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ABSTRACT 

The objective of this thesis has been to establish how the City of 
Stockholm works towards minimising the risks associated with the use of 
chemicals in building materials. A recommendation is given on how this 
work can be further developed. A review of existing literature has been 
done and interviews carried out with pertinent players in this area. 

There is ongoing work being carried out by Stockholm’s City to limit the 
use of chemicals in building materials. Among other actions, the City sets 
demands and restrictions on the use of chemicals in building materials 
when they sell or lease land for building. 

The City currently refers to the criteria of sex different industry systems 
for the selection of building materials. By doing so there is no clear 
definition of what restrictions the city demands, since these systems have 
different criteria. 

The City owned housing and property companies utilise one of these 
systems, Byggvarubedömningen and actively participates in its 
development and refinement. The City’s use of regulations and by-laws 
has not been fully exploited and can be further developed. 

The recommendations given in this thesis are based on the knowledge 
gained from interviews, the City’s environmental goals and targets, 
today’s development in the building industry and a study of today’s 
specific problem areas. 

The recommendations include a call for the City to follow up on the 
requirements that are placed on the use of chemicals in building 
materials. The City also has an opportunity to expand their regulatory 
functions. The City is advised to follow the recommendations from the 
Swedish Chemical Authority (Kemikalieinspektionen) to protect children 
from endocrine disrupting chemicals. The city-owned building and 
property companies are called on to carry out a project with the aim of 
decreasing children’s exposure to these chemicals. The City can also 
carry out campaigns to spread information and knowledge surrounding 
the use and effects of chemicals. An important issue brought up in the 
interviews was the lack of knowledge regarding nano materials, 
endocrine disrupting chemicals and possible cocktail effects. These are 
areas where the City can offer guidance. 

There is much discussion regarding the financial consequences of the 
Cities requirements when selling land. There is a lack of knowledge 
regarding what extra costs the City’s restriction of the use of certain 
chemicals might cause. To be able to have a discussion about extra costs 
and give an answer to the critique, the City should carry out a cost 
analysis. This analysis could also increase the understanding of which 
requirements and restrictions that causes the most extra costs. This 
enables decision makers to use the resources where they contribute to 
the most benefits. 

Key-Words: Municipal restriction of chemicals, Chemical building 
material, Environmentally assessed building products, Endocrine 
disrupting chemicals 
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SAMMANFATTNING 

Syftet med detta arbete är att fastställa hur Stockholms Stad arbetar för 
att minimera riskerna med kemikalier i byggmaterial idag. En 
rekommendation skall även ges för hur staden skall kunna utveckla detta 
arbete. 

En litteraturstudie har genomförts liksom intervjuer med berörda 
aktörer.  

Det pågår ett aktivt arbete inom Stockholms Stad med att begränsa 
användandet av kemikalier i byggmaterial. Bland annat ställs krav då 
staden upplåter eller säljer mark för byggande.  

I dagsläget hänvisar staden i sina krav till sex olika branschsystems 
kriterier för kemikalier i byggmaterial. Att referera till alla dessa system 
medför en viss otydlighet kring vilka krav som gäller, eftersom de alla har 
olika kriterier.  

Stadens egna fastighetsbolag använder ett av dessa system; 
Byggvarubedömningen och deltar aktivt för att utveckla denna databas. 
Stadens möjlighet att påverka som myndighetsutövare är ännu inte fullt 
utnyttjad. Ett visst arbete pågår men kan utvecklas.  

Kunskapen som erhållits vid intervjuer, stadens miljömål och vision, den 
utveckling som sker i branschen idag samt en genomgång av dagens 
problematiska kemikalier har legat till grund för de rekommendationer 
som ges.  

Rekommendationerna innebär bland annat att staden skall följa upp de 
krav som ställs, att de skall utöka tillsynsverksamheten för kemikalier i 
byggmaterial och att de vid samtliga bygglovsärenden ta upp kemikalier i 
byggmaterial som en prioriterad fråga. Förslag har även givits att staden 
skall följa kemikalieinspektionens råd om att skydda barnen från 
kemikalier som har hormonstörande egenskaper. Detta genom att de 
kommunala fastighetsbolagen gemensamt genomför ett projekt för att 
minska barnens exponering av dessa ämnen. Staden kan även genom 
informationsinsatser hjälpa till att sprida information och kunskap. 
Under intervjuer framkom att många tyckte att hormonstörande ämnen, 
nanomaterial och kombinationseffekter var områden som var svåra att 
hantera. Detta är områden där staden kan bistå med vägledning. 

Det pågår en debatt om att kommuners krav ökar kostnader för 
byggherrar och att detta motverkar nyproduktionen. Staden bör därför 
genomföra en kostnadsanalys kring de krav som ställs. Inte bara för att 
kunna svara på kritiken utan också för att fastställa vilka krav som 
eventuellt medför stora extrakostnader. På så sätt kan resurser läggas där 
de gör störst nytta.  

Nyckelord: Kommunala kemikaliekrav, Kemiska byggprodukter, 
Miljöbedömda byggvaror, Hormonstörande ämnen 
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1. INTRODUKTION 

1.1. Syfte      

Syftet med arbetet är att kunna ge rekommendationer för hur 
Stockholms Stads arbete med kemikaliehanteringen i byggmaterial skall 
kunna utvecklas. Arbetet skall innefatta en genomgång av hur 
kommunen arbetar med kemikalier i byggmaterial idag, både när de 
bygger själva och när de upplåter mark för byggande och då de agerar 
myndighetsutövare.  

 

Idag är kemikalier en del av vår vardag, de finns i de flesta varor vi köper 
och i våra hem. Kemikaler har bidragit till utvecklingen av vårt samhälle, 
dock kan de också ha negativ effekt på miljö och hälsa. Mycket av vår 
lagstiftning inom detta område har vi gemensamt med de andra länderna 
i EU. REACH-förordningen (Registration, Evaluation, Authorisation 
and restriction of Chemicals) trädde i kraft den 1 juli 2007 och skall 
stegvis implementeras i EU fram till 2018. Framförallt behandlar 
REACH ämnen och blandningar, i viss utsträckning även varor. 
(Kemikalieinspektionen 2011:a). I väntan på att REACH skall 
implementeras fullt ut tas även andra initiativ för att förbättra 
kemikalieanvändningen internationellt. Ett exempel är International 
Chemical Secretariat som har tagit fram The SIN(Substitute It Now)-list. 
De bedömer ämnen utifrån REACH-kriterier och har sammanställt en 
lista som består av 626 ämnen som de tycker skall substitueras då de 
bedöms ha särskilt farliga egenskaper (Chemsec, 2011). UNEP (United 
Nations Environment Program) och WHO (World Health Organisation) 
har tillsammans givit ut en strategisk plan; Strategic Approach to 
International Chemicals Management, som berör användandet av 
kemikalier. Det är en plan för hur man skall uppnå målet att minimera 
signifikanta negativa effekter på miljö och hälsa till 2020 (UNEP & 
WHO, 2007).  

Det pågår även arbete på nationell nivå, dels utveckling av lagstiftningen, 
men även arbetet med de nationella miljömålen. Dessa mål syftar bland 
annat till att skydda människa, djur och natur från skadliga kemikalier. 
Kemikalieinspektionen bedriver tillsyn och ger ut föreskrifter, men har 
även gett ut att antal viktiga rapporter inom området. De presenterade 
2007 en rapport med syfte att öka informationen om farliga ämnen i 
byggmaterial (Kemikalieinspektionen, 2007). En annan viktig rapport är 
Handlingsplanen för en giftfri vardag 2011-2014, där 
kemikalieinspektionen fokuserar på att skydda barn och unga. 
Byggmaterial tas upp som ett område, där mer kunskap behövs, vikten 
av att konsumenter och inköpare ställer krav betonas också 
(Kemikalieinspektionen, 2011:b). Utöver det pågår projekt både på 
naturskyddsföreningen och hos miljöstyrningsrådet angående giftfria 
förskolor.  

Runt om i Sverige bedrivs även arbete inom kommunerna med att ställa 
krav på vilka kemikalier som får användas i byggnation. 
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I arbetet med att minska riskerna med kemikalier i byggmaterial arbetar 
staden från olika håll. En uppdelning kan göras utifrån tre roller genom 
vilka staden har möjlighet att påverka (Figur 1). Det är viktigt att skilja på 
dessa roller eftersom de medför olika befogenheter. Då staden agerar 
markägare och verksamhetsutövare finns större frihet att ställa krav. Då 
staden agerar myndighetsutövare skall de krav som ställs vara i enlighet 
med vad som anges i lagstiftningen.  

Stockholm Stad har i miljöprogrammet 2012-2015 angivit restriktioner 
för vilka kemikalier som får användas i byggmaterial. Miljöprogrammet 
är vägledande både när de ställer krav som markägare och som 
verksamhetsutövare. Staden har även de senaste 20 åren varit drivande 
när det gäller hållbarhetsfrågan (där materialval ingår) genom arbetet 
med miljöprofilområdena; Norra Djurgårdsstaden och Hammarby 
Sjöstad. I dessa områden ställs högre krav på restriktioner av kemikalier i 
byggmaterial. Kommunernas kravställande vid försäljning av mark är ett 
omdiskuterat område. Dels finns förespråkare som menar att stadens 
krav bidrar till en positiv utveckling. Dels finns de som menar att det 
fördyrar eller försvårar nyproduktionen. Byggkravsutredningen är ett 
uppdrag från regeringen, med syfte att undersöka hur de miljö-särkrav 
(krav som går utöver BBR i plan och byggprocesserna) som kommuner 
ställer, påverkar bostadsbyggandet. Utredarna föreslår att kommuner 
genom markanvisningsavtal eller exploateringsavtal oavsett om de äger 
marken eller ej, inte skall få ställa egna krav som går utöver de krav som 
ställs i Boverkets Byggregler (BBR) (SOU 2012:86). Utredningen är 
under våren 2013 ute på remiss.     

Faktum kvarstår att många av de kemikalier som används idag, inte är 
fullt utredda vad det gäller dess påverkan på människa och natur. Ny 
forskning från WHO visar på ett misstänkt samband mellan många av 
dagens folksjukdomar och användandet av kemikalier med 
hormonstörande egenskaper.  

Figur1. Kommunens olika roller i arbetet med kemikalier i 
byggmaterial  

Staden agerar 
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Det finns alltid en risk med nya ämnen. Det kan dröja innan eventuella 
negativa effekter framträder, vilket leder till att skadliga ämnen kan 
användas en period innan användandet av dessa regleras i lagstiftningen. 
Att lagstifta om ämnen tar också tid, tillräckliga bevis genom forskning 
krävs, liksom majoritetsbeslut om att lagstiftningen skall genomföras. 
Detta medför att lagstiftningen inte är heltäckande. Historien vittnar om 
att försiktighet kring vilka material/ämnen som används kan löna sig. Ett 
exempel är användandet av PCB i byggnader, stora resurser har gått åt till 
att sanera PCB, ett arbete som fortfarande pågår. Det blir allt viktigare 
att ligga steget före i miljöfrågor, så att man kan undvika situationer som 
dessa, där kemikalier hunnit användas på bred front och senare visat sig 
vara skadliga, både avseende miljö, hälsa och ekonomi. 

Därför finns ett behov av att staden som markägare och 
verksamhetsutövare arbetar förebyggande när det gäller kemikalier i 
byggmaterial. Det behövs restriktioner för vilka kemikalier som får 
användas och tillräcklig dokumentation krävs för att kunna lokalisera 
material vid ett senare skede, om detta skulle behövas. Dels har staden 
ett ansvar för de byggnader som byggs av stadens egna byggbolag, dels 
har de som inköpare en stor möjlighet att påverka marknaden. Slutligen 
har de som markägare, än så länge, möjlighet att påverka vilka kemikalier 
som används i byggandet på den mark de säljer eller upplåter.  

Denna studie är viktig för att identifiera hur Stockholms Stad kan arbeta 
vidare med frågan om kemikalier i byggnadsmaterial.     

1.2. Frågeställningar 

Vilket arbete bedrivs inom Stockholms Stad för att minska riskerna med 
skadliga kemikalier i byggmaterial? 

- Vilka krav ställs då staden upplåter mark eller säljer mark för 
byggande? 

- Skiljer sig de krav som ställs på kemikalier i byggmaterial i 
miljöprofilområdena från de generella krav som ställs i övriga 
byggprojet i Stockholm? 

- Hur begränsar staden, när de själva bygger, användningen av 
kemikalier i byggmaterial?  

Staden refererar i sina krav till ett antal branschsystem för val av 
byggmaterial. Motsvarar dessa systems kriterier varandra, eller är något 
av systemen mer långt gående i sina restriktioner av kemikalier? 

Vilka lärdomar kan staden dra av andra kommuners arbete med 
kemikalier i byggmaterial? 

Hur kan staden utveckla sitt arbete för att minska riskerna med skadliga 
kemikalier i byggmaterial? 

2. AVGRÄNSNINGAR  

Arbetet behandlar främst stadens möjligheter att påverka som markägare 
och verksamhetsutövare, då möjligheterna för staden att påverka som 
myndighetsutövare regleras i lagstiftningen. 

Arbetet behandlar byggnationer där Stockholm Stad själva bygger eller 
upplåter mark för byggande. Arbetet behandlar endast nyproduktion.  

Arbetet ska behandla frågan i stort, inga listor på enskilda kemikalier som 
bör undvikas kommer att ges.  
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3. METODER  

3.1. Litteraturstudie 

För att få en bild av hur arbetet med kemikalier i byggmaterial bedrivs 
och regleras i dagsläget har litteraturstudier genomförts.  

Staden har sedan 2012 ett nytt miljöprogram, detta är centralt för stadens 
arbete, de krav som ställs i detta angående kemikalier i byggmaterial har 
undersökts. Det finns separata miljöprogram för miljöprofilområdena, 
kraven i dessa har också studerats. Lika så har markanvisningsavtal, 
exploateringsavtal och stadens markanvisningspolicy studerats. Det finns 
även många rapporter som behandlar ämnet, nya upptäckter och 
forskning pågår ständigt. Den mesta litterära informationen har 
inhämtats just från rapporter. Dels för att detta examensarbete skall 
fastställa hur arbetet bedrivs idag och hur det skulle kunna bedrivas i 
framtiden, vilket är ganska specifikt och svårt att hitta forskning kring. 
Dels för att frågor om kemikalier i byggmaterial ofta behandlas på statlig 
nivå till exempel genom kemikalieinspektionen eller genom 
intresseorganisationer som WHO, där informationen presenteras i 
rapporter snarare än i avhandlingar. Denna typ av rapporter har hög 
trovärdighet och har därför använts. 

Produktvalssystem och produktmärkningar som refereras till i stadens 
krav har undersökts närmare, genom att deras kriterier har utvärderats 
och jämförts med varandra.  

3.2. Intervjuer 

Tjugo semistrukturerade intervjuer genomfördes. Intervjumetoden 
valdes dels för att kunna besvara ett antal fördefinierade frågor, dels för 
att kunna tillgodose möjligheten att fördjupa frågeställningar varefter 
samtalet fortlöpte. Frågorna redovisas i Bilaga 1. Ett antal 
telefonintervjuer genomfördes för att få kompletterande information.  

Intervjupersoner valdes ur tre kategorier; Byggherrar, företag som 
tillhandahåller materialvalssystem och tjänstemän på 
Exploateringskontoret. Intervjupersonerna listas i Bilaga1. Där redovisas 
även hur information från dessa grupper har använts för utvecklingen av 
rekommendationerna. 

Byggherrar valdes eftersom dessa i högsta grad påverkas av de krav som 
ställs. De har kunskap dels om kraven, men även insikt om vilka 
begränsningar som finns generellt för arbetet med kemikalier i 
byggmaterial, då många byggherrar arbetar med detta internt. I arbetet 
med att driva frågan om kemikalier i byggmaterial framåt, är det en stor 
fördel om kraven som ställs är förankrade hos byggherrarna. Dessa kan 
komma med värdefull information om vad som är möjligt och vad som 
är eftersträvansvärt.  

Intervjupersoner från exploateringskontoret valdes eftersom det är den 
förvaltningen som sköter försäljningen av mark och som ställer krav i 
samband med marköverlåtelse. Deras kunskap om hur arbetet bedrivs 
idag och deras förslag på vad som måste förbättras, är av stor vikt för 
denna studie.  

Eftersom staden refererar till produktvalssystemens kriterier vad det 
viktigt att intervjua representanter för dessa. Dels för att få kunskap om 
hur systemen fungerar, vad som ingår i dess kriterier och så vidare, men 
också för att kunna identifiera eventuella brister. Detta är viktigt 
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eftersom eventuella brister i systemens kriterier även blir brister i stadens 
krav då de hänvisar till dessa.  

