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Allmänna miljöregler 
Kraven nedan gäller entreprenörens organisation och den verksamhet som entreprenören bedriver 

enligt kontrakt. Kraven gäller också samtliga underentreprenörer, projektörer och leverantörer i alla 

led. 

1. Miljöpolicy 
MKB lägger stor vikt vid att entreprenör med personal är insatt, förstår och följer MKB:s miljöpolicy, 

som finns på MKB:s hemsida https://www.mkbfastighet.se/globalassets/dokument/om-

mkb/mkb_miljopolicy.pdf .   

2. Systematiskt miljöarbete 
Entreprenören ska i företagets verksamhet bedriva ett systematiskt miljöarbete. Detta innebär att 

följande ska finnas: 

1. Miljöpolicy 

 som är daterad och antagen av ledningen 

 som innehåller ett åtagande om ständig förbättring 

2. Uppgifter om vad i företagets verksamhet som har eller kan ha en betydande påverkan på miljön. 

3. Beslutade mål och åtgärder för att nå förbättringar i fråga om miljöpåverkan och risker samt plan 

för när dessa ska genomföras. 

4. Rutiner för 

 uppföljning av miljöarbetet 

 hantering av avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder 

 kompetensutvecklingsplan för personalen med avseende på miljöhänsyn och energibesparing 

Punkterna 2 till 4 ska vara relevanta för den offererade delen av företagets verksamhet. Avvikelse 

från kravet anses föreligga om det under kontraktstiden konstateras att entreprenören saknar delar 

av ett systematiskt miljöarbete, som det definieras i de fyra punkterna i kravet. 

3. Fordon 
MKB ställer nedanstående krav på fordon som används för uppdrag åt MKB. MKB krav är likvärdiga 

de krav som vår ägare Malmö stad ställer på fordon som används för uppdrag åt dem.  Miljözon i 

Sverige ska följas och gäller tunga lastbilar och bussar. Miljözonerna och Malmö stads fordonskrav 

finns på www.malmo.se och bifogas inte. 

3.1. Drivmedel 

Dieselbränsle och bensin ska uppfylla kraven för miljöklass 1 eller likvärdigt. 

Alkylatbränsle ska användas för motorerna i bensindrivna arbetsmaskiner och arbetsredskap i de fall 

dessa inte är försedda med katalytisk rening. 

https://www.mkbfastighet.se/globalassets/dokument/om-mkb/mkb_miljopolicy.pdf
https://www.mkbfastighet.se/globalassets/dokument/om-mkb/mkb_miljopolicy.pdf
http://www.malmo.se/
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Bränslen som bidrar till minskad energiåtgång eller förbättrad miljöprestanda men som inte till alla 

delar uppfyller kraven för miljöklass 1 kan få användas efter överenskommelse med beställaren. 

Avvikelse från kravet anses föreligga om drivmedel som inte är tillåtet används inom entreprenaden. 

3.2. Lätta fordon (totalvikt under 3,5 ton) 

Personbilar med högre utsläpp av koldioxid än 200 g/km ska inte användas. Lätta lastbilar med högre 

utsläpp av koldioxid än 250 g/km ska inte användas. Lätta fordon som är äldre än 8 år ska inte 

användas. Undantag från ålderskravet ska beviljas av beställaren.  Avvikelse från kravet anses 

föreligga om fordon som inte uppfyller kontraktsvillkoret påträffas.  

3.3. Tunga fordon (totalvikt över 3,5 ton) 

Tunga fordon ska uppfylla kraven enligt Euro V eller senare Euro-krav.  

3.4. Arbetsmaskiner 

Motorerna i dieseldrivna arbetsmaskiner som omfattas av EU:s regelverk ska uppfylla kraven enligt 

Steg llIA eller senare Steg-krav. 

Motorerna i bensindrivna arbetsmaskiner som omfattas av EU:s regelverk ska uppfylla kraven enligt 

Steg ll eller senare Steg-krav. 

