivå i ett forpakningshierarki ha sitt unike GTIN, det vil si, Forbrukerpakning (F-pak), Mellompakning (M-pak), 
Distribusjonspakning (D-pak) og Pall (T-pak).

GTIN-13 er det mest vanlige GTIN og brukes til å identifisere objekter, for eksempel forbrukerforpakninger (F-pak), 
Mellompakning (M-pak),  Distribusjonsforpakninger (D-pak) og Paller (T-pak). 

For å identifisere objekter med GTIN-13, må bedriften abonnere på GS1 Leverandørnummer fra GS1 Norway.

mailto:supportvavvs@byggtjeneste.no
http://www.gs1.no/gtin
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Kolonne BB

Link: UNSPSCLink: Toll(Customs)
Landskoder finner du i NRF‐Excel malen

Link: Søk i tolltariffen

Kolonne BC Kolonne BD

mailto:supportvavvs@byggtjeneste.no
http://www.gs1.no/support/standardbibliotek/dele/unspsc
https://www.toll.no/no/bedrift/import/tollfrihet/slik-far-varen-opprinnelsesstatus/
https://tolltariffen.toll.no/tolltariff
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Kolonne BE Kolonne BF
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Kolonne BG Kolonne BH Kolonne BI
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FDV-produkt dokumentasjon skal kun være på produkter som trenger en form for Forvaltning, Drift og Vedlikehold.
Produkter som ikke trenger Forvaltning, Drift og Vedlikehold skal ha Produktdatablad.

FDV informasjon i den hensikt å gi byggverkets eier tilfredsstillende informasjon for best mulig vedlikehold i driftsfasen av egne 
byggevarer. 
Slik forenklet FDV-produkt dokumentasjon kan omfatte informasjon og råd om rengjøring og rengjøringsmetoder, fuktbestandighet, 
vedlikeholds instruks og -intervall, vilkår for garanti mv. 
På denne måten vil leverandøren bistå med egen kunnskap om egne produkter overfor byggverkets eier. 

En slik FDV-dokumentasjon for byggevarer vil selvsagt variere fra produkt til produkt,
men skal dreie seg om følgende hovedområder: 

FDV-produkt dokumentasjon skal består av følgende innhold:
1. Produktbeskrivelse – Produktbilde - Produktegenskaper – Teknisk data - Bruksområder. 
2. Anvisninger for drift og vedlikehold - rengjøring og rengjøringsmetoder for produktet.
3. Kontaktinformasjon på Leverandør/Produsent.

I Norge skal FDV-produkt dokumentasjon være på norsk, svensk eller dansk språk.

Informasjon om FDV-dokument

mailto:supportvavvs@byggtjeneste.no
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Informasjon om Produktdatablad

Produktdatablad skal kun være på produkter som ikke har noen form for Forvaltning, Drift og Vedlikehold.
Produkter som trenger Forvaltning, Drift og Vedlikehold skal ha FDV-produkt dokumentasjon.

Produktdatablad for byggevarer vil selvsagt variere fra produkt til produkt, men skal dreie seg om følgende hovedområder: 

Produktdatablad skal består av følgende innhold:
1. Produktbeskrivelse – Produktbilde - Produktegenskaper – Teknisk data - Bruksområder. 
2. Kontaktinformasjon på Leverandør/produsent.

I Norge skal Produktdatablad være på norsk, svensk eller dansk språk.

mailto:supportvavvs@byggtjeneste.no
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Veiledning til byggevareforordningen (Direktoratet for byggkvalitet)

I tillegg til CE-merking skal produsenten utarbeide en ytelseserklæring. 
Ytelseserklæringen er et dokument som inneholder omfattende informasjon om byggevaren, produsenten, hvilken harmonisert teknisk 
spesifikasjon som er lagt til grunn, hvilket system for vurdering og verifikasjon av ytelse som gjelder, og hvilke(t) tekniske kontrollorgan(et) 
som har vært benyttet. Ytelseserklæringen skal alltid inneholde følgende opplysninger:

Ytelseserklæringen (DOP) skal alltid inneholde følgende opplysninger:
1. produkttype
2. vareidentifikasjon (type-, parti-, eller serienummer)
3. tiltenkt bruk av byggevaren
4. navn, registrert varemerke og adressen til produsenten
5. hvilket system for vurdering og kontroll ytelse som er benyttet
6. identifisering av sertifiserings- eller prøvingsorgan, dersom det er aktuelt
7. henvisning til den relevante harmoniserte produktstandarden eller til den europeiske tekniske vurderingen
8. byggevarens ytelse(r)

I Norge skal ytelseserklæringen være på norsk, svensk eller dansk språk.