Personerna som kontaktades arbetade samtliga med miljöfrågor inom 
sina respektive organisationer. Personerna var insatta i materialvalsfrågan 
och hade kunskap om kemikalier i byggmaterial. Vissa byggherrar 
representerades av både miljöchef och projektledare vid intervjun. Detta 
var optimalt då deras kunskaper kompletterade varandra. Projektledare 
har information om vad som är praktiskt möjligt, och har erfarenhet av 
de krav som staden ställer medan miljöchefen kan ha en mer 
övergripande kunskap. På exploateringskontoret valdes personer ut på 
liknande sätt. Dels intervjuades miljöchefen för att få information om 
hur arbetet bedrivs idag och hur det kan utvecklas. Dels intervjuades 
projektledare, både sådana som arbetade i ”vanliga” projekt och i 
miljöprofilområden. Detta var viktigt för att förstå skillnaden mellan krav 
som ställs, men även för att kunna dra lärdomar från de olika sätten att 
arbeta.   

Frågorna som ställdes till de olika grupperna behandlade i stort samma 
saker, men var anpassade efter målgruppen, då vissa frågor inte var 
applicerbara på alla grupper (Bilaga 1).  

För att inhämta information om hur andra kommuner arbetar med 
kemikalier i byggmaterial genomfördes telefonintervjuer. Val av 
kommuner skedde genom att besöka de större kommunernas hemsidor, 
för att först undersöka deras miljöprogram, markanvisningspolicys etc. 
Om det fanns indikationer på ett aktivt arbete med kemikalier i 
byggmaterial kontaktades de. I kontakten med samtliga intervjupersoner, 
myndigheter och organisationer efterfrågade författaren dessutom tips på 
kommuner som, på ett framgångrikt sätt arbetar aktivt med frågan, för 
att på så sätt komma i kontakt med rätt kommuner. 

3.3. Omvärldsanalys 

Det finns motsättningar i miljöarbetet, många olika faktorer måste vägas 
in. För att förstå komplexiteten och för att få en bild av de olika viljor 
och behov som finns när det gäller miljökrav, har författaren deltagit på 
fyra seminarier;  

 QUIMBY (Quality on my back yard), ett seminarium om 
kvalitet i byggandet anordnat av Skönhetsrådet  

 Kompetensseminarium för byggherrar i Norra Djurgårdsstaden, 
ett seminarium om materialval anordnat av 
exploateringskontoret  

 Hållbara städer med miljö- och hållbarhetscertifierningar 
anordnat av SGBC 

 Vägen till ett giftfritt byggande, ett seminarium anordnat av 
BASTA och IVL Svenska miljöinstitutet 

Utöver det har författaren läst tidningsartiklar och följt debatter inom 
ämnesområdet.   

3.4. Analys av resultat 

Information om dagens krav och arbetsprocess har erhållits genom att 
studera avtal och miljöprogram samt genomföra intervjuer med 
tjänstemän på exploateringskontoret. För att författaren skall få en 
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uppfattning om vad som kan förbättras har byggherrar och tjänstemän 
fått svara på frågor.  

Intervjusvaren har analyserats framförallt utifrån de synpunkter som 
många av byggherrarna haft gemensamt. De konkreta förslag som en del 
byggherrar tagit upp har analyserats utifrån de mål och visioner som 
staden satt upp för fortsatt arbete och utifrån den miljönytta de kan 
tänkas bidra med. Det förslag som kommer att ges för fortsatt arbete är 
baserat på 

Den kunskap som erhållits genom att tala med aktörer i branschen. 

De mål och den vision som staden arbetar efter. 

Den utveckling som sker allmänt inom branschen i dagsläget. 

Den genomgång som gjorts av litteratur och senaste rön som rör 
problematiska kemikalier i byggandet idag. 
 
Nedan presenteras vilka metoder som använts för att svara på 
frågeställningarna (Tabell 1).  
 

Tabell 1. Metoder som använts för att besvara frågeställningarna 

 
Literaturstudie Intervjuer Omvärldsanalys 

Vilket arbete bedrivs inom 
Stockholms Stad för att minska 
riskerna med skadliga kemikalier i 
byggmaterial? 

  

 

- Vilka krav ställs då staden 
upplåter mark eller säljer mark för 
byggande? 

x x 
 

- Skiljer sig de krav som ställs på 
kemikalier i byggmaterial i 
miljöprofilområdena från de 
generella krav som ställs i övriga 
byggprojet i Stockholm? 

x 
 

 

- Hur begränsar staden, när de 
själva bygger, användandet av 
kemikalier i byggmaterial?  

x x 

 

Staden refererar i sina krav till ett 
antal branschsystem för val av 
byggmaterial. Motsvarar dessa 
systems kriterier varandra, eller är 
något av systemen mer långtgående i 
sina restriktioner av kemikalier? 

x x 

 

Vilka lärdomar kan staden dra av 
andra kommuners arbete med 
kemikalier i byggmaterial? 

x x x 

Hur kan staden utveckla arbetet för 
att minska riskerna med skadliga 
kemikalier i byggmaterial? 

x x x 
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4. BAKGRUND  

4.1. Problematiska ämnesgrupper inom byggande 

Det har i byggmaterial förekommit ett flertal ämnen och ämnesgrupper 
genom åren som orsakat skada för både miljö och hälsa. Eftersom detta 
arbete syftar till att ge rekommendationer för hur Stockholms Stad kan 
utveckla sitt arbete kring kemikalier i byggmaterial, är det viktigt att 
belysa områden som idag anses problematiska och som ännu inte 
regleras fullt ut.  

I arbetet kommer därför Nanomaterial, Hormonstörande ämnen och 
Kombinationseffekter att tas upp som problematiska områden. 
Hormonstörande ämnen och nanomaterial används frekvent i 
byggmaterial och bedöms därför vara relevanta ämnesegenskaper att 
diskutera. Byggprodukter analyseras var för sig för att avgöra om de kan 
användas utan att orsaka risk för hälsa eller miljö. Analyser görs dock 
inte på ”blandningen” av produkter i ett hus, den så kallade 
kombinationseffekten. Många material används då ett hus byggs och 
deras gemensamma påverkan är av hög relevans. 

Dessa områden ingår inte idag i stadens generella krav. De behandlas 
inte heller inom många av de system som branschen tagit fram för 
utvärdering av byggvaror. Det är områden som diskuteras både nationellt 
och internationellt. I Sverige har dessa områden utpekats som viktiga i 
samband med arbetet kring de nationella miljömålen,  även 
kemikalieinspektionen har angivit att det är områden där mer forskning 
och insatser behövs. 

Nanomaterial 

Användningen av nanomaterial lovar stora möjligheter, exempelvis 
självtvättande ytor, ultratunna isoleringsmaterial och bakteriefria ytor. 
Kemikalieinspektionen skriver att mängden produkter som innehåller 
nanomaterial väntas öka, men att kunskapen om hur materialet påverkar 
människa och miljö är bristfällig (Kemikalieinspektionen, 2011d). 
Kemikalieinspektionen anser att kemikalielagstiftningen REACH inte på 
ett tillfredställande sätt kan ta hand om nanomaterialen och har därför 
skrivit ett förslag till en nanoförordning (Kemikalieinspektionen, 2011:d). 

Hormonstörande ämnen  

Med hormonstörande menas negativ påverkan på vårt hormonella 
system. I mars 2013 kom rapporten ”State of the science of endocrine 
disrupting chemicals” från WHO och UNEP. Kopplingen mellan ett 
flertal folksjukdomar och hormonstörande ämnen styrks då nya belägg 
för samband mellan dessa presenterades. 

Forskarna undersöker samband mellan exponering av hormonstörande 
ämnen och olika cancertyper, fetma, diabetes, dålig spermiekvalitet, 
genitala missbildningar, problem i samband med graviditet, tidig 
bröstutveckling hos flickor och sköldkörtelproblem. De hormonstörande 
ämnena är dessutom reaktiva vid lägre halter än vad man förut trott 
(World Health Organisation, 2013).  Forskarna betonar dock att mer 
forskning behövs, men att de hormonstörande ämnena är en bidragande 
faktor till ökningen av folksjukdomar tycks det inte råda några tvivel om. 

Det finns många olika typer av ämnen som misstänks vara 
hormonstörande, däribland vissa av ftalaterna. Ftalater är en ämnesgrupp 
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som används som mjukgörare i plaster. I byggvaror finns de ofta i PVC-
golv, i kablar och i färg. Ftalaterna delas in i långkedjiga (exempel: DINP, 
DEHP, DIDP, DNOP, BBP) och kortkedjiga ftalater (exempel: DBP 
och DEP) (Bergbäck & Jonsson, 2008).  

Ftalater har olika egenskaper, vissa är officiellt klassade och andra 
misstänks ha egenskaper som är hälsofarliga. 

 BBP: Klassad som miljöfarlig 

 BBP, DEHP och DBP är klassade som reproduktionstoxiska 
och finns med på REACH kandidatförteckningen och på dess 
begränsningslista där det fastställs att de inte får användas i 
barnavårdsartiklar. 

 DIBP, DIHP, DHNUP och bis(2-metoxyetyl)ftalat står med på 
kandidatförteckningen. 

 DINP, DIDP och DNOP finns också på REACH 
begränsningslista och får inte användas i barnavårdsartiklar eller 
leksaker som kan stoppas i munnen (Kemikalieinspektionen, 
2011:f) DINP har dock andra användningsområden, där den 
inte är förbjuden. Till exempel återfinns den i ett flertal PVC-
mattor på marknaden. 

Kombinationseffekter  

Regeringen har tillsatt en parlamentarisk kommitté, 
Miljömålsberedningen, för att utvärdera hur arbetet med våra nationella 
miljömål går framåt och ge förslag på hur de skall nås.  

Delbetänkandet Minska riskerna med farliga ämnen – Strategi för Sveriges arbete 
för en giftfri miljö utkom 2012 som delresultat av miljömålsberedningens 
arbete. Miljömålsberedningen tar i rapporten upp vikten av att fortsätta 
arbeta med kombinationseffekter. Det finns två huvudspår när 
kombinationseffekter diskuteras. 

1. Risk för exponering av ämnen med samma egenskaper. Trots att 
ämnet/ämnena i den enskilda produkten ligger under tillåtet 
gränsvärde finns en risk att exponeringen från många varor 
tillsammans kan orsaka att haltgränser överskrids.     

2. Risk för att ämnen skall reagera med varandra och att ämnena 
tillsammans skall ha en negativ effekt, även om ämnena varför sig 
inte är skadliga.   

År 2009 gavs i uppdrag till den Europeiska kommissionen att presentera 
ett meddelande om kombinationseffekter. Deras slutsats var att det inom 
befintlig lagstiftning inte fanns något krav på att generellt bedöma 
kombinationseffekter.  

För ämnen med samma verkningssätt konstateras att dessa kan samverka 
så att den kombinerade effekten bli större än effekterna av de enskilda 
komponenterna i en blandning, här finns risk för negativa effekter. För 
ämnen med olika verkningssätt tycks dock de säkra nivåerna som satts 
för vart enskilt ämne vara tillräckligt för att skydda mot negativa effekter.  
För ekosystem och vilda arter finns dock risk för negativa 
kombinationseffekter både vid kombination av ämnen som har lika och 
olika verkningssätt. 



Kemikalier i Byggmaterial 

 

 

 
- 9 - 

4.2. Vilket arbete bedrivs för att minska riskerna med skadliga 
kemikalier i byggmaterial? 

4.2.1. Utredningar 

Det pågår ständigt ny forskning, som leder kunskapsläget framåt, vilket 
är viktigt för att kunna ställa relevanta krav. Nedan redovisas aktuell 
information rörande kemikalier i byggmaterial med fokus på de områden 
som tagits upp ovan.  

Nanomaterial 

Regeringen har beslutat tillsätta Ethel Forsberg, samhällsbyggnads-
direktör i Region Gotland, som ansvarig för att en svensk handlingsplan 
för säkra nanomaterial utarbetas. Denna handlingsplan har till syfte att 
beskriva, hur vi kan ta tillvara de fördelar och möjligheter som tekniken 
erbjuder, samtidigt som hälso- och miljöriskerna minimeras. Planen skall 
vara klar senast 30 september 2013 enligt pressmeddelande 6 september 
2012 på regeringskansliets hemsida. 

Hormonstörande ämnen 

Idag finns ingen officiell klassificering av hormonstörande egenskaper. 
Det försvårar kravställandet kring hormonstörande ämnen. I väntan på 
att klassificering skall komma tas dock initiativ på flera nivåer för 
utveckla arbetet: 

 Europeiska kommissionen har tagit fram en lista på ämnen som 
kan tänkas ha hormonstörande egenskaper; Candidatelist of 553 
Substances (Europeiska Kommissionen, 2000). Där har man 
kategoriserat ämnena i tre grupper beroende på hur klarlagda de 
hormonstörande effekterna är. I grupp ett listas ämnen där bevis 
finns för endokrint störande aktivitet hos minst en djurart. I 
grupp två listas ämnen där det finns in-vitro bevis för biologisk 
aktivitet relaterad till endokrin störning. I grupp tre finns 
antingen inget bevis eller ingen tillgänglig data. I grupp ett listas 
66 substanser, i grupp två 52 substanser och de övriga 435 
substanserna listas i grupp 3 (Europeiska Kommissionen, 2000). 
Denna lista uppdaterades mellan 2002 och 2007. Dels 
utvärderades ytterligare 107 substanser, liksom att data för de 
ämnen som listades i grupp tre utvärderades närmare. Detta 
resulterade i att det i den uppdaterade versionen finns 194 
ämnen i grupp ett, 126 ämnen i grupp två och 487 ämnen i 
grupp tre (Europeiska Kommissionen, 2000). 
 

 Internationella kemikaliesekretariatet har tagit fram SIN-listan. 
De utvärderar bland annat hormonstörande ämnen. På SIN-
listan 2.0 fanns 44 hormonstörande ämnen (Chemsec, 2011). 
     

 Landstinget har, genom LOCUM, tagit fram ett material för att 
utvärdera olika PVC-fria golvalternativ (PVC- och ftalatfria 
alternativ), som kan användas inom sjukvården (Locum, 2012). 
 

 Europaparlamentet röstade den 15 mars 2013 igenom ett förslag 
för att skydda människor från hormonstörande ämnen. 
Förslaget innebär att EU-kommissionen senast juni 2015 lägger 
fram ett förslag på hur människor skall skyddas, antingen genom 
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förbud eller restriktioner. Detta innebär också att kommissionen 
skall ta fram kriterier som behövs för att identifiera vilka ämnen 
som skall klassas som hormonstörande. Förslaget innebär också 
att hormonstörande ämnen skall betraktas som ämnen där 
tröskelvärden inte går att fastställa, om inte leverantörer kan 
presentera vetenskapliga bevis för att ett sådant kan fastställas 
(Nohrstedt, 2013).  
 

 Det pågår en revision av artikel 138:7 i REACH, som handlar 
om just det vetenskapliga stödet för att hormonstörande 
egenskaper inte har några tröskelvärden. Detta resultat kommer 
också att presenteras i slutet av året. Tröskellösa ämnen 
behandlas striktare i den mening att de utvärderas annorlunda 
vid tillståndsprövning. Vid tillståndsprövning enligt bilaga 14 i 
REACH undersöks om användaren kan använda ämnet på ett 
säkert sätt. För tröskellösa ämnen utvärderas även 
samhällsnyttan gentemot de risker som användningen innebär 
(Ohlsson, 2013) Om det beslutas att hormonstörande ämnen 
skall betraktas som tröskellösa kommer detta ha stor påverkan 
för deras förekomst i byggmaterial, då det i praktiken innebär att 
inga haltgränser kan fastställas.   
 

 Det är som sagt inte bara ftalater som misstänks vara 
hormonstörande, det finns andra ämnesgrupper också. Ett 
exempel är Bisfenol A som används i olika applikationer, till 
exempel vid re-lining, som är en metod för att laga 
vattenledningar inifrån. Ett uppdrag har givits Boverket, 
Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket att senast 
december 2013 redogöra för riskerna med re-lining (SOU 
2012:38). 

Ovanstående initiativ kan leda till ökad kunskap samt att kriterier och 
etablerade testmetoder inom en snar framtid kan finnas utarbetade. 
Detta underlättar också för de aktörer i byggbranschen som vill ställa 
krav angående användningen av hormonstörande ämnen. 

Kombinationseffekter  

Europeiska kommissionen angav i sitt uttalande från 2009 om 
kombinationseffekter, att det finns metoder för att uppskatta den 
kumulativa effekten av en blandning, men att bristande information och 
kunskap begränsar möjligheterna att utföra dessa analyser.  

En förutsättning för att den kumulativa påverkan skall kunna utvärderas 
är att information om de ingående ämnena redovisas. Enligt REACH 
och CLP-lagstiftningen är det tillverkare eller importör som ansvarar för 
att dels ha tillräckliga kunskaper om det tillverkade ämnet, men också att 
tillhandahålla rätt information. Kravet på information varierar med 
kvantiteten i vilket ämnet tillverkas.  Kunskapskravet gäller för de som 
producerar mer av ett ämne än 10 ton/tillverkare eller importör/år. 
Miljömålsberedningen menar, att detta är en för hög nivå, då många 
ämnen är skadliga redan i små volymer, därför föreslår de i sin rapport 
att det skall bli stärkta informationskrav för lågvolymämnen (SOU 
2012:38). 
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Europeiska Kommissionen skall senast juni 2015 presentera en rapport 
om bedömningar av kemikalieblandningar (Europeiska Kommissionen, 
2012:a).   