Motorerna i arbetsmaskiner som inte omfattas av EU:s regelverk får vara högst 6 år gamla. 

Beställaren kan medge undantag för maskiner som används mycket sparsamt och/eller som har en 

lång ekonomisk livslängd.  

4. Material och produktval  
I enlighet med MKB Fastighets AB:s krav på ämnen som är farliga för hälsa och miljö gäller följande:  

Material och produkter ska anpassas så att de passar med befintliga material, system och 

fuktförhållanden. Materialvalen ska alltid beslutas i samråd med uppdragets beställare. 

4.1. Kemiska produkter 

Entreprenören ska föra förteckning över de märkningspliktiga kemiska produkter som används.  

Kemiska produkter ska hanteras i enlighet med säkerhetsdatabladen.  

4.2. Produkter och varor 

Produkter och varor ska inte innehålla ämnen som uppfyller kriterierna för utfasningsämne eller 

prioriterat riskminskningsämne enligt Kemikalieinspektionens Prioriteringsguide. Leverantören ska 

granska sina produkter mot dessa kriterier. Som ett alternativ till egen granskning mot PRIO:s 

kriterier gäller att produkter och varor registrerade i BASTA är direkt godkända att använda.   

Om Sunda Hus används för att granska produkterna enligt ovanstående kriterier så godtar MKB 

samtliga produkter som i Sunda Hus bedömning får helhetsbedömning A eller B. 

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. Alla avvikelser ska anmälas till och godkännas av beställaren innan produkten 

används.  
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4.3. Särskilda bestämmelser gällande produkter och varor 

I nyproduktion och större ROT-objekt ska koppar inte användas i tillämpningar där det har kontakt 

med utgående tappvatten. Undantag kan medges för kopplingsledningar mellan stam och 

förbrukare. För förändringar i befintligt bestånd är målsättningen att undvika koppar i tillämpningar 

som har kontakt med utgående vatten, men beslut tas av beställaren. 

Mängden organiska lösningsmedel bör begränsas och PVC bör undvikas.  

Där så är möjligt bör kross användas istället för naturgrus.  

Golvmattor 

Golv som t.ex. parkett, klinkers, plast- och vinylmattor ska de vara fria från PVC och hormonstörande 

ämnen (till exempel ftalater). MKB bedömer att vinylmattan Purline Element Eco uppfyller kravet.  

 

För golv som läggas i lägenheter gäller följande:  

 I kök och hall ska plast/vinylmatta eller parkett läggas. Klinkers kan läggas i enstaka fall, 

beställaren beslutar utifrån lokala strategier och lägenhetens förutsättningar.  

  I badrum ska klinkers läggas. 

 I vardagsrum och sovrum ska parkett läggas.    

 

För golv som läggas i lokaler och kontor gäller följande: 

Bassortimentet är parkett, klinkers och plast/vinylmatta. Dessa golv ska läggas i enlighet med kraven 

för lägenheter. Vid behov får övriga material (t.ex. textilmatta) användas efter samråd och 

godkännande från miljösamordnaren.   

4.4. Miljömärkning 

Miljömärkta produkter och material ska företrädesvis användas om sådana finns. Används produkter 

med miljömärkningar från Bra Miljöval, Svanen eller EU-blomman så behövs ingen ytterligare 

granskning av produktens innehåll.  

5. Förekomst av farliga ämnen i byggnaderna 
I byggnaderna kan det förekomma byggnadsmaterial och produkter som kräver en särskild hantering 

för att minska spridningen av farliga ämnen till miljön. 

Entreprenören ska generellt vara vaksam över förekomst av farliga ämnen och vid misstanke om 

förekomst ska MKB informeras omgående. Misstanken verifieras genom t ex provtagning som MKB 

bekostar. Planering av omhändertagande av farliga ämnen ska ske i samråd med beställaren och 

enligt gällande regler och lagkrav. Kopia på resultat av nya provtagningar ska skickas till MKB:s 

miljösamordnares email på miljo@mkbfastighet.se. På analysresultatet ska det tydligt framgå var 

provet är taget. 

