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Dessa krav ersätter MKB:s tidigare avvecklingslista och ska användas i egen verksamhet, i MKB:s miljöregler 
vid upphandling, samt i miljökraven för nyproduktion.  

Handläggare: Jenny Holmquist, miljöcoach   

MKB Fastighets AB 

Krav på ämnen som är farliga för hälsa och miljö  
 
Det ingår i MKB:s miljöpolicy att arbeta för att minska användandet av ämnen som är farliga 
för hälsa och miljö. I detta arbete har vi valt att utgå från Kemikalieinspektionens kriterier för 
miljö- och hälsofarliga egenskaper enligt Prioriteringsguiden, PRIO.  
 
Följande krav gäller:  
  
- Produkter och varor ska inte innehålla ämnen som uppfyller kriterierna för utfasnings-

ämne (U) eller prioriterat riskminskningsämne (R) enligt Kemikalieinspektionens 
Prioriteringsguide – PRIO. Kriterierna finns på www.kemi.se/prio. 

 
- Undantag för utfasningsämne görs endast om alternativ inte finns. För 

riskminskningsämnena gäller att undantag i vissa fall kan accepteras om befintligt 
alternativ inte är likvärdigt och man kan visa att riskerna minimeras. För samtliga 
avvikelser gäller att de ska anmälas och godkännas av MKB innan produkten används.  
 

- Som ett alternativ till egen granskning mot PRIO:s kriterier gäller att produkter och varor 
registrerade i BASTA är godkända att använda. Detta gäller även byggprodukter, trots att 
BASTA har något lägre krav än PRIO för byggprodukter. I BASTA har byggbranschen 
gått samman om avveckling av särskilt farliga ämnen (www.bastaonline.se). BASTA:s 
kriterier bygger på PRIO samt kriterier för högsta haltgräns för förekomst av U- och R-
ämnen.  

 
Dessutom gäller följande:  
      
- I nyproduktion och större ROT-objekt ska koppar inte användas i tillämpningar där det har 

kontakt med utgående vatten. Undantag kan medges för inkopplingsrör mellan stam och 
blandare. För förändringar i befintligt bestånd är målsättningen också att undvika koppar i 
tillämpningar som har kontakt med utgående vatten, men beslut tas från fall till fall.   

 
- Kemiska bekämpningsmedel ska inte användas i utemiljön.  
      
- Mängden organiska lösningsmedel bör begränsas.   
 
- PVC ska undvikas 
 
 
Läs gärna dokumentet ”Vägledning och bakgrund till MKB Fastighets AB:s krav på ämnen 
som är farliga för hälsa och miljö”, för mer information om våra krav och hur man kan jobba 
med dem. Denna återfinns på www.mkbfastighet.se samt på MKB:s intranät.  
 