4.2.2. Minska barns exponering av kemikalier  

Ett av miljömålsberedningens förslag är att minska barns exponering för 
farliga ämnen. ”Förskolor och skolor är sådana lokaler där en giftfri miljö 
bör vara ett oomstritt mål och ett prioriterat område för kommunernas 
miljöövervakning” (SOU 2012:38,54). Som nämnts har redan 
kemikalieinspektionen, naturskyddsföreningen och miljöstyrningsrådet 
påbörjat arbetet med strategier för att skydda barnen från exponering av 
skadliga kemikalier.  

Kemikalieinspektionen skriver i handlingsplanen att det är särskilt viktigt 
att skydda barn och ungdomar, men att man genom att skydda barnen, i 
praktiken ofta skyddar de vuxna också. Barn och ungas utveckling är 
beroende av hormonsystemen i kroppen. Det är ett komplext system 
som måste fungera för att kroppen skall utvecklas normalt. Mest utsatt är 
foster där utvecklingen går väldigt snabbt, men även unga som genomgår 
puberteten kan få störd utvecklig till följd av kemikalier. Likaså påverkas 
ägglossning och spermiekvalitet av olika hormonella system, som också 
kan utsättas för störningar (Kemikalieinspektionen, 2011:b).   

Barn är särskilt känsliga för kemikalier då de äter, andas och dricker mer 
än en vuxen i förhållande till sin storlek (Kemikalieinspektionen, 2011:b). 
Barn leker och utforskar, ofta krypandes på golvet, med leksaker och 
andra spännande föremål i munnen. Barn utsätts således för ökad 
exponering. Kemikalier binds ofta till dammet, som samlas på golvet, lätt 
åtkomligt för ett krypande barn.   

Kemikalieinspektionen påtalar, att skärpt lagstiftning krävs på EU nivå. 
Men de påpekar även vikten av konsumentens och inköparens roll. 
Kemikalieinspektionen anger att myndighetsutövningen inom detta 
område måste öka för att hitta de farliga ämnena i varorna 
(Kemikalieinspektionen, 2011:b). De anger att åtgärder som minskar 
barns exponering för hormonstörande ämnen bör vidtas även om det 
ännu fattas fullt vetenskapligt stöd (Kemikalieinspektionen, 2011:b). 

4.2.3. Lagstiftning  

I lagstiftningen görs skillnad mellan kemiska produkter och varor som 
innehåller kemikalier. Det finns relativt få specifika förbud inom 
lagstiftningen, speciellt vad det gäller byggvaror innehållandes kemikalier. 
REACH förordningen tar till viss del upp varor. Ämnen som produceras 
eller importeras till EU skall registreras hos ECHA (Europeiska 
Kemikaliemyndigheten) om mängden uppgår till 1 
ton/producent/importör/år (för ämnen som produceras eller importeras 
i volymer lägre än detta sker alltså ingen registrering). Därefter utvärderas 
de av ECHA, som ansvarar för kandidatförteckningen, en lista på ämnen 
som anses ha särskilt farliga egenskaper. Producenten/importören är 
skyldiga att redovisa om en vara innehåller mer än 0,1 % av ett sådant 
ämne. I REACH lyfts vissa ämnen från kandidatlistan till bilaga 14, en 
lista över ämnen som det krävs tillstånd för att få använda. I REACH 
finns även bilaga 17, i vilken ämnen listas vars användning på något sätt 
är begränsad (Kemikalieinspektionen 2011a). 
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 I år börjar Byggproduktförordningen att gälla fullt ut. Denna förbjuder 
inte förekomsten av ämnen utan reglerar att en byggprodukt skall vara 
CE-märkt. Det betyder att produkten testas i enlighet med fastställd 
standard och att produkten skall ha en prestandadeklaration (Boverket, 
2013). I denna skall anges om varan innehåller mer än 0.1 % av ett 
kandidatämne. I praktiken innebär denna förordning att informationen 
om en vara blir mer tillgänglig, speciellt för slutkonsumenten. Detta är en 
viktig lagstiftning för att konsumenten skall få den informationen som 
krävs för att kunna göra medvetna val. 

Andra lagar och regler är mer generella, till exempel Miljöbalken som 
syftar till att främja en hållbar utveckling. Där ställs krav på att den som 
skall vidta en åtgärd (till exempel uppföra en byggnad) skall följa 
hänsynsreglerna i den mån det anses skäligt. Detta innebär bland annat 
att denne skall ha rätt kunskap, iaktta försiktighet för att förhindra skada 
och substituera kemiska produkter där det finns bättre alternativ (2 kap 
4§ SFS 2008:808). Hänsynsreglerna är i hög grad aktuella vid 
uppförandet av byggnader. Det är byggherrens ansvar att beakta 
miljöbalkens regler och i de fall de är rimligt välja bort produkter, som 
kan skada eller, som kan tänkas skada människor eller natur.  Plan och 
bygglagen säger bland annat att de regler och lagar som behandlar 
byggmaterial skall tillämpas då en byggnad uppförs (SFS 2010:900). 
Boverkets byggregler är viktiga att nämna i detta sammanhang.  

Boverkets Byggregler avseende kemikalier i byggmaterial lyder:  

6:11 Material och byggprodukter som används i en byggnad ska inte i sig eller genom 
sin behandling påverka inomhusmiljön eller byggnadens närmiljö negativt då 
funktionskraven i dessa regler uppfylls. 
Allmänt råd: 
Regler för kemikalier i varor och produkter ges ut av Kemikalieinspektionen. 
Vägledning vid val av byggnadsmaterial finns i Boverkets rapport 
Bygg för hälsa och miljö – Kriterier för sunda byggnader och material samt 
i Svenska Inneklimatinstitutets handbok H3, Föroreningar och 
emissionsförhållanden. (BFS 2011:6) 
 
Rekommendationer i ”Bygg för hälsa och miljö – Kriterier för sunda 
byggnader och material” 

 ”Vid val av material bör följande vara vägledande 
o välj det material eller den produkt som inom sin grupp 

har den lägsta egenemissionen 
o välj inte material som i sin innehållsdeklaration har 

ämnen som klassas som allergiframkallande eller som på 
annat sätt kan påverka hälsa eller komfort. Om 
materialet innehåller ämnen som upptas i 
Kemikalieinspektionens skrift Allergi och kemiska 
produkter bör det inte väljas ” (Boverket, 1998,17) 

4.2.4. Miljömål 

Staden arbetar efter miljöprogrammet för Stockholms Stad. De två mål 
som är mest relevanta när det gäller användandet av kemikalier i 
byggmaterial är följande: 

 Utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen från byggnader och anläggningar 
skall minska.  



Kemikalier i Byggmaterial 

 

 

 
- 13 - 

 Andelen miljöklassade byggnader inom staden skall öka (Stockholms stad, 
2012:a).  

Staden har även formulerat en vision om att vara en stad i världsklass till 
år 2030. Visionen beskrivs i Framtidsguiden. Bland annat anges där att: 

 Vid nybyggnad används miljövänliga material och metoder.  

 Det finns ett stort utbud av bostäder med olika 
upplåtelseformer. ”Nyproduktion har blivit möjlig genom förenklad 
plan- och bygglovsprocess och god samordning mellan såväl stadens 
förvaltningar som regelverken” (Stockholms Stad, 2007,8). 
 
Staden arbetar också med de nationella miljömålen. Dessa illustreras i 
figur nedan.  

 

 

Figur 2. Hierarki över de Nationella Miljömålen 

Generationsmålet är av övergripande karaktär medan 
miljökvalitetsmålen och etappmålen är mer specifika. Det finns 16 
miljökvalitetsmål. För detta arbete är miljökvalitetsmålen ”Giftfri miljö” 
och ”God bebyggd miljö” av särskilt intresse.  

Med en Giftfri miljö menas att ämnen som finns i miljön, som antingen 
skapats eller utvunnits av samhället, inte skall utgöra ett hot för vår hälsa 
eller för den biologiska mångfalden. I preciseringarna för målet framgår 
att den sammanlagda exponeringen av ett ämne inte skall medföra skada. 
Att alla ska sträva efter att minska användning av särskilt farliga ämnen 
och minska spridningen av dessa. Samt att tillräckligt kunskap och 
information finns tillgänglig (Ds 2012:23).     

Med en God Bebyggd Miljö menas att vår bebyggda miljö skall utgöra 
en god och hälsosam livsmiljö. Målet avser bland annat att ”människor 
inte utsätts för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och 
radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker” (Ds 
2012:23,102).  

Generationsmål 
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Giftfri Miljö, God bebyggd 
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Etappmålen är de mål som är mest specifika. Utav de 13 etappmålen 
har de tre som listats i figuren ovan ansetts vara viktiga för detta arbete 
(Figur 2).  

I definitionen av dessa etappmål anges bland annat att: 

 hormonstörande respektive kraftigt allergiframkallande ämnen 
betraktas som särskilt farliga ämnen i relevanta regelverk senast 
2015 

 relevanta regelverk, senast 2015, ställer krav på kunskap samt 
uppgift om förekomst gällande nanopartiklar och nanomaterial, 
som är tillräckliga för att bedöma och minimera hälso- och 
miljöeffekter av sådana 

 förutsättningar finns för att relevanta regelverk kan beakta 
kombinationseffekter vid exponering för kemikalier senast 2015 

 regelverken senast 2015 beaktar att barn är särskilt känsliga för 
påverkan från kemikalier   

 reglerna ska införas stegvis för olika varugrupper och i 
informationen ska särskilt barns hälsa beaktas (Ds 2012:23) 

Dessa nationella mål är viktiga för stadens fortsatta arbete med 
kemikalier i byggmaterial. Dels kan de ses som en indikation på vilka 
områden som nationellt är prioriterade, vilket kan ligga till grund för 
stadens arbete. Dels är staden beroende av att de nationella målen 
uppfylls. Det finns hinder idag för att staden eller andra aktörer skall 
kunna ställa bra krav, till exempel saknas adekvat lagstiftning. 
Tillkommer lagstiftning enligt etappmålsförslag ovan underlättar det för 
stadens fortsatta arbete med kemikalier i byggmaterial.  

4.2.5. Frivilliga branschsystem för val av byggmaterial 

I krav som berör materialval, till exempel i Stockholms Stads 
markanvisningsavtal, hänvisas ofta till olika branschsystem. En del 
företag som exempelvis Skanska har egna system som de använder för 
val av produkter. Det finns tre produktvalsystem som inte är 
företagsspecifika;  

Byggvarubedömningen, Sunda Hus och BASTA 

Gemensamt för alla system är att det kemiska innehållet utgör en stor del 
av deras bedömning, vissa system tar även upp andra aspekter.   

BASTA är ett system som ägs av IVL Svenska miljöinstitutet och 
Sveriges Byggindustrier. IVL är ett oberoende, icke-vinstdrivande 
miljöforskningsinstitut, ägt av en stiftelse grundad av staten och 
näringslivet. BASTA utvärderar varor utifrån de ingående ämnenas 
egenskaper. Med egenskaper menas i detta fall de miljö- och hälsofarliga 
egenskaper som vissa ingående ämnen besitter. Dessa egenskaper är 
definierade i enighet med lagar, vetenskap och forskning. BASTAs 
kriterier bygger endast på innehåll (BASTA, 2012:a). Klarar byggvaran 
BASTAS kriterier läggs den till i registret, byggvaror som inte klarar 
kriterierna visas inte i registret.  

 

BETAregistret är en ”light” version av BASTA. De drivs båda av samma 
ägare, skillnaden är främst att BETA tar upp färre egenskaper än vad 
BASTA gör. Det finns idag produkter som ej klarar kriterierna för 
byggvarubedömningen eller BASTA. Eftersom BETA har mindre 
krävande kriterier kan dessa produkter istället registreras i BETA 
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(BASTA, 2012:b). Fördelen är att dessa produktgrupper på så sätt ej 
faller utanför ramarna för kontroll. 

 

Byggvarubedömningen är ägt av 
sina medlemmar; Sveriges stora 
byggherrar och fastighetsägare. 
Förutom att byggvarubedömningen 

tar hänsyn till innehåll, väger de även in andra aspekter som tillverkning 
av varan, transport och emballage, bruksskede, avfall och rivning samt 
innemiljö (Byggvarubedömningen, 2010).  

Bedömningen på en vara blir antingen undviks, accepterad eller 
rekommenderad.  

Resultatet av bedömningen delas upp i två delar; Innehåll och 
Totalbedömning. Bedömningen på innehåll baseras som namnet antyder 
endast på de ämnen som finns i varan/produkten.  

Enligt systemets sammanslagningsregler betyder totalbedömningen 
accepteras och rekommenderas alltid att innehållet minst följer de 
kriterier som satts upp för accepterad. Däremot kan något av de andra 
bedömningsområdena till exempel transporter dra ner totalbedömningen 
till undviks. För att en vara skall bli klassad som undviks krävs att:  

1. Det finns ämnen som inte klarar innehållskriterierna  

2. Två av de andra bedömningsområdena får undviks 

Byggvarubedömningen och BASTA samverkar genom att ha samma 
egenskapskriterier för innehåll (Hellman, 2013).  

 

Sunda Hus är ett företag som säljer 
systematiserad databaslagrad information 

och konsulttjänster inom bygg och fastighetssektorn (Sunda Hus, 2009). 
Sunda Hus tar liksom Byggvarubedömningen upp fler aspekter än 
innehållet. På samma sätt kan bedömningen göras utifrån innehåll och 
totalbedömning. Innehållsresultatet redovisas med pilar i olika färger. 
Svart, Röd Orange, Gul och Vit, där vit är bäst och svart är sämst. Den 
totala bedömningen görs med hänsyn till ingående material, ämnen och 
råvaror, byggvarans hälso- och miljöfarlighet under tillverkningsskede, 
byggskede, bruksskede och avfallsskede. Hänsyn tas även till rivning och 
restmaterial samt dokumentationen. De olika aspekterna poängsätts och 
för den totala bedömningen summeras poängen. Den totala 
bedömningen redovisas med bokstav A-D (Sunda Hus, 2009).  

Utöver dessa produktvalsystem finns även märkningssystem. Svanen, 
EU-Ecolable och Bra Miljöval är sådana produktmärkningar. Dessa är 
samtliga typ 1miljömärken, vilket innebär att de har tredjeparts kontroll. 
Samtliga system har multikriterier och krav som höjs i takt med att 
utvecklingen och kunskapen går framåt.  

Möjligheten finns även för byggherrar att miljöcertifiera byggnader. 
Olika system har olika kriterier och tar upp olika aspekter för 
certifieringen. Två stora internationella certifieringssystem är LEED och 
BREEAM. Den nordiska märkningen Svanen har både kriterier för 
enskilda produkter men också för hus. I Sverige finns även ett system 

http://www.sundahus.se/
http://www.byggvarubedomningen.se/sa/node.asp?node=455
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som heter Miljöbyggnad och som är skapat för svenska förhållanden. 
Samtliga dessa system har restriktioner för vilka kemikalier som får 
förekomma i byggmaterial.…………………………………………….   
 

Hur registreras en vara? 

Arbetsprocesserna för att registrera en byggprodukt skiljer sig markant åt 
mellan de olika systemen.  

Sunda Hus och Byggvarubedömningen får in byggvarudeklarationer (för 
varor) och säkerhetsdatablad (för kemiska produkter) från leverantörer 
eller byggherrar/entreprenörer som vill använda produkten. Detta 
material granskas och bedöms av handläggare hos respektive 
organisation. Produkten registreras därefter i en databas (Hellman, 
2013)(Wigren, 2013).  

För varor finns inga säkerhetsdatablad utan då gäller den information 
som ges i byggvarudeklarationerna. En byggvarudeklaration är en frivillig 
egendeklaration, ett dokument som leverantören kan upprätta och 
formatet är skapat av kretsloppsrådet. Kravet på vad som skall redovisas 
i en byggvarudeklaration och vid vilken mängd det skall redovisas beror 
på ämnets eller produktens klassificering (Kretsloppsrådet, 2013).  

Även BASTA och BETA registrerar produkter i en databas, men 
bedömningen av varan sker av leverantören, som garanterar att varan 
uppfyller de krav som ställs för BASTA respektive BETA.  Förutom att 
varan skall klara de kriterier som satts upp för innehåll, krävs också att 
det skall finnas en rutin för hur arbetet med registrering av varor går till. 
Företaget skall kunna visa vilken organisation och ansvarsfördelning som 
råder. De skall också kunna visa att de har rätt kompetens för att göra 
den bedömning som krävs för att registrera en byggprodukt. All 
dokumentation om innehåll skall kunna visas upp liksom 
bedömningsunderlaget (BASTA, 2012:a). Detta uppföljs genom 
revisioner. Varje år sker revisioner på ca 10% av de företag som har 
registrerade produkter i BASTA (Löfgren, 2013). 