5.1. Asbest 

Asbest förutsätts finnas i alla byggnader uppförda före 1982 och provtagning krävs alltid vid arbete 

som inkluderar utrivning av byggnadsmaterial i form av golvmattor, klinker, kakel, rörisolering, 

fasadbeklädnad samt branddörrar innan arbetet startar. Omfattning av provtagning ska bestämmas i 

samråd med beställaren och på MKB:s bekostnad.  
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Provsvar skickas till asbest@mkbfastighet.se. Provsvaren ska alltid märkas med gatuadress, 

gatunummer, lägenhetsnummer och uppgifter om var provet är taget (till exempel i vilket rum).  

MKB ska informera berörda kunder om asbestsanering innan den påbörjas och under arbetet. 

Sanering ska ske enligt AFS 2006:1 om Asbest. 

Kvitto på att asbestavfall har lämnats till godkänd avfallsmottagare ska bifogas saneringsfakturan. 

Utan bifogat kvitto betalas inte fakturan. 

5.2. PCB 

PCB-inventering och sanering av massor med mer än 500 vikt-ppm PCB är utförd av MKB. PCB-

massor med halter 50-500 vikt-ppm ska avlägsnas vid renovering, ombyggnad eller rivning när det är 

aktuellt. Vid rivning/ombyggnad som berör fogar i fasad och fönster/dörrar ska entreprenören 

efterfråga PCB-status från beställaren i god tid innan arbete påbörjas.  Byggnader innan 1979 kan 

eventuellt innehålla PCB.  

5.3. Förorenad mark 

Om förorenad mark upptäcks ska beställaren underrättas omgående, för anmälan till 

miljöförvaltningen. 

 

Stadsodling får inte anläggas där det finns risk för förorenad mark. Förorenad mark kan förekomma: 

 vid fasader som innehåller PCB eller som sanerats från PCB 

 i tryckimpregnerat trä/slipers 

 vid gator som har eller har haft hög trafikbelastning.  

Vid anläggning av stadsodling ska prov på jord tas för att säkerställa att den inte är förorenad eller 

bytas ut direkt (till exempel genom att tillföra ny jord i pallkragar). Undantag beviljas av MKB:s 

miljösamordnare.   

5.4. Asfalt/tjära 

Asfalt lagd tidigare än 1974 i Malmö kan innehålla stenkolstjära förorenad med poly-aromatiska 

kolväten (PAH). Vid borttagning av asfalt lagd innan 1974, eller om man är osäker på asfaltens ålder, 

så ska kommunens bedömningskriterier för provtagning och omhändertagande följas.  

Bedömningskriterierna hittar du på länken http://malmo.se/Foretagande--jobb/Driva--utveckla-

foretag/Tillstand--regler/Verksamheter-med-anmalningsplikt/Verksamheter-med-sarskilda-

miljokrav/Rivningsverksamhet/Sorteringsguide-for-farligt-avfall/A-O-lista/Asfalt.html.  

Papptak kan innehålla förorenat asfalt och tjära. Därför ska tak med papptak alltid prov tas för att få 

reda på om taket är förorenat eller ej.   

5.5. Köldmedia 

Certifierade företag ska anlitas och utföraren ska ha ett personcertifikat för hantering av köldmedia.  

Nyinstallation, påfyllning eller annan förändring av installerad mängd köldmedia ska anmälas till 

beställaren.  