Informasjon om Ytelseserklæringen (DOP) 
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Er et lovpålagt følgeskriv som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av et farlig kjemikalie.

Sikkerhetsdatablad skal sette dem som jobber med, eller i nærheten av, farlige kjemikalier i stand til å sikre seg mot helseskader.

Den som framstiller, importerer eller leverer kjemikalier har plikt til å legge ved sikkerhetsdatablad ved første gangs levering og ved senere endringer.
Sikkerhetsdatablad ble tidligere kalt Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad. Kanskje mest kjent under forkortelsen HMS – datablad. 
I dag er den mest brukte forkortelsen, SDS.

Dagens krav til kjemikaliedokumentasjon har ført til at et sikkerhetsdatablad kan inneholde flere hundre sider. 
Heldigvis er ikke all informasjon like relevant. 
For at du enklere skal kunne finne frem til de viktigste punktene, har vi laget en oversikt over de 7 viktigste.

Kjemikalier
Er en felles betegnelse for kjemiske stoffer og stoffblandinger.
Kjemikalier forekommer i naturlig tilstand eller de kan være industrielt fremstilt. 
I dag bruker vi flere kjemikalier enn noen gang, både hjemme og på jobb.

Vi snakker i hovedsak om farlige kjemikaler som kan utgjøre en fare for arbeidstakers sikkerhet og helse. 
Det vil si kjemikalier som kan være etsende, giftige, arvestoffskadelige, reproduksjonsskadelige, allergifremkallende og irriterende eller 
som kan fremkalle eller øke hyppigheten av kreft.

Man kan bli eksponert for kjemikalier ved innånding, gjennom huden, eller ved svelging. 
Hva som er faren beror på kjemikaliens egenskap, og hvordan og hvor lenge blir eksponert.

Informasjon om SDS - Sikkerhetsdatablad
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18. mars 2021 33

  

  

Telefon: + 47 23 11 44 00  - E-postadresser: supportvavvs@byggtjeneste.no

Kolonne BN Kolonne BO

SINTEF Teknisk Godkjenning (TG)      og       SINTEF Produktsertifikat (PS) 
skal ikke legges inn her.

Se side 8 og 9 i denne veiledningen ang: 
Automatisk overføring av SINTEF‐dokumentasjon fra 

SINTEF til nobb-vavvs.no

Kolonne BP Kolonne BQ
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Det europeiske kjemikalieregelverket REACH omfatter registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier. Dette regelverket 
gjelder i Norge gjennom EØS-avtalen og er gjennomført i REACH-forskriften.

Under REACH skal industrien registrere sine stoffer til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA. 
Industrien har ansvaret for å dokumentere egenskapene til stoffene og vise hvordan disse kan håndteres på en trygg måte for helse og miljø. 
Myndighetene gjennomgår industriens dokumentasjon og regulerer de farligste stoffene. 
Stoffer som er i omfattende bruk og medfører fare for eksponering av mennesker og miljø underlegges krav om godkjenning. 
Stoffer med uakseptabel risiko er/vil bli helt eller delvis forbudt å omsette og bruke. 
Kravene i regelverket vil føre til at informasjon om kjemiske stoffers farlige egenskaper blir lett tilgjengelig for myndighetene og publikum.

Informasjon om Kjemikalieregelverket REACH
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RoHS er et direktiv som innebærer et forbud mot kadmium, bly, kvikksølv, seksverdig krom, polybromerte bifenyler og 
polybromerte difenyletere i visse typer elektriske og elektroniske produkter fra 1.7.2006. 
Det finnes imidlertid mange unntak, for eksempel produkter som blir brukt i medisinsk sammenheng. Wikipedia

RoHS‐direktivet: bruk av farlige stoff i elektrisk og elektronisk utstyr

Informasjon om RoHS-direktivet

http://www.europalov.no/rettsakt/rohs‐direktivet‐bruk‐av‐farlige‐stoff‐i‐elektrisk‐elektronisk‐utstyr/id‐3888
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The Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) er et internasjonalt anerkjent verktøy som kan anvendes for å beregne 
og rapportere klimagassutslipp. Verktøyet blir i økende grad brukt for å møte nye regulatoriske krav, som skal lede 
økonomisk vekst i en mindre karbonintensiv retning, og for å fremme innovasjon og lederskap i næringslivet.

Informasjon om GHG Protocol

https://ghgprotocol.org/

mailto:supportvavvs@byggtjeneste.no
https://ghgprotocol.org/
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Kontakt informasjon:
NOBB-VAVVS.no

Telefon: + 47 23 11 44 00
E-postadresser: supportvavvs@byggtjeneste.no
Byggtjeneste AS 
Stensberggata 27 
0170 Oslo
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