BASTA överlåter alltså åt leverantören att garantera innehållet. 
Byggvarubedömningen och Sunda Hus måste för varor förlita sig på 
byggvarudeklarationer. I båda fallen krävs att leverantören är ärlig med 
vad produkten innehåller och att denne har all information om detta. 
Om BASTAS arbetssätt följs skall leverantören utifrån allt innehåll 
utvärdera produkten. För byggvarubedömningen och Sunda Hus finns 
risken att något ämne redan försvunnit från innehållslistan på grund av 
de haltgränser som definierats för byggvarudeklarationen och 
säkerhetsdatabladet.  

De olika systemen har dessutom olika synsätt på vad en vara är, och hur 
den skall registreras. Detta gäller i synnerhet sammansatta produkter. 
Både Sunda Hus och Byggvarubedömningen godkänner, att halten av ett 
ämne beräknas på den sammanlagda vikten av en sammansatt produkt, 
även om ett farligt ämne bara finns i en delprodukt. I BASTAS 
kriteriedokument anges att en vara skall definieras enligt REACH artikel 
33. Den svenska tolkningen av denna regel säger att något som en gång 
varit en vara, men som sedan ingår i en sammansatt produkt, skall 
utvärderas enligt den praxis att delkomponenten fortfarande utgör en 
enskild vara som skall utvärderas separat (Kemikalieinspektionen, 
2011:c). Detta innebär att vikten av det farliga ämnet skall jämföras med 
delkomponentens vikt.   
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Om vikten av ett farligt ämne jämförs med den totala vikten av den 
sammansatta produkten, finns en risk att innehållet av det farliga ämnet 
blir så lågt att varan klarar haltgränserna. Detta trots att haltgränsen hade 
överstigits om man utgått ifrån att det var den enskilda delen som skulle 
undersökas.  

Dock kan det vara svårt att få information om varje enskild ingående 
produkt då delkomponenter ofta tillverkas i olika delar av världen och 
sätts samman i ytterligare ett annat land, detta problem påverkar alla i 
branschen, även leverantörer med produkter registrerade i 
BASTA/BETA.  

Vilka olika funktioner erbjuder systemen? 

 Tillgången på information varierar i de olika systemen. I 
Byggvarubedömningen och Sunda Hus kan användaren se 
underlaget för bedömningen, det kan de inte i BASTA eller 
BETA. Genom att användaren har tillgång till innehållet kan 
produkter som innehåller vissa ämnen undvikas. Ämnen som 
användaren inte vill använda eller ämnen som diskuteras vara 
farliga, men där tillräckligt vetenskapligt stöd fortfarande saknas 
för att klassa ämnet, kan väljas bort. Det tillåter byggare att 
arbeta proaktivt. 

 I Sunda Hus finns möjligheten att använda en unik spärrlista. 
Användaren kan själv definiera vilka sorters produkter denna 
vill/inte vill använda. Systemet sorterar då bort de produkter 
som inte lever upp till de krav som definierats.  

 Användaren kan i Sunda Hus bevaka ändringar i klassificeringen. 
Exempelvis; om en kemisk produkt som förut inte varit klassad 
ingått i ett avslutat projekt, nu klassas om som 
cancerframkallande, kan användaren få ett mail om detta.  

 Alla systemen har en projektdatabas, där användaren kan ange 
vilka produkter som använts, hur mycket och vart.  

4.2.6. Kommunala krav 

En del kommuner har restriktioner kring kemikalier som inte får 
användas i byggande. När kommunen äger marken och en byggherre vill 
köpa mark eller ansöka om tomträtt så har kommunen, än så länge, 
möjlighet att ställa krav på byggherren. Detta görs genom ett 
markanvisningsavtal, eller ett exploateringsavtal om detta inbegriper 
själva marköverlåtelsen.  

Kommuner definierar markanvisningsavtalet olika, men det brukar 
innebära i stort sätt samma sak. Enligt Stockholms Stads definition är det 
är en option att under en förbestämd tid under vissa villkor, ensam få 
förhandla med staden om förutsättningarna för genomförandet av ny 
bostadsbebyggelse eller annan exploatering inom ett vist område som 
staden äger (Exploateringskontoret, 2012). Det är exploateringsnämnden 
som utfärdar markanvisningen och i samband med detta skrivs 
markanvisningsavtalet. Det är i markanvisningsavtalet kommunen, som 
markägare, skriver in de krav som ställs på byggherrarna.  

Om kommunen själv bygger, medför detta såklart också en stor 
möjlighet för att påverka vilka kemikalier som används, både direkt och 
indirekt. Genom att främja användandet av sunda material kan dessa få 
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en större marknads andel, vilket potentiellt kan sänka priserna och öka 
användningen.   

Stockholms Stad är en stor markägare i kommunen, ca 70 % av marken 
inom kommungränsen ägs av staden (Stockholms Stad, 2012:b). Det 
möjliggör stort inflytande över vad som byggs in i husen i Stockholm.  
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5. RESULTAT  

5.1. Vilket arbete bedrivs i Stockholms Stad för att minska riskerna 
med skadliga kemikalier i byggmaterial? 

Det finns i huvudsak tre sätt på vilket Stockholms Stad kan påverka 
kemikalieanvändandet i byggmaterial idag. 

1. Genom att som markägare ställa krav när mark säljs eller upplåts för 
byggande  

2. Genom att aktivt arbeta med att begränsa användandet av skadliga 
kemikalier i byggmaterial när stadens egna fastighetsbolag bygger 
eller när beställare inom staden beställer nya lokaler. 

3. Genom att som myndighetsutövare kontrollera att byggherrar 
förhåller sig till den lagstiftning som finns. 

Dessa tre tillvägagångssätt redovisas, var för sig nedan. 

5.1.1. Att ställa krav som markägare 

De krav som staden ställer formuleras i ett markanvisningsavtal. För att 
förstå, vilka möjligheter staden har att ställa krav, är det viktigt att veta 
hur markanvisningsprocessen går till.  

Markanvisningsprocessen 

Hur får byggherren en markanvisning? 

Antingen kontaktar byggherrar staden för att föreslå en specifik plats för 
att genomföra ett byggprojekt, eller så tar staden själv initiativet. 
Markanvisningen kan antingen ske genom anbud eller direktanvisning 
(Figur 3).  

Anbud: Staden lägger upp aktuella markobjekt på sin hemsida, därefter 
får de byggherrar som är intresserade lägga ett anbud (kr/kvm). Den 
som betalar mest får köpa marken, förutsatt att kraven som ställs i 
anbudsförfrågan uppfylls. Genom anbudsförfarandet får staden en 
uppfattning om marknadsvärdet på mark i olika delar av staden 
(Exploateringskontoret Stockholm, 2010). 

Direktanvisning får ett företag som kan presentera goda lösningar och 
bra idéer. Staden låter denne byggherre köpa marken till marknadspris. 
Ofta är det flera byggherrar som presenterar förslag för samma område. 
Vid val av byggherre skall hänsyn tas till hur byggherren uppfyllt stadens 
markanvisningspolicy i tidigare projekt (Exploateringskontoret 
Stockholm, 2010). Författaren har försökt få skriftlig (och muntlig) 
information om hur detta görs i praktiken. Ingen sådan information har 
funnits tillgänglig. Det är exploateringsnämnden som utfärdar 
markanvisningen, och i samband med detta skrivs markanvisningsavtalet. 
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Nedan följer en grovt förenklad skiss över processen hos 
exploateringskontoret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Förenklad process över Byggherrens väg från Idé till 
marköverlåtelse/upplåtelse (Exploateringskontoret Stockholm, 
2010) 

Hur processen med markanvisningen går till kan påverka resultatet av 
kravställandet. Det har debatterats kring hur stadens 
markanvisningspolicy påverkar kvalitén i byggandet, där förstås 

Figur 3. Illustration över de metoder staden använder vid försäljning 
av mark (Lindberg, 2013) 
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kemikaliefrågan ingår. I början av året kom ESO-rapporten Bäste herre 
på täppan, en studie som undersöker hur Svenska kommuner ställer krav 
i markanvisningsavtal. Författarna av studien understryker vikten av 
transparens och tydlighet kring de kriterier som används för att välja 
byggherre för direktanvisning. De belyser även problematiken kring att 
använda anbudspriser för estimering av marknadspriset på mark. För 
höga bud kan läggas på grund av felaktiga kalkyler över framtida ökning 
av bostadspriser, eller som en tillfällig lösning för att få komma in i 
markanvisningsprocessen, eller helt enkelt på grund av bristande 
kunskap. Att ha anbudspriser till grund för marknadspriser vid 
direktanvisning kan därför vara problematiskt. Vidare anger författarna, 
att för höga markpriser kan leda till sänkt kvalitet för att få upp 
lönsamheten i projekten (Caesar, Kalbro & Lind, 2013).         

Krav formuleringar 

I olika projekt ställs olika krav, dessa redogörs för i detalj i bilaga 2. Vad 
som skiljer sig åt är sättet att ställa kraven och att kraven är mer eller 
mindre omfattande. De generella kraven som tillämpas i ”vanliga” 
projekt är framförallt baserade på kriterierna från de 
produktvalssystem/produktmärkningar som refereras till. Några få 
ytterligare krav finns utöver dessa. I Norra Djurgårdsstaden ställs både 
krav med hjälp av kriterierna från produktvalssystemen, men också 
genom att specificera en omfattande lista på krav utöver dessa. I 
Hammarby Sjöstad refererades inte till något produktvalssystem, dock till 
kemikalieinspektionens begränsningslista (som inte finns längre). I 
miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad ställdes även direkta krav, både 
på egenskaper och på specifika ämnen. Kraven sammanfattas i Tabell 2 
nedan. 

När och hur de olika kraven (Tabell 2) skall tillämpas anges i Bilaga 2. 
Kort kan dock nämnas angående de generella kraven, att för krav på 
enskilda ämnesgrupper gäller i regel att de ska undvikas om fullvärdiga 
alternativ saknas. Sådana formuleringar återfinns inte i Norra 
Djurgårdsstadens krav, generellt gäller där att ämnen som listas inte får 
användas. 

Som kan ses mer ingående i Bilaga 2, har kravformuleringarna i 
handlingsprogrammet för Norra Djurgårdsstaden en helt annan 
detaljnivå än vad de generella kraven har. Både i själva innebörden av 
kraven men också i själva formuleringen, att det klart och tydligt står vad 
som gäller. 
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Tabell 2. Sammanfattning av krav som Stockholms Stad ställer/har ställt som markägare 

 

Generella Krav Norra Djurgårdstaden Hammarby Sjöstad 

Hänvisning till branschsystems kriterier, eller till kemikalieinspektionens listor för val av  

byggprodukt 

 
BASTA BASTA KEMIS begränsningslista 

 
Byggvarubedömningen Byggvarubedömningen  

 
Svanen Sunda Hus  

 
EU-Ecolable   

 
Bra Miljöval   

Krav ställda utifrån att enskilda ämnen/ämnesgrupper ej får användas i vissa applikationer 

 
PVC PVC Koppar 

 
Koppar Koppar Zink 

 
Zink Zink  

 
 Arsenik  

  

Ftalaterna: (BBP, DBP, DEHP, DIDP, 
DINP, DNOP, DIBP, 711p )  

  
Tryckimpregnerat virke 

 
Andra krav 

  

Emissioner från golv, vägg- och 
träbeklädnader, färg och lack, 

avjämningsmassor och isolering skall 
ej överstiga emissionsfaktorn 

TVOC< 40 μg/m2 efter 26 veckor 

Användningen av 
byggnadsmaterial som 

avger emissioner som kan 
vara hälso- eller 

miljöfarliga eller emitterar 
kända allergener undviks 

  
Digital loggbok Miljöansvarig 

  

Träskivor skall avge mindre 
formaldehyd än 0,05 mg/m3  

 

 

Uppföljning  

I markanvisningsavtalen står att byggherrar skall kunna visa upp 
dokumentation efter att byggnaden är uppförd, dock finns idag ingen 
rutin för att kontrollera denna information på exploateringskontoret  
(Ahlberg, 2013).  

I Norra Djurgårdsstaden har inga hus som omfattas av kraven på 
kemikalier i byggmaterial uppförts ännu. Rutinen för uppföljning håller 
på att utvecklas. Det finns en särskild grupp som arbetar heltid med 
projekt inom Norra Djurgårdsstaden. För varje krav finns instruktioner 
för hur byggherren skall kunna verifiera att de levt upp till kraven 
(Brådenmark, 2013). 
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5.1.2.  Att ställa krav som verksamhetsutövare 

Med att agera verksamhetsutövare menar författaren då staden (inom sin 
egen verksamhet) genom någon av dess förvaltningar eller bolag, har 
rådighet över vilka kemikalier i byggmaterial som får användas. Ett 
sådant tillfälle är då staden agerar beställare. Ett exempel kan vara då 
utbildningsförvaltningen beställer nya lokaler av SISAB.  

Ett annat tillfälle då staden agerar verksamhetsutövare är när de 
kommunala fastighetsbolagen i Stockholm bygger. De kommunala 
fastighetsbolagen listas nedan:  

 SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB), äger och förvaltar 
förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Stockholm 

 MICASA Fastigheter, äger och förvaltar Stockholms stads 
omsorgsfastigheter 

 AB Svenska Bostäder, äger och förvaltar bostäder och lokaler  

 AB Stockholmshem, äger och förvaltar främst bostäder men 
också lokaler 

 Familjebostäder, äger och förvaltar bostäder och lokaler  

De kommunala fastighetsbolagens arbete för att minska 
användningen av skadliga kemikalier 

Svenska bostäder arbetar efter ett internt miljöledningssystem. 
Familjebostäder, MICASA och Stockholmshem är ISO certifierade enligt 
ISO 14001.  

Alla bolag har påbörjat ett arbete med att miljöklassa byggnader.  

Bolagen ställer krav utifrån det som står skrivet i miljöprogrammet. Vissa 
av bolagen har på olika sätt försökt att gå längre än det som anges i 
miljöprogrammet. 

Familjebostäder och MICASA har valt att ställa striktare krav än vad 
miljöprogrammet kräver genom att omformulera stadens krav, där 
staden angett att koppar skall undvikas har de istället angett att koppar 
inte skall användas, samma sak gäller PVC. Däremot finns fortfarande 
situationer där undantag får göras.  

Bolagen hänvisar till att byggvaror som används skall vara bedömda som 
accepterade i byggvarubedömningen. Produktgrupper som skall 
bedömas med byggvarubedömningen motsvarar minst de som står 
listade i miljöprogrammet, vissa av bolagen beaktar ytterligare några 
produkttyper. I bilaga 3 finns en sammanställning över vilka 
produktgrupper som skall vara bedömda enligt byggvarubedömningen.  

Flera av bolagen har beslutat att det skall finnas miljöansvariga inom 
nybyggnadsprojekten som följer upp att de krav som ställts efterlevs. 
Familjebostäder har tagit fram en lista för att hjälpa den miljöansvarige. I 
listan anges produkter/produktgrupper som ofta ingår i nyproduktion, 
och var i konstruktionen de används. Miljösamordnaren kan därför 
lättare avgöra om alla använda produkter finns med i redovisningen av 
material som de får av sin entreprenör. Samtliga bolag följer upp de krav 
de ställer på sina entreprenörer och arbetar mer eller mindre med 
avvikelsehantering för att identifiera problemområden.  
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5.1.3. Att ställa krav som myndighetsutövare 

Miljöförvaltningen 

Staden bedriver idag tillsyn på byggarbetsplatser. För kemikalier har 
arbetet hitintills varit mer fokuserat på själva kemikaliehanteringen på 
plats, än på byggherrens egenkontroll av kemikalier i byggmaterial 
(Hägglund, 2013). 

Stadsbyggnadskontoret 

Stadsbyggnadskontoret är den förvaltning som sköter 
bygglovshandläggningen. Det är upp till byggherren att arbeta på ett 
sådant sätt att de krav och regler som specificeras i Plan och Bygglagen 
följs. Bygglovshandläggaren försäkrar sig om att byggherren arbetar på 
ett lagenligt sätt genom att gå igenom ett antal kontrollpunkter. I 
praktiken finns många områden att gå igenom och endast ett fåtal väljs 
ut. Kemikalier i byggmaterial tas ibland upp, men är inte per automatik 
en kontrollpunkt som stadens bygglovshanläggare går igenom (Roll, 
2013). 

5.2.  Jämförelse av de olika branschsystemen för val av byggprodukter  

Som anges i föregående kapitel finns ett antal branschsystem för val av 
byggprodukter. Systemen skall här jämföras utifrån de krav som staden 
ställer i markanvisningsavtalen. 

I Stockholms miljöprogram 2012-2015 står att krav skall ställas på att 
”Byggvarubedömningens kriterier för rekommenderade eller accepterade 
varor (totalbedömning) eller BASTA skall uppfyllas, alternativt att 
varorna uppfyller motsvarande kriterier som för Svanen, Bra miljöval 
eller EU-Ecolable” (Stockholms Stad, 2012:a). I Norra Djurgårdsstadens 
handlingsprogram anges även att Sunda Hus vit/gul pil accepteras, 
därför tas detta system också med i utvärderingen 
(Exploateringskontoret Stockholm, 2012). Som nämnts skulle staden 
kunna använda BETAs kriterier för att ställa krav på de produktgrupper 
som ännu inte tas med i bedömningen.  BETAs kriterier kommer därför 
också att tas med i utvärderingen.  