Kopia ska skickas till MKB:s miljösamordnare, miljo@mkbfastighet.se. I anmälan ska framgå:  

 Uppgifter om aggregatet (fastighet, adress, aggregatets beteckning, datum för ingrepp) 

http://malmo.se/Foretagande--jobb/Driva--utveckla-foretag/Tillstand--regler/Verksamheter-med-anmalningsplikt/Verksamheter-med-sarskilda-miljokrav/Rivningsverksamhet/Sorteringsguide-for-farligt-avfall/A-O-lista/Asfalt.html
http://malmo.se/Foretagande--jobb/Driva--utveckla-foretag/Tillstand--regler/Verksamheter-med-anmalningsplikt/Verksamheter-med-sarskilda-miljokrav/Rivningsverksamhet/Sorteringsguide-for-farligt-avfall/A-O-lista/Asfalt.html
http://malmo.se/Foretagande--jobb/Driva--utveckla-foretag/Tillstand--regler/Verksamheter-med-anmalningsplikt/Verksamheter-med-sarskilda-miljokrav/Rivningsverksamhet/Sorteringsguide-for-farligt-avfall/A-O-lista/Asfalt.html
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 Typ av anläggning (kyl, frys, värmepump, luftkonditionering, etc) 

 Typ av ingrepp (installation, reparation, skrotning, övrigt) 

 Uppgifter om företaget som har utfört ingreppet (namn, adress, telefonnummer, 

organisationsnummer, utförare (personnamn)) 

Dessutom ska följande information bifogas: 

 Intyg från utföraren på vad som är gjort 

 Intyg på utförd läckagekontroll 

 Uppgift om eventuell påfylld mängd och typ av köldmedia 

 Uppgift om eventuell omhändertagen mängd och typ av köldmedia 

 Eventuellt skrotningsintyg 

 Information om eventuellt nytt aggregat inklusive mängd och typ av köldmedia 

 Kopia på anmälan till miljöförvaltningen i förekommande fall 

 Kopia på företags- och personcertifikat för anlitat företag 

6. Energi 
I MKB:s fastighetsbestånd är många injusteringar för uppvärmningssystem och varmvattencirkulation 

utförda med fasta strypdon. Utför man arbeten i dessa system ska alltid injustering återställas eller 

vid behov förnyas. 

Beställaren kan upplysa dels om injustering skett, dels om vilken metod som använts i respektive 

byggnad.   

Vid installationer ska strävan vara att hitta det mest energieffektiva alternativet med hänsyn till vad 

som är ekonomiskt rimligt. Diskutera gärna alternativ med beställaren. 

Upptäckta fel i systemen/byggnaderna som medför ökad energianvändning ska rapporteras till 

beställaren, oavsett om de är kopplade till det aktuella uppdraget eller inte. 

7. Legionellaförebyggande arbete 
MKB:s riktlinjer för legionellaförebyggande arbete ska följas. Riktlinjerna finns på hemsidan 

https://www.mkbfastighet.se/globalassets/dokument/bo-hos-oss/legionellariktlinjer-inklusive-

checklista-version-2013-09-27.pdf. 

8. Fuktskador  
För att säkra en god inomhusmiljö ska påväxt av svamp/mögel vid fuktskador inne i lägenheter alltid 

fungicidbehandlas (eller motsvarande). Detta då svamp och mögel kan fortsätta emittera sporer även 

efter uttorkning. Vid fuktskador i annan del av byggnaden bedöms behovet av behandling från fall till 

fall, utifrån hänsyn till påverkan på de boendes inomhusmiljö. Bedömingen görs i samråd med 

beställaren.  

9. Ventilation 
Vid uppdrag som påverkar befintlig ventilation ska arbetet utföras så att funktionen säkras.  

 

https://www.mkbfastighet.se/globalassets/dokument/bo-hos-oss/legionellariktlinjer-inklusive-checklista-version-2013-09-27.pdf
https://www.mkbfastighet.se/globalassets/dokument/bo-hos-oss/legionellariktlinjer-inklusive-checklista-version-2013-09-27.pdf
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10.  Utemiljö 
Gamla träd ska bevaras. Storträd och jätteträd, stamdiameter över 0,5-1 m, ska aldrig huggas ned. 

Undantag beslutas av beställaren. Nedtaget träd ska kompenseras med 2 nya träd.  

Vid utbyte eller förnyelse ska växter som är kända för att ge allergiska reaktioner undvikas. Växter 

med ätliga frukter eller bär ska prioriteras. Val av placering och typ av växter ska ske i samråd med 

beställaren.   

Ogräsbekämpning ska utföras genom termisk (t.ex. Spuma, gasolbränning eller likvärdigt) och 

mekanisk bekämpning. Kemisk bekämpning är inte tillåten. Rapport med förslag på åtgärder som kan 

utföras för att minska behovet av ogräsbekämpning ska årligen skickas/mailas till respektive 

förvaltare som tar ställning till behovet av föreslagna åtgärder.   

Material av lärkträ ska inte kemiskt behandlas.  

Vid halkbekämpning av källarhalsar ska salt användas, då singel samlas i brunnar eller försvårar 

öppnandet av dörrar. Vid garagenedfarter ska användas en blandning av singel och salt. På gångar, 

bilplatser och entréer ska singel användas. För övriga område kan kubisk singel 2-4 mm eller sand 

användas. Salt får endast användas på övriga områden i undantagsfall och då i samråd med 

beställaren. 

Lövblåsmaskiner får användas på hårdgjorda ytor för att blåsa ut löv till omgivande vegetation. För 

att få ner löven i marken ska lövtuggning med direkt återförsel eller malning utföras i de fall det är 

lämpligt.  

Lövtuggning med direkt återförsel ska ske i de fall det är lämpligt. 

Trädgårdsavfall ska återvinnas/komposteras på plats genom mulning, malning eller annan likvärdig 

metod. Kan vegetationen inte ta hand om trädgårdsavfallet ska det lämnas till företagets kompost 

alternativ till avfallsmottagare för kompostering.  

Samlat singel och krossmaterial från vägar vid vårstädning ska lämnas till godkänd avfallsmottagare. 
Kvitto på inlämnat avfall ska lämnas som bilaga till faktureringen och tippkostnaden ingår inte i 
kontraktssumman utan ersätts separat. 

Entreprenören ska ta jordprover på de ställen som ska gödsla och skicka dem för analys metoden 
AL(ammonium laktat). Gödsling ska utföras efter beräkning av vad analyserna anser att markerna 
saknas. Typ gödsel ska vara organsikt gödsel eller krav-gödsel. 

11.  Avfallshantering 
Avfall ska om inget annat angivits sorteras enligt basnivån i Sveriges Byggindustriers Resurs- och 

avfallsriktlinjer vid byggande och rivning. Uppkomst av restprodukter och spill ska minimeras.  

Dokumentation på avlämnade mängder farligt avfall och transportdokument ska bifogas fakturan. Av 

kvittot ska framgå vilket objekt avfallet kommer från samt mängd, typ och mottagare.   

I första hand ska returemballage användas. Om returemballage inte kan användas ska emballaget 

vara anpassat till byggplatsens källsorteringssystem. Entreprenören äger inte rätt att utnyttja 

permanenta anordningar för soptömning, om inte annat överenskommits med beställaren. Avfall ska 

källsorteras, transporteras och omhändertas enligt gällande regler.  
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Farligt avfall får inte lämnas kvar hos kund över natten vid arbeten som tar mer än en dag.   

12.  Utsläpp 
Entreprenören ska aktivt förebygga miljöstörande utsläpp. Färgrester är farligt avfall, och ska 

behandlas i enlighet med detta, om inte annat överenskommits med beställaren. Vid miljöstörande 

utsläpp ska beställaren omgående kontaktas. 

13.  Dialog/Uppföljning/Egenkontroll 
MKB har en ständigt pågående process för att förbättra miljöarbetet inom den egna verksamheten.  

Vid begäran från MKB ska entreprenörens hantering av miljökrav samt tillämpliga lagkrav kunna 

redovisas. Relevant dokumentation ska kunna uppvisas, t ex säkerhetsdatablad eller 

byggvarudeklarationer för använda produkter, transportdokument för farligt gods, kvitto på 

avlämnade mängder avfall och schaktmassor, utdrag ur vägtrafikregistret o dyl.  