För att effektivt kunna jämföra kriterierna krävs en uppdelning av de 
olika branschsystemen. Byggvarubedömningen, BASTA, BETA och 
Sunda Hus är produktvalssystem, medan Svanen, Bra miljöval och Eu-
Ecolable är produktmärkningar. Det finns skillnader mellan de två 
typerna som gör att det blir för komplext att jämföra dem alla med 
varandra.  

Det finns vedertagna definitioner, om hur ett ämne skall klassas utifrån 
inneboende egenskaper. För tillfället överlappar 
klassificeringslagstiftningarna varandra, antingen görs klassificeringen 
enligt KIFS 2005:7 eller enligt CLP-förordningen (Classification, 
Labelling and Packaging). Denna klassificering är något tillverkaren skall 
förse sin produkt med. Branschsystemen hänvisar till dessa officiella 
klassificeringar då de gör sin bedömning. 

Vissa av branschsystemen har två versioner av sina kriterier, ett 
kriteriedokument som är formulerat enligt KIFS 2005:7 och ett som är 
formulerat enligt CLP-förordningen, andra har ännu inte hunnit 
uppdatara sina kriterier enligt CLP-förordningen. Därför jämförs 
produktvalssystemens kriterier som är formulerade enligt KIFS 2005:7 



Kemikalier i Byggmaterial 

 

 

 
- 25 - 

5.2.1. Produktvalssystem 

Som nämnts hänvisar Stockholms Stad till Byggvarubedömningens 
Totalbedömning av varorna/produkterna. Då spelar fler aspekter än 
kemiskt innehåll in. För att jämföra samma saker kommer BASTAS, 
BETAS, Byggvarubedömningens och Sunda Hus kriterier utvärderas 
endast utifrån kriterier för innehåll, de övriga aspekterna som en del 
system tar upp kommer alltså inte att utvärderas.  

 I stadens krav anges att kriterier för BASTA ska uppfyllas, gul eller vit 
pil för Sunda Hus eller att produkten uppfyller Byggvarubedömningens 
kriterier för accepterad eller rekommenderad. I praktiken ställs således 
kravet på att det skall vara gul pil eller accepterad som lägst och därför 
kommer endast dessa nivåer att diskuteras.  

Jämförelse av vad systemen tar upp 

BASTA, BETA och Byggvarubedömningen har definierat ett antal 
egenskaper genom vilka produkterna officiellt utvärderas. Dessa 
egenskaper är i sin tur definierade enligt riskfraser. 

Definitionen av BASTA, BETA och Byggvarubedömingens egenskaper 
sammanfattas i Bilaga 4. Där anges hur dessa egenskaper definierats. Det 
är tydligt att systemen är väldigt lika, endast för miljöfarliga egenskaper 
förekommer skillnad i själva definitionerna. 

Sunda Hus utgår istället direkt från riskfraserna i sin bedömning. 
Skillnaden illustreras i figur 5. 

 

Figur 5. Produktvalssystemens kriterier är baserade på riskfraser  
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Alla systemen utvärderar således varor efter de ingående ämnenas 
riskfraser (med undantag för PBT (persistenta bioackumulerbara toxiska 
organiska ämnen), vPvB(mycket persistenta och mycket 
bioackumulerbara organiska ämnen), hormonstörande och flyktiga 
organiska kemiska ämnen vars definitioner redogörs för i Bilaga 4). För 
att förstå konceptet måste läsaren känna till riskfraserna, dessa är 
definierade i kemikalieinspektionens föreskrift 2005:7, de riskfraser som 
tas upp i systemen redogörs för i Tabell 3. 

Tabell 3. Riskfraser som tas upp i de olika produktvalssystemens kriterier (Källa: 
Kriterier för BASTA, BETA, Byggvarubedömningen och Sunda Hus) 

Sunda Hus BASTA  
Byggvarubedömningen 

BETA 

R20 Farligt vid inandning   

R21 Farligt vid hudkontakt   

R22 Farligt vid förtäring   

R23 Giftigt vid inandning R23  

R24 Giftigt vid hudkontakt R24  

R25 Giftigt vid förtäring R25  

R26 Mycket giftigt vid inandning R26  

R27 Mycket giftigt vid hudkontakt R27  

R28 Mycket giftigt vid förtäring R28  

R29 Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten   

R30 Kan bli mycket brandfarligt vid användning   

R31 Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra   

R32 Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra   

R33 Kan ansamlas i kroppen och ge skador   

R34 Frätande   

R35 Starkt frätande   

R36 Irriterar ögonen   

R37 Irriterar andningsorganen   

R38 Irriterar huden   

R39 Risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador R39  

R40 Misstänks kunna ge cancer R40  

R41 Risk för allvarliga ögonskador   

R42 Kan ge allergi vid inandning R42  

R43 Kan ge allergi vid hudkontakt R43  

R44 Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare   

R45 Kan ge cancer R45 R45 

R46 Kan ge ärftliga genetiska skador R46 R46 
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Om systemen jämförs med varandra med avseende på vad de tar upp, är 
den största skillnaden att BETA tar upp betydligt färre riskfraser än de 
andra systemen. Sunda Hus å andra sidan tar upp fler riskfraser än de 
andra systemen men bedömer inte hormonstörande ämnen ännu (Tabell 
3). Värt att nämnas är dock att BASTA och Byggvarubedömningen i sina 
kriterier för hormonstörande ämnen refererar till Europeiska 
Kommissionens Candidate list of 553 substances, som numera är 13 år 
gammal. Mycket har hänt inom kemikalieindustrin sedan dess.  

En annan skillnad är att Sunda Hus i sin bedömning även innefattar 
ämnen som bara ingått vid tillverkningen. Ett exempel då detta leder till 
olika bedömningar i de olika systemen är då en produkt innehåller PVC. 
Vid tillverkningen av PVC används vinylklorid som är klassat som 
cancerframkallande. I Sunda Hus tillåts därför inte material där PVC 
ingår med mer än 2%. Några sådana restriktioner finns inte i BASTA 
och Byggvarubedömningen. Nämnas kan också i detta samanhang att 
ftalater ofta samexisterar med PVC. På så sätt ”förbjuds” ändå vissa 
hormonstörande ämnen indirekt i Sunda Hus. 

Kriterierna för systemen är olika formulerade, men slutsatsen är ändå att 
systemen behandlar mer eller mindre samma saker och på ett liknande 
sätt, om endast innehållskriterierna jämförs.  

R48 Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig 
exponering 

R48  

R49 Kan ge cancer vid inandning R49 R49 

R50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer R50  

R51 Giftigt för vattenlevande organismer R51  

R52 Skadligt för vattenlevande organismer   

R53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön R53  

R54 Giftigt för växter   

R55 Giftigt för djur   

R56 Giftigt för marklevande organismer   

R57 Giftigt för bin   

R58 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön   

R59 Farligt för ozonskiktet R59 R59 

R60 Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga R60 R60 

R61 Kan ge fosterskador R61 R61 

R62 Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga R62  

R63 Möjlig risk för fosterskador R63  

R64 Kan skada spädbarn under amningsperioden R64 R64 

R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring   

R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor   

R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad   

R68 Möjlig risk för bestående hälsoskador R68  
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Jämförelse av haltgränser 

Nedan redovisas haltgränser för de olika systemen (Tabell 4). 

Tabell 4. Haltgränser i de olika systemen 

  

BVB 
BASTA 

BETA 
Sunda Hus 
(Kemiska 
produkter) 

(%) 

Sunda Hus 
(varor)  

(%) (%) (%) 

Cancerframkallande 

Kategori 1&2* 0,1 

Kategori 3* 1   1 2 

Mutagena 

Kategori 1&2* 0,1 

Kategori 3* 1 1 1 2 

Reproduktionstoxiska 

Kategori 1&2** 0,1 

Kategori 3* 5   5 2 

Spädbarnsskador 0,1 0,1 0,1 2 

Hormonstörande 0,1 0,1     

PBT  0,1 

vPvB                                                                                                                      0,1   

Bly 0,1 0,1-4 0,1 0,1 

Kvicksilver Totalförbud 

Totalförbud 
men finns 
undantag 
RoHS-

direktivet 0,1 0,1 

Kadmium 0,01 0,01 0,01 0,1 

Farligt för ozonskiktet 0,1 

Allergiframkallande 1   1 2 

Akut giftighet:          

R26, R27, R28 1   1 2 

R23, R24, R25 25   25 2 

Akut giftigt med risk  
för bestående hälsoskador: 

R39 med R26, R27 och eller R28 1   1 2 

R39 med R23, R24 och eller R25 10   10 2 

Hög kronisk giftighet:         

R48 med R23, R24 och eller R25 10   10 2 

Flyktiga organiska kemiska ämnen         

Miljöfarligt:         

R53 25   25 2 

R50/R53 2,5   2,5 2 

R51/R53 25   25 2 

*Vissa av egenskaperna bedöms i tre klasser, 1, 2 och 3. Beroende på hur klarlagt det är att det aktuella ämnet 
har en viss egenskap, där kategori 1 består av ämnen där det finns fullt stöd för att ämnet besitter egenskapen 
medan kategori 3 består av ämnen där det finns en misstanke att de kan göra det, men att det saknas fullständigt 
bevis (KIFS 2005:7). 
** I BASTA, BETA och Byggvarubedömningen är 0,1% för varor och 0,5 % för kemiska produkter 
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Den skillnad som är tydlig är att BASTA, BETA och 
Byggvarubedömningen inte gör skillnad på kemiska produkter och varor 
med kemiskt innehåll, det gör Sunda Hus (Tabell 4). Detta leder till att 
Sunda Hus kriterier för varor ibland är uppemot 12 gånger lägre och 
ibland 20 gånger högre än Byggvarubedömningen och BASTAs 
haltgränser, dessa haltgränser är rödmarkerade i Tabell 4.  

5.2.2. Produktmärkningar 

Som tidigare nämnts godkänns i stadens miljöprogram varor som 
uppfyller Svanens, EU- Ecolables och Bra Miljövals kriterier. Produkter 
delas in i olika produktgrupper. För varje grupp finns ett enskilt 
kriteriedokument. Se svanens produktgrupper nedan. Alla märkningar 
har egna indelningar och egna kriteriedokument. Att jämföra kraven i de 
olika kriteriedokumenten med varandra blir för komplicerat, därför 
diskuteras de övergripande nedan.  

Svanen 

Svanen har 7 relevanta produkttyper;  

 byggskivor (18 produkter)  

 fönster och ytterdörrar (32 produkter) 

 golv (47 produkter) 

 golvvårdsprodukter (45 produkter) 

 hållbart/beständigt trä (6 produkter) 

 inomhus målarfärg och lack (299 produkter) 

 kemiska byggprodukter (117 produkter) 

   (Svanen, 2013) 

Svanen ställer både egenskapskrav och krav på att specifika ämnen inte 
får ingå. Kriteriedokumenten för de enskilda produktgrupperna kommer 
som nämnts inte att analyseras vidare. Men det finns ett samlat 
kriteriedokument för svanenmärkta småhus, flerbostadshus och 
förskolor. Kemikaliekraven som ställs på byggprodukter i de enskilda 
kriteriedokumenten motsvarar minst de krav som ställs i 
kriteriedokumentet för ett svanenmärkt hus, eftersom svanen i 
kriterierna för småhus, flerbostadshus och förskolor anger att varan skall 
uppfylla kraven i dokumentet, eller vara svanen märkta (enligt de 
enskilda kriteriedokumenten) (Svanen 2009).  Det finns en jämförande 
studie mellan svanens kriterier för småhus, flerbostadshus och förskolor 
och de krav som ställs i Byggvarubedömningen, BASTA och Sunda Hus 
(Porse & Rosander, 2010). Slutsatsen i studien var att svanen generellt 
ställde högre krav på kemiska byggprodukter än de andra systemen. 
Byggvarubedömningens ”rekommenderas” nivå var den nivå som i flesta 
fall överensstämde med de krav som Svanen ställde (Porse & Rosander, 
2010). Därför kan antas att svanens kriterier minst uppfyller kriterierna 
för BASTA, Byggvarubedömningen (accepteras) och Sunda Hus (gul pil).  

Nämnas kan att Svanen inte tillåter användandet av ftalater, förutom i 
fogmassor där vissa ftalater får ingå, dock ej: DEHP, DBP, BBP, 711P, 
DIBP DIDP och DINP (Svanen, 2009). Krav ställs även på att 
nanomaterial endast användas om det är dokumenterat att de inte 
orsakar hälso- eller miljöproblem. För varor gäller även att det skall 
finnas en rutin som beskriver hur nanomaterial skall undvikas. Det finns 
även en lista på produkter, där det krävs dokumentation som styrker att 
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nanopartiklar inte tillsatts produkten, detta gäller bland annat 
golvbeläggning och vitvaror (Svanen, 2009). Ett förbud mot samtliga (av 
tillverkare/underleverantör tillsatta) ftalater i varor och begränsning av 
nanopartiklar, går långt över de andra systemens krav.    

EU-Ecolable & Bra Miljöval 

EU- Ecolable har tagit fram kriteriedokument för färg och polish. 
Dokumentens validitet gick ut augusti 2012, men har nu fått förlängt till 
juni 2013. Bra miljöval har ännu ingen märkning och inga kriterier för 
byggvaror (Naturskyddsföreningen, 2013). Varken Bra miljöval eller EU-
Ecolable används alltså för att klassa byggprodukter i stort och diskuteras 
inte vidare. 

Miljöcertifieringar  

Som nämnts finns ett mål inom staden att andelen certifierade byggnader 
skall öka.  

Det finns många olika certifieringssystem. Nedan kommer Svanen och 
Miljöbyggnad att diskuteras utifrån att de är omfattande nog för att 
inkludera kemikalier i byggmaterial men ändå tillräckligt avgränsade för 
att denna aspekt skall ha en central roll i bedömningen. Många andra 
system tar upp betydligt fler aspekter. Det är dessutom dessa system som 
stadens bolag har använt sig av. 

Svanens kriterier för småhus, flerbostadshus och förskolor tar upp fler 
aspekter än vad miljöbyggnad gör. För material, som är relevant för 
denna studie, ställer Svanen betydligt högre krav på ingående kemikalier 
än vad Miljöbyggnad nivå Guld (=högsta nivån) gör. Den senare tar 
endast tar upp Kemikalieinspektionens lista över prioriterade 
utfasningsämnen, VVS-produkter tas inte med i bedömningen. Utöver 
att miljöbyggnad ställer krav på ingående ämnen, ställs också krav på 
loggbok. 

Miljöbyggnads kriterier matchar när det gäller innehåll av farliga ämnen 
bäst BETAS kriterier. BASTA och Byggvarubedömningen tar upp fler 
egenskaper.   

5.3. Lärdomar av andra kommuners arbetsätt beträffande kemikalier 
i byggmaterial  

Vilka slutsatser kan dras från hur andra kommuner arbetar med frågan 
om kemikalier i byggmaterial? Först och främst är det få kommuner som 
specifikt nämner kemikalier i byggmaterial som ett arbetsområde i 
miljöprogram och dylikt. Det var framförallt de större kommunerna som 
hade uttalade strategier för att arbeta med frågan. Många kommuner äger 
dessutom inte mark i någon större utsträckning.  

Nedan följer goda exempel från hur några kommuner i Sverige arbetar 
med kemikalier i byggmaterial. 

Miljöprogram syd 

Malmö och Lund har tillsammans med hjälp av Lunds Universitet 
sammanstrålat kring Miljöprogram Syd. Ett program där städerna 
gemensamt ställer krav på den bebyggda miljön. 

I programmet har ett antal fokusområden definierats, varav ett är 
innemiljö. Inom detta fokusområde tas kemikalier i byggmaterial upp, 
genom att byggherren rekommenderas att använda material som har 



Kemikalier i Byggmaterial 

 

 

 
- 31 - 

dokumenterat goda egenskaper ur miljö och hälsosynpunkt (Malmö Stad, 
2012). 

Programmet tas upp som ett bra exempel, inte bara för att kemikalier i 
byggmaterial behandlas. Sättet att arbeta med miljöfrågor tillåter att olika 
aspekter tas hänsyn till och kan visualiseras på ett bra sätt, samt att det 
sker regelbunden uppföljning.  

Fördelar med programmet är: 

 Byggherrar som inte bygger på stadens mark får frivilligt delta. 
Åtgärder som syftar till frivilligt deltagande kan bli allt viktigare i 
framtiden om byggkravsutredningen röstas igenom. 

 Det sker uppföljning, före, under och efter det att byggnaden 
uppförts. Resultatet av dessa uppföljningar presenteras med 
rosdiagram, vilket på ett bra sätt tydliggör informationen.  