Vid begäran från MKB ska entreprenören medverka i och tillhandahålla relevant dokumentation för 

miljörevision av ovanstående krav. Beställaren ska även kunna ta del av entreprenörens revisioner i 

den mån dessa berör uppdraget. 

Beställaren kan komma att granska entreprenörens egenkontroll.  

14.  Riktlinjer för etablering av gröna tak    
 Vid lutning över 25 grader på taket ska dialog föras med MKB för att välja ett system som 

garanterar förhindring av erosion. Nylonnät i substratskiktet ses inte som fullgott erosionsskydd.  

 Vid anläggande av grönt tak med mer än 60 mm substratdjup ska rotresistent lager användas för 
att skydda underliggande takmembran. Detta ska inte innehålla PVC. Alternativt ska ett rotsäkert 
tätskikt finnas – kontrollera detta med beställare eller tätskiktsleverantör.  

 Vegetationsmattor ska monteras på ett sätt som motverkar vindlyft.  

 MKBs mål är att ha stor artrikedom på taken och val av växter ska ske i samråd med beställare. 
Växtlista ska alltid ingå i offert.  

 Tillämpa SBUFs riktlinjer för detaljlösningar vid installation vid vägg, sarg, takbrunn samt vid 
installation av kantavslut och lösningar kring genomföringar (Kvalitetssäkring av sedumtak, SBUF 
Rapport 20130428).  

 MKB vill ha tvåårigt etableringsgaranti efter anläggningen som inkluderar ogräsrensning vid 
behov.   

 Leverantören ska skydda omkringliggande markområden och förbipasseranden under 
anläggningsarbetet samt iordningställer området efter utfört arbete.  

 I anbudet ska det framgå vilket vegetationsdjup och vilket dränering/fuktlager som ska användas 
i det specifika fallet.  

 Vid anläggning med förodlade mattor ska täckningsgraden vara 95 % per kvadratmeter första 
växtsäsongen. Vid platsodlade tak ska täckningsgraden uppgå till minst 75 % per kvadratmeter 
vid den andra växt säsongens slut.   
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Taktyper  Ört- sedumtak  

  

Sedumtak  

  

Endast för tak med liten 

bärförmåga och inte 

nybyggnation 

  

Bärighetkrav på taket 

(kg/kvm)  

min 150  min 100   min 50  

Substratdjup (mm)  rekommenderar 

100              

rekommenderar 60         

   

minst 30 

Vegetation  min 6 olika 

sedumarter + min 

20 inhemska örter  

min 6 olika 

sedumarter  

min 6 olika sedumarter  

 

15.  Undantag från miljökrav 
Undantag från ovanstående krav (inte från lagkrav) kan medges av beställaren om någon av följande 

situationer föreligger:  

 En strikt tillämpning av kraven medför orimligt stora kostnader för en marginell miljönytta.  

 Kravets utformning motverkar införandet av ny lovande teknik. 

Undantag beviljas av MKB:s miljösamordnare. 

16.  Kontaktuppgifter 
Kontaktuppgifter angående miljöfrågor: 

 Jenny Holmquist, miljöstrateg, jenny.holmquist@mkbfastighet.se, 040 313 406 

 Angelica Persson, miljösamordnare, angelica.persson@mkbfastighet.se, 040 313 388 

17. Beslutad av  
Bilagan är beslutad 2016-01-18 av Lars-Anders Rothman, administrativ chef, och Mats O Nilsson, 

förvaltningschef.  

Bilagan är uppdaterad 2016-03-10 av Lars-Anders Rothman, administrativ chef, och Mats O Nilsson, 

förvaltningschef, med avseende riktlinjer för gröna tak.  

Bilagan har under år 2015 varit ute på remiss hos: 

 Maria Lundgren och Czeslaw Brycki, miljöansvariga fastighetsförvaltare, 

 Marie Ljungholm, upphandlingschef, 

 Kristofer Lindahl, driftchef,   

 Ulrika Ericsson, t.f. underhållschef. 