Det finns ännu inga projekt som avslutats inom programmet, men när 
det gör det så kommer de tre rosdiagramen att kunna presenteras jämte 
varandra. Nedan har tre rosdiagram från olika projekt placerats för att 
förstå idén. Om detta konstruerade exempel hade varit verklighet hade 
dessa diagram väl illustrerat skillnaden mellan ambitionen och det 
faktiska resultatet (Figur 6). Det bidrar med en tydlighet kring hur de 
överenskommelser som fattats har efterlevts. Det kan hjälpa någon som 
inte är insatt att få en uppfattning om utvecklingen av projektet.  

Det är också visuellt tydligt när olika byggherrars diagram presenteras 
bredvid varandra att de dels generellt har olika ambition, men också att 
det finns en intern prioritering hos dessa kring vilka fokusområden som 
de vill arbeta vidare med (Figur 6). 

Göteborg har liknande krav som Stockholm vad det gäller kemikalier i 
byggmaterial för nyproduktion. Det finns vissa områden inom vilka 
Göteborg har gått steget längre. Bland annat kravställs att ”färg, lack och 
olja som är baserade på organiska lösningsmedel ej skall användas om 
fullvärdiga alternativ finns eller där man kan undvika dessa produkter 
med alternativ utformning”(Göteborgs Stad, 2009, 22) Utöver detta har 
bestämts att koppar ej får användas i tappvattensystem och att 

           Före      Under        Efter 

Figur 6. Konstruerat exempel på redovisning av rosdiagram. Förändringen i 
projektet tydliggörs väl genom att visa alla tre diagrammen samtidigt(Malmö stad, 
2012).  
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tryckimpregnerat virke inte får användas samt att lysrör skall väljas 
utifrån kvicksilverhalt (Göteborgs stad, 2009, 22). De ställer fler krav och 
har formulerat dessa som skallkrav tillskillnad från i Stockholm. 
    
Ronneby har valt att arbeta med konceptet Cradle to Cradle® (Cefur, 
2012). Kort sagt innebär detta att tänka på hur resurser används så att de 
stannar kvar inom kretsloppet. En del av detta arbete består i att skapa 
hållbar byggnation, där kemikalier i byggmaterial tas upp. Bland annat 
skall en ny stadsdel och två nya förskolor byggas i enlighet med 
konceptet Cradle to Cradle®. De ska arbeta med de två förskolorna för 
att skapa god inomhusluft, genom att använda sunda material när 
förskolorna byggs. Golvbeläggning som ofta diskuteras på förskolor har 
valts utifrån att de skall vara sunda men att de även skall vara 
ljuddämpande.  

Jönköping har beslutat att från 2011 ställa krav på att ”byggherren, vid 
byggnation av flerbostadshus, skall utse en särskild miljöansvarig som ska 
styra och kontrollera att produktionsprocess och byggnader blir sunda 
och hållbara ur ett livscykelperspektiv”(Jönköpings kommun, 2011)  
 
Flera städer arbetar med att ta fram kemikalieplaner för att utveckla och 
driva arbetet framåt. Stockholm, Malmö, Göteborg, Västerås och 
Helsingborg har startat ett samarbete kring detta arbete. Kommunerna 
skall ta fram egna kemikalieplaner, men har försökt att utnyttja den 
gemensamma kunskapen och erfarenheten för att utveckla och utvärdera 
idéer för dessa planer.  

5.4. Vad finns det för hinder och möjligheter för stadens utveckling 
av arbetet med att minska riskerna med skadliga kemikalier i 
byggmaterial? 

Det har framkomit, bland annat genom de intervjuer som genomförts, 
att det finns hinder som idag begränsar och försvårar utvecklingsarbetet 
kring kemikalier i byggmaterial. Hinder som inte är direkt kopplade till 
stadens arbete, utan som förekommer i branschen och samhället i stort. 
Dessa hinder beskrivs i avsnitt 5.4.1 

Det har också framkommit problem som direkt kan relateras till stadens 
krav och sätt att arbeta. Intervjupersoner har gett sina synpunkter och 
förslag på hur staden kan förbättra sitt arbete med kemikalier i 
byggmaterial. Dessa redovisas i avsnitt 5.4.2 

5.4.1. Hinder för ett effektivt arbete kring skadliga kemikalier i 
byggmaterial 

Bristande kunskap inom vissa områden 

Bristande kunskap om Nanomaterial, Kombinationseffekter och 
Hormonstörande ämnen 

Samtliga intervjupersoner tillfrågades om områden där de anser att det 
finns brister i kunskap och/eller i lagstiftning och där fortsatt arbete 
krävs. Nanomaterial och ämnen med hormonstörande egenskaper var 
det som togs upp av nästan alla intervjupersoner som dagens stora 
utmaning. Ett flertal intervjupersoner tog även upp 
kombinationseffekter.  
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Det var ingen av de tillfrågade som ansåg att nanomaterial skulle 
förbjudas. Däremot fanns ett stort intresse för information om hur dessa 
kan utvärderas.  

Byggherrarna uppgav att de helst såg att hormonstörande ämnen skulle 
tas upp i produktvalssystemens kriterier. Tas det inte upp inom närmaste 
framtiden, tyckte ett flertal byggherrar att krav utöver 
produktvalssystemens kriterier skulle kunna vara motiverade. 

Produktvalssystemens representanter angav samtliga att ett arbete med 
hormonstörande ämnen pågår. Framsteg tros vara möjliga när det 
beslutats om en klassificering för hormonstörande egenskaper. 

Bristande kunskap om alternativa produkter och lösningar 

Det finns begränsad kunskap om alternativa produkter, material och 
byggtekniska lösningar. Bristen på denna kunskap, både hos byggherrar 
och hos exploateringskontoret gör att vissa krav är svåra att ställa. 

Det finns dock lösningar till många problem och ibland närmare till 
hands än vad man tror. Till exempel har vissa byggherrar som intervjuats 
löst problem som andra byggherrar fortfarande arbetar för att undanröja. 
Ett konkret exempel är blyfria mässingsarmaturer. En del byggherrar och 
entreprenörer känner inte till de olika alternativ som finns. 

Vissa produktleverantörer har insett problemet och har börjat 
marknadsföra sig genom sina lösningar på uttalade problem i branschen. 

Brist på produkter utan skadliga kemikalier inom vissa 
produktgrupper 

Brist på golvläggningsalternativ som klarar krävande funktionskrav 

I intervjuerna med kommunens fastighetsbolag har frågan ställts om hur 
dessa förhåller sig till kravet om att PVC skall undvikas. Stadens 
bostadsbolag lägger in väldigt lite PVC-golv då detta helt enkelt inte är 
modernt. För de verksamheter SISAB bygger och förvaltar åt är det inte 
lika lätt att undvika PVC vid val av golv. Framförallt är det tålighet mot 
väta, skötsel och akustik som gör att företaget fortfarande lägger PVC-
golv (Broman, 2013).  

Det pågår dock ett arbete runt om i Sverige för att hitta nya alternativ för 
golvbeläggning på förskolor och skolor, som är en krävande miljö med 
tanke på renhållning, ljudegenskaper och slitage. I Ronneby skall två 
moderna golvläggningsalternativ prövas. Dels den ftalatfria mattan 
Tarkett IQ, dels skall de prova textilgolvet Desso Airmaster (Lavensson, 
2013). 

Brist på VVS produkter i produktvalssystemen 

För VVS produkter är det enligt de intervjuade byggherrarna fortfarande 
svårt att hitta bra alternativ. Detta leder till att de ofta måste välja 
produkter som inte är godkända i något av produktvalssystemen.  

Att det är för få produkter registrerade i produktvalssystemen kan bero 
på att många VVS produkter är sammansatta produkter med många 
komponenter. Det kan vara svårt för en leverantör att få fram 
byggvarudeklarationer för samtliga delkomponenter. Särskilt om 
delkomponenterna tillverkas i ett land och sätts samman i ett annat land. 
Utan all information om ingående ämnen kan inte varan registreras. 



Sara Tierney                                               Examensarbete 

 

- 34 - 

 

Framgången med att få VVS-produkter bedömda är också helt beroende 
av leverantörernas intresse för att lägga in sina produkter i systemen. 

Ökade kostnader 

Vissa krav innebär att material måste väljas som på grund av högre 
råvarukostnader, dyrare arbetsprocess eller småskalighet i tillverkningen 
är mer kostsamma. Det finns en motvillighet i branschen och i samhället 
i stort för att öka produktionskostnaderna för byggandet. I intervjuer har 
ökade kostnader frekvent använts som argument till varför ett vist krav 
inte är rimligt. Således medför ökade kostnader ett hinder för att vissa 
krav ställs.  

Bristande intresse hos konsumenter 

Allt fler intresserar sig för energikonsumtion då ny bostad/lokal skall 
införskaffas. Det verkar efter kontakt med byggherrar som om det ännu 
inte finns något större intresse från konsumenter på vad som byggs in, 
alternativt att konsumenten tar för givet att skadliga material inte 
används. Om ett giftfritt hem är något som konsumenter värderar skulle 
detta enligt intervjuade byggherrar motivera dem att göra mer inom detta 
område.  

5.4.2. Upplevda problem/svårigheter och förslag som getts för stadens 
fortsatta arbete 

Förslag och synpunkter från intervjupersonerna om hur staden skall utveckla sina 
krav då de upplåter eller säljer mark för byggande. 

Ställ realistiska krav 

Intervjupersonerna tillfrågades om det finns utrymme för att ställa högre 
krav, många poängterade att de krav som ställs redan är svåra att nå. De 
allra flesta byggherrar efterfrågar krav som är realistiska. Dock har även 
påpekats att det är bra om kraven är något framåtsträvande för att 
åstadkomma förbättringar.  

Vart gränsen mellan realistiska och för ambitiösa krav går, är det ingen 
som riktigt kunnat definiera. Många intervjupersoner har dock angett, att 
BASTAS kriterier kan fungera som någon slags basnivå för de flesta 
produktgrupperna.  

Många byggherrar har efterfrågat en prioritering av åtgärder från stadens 
sida när de ställer krav. De menar att vissa utrymmen, produkter eller 
typer av byggnader inte innebär lika stor exponering och att kraven 
således inte behöver vara lika strikta där.  

Ställ tydliga krav 

Många byggherrar har angett att delar av de generella kraven är otydliga. 
Att något skall undvikas, eller att det bara får användas om fullvärdiga 
alternativ saknas, är formuleringar som är svåra att tolka. Det står att 
avvikelser får göras om handläggare på exploateringskontoret ger ett 
godkännande om detta. Det finns dock inga riktlinjer på 
exploateringskontoret om hur detta skall göras. Intervjupersoner har 
efterfrågat tydlighet i de krav som ställs.  

Ställ krav genom produktvalssystemen 

Många byggherrar använder något av produktvalssystemen och ser detta 
som ett bra verktyg. Då kommunen ställer egna krav och listar ämnen 
som ej får användas orsakar detta problem för projekteraren.  Detta leder 



Kemikalier i Byggmaterial 

 

 

 
- 35 - 

till att produktvalssystemen inte går att använda rakt av, projekteraren 
måste sitta med en separat lista vid sidan om och dubbelkolla alla 
material. 

Den absoluta majoriteten av de byggherrar som tillfrågades tyckte att 
stadens sätt att referera till dessa systems kriterier när de ställer krav är att 
föredra. 

Om staden skall formulera krav som går utöver produktvalssystemen 
finns en viss acceptans hos byggherrar för detta om kraven:  

1. Är viktiga ur miljö- och hälsosynpunkt och leder fram till förbättringar  
2. Är väl avgränsade, inga långa listor på ämnen eller produkter  

När byggherrar tillfrågades om Norra Djurgårdsstadens krav var det få 
som hade några egentliga protester kring innehållet. Generellt var det 
snarare kritik angående hur kraven ställs. Dels att många ”egna” krav 
formulerats utöver produktvalssystemens kriterier och att staden ställer 
krav både utifrån egenskaper och specifika ämnen. 

Ställ krav på loggbok  

I Norra Djurgårdsstaden ställs krav på att en loggbok skall föras, där 
använda produkter noteras, men även använd mängd och placering.  
Många intervjupersoner tyckte att loggboken var en bra idé, ett sätt att 
underlätta vid eventuell framtida sanering eller vid rivning. Det rådde 
dock skilda åsikter om huruvida mängd och placering skall prioriteras. 
Vissa intervjupersoner tyckte att det var bra, andra tyckte att det var 
mindre bra. Fördelar som togs upp var att dels underlätta inventering 
men också att kunna prioritera inför sanering. Om fastighetsägaren vet 
hur mycket av ett ämne som byggts in, vet denne om det är ett stort eller 
litet problem och var resurser skall läggas för saneringen. Andra menar 
att detta går att uppskatta i efterhand, genom att veta vilken byggvara det 
gäller går det relativt lätt att lokalisera plats och att approximera mängd.  

De byggherrar som inte tyckte att mängda och ange placering var 
nödvändigt tyckte visserligen att det fanns en poäng i att göra det, men 
att fördelen inte kompenserades av allt extra arbete, som krävs för att 
ange mängd och placering. I tidigare utredningar har förslag givits om att 
loggboken skulle kunna lagras i Lantmäteriets fastighetsregister eller i 
Boverkets register för energideklarationer (Kemikalieinspektionen, 2012). 
Många tillfrågade har dock påpekat att loggboken måste förvaras 
lättillgängligt, så att byggvaror kan läggas till efterhand. 

Ytterligare förslag och synpunkter från intervjupersonerna om hur staden skall kunna 
utveckla sitt arbete med kemikalier i byggmaterial  

Följ upp kraven 

Alla som intervjuats har angivit att uppföljningen är en av de viktigaste 
åtgärderna staden kan genomföra om de vill förbättra arbetet med 
kemikalier i byggmaterial. Dels för att säkerställa att skadliga kemikalier 
faktiskt inte används. Men också för att en del krav medför 
merkostnader för byggherrarna. Ett flertal byggherrar har påpekat att 
bristen på uppföljning medför möjlighet för byggherrar att tjäna pengar 
genom att inte fullfölja kraven. Enligt många av byggherrarna innebär 
detta en risk för snedvriden konkurrens. Om en byggherre bestämer sig 
för att åsidosätta de miljökrav som definierats, finns utrymme för att ta 
den kostnadsbesparingen och lägga ett högre anbud. På så sätt kan 
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byggherren köpa eftertraktad mark för byggande utan att minska 
vinstmarginalen. 

Eftersom markpriserna i Stockholm delvis är baserade på anbudspriser 
kommer ett sådant agerande att öka markpriserna. Det betyder att även 
de byggherrar som får en direktanvisning i samma område riskerar att 
behöva betala ett högre pris. I längden kan sådana ökningar av 
markpriset leda till att alla byggherrar måste tumma på kvalitén för att 
hitta lönsamhet i projekten (Caesar, Kalbro & Lind, 2013).  

Om staden skall ställa krav måste de därför följas upp. Det är viktigt att 
ha detta i åtanke då kraven formuleras så att de överhuvudtaget går att 
verifiera.  

Intervjupersoner har gett förslag på hur uppföljning skulle kunna gå till: 

 Dokumentation skall lämnas in 

 Revision skall ske på ett antal procent av nybyggnationen  

Det finns en motvilja hos byggherrarna för att sammanställa och ta fram 
data till exploateringskontoret om denna inte skall användas. 

Många, från samtliga grupper av intervjupersoner och i synnerhet 
personer som representerar byggherrar, tycker att det vore bra om det 
fanns en konsekvens kopplad till hur kraven uppfylls. Några förslag som 
givits är listade nedan.   

 Tävlingar 

 Presentation av resultat på hemsidan 

 Markanvisningsmöjligheter 

 Ekonomiska sanktioner 

När skall exploateringskontoret följa upp kraven?  

Här rådde viss oenighet bland intervjupersonerna, särskilt mellan 
personal på exploateringskontoret och byggherrar, men även inom 
grupperna. På exploateringskontoret fördes bland annat resonemanget 
att uppföljning skall ske, så att material som inte godkänts ej riskeras att 
byggas in. I detta resonemang ingick även att avvikelser från kraven 
under själva byggskedet först skall godkännas av exploateringskontoret. 
Här menade många byggherrar att detta skulle medföra en risk för 
förseningar och förlängd byggtid. En av projektledarna på 
exploateringskontoret som intervjuats påpekade också att många som 
arbetar på exploateringskontoret och har hand om projekt inte har någon 
kemikaliebakgrund och därmed begränsade kunskaper om kemikalier i 
byggmaterial. Denne tyckte att om staden skall ta beslut om avvikelser 
eller för den delen följa upp kemikaliekrav så behövs en expertgrupp 
som är väl insatt i frågan. 

Påverka Branschsystemen för materialval 

Ett flertal externa byggherrar har framfört att de tycker att staden, om de 
skall hänvisa till produktvalssystemen, också skall verka för att 
databaserna blir mer användarvänliga. Det finns enligt dem idag problem 
med kompatibiliteten mellan systemens databaser och 
projekteringsverktyg. De kommunala bolagen är medlemmar i 
Byggvarubedömningen, och ett av bolagen har en representant i dess 
styrelse. Byggvarubedömningen är en organisation uppbyggd kring 
medlemmarna. De kommunala bolagen har därför möjlighet att arbeta 
för att förbättra kriterierna och databasen.  
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Sprid Kunskap 

Det finns ett intresse både inom förvaltningarna och hos de interna- och 
externa byggherrarna av att dela kunskap  

Ett positivt exempel som tagits upp är de kompentensseminarier som 
hållits i Norra Djurgårdsstaden för att informera byggherrar och 
entreprenörer om de krav som ställts. Många av de byggherrar som 
tillfrågats, har tyckt att dessa varit ett bra initiativ. Något som staden 
skulle kunna anordna även för ”vanliga” byggprojekt.  
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6. DISKUSSION  

Mot framtidens Stockholm 

Förutom stadens vision borde miljömålen kunna vara vägledande för vad 
en stad i världsklass skulle kunna vara när det gäller kemikalier i 
byggmaterial. 

Vad behövs för att visionen om ett Stockholm I världsklass skall kunna 
införlivas, där inte bara stadens vision uppfylls utan även de nationella 
miljömål som satts upp? 

 Tillräcklig information och kunskap om materials och ämnens 
påverkan. Både för människor och miljö, både var för sig men 
också i samspel med andra material eller ämnen. Detta kräver 
förändringar i lagstiftning liksom mer forskning. 

 Det finns byggmaterial att tillgå på marknaden som inte orsakar 
negativ påverkan på människor och miljö. 

 Dessa material används som standard vilket har medfört att de 
eventuellt högre initiala priserna, tack vare stor användning, har 
kunnat sänkas. 

 För de produkter där det inte finns några acceptabla alternativ ur 
miljösynpunkt, måste nya sätt att konstruera tillämpas för att 
undvika dessa produkter. 

 Staden kan genom samarbete mellan exploateringskontoret och 
stadsbyggnadskontoret effektivisera byggandet.  

 En sund prioritering mellan olika krav och mål som satts upp 
för byggnation. Till exempel kan målet om ökat byggande och 
målet om miljövändliga material potentiellt stå i konflikt med 
varandra. Målen behöver dock inte vara motstridiga, men det 
förutsätter att byggherrar och staden arbetar tillsammans för att 
underlätta för varandra. Endast målet om miljövänliga material 
kommer att diskuteras här, även om målet för ökat byggande 
och en förenklad process kommer att finnas i åtanke. 

Miljömålen är svåra att nå, bland annat för att framgången är beroende 
av många inblandade. Ofta är det tillgången på information om vad varor 
innehåller som sätter gränsen för vilka krav som är rimliga att ställa. 
Staden kan genom att ställa krav, både på externa byggherrar och inom 
dess egen organisation, främja att nya alternativ tas fram och att de 
alternativ som finns på marknaden som är föredömliga ut miljösynpunkt, 
används.    

Det viktigaste som kom fram under intervjuerna var att staden:  

 Tar uppföljningen på allvar 

 Definierar krav på ett sätt som möjliggör för byggherrar att 
arbeta på ett smidigt sätt med kraven 

I början av detta arbete diskuterades stadens olika roller i 
kemikaliearbetet. I dessa roller kan staden utveckla arbetet för att minska 
riskerna med skadliga kemikalier i byggmaterial. Staden kan också aktivt 
påverka utvecklingen genom att sprida information och kunskap. Dessa 
fyra möjligheter till påverkan illustreras i figur 7 och kommer att utgöra 
stommen i diskussionen för hur staden kan utveckla det fortsatta arbetet. 
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6.1. Påverka som markägare 

6.1.1. Hur kan stadens arbete med kemikaliekrav för byggmaterial 
förbättras? 

Hur kan själva kraven utvecklas? 

Som redovisats ställs olika krav om byggherren skall bygga i ett 
miljöprofilområde eller i ett område som inte har en uttalad miljöprofil.  

En fråga som ställts i intervjuerna var om något av de krav som ställts i 
miljöprofilområdena skulle kunna ingå även i de generella kraven.  

Många byggherrar uppskattar tydlighet i kraven. De flesta av kraven i 
Norra Djurgårdstaden skulle tekniskt sätt kunna ingå i de generella 
kraven. Men många byggherrar, både kommunala och externa, var dock 
tydliga med att arbetet förenklas om kraven utgår från 
produktvalssystemens kriterier.  

Eftersom byggherrarna var positiva till stödet i form av möten och 
seminarier som exploateringskontoret erbjuder för byggherrar i Norra 
Djurgårdsstaden, kan själva arbetsmodellen och tydligheten i kraven vara 
den primära erfarenheten att ta med sig från Norra Djurgårdsstaden. 

Många byggherrar ansåg att de generella kraven låg på en bra nivå. Detta 
styrks av att kraven i stort sätt motsvarar kemikalieinspektionens kriterier 
för utfasnings och riskminskningsämnen.  

Staden rekommenderas därför att i ännu högre grad hänvisa till 
produktvalssystemens kriterier för kemikalier i byggmaterial.  
Som redan nämnts finns en stor fördel, både för byggherrar och staden, 
om de krav som formuleras överensstämmer med produktvalssystemens 
kriterier.  

Dels kan byggherrar rakt av använda produktvalssystemen och veta att 
de klarar stadens krav. Dels slipper den uppföljningsansvarige på 

Figur 7. Kommuners möjlighet till att påverka arbetet med 
kemikalier i byggmaterial 
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exploateringskontoret, sitta med separata listor, byggvarudeklarationer 
och säkerhetsdatablad för att kontrollera att de material som använts 
klarar kraven. Om staden hänvisar till produktvalssystemens kriterier, 
och byggherrarna använder dessa räcker det att byggherrar lämnar över 
ett utdrag från till exempel Byggvarubedömningen. Ett utdrag som listar 
alla produkter som använts med tillhörande bedömning. 

Ett allternativt scenario är att byggherrarna börjar använda de system 
som erbjuder spärrlistor. Då kan de utifrån dagens arbetssätt med att 
använda produktvalssystem för projektering fortsätta sitt arbete som 
vanligt, genom att lägga in stadens krav i produktvalsystemets kriterier.  

Det finns dock ytterligare några fördelar med att staden refererar till 
produktvalsystemens kriterier, än tvärtom: 

1. Produktvalssystemen (och märkningssystemen) arbetar kontinuerligt 
med att uppdataera kriterier och hålla sig uppdaterade om de 
vetenskapliga framstegen. Detta gör att de kan revidera sina kriterier 
snabbare än vad kommunen kan vars miljöprogram ändras vart 4:e 
år. 

2. Kemikaliefrågan diskuteras inte bara i Stockholm. Branschen har 
framfört klagomål på att krav formuleras olika, i olika delar av 
Sverige, något kommuner ofta motiverar med att de vill driva 
utvecklingen framåt och kompensera för bristande lagstiftning. Att 
referera till branschsystemen bidrar till att skapa förutsättningar för 
mer likartade kravformuleringar runt om i Sveriges kommuner, utan 
att behöva sänka ambitionen.  

Att ställa krav enligt produktvalssystemens kriterier betyder inte att 
staden måste låta sig dikteras av byggbranschen. Staden har genom de 
kommunala bostadsbolagens medlemskap i Byggvarubedömningen 
möjlighet att påverka dess kriterier och indirekt kanske även BASTAS då 
BASTA och Byggvarubedömningen har ett samarbete kring kriterierna. 
Möjligheten finns också att inom vissa områden kravställa att 
Byggvarubedömningens ”rekommenderas” nivå används.    

Staden behöver inte heller nödvändigtvis i sina krav referera till alla 
system som finns. I princip erbjuder staden idag byggherren att välja 
mellan krav som är formulerade olika, tar upp olika saker med olika 
haltnivåer. 

Eftersom staden bara hänvisar till att det är kriterierna som skall 
efterlevas och inte att systemen i sig måste användas, skulle de lika gärna 
kunna ställa som krav att:  

Byggvaror skall klara produktvalssystem X:s kriterier eller motsvarande. 

Byggherrar som använder något av de andra systemen skulle då kunna 
hänvisa till att detta systems kriterier minst klarar produktvalsystem X:s 
kriterier. Det var mycket komplicerat att jämföra och få en överblick 
över vilka krav staden egentligen ställer. Genom att hänvisa till ett 
systems kriterier skulle detta bli tydligare.    

Förslagsvis skulle BASTAS kriterier kunna användas som referens. Dels 
för att: 

1. Om staden vill att alla system i praktiken skall kunna användas krävs 
att systemet de refererar till har lägst kriterier så att alla andra system 
kan beaktas som motsvarande eller mer omfattande. BASTA har 
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tillsammans med Byggvarubedömningen och Sunda Hus lägre krav 
än vad produktmärkningarna har. 

2. BASTA drivs av ett icke-vinstdrivande forskningsinstitut med stor 
kredibilitet.  

Om staden i miljöprogrammet vill fortsätta referera till de system som 
angivits borde Sunda Hus också tas upp. Det finns tre stora 
branschsystem för produktval i Sverige, BASTA, Byggvarubedömningen 
och Sunda Hus. Det finns ingen anledning att utesluta ett system ur 
rekommendationerna, om man ändå tänker räkna upp fem andra system, 
varav två inte ens tillhandahåller kriterier för byggvaror.  

Om alla system skall nämnas borde staden också överväga att ändra 
rekommendationen för byggvarubedömningens kriterier så att det är 
kriterier för innehåll och inte för totalbedömning som de refererar till. 
Staden ställer krav för att minska användandet av skadliga kemiska 
ämnen i byggmaterial. Då är det innehållsbedömningen snarare än 
totalbedömningen som är intressant.  

Dessutom finns risken att bedömningen för en vara som prövas enligt 
BASTAs kriterier och Byggvarubedömningens kriterier för 
totalbedömning, blir olika. Om staden istället hänvisade till innehåll, 
skulle detta problem inte uppstå.  

Som redovisats i Bilaga 2, hänvisar Exploateringskontoret i 
markanvisningsavtalen till att miljöprogrammet skall följas. Vidare 
specificeras i markanvisningsavtalet att de byggvaror som används skall 
klara produktvalsystemens/produktmärkningarnas kriterier. I 
miljöprogrammet finns även restriktioner för användningen av koppar, 
zink och PVC. Dessa krav borde också redovisas i markanvisningsavtalet 
för att tydliggöra vilka krav som gäller.    

Prioritera arbetet 

Det finns ett behov av att prioritera framtida arbete. Dels behöver staden 
prioritera vilka produktgrupper som skall klara kriterierna för 
produktvalssystemen.  Dels behövs prioriteringar om staden identifierar 
ett behov av att ställa krav som går utöver produktvalssystemen.  

Om målet för en giftfri miljö, en god bebyggd miljö och ett Stockholm I 
världsklass skall uppfyllas kommer alla material på sikt att behöva 
deklareras och godkännas enligt de krav som ställts. Men staden måste 
börja någonstans. I dagsläget finns begränsat materialunderlag för att 
bygga helt enligt kraven som ställs. Oundvikligen uppkommer avvikelser. 
Staden måste därför definiera vilka områden som är viktigast så att 
resurserna kan läggas på rätt saker. 

Ett sätt att prioritera är att utgå ifrån exponeringsrisk. Det vill säga 
analysera var känsliga grupper befinner sig mest. Innebär användandet av 
ett visst material en stor eller liten exponering. Innehåller materialet 
reaktiva ämnen. Används materialet inom eller utomhus och så vidare. 

Alla produkttyper och ämnen behöver inte prioriteras lika. Vägledning 
kan hämtas från kemikalieinspektionens lista över utfasnings och 
riskminskningsämnen.  

Inomhus skulle de produkttyper som direkt påverkar inomhusmiljön 
eller dricksvatten kunna prioriteras. Dessutom kan hänsyn även tas till 
vad rummet används för. Elkomponenter i ett servicerum behöver inte 
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behandlas lika strikt, som en byggprodukt i ett sovrum. På samma sätt 
finns olika prioriteringar för material som används utvändigt. Staden bör 
göra en sådan prioritering, speciellt när det kommer till att ställa krav 
utöver produktvalssystemen.  

Ökat fokus på problemområden 

Tre områden identifierades som problematiska; Hormonstörande 
ämnen, Nanomaterial och Kombinationseffekter. Detta med stöd av de 
nationella miljömålen, kemikalieinspektionens rekommendationer och 
med stöd av den information som kommit fram i intervjuer (SOU, 
2012:38) (Kemikalieinspektionen, 2011:b). 

Dessa områden behandlas inte/behandlas inte fullt ut av 
produktvalssystemen idag, ej heller i stadens generella krav. De är även 
områden som diskuteras internationellt. Dessa kan vara sådana områden 
som staden utifrån exponeringsrisk skulle kunna prioritera om krav skall 
ställas utöver produktvalssystemens kriterier.  

Det skall som nämnts komma tre rapporter om detta i år:  

 Plan för hur Sverige skall arbeta vidare med Nano-material 
(Miljödepartementet, 2012) 

 Kriterier för hormonstörande ämnen (Miljödepartementet, 
2013) 

 Utlåtande om Re-lining (SOU 2012:38) 

Författaren rekommenderar staden att invänta kriterierna för 
hormonstörande ämnen och att hålla kontakt med representanter för 
produktvalssystemen. De inväntar också vetenskapligt stöd och kriterier 
för att kunna behandla hormonstörande ämnen i sina bedömningar. 
Förutsatt att kriterierna kommer som utlovats och att de tas in i 
produktvalssystemen behöver staden inte själva gå in för att ställa 
ytterligare krav. Om det drar ut på tiden finns dock som nämnts 
möjligheten att 2015 när nytt miljöprogram antas, lägga till en 
bestämmelse för hormonstörande ämnen.  

Återigen, prioriteringar är viktiga, hormonstörande ämnen diskuteras 
framförallt ur hälsosynpunkt för barn och unga (Kemikalieinspektionen, 
2011:b).  

Om det skulle bli aktuellt att ställa krav gällande hormonstörande ämnen 
i miljöprogrammet  

 Skulle kravet kunna behandla hormonstörande ämnen som 
används i produkter som påverkar inomhusmiljön, till exempel 
genom att ställa krav på golv, tak och väggmaterial. 

 Vore det klokt att använda sig både av den uppdaterade 
versionen av Europeiska kommissionens candidatelist of 553 
substances och SIN-listan. SIN-listan har aktuellare information 
men fokuserar inte enbart på hormonstörande ämnen, vilket 
candidatelist of 553 substances gör. 

Nanomaterial är om möjligt ännu mer komplicerat att ställa krav kring. 
Dels för att nanomaterial har många lovande egenskaper. Men också för 
att det ännu inte finns klara besked för hur nanomaterial påverkar 
omgivningen (Kemikalieinspektionen, 2011:d). Författaren 
rekommenderar återigen att invänta forskningsrapporten som kommer i 
september 2013. Även om staden skulle vilja formulera krav som berör 
nanomaterial skulle det i dagsläget vara svårt. Kraven kan naturligtvis 
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ställas, men det förekommer idag inget lagkrav på att 
byggprodukter/kemiska produkter måste redovisa innehållet av 
nanopartiklar och det är få som gör det. I praktiken skulle därför detta 
krav vara synnerligen svårt att dels följa, men också att följa upp.  

I Etappmålet om kunskap om ämnens hälso- och miljöegenskaper står 
att ”relevanta regelverk ställer krav på kunskap samt uppgifter om förekomst 
gällande nanopartiklar och nanomaterial som är tillräckliga för att bedöma och 
minimera hälso- och miljöeffekterav sådana senast 2015”.  

Förutsatt att etappmål som antagits på riksnivå genomförs finns tills 
nästa miljöprogram förutsättningar för att se över möjligheten att ställa 
krav när det gäller användningen av nanomaterial. Förhoppningsvis kan 
även produktvalssystemen göra lika så.  Kravet behöver dock inte vara 
att nanomaterial ej får användas, det kan även vara att alla använda 
nanomaterial skall redovisas med namn, ämne och placering.  

Beträffande kombinationseffekter, genom att staden ställer krav på att en 
produkt skall klara exempelvis BASTAS kriterier, tas hänsyn till att olika 
ingående ämnen kan ha samma egenskap och att de skall sammanräknas. 
Men det gäller endast för den enskilda produkten. Frågan kring hur olika 
produkter i hemmet påverkar hälsa och miljö kvarstår. Det är en aspekt 
som är mycket svår att kravställa kring. Det arbete som skulle krävas av 
byggherrarna motsvarar förmodligen inte nyttan av resultatet eftersom 
brukare av byggnaden sedan själva tar in möbler, kläder, elektronik och 
hushållsprodukter mm. som i hög grad påverkar kombinationseffekten.  

För arbetet vidare med kombinationseffekter är det viktigt att staden 
håller sig uppdaterad och tar del av den forskning som kommer.  

Eventuellt kan staden själva inom sin verksamhet genomföra ett projekt 
för att bedöma effekten av ingående ämnen för att vägleda andra i detta 
arbete.   

Uppföljning 

För de generella materialkraven sker idag ingen uppföljning. Detta 
orsakar problem. Dels kan kraven inte utvärderas och således är det 
omöjligt att utveckla kraven på ett bra sätt. Dels kan det leda till 
snedvriden konkurrens mellan byggherrar. 

Staden skulle som Jönköpings kommun gjort, kunna ställa krav på att 
byggherren skall ha en miljöansvarig i varje projekt. Denna skulle kunna 
sköta byggherrens del av uppföljningen och ha kontakten med 
exploateringskontoret. Detta har redan ställts som krav i Hammarby 
Sjöstad och de kommunala fastighetsbolagen har redan miljöansvariga i 
sina nybyggnadsprojekt. 

När och hur skall exploateringskontoret följa upp? 

En diskussion har förts med intervjupersoner om när och hur staden 
skall följa upp. Exploateringskontoret vill godkänna avvikelser och 
avsteg från kraven. Vissa invändningar har som nämnts framförts av 
byggherrarna. Tidigare erfarenheter av krav som inte levs upp till och 
önskemål om uppföljning från intervjupersoner tyder ändå på att en viss 
kontroll måste finnas för att kraven skall efterlevas. 

En mellanväg borde vara möjlig och eftersträvansvärd. Staden 
kontrollerar projekteringshandlingarna innan bygget sätts igång och 
byggherren ansvarar för kontroll och avvikelsehantering under själva 
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byggtiden. Exploateringskontoret kontrollerar därefter dokumentationen 
när byggnaden är färdig. För att förtydliga arbetsfördelningen kan ett 
uppföljningsprotokoll upprättas och bifogas det underskrivna 
markanvisningsavtalet. Uppföljningsprotokollet skulle kunna precisera 
vad som skall följas upp, i vilket skede och av vem.  

Att byggprojekt pågår under lång tid gör att det kan vara svårt för 
exploateringskontoret att veta när det är dags att följa upp om inte 
byggherren själv hör av sig vill säga. Stadsbyggnads- och 
Exploateringskontoret har idag inte någon kommunikation om detta.  

Det vore fördelaktigt att ha en grupp med personer som följer upp 
samtliga ärenden. Dels för att det krävs en viss kompetens, dels för att 
det är lättare att sammanställa erfarenheter och lärdomar om 
uppföljningen sker på detta sätt. Bedömningen om vilka avvikelser som 
tillåts skulle också bli mer enhetlig. 

Det finns två möjliga scenarier: 

Stadens vision är ett Stockholm Stad där bygglovsprocessen går snabbare 
och där god kommunikation och samarbete finns mellan förvaltningarna. 
Det första scenariot bygger på denna vision. Eftersom 
bygglovshandläggarna arbetar strikt som myndighetsutövare och endast 
arbetar utifrån Boverkets byggregler kan det vara svårt för dem att följa 
upp de krav som exploateringskontoret ställer. Däremot finns möjlighet 
för sammarbete genom att Exploateringskontoret skulle kunna hjälpa 
Stadsbyggnadskontoret.  

Exploateringskontoret skulle kunna ta emot projekteringshandlingar och 
stämma av att det som står i handlingarna överensstämmer med 
miljöprogrammet, enligt ett fastställt protokoll. Således skulle många av 
de kontrollpunkter som bygglovshandläggaren tar upp redan vara 
behandlade. Förfarandet skulle kunna leda till en förenklad 
bygglovsprocess samtidigt som exploateringskontoret får in uppgifterna 
för uppföljning. Dock bygger detta på att projekteringen är klar då 
bygglov söks, vilket inte alltid är fallet.  

Stadsbyggnadskontoret utfärdar ett slutbesked då byggnaden är färdig. 
När detta slutbesked givits skulle de kunna informera 
Exploateringskontoret om att byggnaden är redo för en slutgiltig 
uppföljning. 
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Scenario två utgår ifrån hur förvaltningarna arbetar i dag. Ett bra tillfälle 
att följa upp projekteringshandlingarna är i samband med det tekniska 
samrådet som hålls mellan handläggare på Stadsbyggnadskontoret och 
byggherren, innan denne får ett startbesked. Det är en bra tidpunkt då 
bygghandlingarna oftast finns tillgängliga samtidigt som byggherren inte 
ännu hunnit börja bygga. Ytterligare en uppföljning kan ske då 
byggnaden är färdig. Handläggaren på exploateringskontoret måste 
således få veta när byggherren haft det tekniska samrådet och när 
slutbeskedet givits. Båda dessa händelser diarieförs i 
Stadsbyggnadskontorets databas. Ur denna kan sedan en rapport göras.  

Byggherre • Byggherre projekterar 

Stadsbyggnads- 
kontoret • Byggherren kallas till tekniskt samråd 

Stadsbyggnads- 
kontorete 

• Rapport som redovisar alla tekiska samråd för föregående månad 
skickas till exploateringskontoret 

Exploaterings
- kontoret 

• Expoateringskotoret kontakar 
byggherren 

Exploaterings
- kontoret 

• Exploateringkontoret går igenom projekteringshandlingar innan 
bygget påbörjas 

Byggherren • Byggherren ansvarar för avvikelserapporteringen under bygget 

Stadsbyggnads- 
kontoret 

• Rapport som redovisar alla utgivna slutbesked från 
föregående månad skickas till exploateringskontoret 

Exploaterings
- kontoret 

• Exploateringskontoret kontaktar 
byggherren för att gå igenom slutgiltig 
dokumentation 

Byggherre • Byggherre projekterar  

Exploaterings-
kontoret 

• Exploateringskontoret går igenom 
handlingarna 

Byggherre 
• Byggherren söker 

bygglov 

Exploaterings- 
kontoret 

• Exploateringskontoret överlämnar 
protoklollet till Stadsbyggnadskontoret 

Byggherre 
• Byggherren ansvarar för avvikelserapporteringen 

under bygget 

Stadsbyggnads- 
kontoret 

• Vid färdigställande av huset meddelar 
Stadsbyggnadskontoret 
Exploetringskontoret om detta varpå: 

Exploaterings- 
kontoret 

• Exploaterings-kontoret går igenom 
slutdokumentationen 

Figur 8. Flödesschema för uppföljning, Scenario 1 

Figur 9. Flödesschema för uppföljning, Scenario 2 
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En testrapport har skapats och finns i bilaga 5 där alla tekniska samråd 
och slutbesked som utfärdats den senaste månaden redovisas. Där 
framgår namn på den sökande och adress för byggnation och 
fastighetsbeteckning.  

Denna rapport kan sedan skickas till den uppföljningsansvarige på 
exploateringskontoret. Det är en fördel om det är en grupp av människor 
som arbetar med uppföljning även i detta hänseende. Annars skulle 
denna rapport när den kommit till exploateringskontoret vara tvungen 
att delas ut till rätt handläggare beroende på vilka ärenden som finns med 
på listan. Självklart vore det bästa om byggherren även får möjlighet att, 
när projekteringshandlingarna är färdiga, själv lämna in dem för 
granskning, om denne vill påskynda processen. Men att staden om inga 
handlingar inkommit då det tekniska samrådet genomförts, kan kontakta 
byggherren för obligatorisk uppföljning.  

I flödesscheman ovan illustreras de olika scenariona (Figur 8 & 9) 

Utöver denna uppföljning skulle staden, som ett antal byggherrar 
föreslagit, kunna genomföra en revision på ett vist antal projekt.  
Exploateringskontoret skulle kunna gå igenom själva dokumentationen 
och/eller genomföra platsbesök. En revision på dokumentationen skulle 
kunna genomföras med stöd av en produktlista lik den Familjebostäder 
tagit fram. 

Diskussioner har även förts med intervjupersoner om att 
miljöcertifiering skulle kunna ersätta dagens krav i 
markanvisningsavtalen. Detta skulle bland annat underlätta 
uppföljningen. Genom att ställa krav på att en byggnad skall certifieras 
finns en tredjepart som verifierar och kontrollerar att miljökrav följts. 
Exploateringskontoret skulle således bara behöva kräva in bevis på 
genomförd certifiering.  

Om staden skulle gå över till att ställa krav på miljöcertifiering enligt 
Miljöbyggnad skulle detta i praktiken innebära lägre krav vad det gäller 
kemikalier i byggmaterial. Staden skulle behöva tillåta förekomsten av 
ämnen som de idag genom sina befintliga krav inte godtar. Som nämnts 
tar Miljöbyggnad inte heller upp VVS produkter vilket staden gör i 
Miljöprogrammet. Uppföljningen skulle som sagt bli lättare, men den 
vinsten måste vägas mot att sänka kraven till Miljöbyggnads nivå. 

Svanens kriterier är å andra sidan förmodligen för höga att kravställa 
samtliga byggherrar att följa, inte minst eftersom det inte finns något 
produktvalssystem som matchar Svanens krav (Porse & Rosander, 2010). 
Detta skulle innebära att byggherren måste använda Svanenmärkta 
produkter eller skicka in varje produkt för godkännande hos Svanen.  

Med andledning av de extra kostnader och de stora skillnader i kriterier 
som ett införande av certifiering som krav skulle innebära, 
rekommenderas inte denna åtgärd. Vid en eventuell framtida utveckling 
av kriterier och ökat intresse från konsumenter skulle kunna ett sådant 
krav kunna vara mer aktuellt. 
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Vad skall göras med uppföljningsdokumentation som tas in? 

Staden behöver en databas där denna information kan lagras och där den 
kan presenteras. Om staden har en databas kan byggherren själv ladda 
upp dokumentationen, och onödiga papperskopior kan undvikas.  

Om staden ställer krav utifrån de produktvalssystem som finns räcker 
det med ett utdrag, i ett normal stort projekt rör det sig kanske om några 
A4 sidor, där alla produkter med dess klassning står listade. Viktigt är 
också att staden hittar ett bra sätt att presentera dessa data på. 

I Miljöprogram Syd, samarbetet mellan Lund och Malmö stad finns en 
mycket visuell lösning för presentation. Ett rosdiagram som visar vilka 
aspekter som tagits upp och hur bra byggherren presterat inom de olika 
områdena. Dessutom illustreras utvecklingen av projektet genom att visa 
de tre rosdiagrammen samtidigt, rosdiagramet som tagits fram som 
ambition samt rosdiagram för resultat när huset är färdigt och ett 
rosdiagram efter 2 år. Det ger en bild över hur projektet utvecklats och 
om det blev som det var tänkt och om inte vad det var som blev 
annorlunda.  

Stockholms Stad har redan uttalade områden inom vilka staden ställer 
krav (miljöeffektiva transporter, giftfria varor och byggnader, hållbar 
energianvändning, hållbar användning av mark och vatten, miljöeffektiv 
avfallshantering och sund inomhusmiljö), de behöver för att kunna 
genomföra ett sådant system poängsätta de olika kraven, vilket ändå kan 
ingå i arbetet med att prioritera åtgärder. Observera att kraven som ställs 
fortfarande kan vara definierade i enlighet med produktvalssystems 
kriterier eller nationella standarder. Det är inte meningen att det skall bli 
ett eget produktvalssystem/klassning eller liknande, utan ett verktyg för 
att presentera resultatet. 

Om staden vill satsa på något som kräver mindre förarbete borde 
minimikravet vara att ta in dokumentationen och ge feedback på denna, 
helst även presentera den på ett lättillgängligt sätt. Förutom att staden 
bör ta in dokumentation för granskning borde krav ställas på att en 
digital loggbok skall uppföras och följa bostaden, där material som 
genom renoveringar tillkommer kan föras in efterhand.  

En fråga som tagits upp med intervjupersoner är vad som skall hända 
om de krav som specificerats i markanvisningsavtalet inte följs. Om det 
skall förekomma någon slags belöning eller bestraffning beroende på 
byggherrens framgång.  

De föreslag som tagits upp är: 

 Större möjlighet till markanvisning 

 Ekonomiska sanktioner 

 Tävlingar 

 Offentliggörande av resultat 

Större möjlighet till markanvisning  

Redan idag står det i stadens markanvisningspolicy att valet av byggherre 
bland annat skall baseras på hur denne följt avtalet/n i tidigare projekt. 
Dock finns ingen rutin för hur detta skall ske. I rapporten Bäste Herre på 
Täppan kommenteras vikten av tydlighet kring de kriterier som används 
för att välja byggherre för direktavvisning (Caesar et al., 2013). Det 
verkar rimligt att byggherrar som gör ett bra jobb skall premieras före de 
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som gör ett dåligt jobb. Problemet är att definiera vad som är ett bra 
respektive dåligt jobb. Om staden skulle följa Malmö och Lunds exempel 
och poängsätta de olika åtgärderna skulle det vara lättare att kvantifiera 
vad som är godtagbart och inte. Det finns säkert andra möjligheter att 
göra detta på också. Det viktiga är att staden på ett tydligt sätt definierar 
hur denna fråga skall hanteras och följas upp.  

Det kan inte vara en enskild handläggares personliga åsikter som skall 
styra vem som får markanvisning och inte, det behövs ett system. 

Ekonomiska Sanktioner 

Teoretiskt finns möjlighet för exploateringskontoret att utkräva vite om 
avtalet inte följs. Dock uppkommer samma problem här som för 
förslaget ovan, vilka avsteg från avtalet skall betraktas så allvarliga att vite 
skall utkrävas? Återigen, det behövs ett systematiskt uppföljningsarbete 
för att denna typ av åtgärd skall kunna genomföras. Det är ur praktisk 
synpunkt kanske lättare att premiera en byggherre som gjort något bra än 
att bestraffa en byggherre genom att utkräva vite. Dessutom är 
förfarandet med viten inte något som generellt förenklar byggprocessen 
och gör att vi får fler bostäder i enlighet med stadens vision.  

Rabatter har diskuterats vid intervjuerna. Att byggherren får köpa 
marken till marknadspris och om de gör ett riktigt bra jobb som tillför 
staden kvalitet så kan de få tillbaka pengar i form av en rabatt på x antal 
procent. Vissa har varit positivt inställda till förslaget medan andra menar 
att det sänder ut fel signaler. ”Alla byggherrar skall ju göra ett bra jobb”.  

Offentliggörande av resultat  

Att få dålig image kan vara bestraffning nog enligt många byggherrar. På 
samma sätt kan goda resultat som offentliggörs vara god publicitet och 
en bra belöning. Att offentliggöra resultaten verkar dels genom att 
påverka byggherrarna, men förhoppningsvis också genom att påverka 
konsumenterna.  

Tävlingar 

Genom att anordna tävlingar kunde staden premiera bra byggare och 
eventuellt öka konsumenter och byggherrars intresse för miljövänliga 
byggnader. Staden kunde varje år utse Stockholms miljöbyggnad utifrån 
ett antal fastställda kriterier, där kemikalier i byggmaterial utgjorde en del. 
Antingen kunde priset vara själva publiciteten, en plakett eller en 
penningsumma. 

Dessa typer av åtgärder, tävlingar och offentliggörande av resultat kan 
förmodligen vara både lättare och svårare att genomföra i jämförelse 
med att använda enonomiska incitament eller påverka genom möjlighet 
till markanvisning. Lättare eftersom ekonomiska sanktioner måste 
bedömmas rent rättsligt och kan bli överklagade och dra ut på tiden. 
Svårare eftersom staden måste nå ut till konsumenterna och skapa ett 
intresse. En hemsida med resultat som sällan besöks gör begränsad nytta.   

Undersök möjligheten att sammarbeta kring kraven med övriga 
kommuner i Stockholmsregionen 

I Stockholms län finns 26 kommuner. Det är lätt att förstå att olika krav 
är frustrerande för de byggherrar som är aktiva inom 
Stockholmsregionen. 
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Många av de andra kommunerna i länet har inte samma möjlighet som 
Stockholms Stad att ställa krav genom markanvisningsavtal då de inte 
äger marken i samma utsträckning. Ett system som Miljöprogram Syd 
kunde vara ett bra alternativ. Där kan både byggherrar som bygger på 
kommuners mark och byggherrar som deltar frivilligt presentera sina 
projekt. Det finns som nämnts olika nivåer i Miljöprogram Syd A-C. De 
olika kommunerna kunde således lägga sig på olika ambitionsnivåer, men 
kriterierna skulle åtminstone vara formulerade lika. Om dessutom 
byggkravsutredningens förslag röstas igenom, kunde detta vara en 
plattform för kommunerna, att genom frivilligt åtagande fortsätta att 
driva utvecklingen framåt genom att synliggöra de pågående projekten 
och de olika byggherrarnas prestationer. 

6.1.2. Vad händer om byggkravsutredningens förslag röstas igenom?  

Förslaget bygger på att kommuner inte skall få ställa egna krav på de 
tekniska egenskaperna som går utöver Boverkets byggregler (BBR) då de 
säljer eller upplåter mark. För materialval anges i BBR att: 

”Material och byggprodukter som används i en byggnad ska inte i sig eller genom 
sin behandling påverka inomhusmiljön eller byggnadens närmiljö negativt då 
funktionskraven i dessa regler uppfylls. 

Att ett material inte skall orsaka negativa effekter på inomhus- och 
närmiljö är en ganska övergripande formulering, som kan tänkas 
innefatta mycket. För att söka klarhet har de rapporter som BBR 
refererar till; Bygg för hälsa och miljö samt Inneklimatinstitutets 
handbok, undersökts. Ingen större klarhet om vad som kan sägas ingå 
inom ramarna för lagen och vad som kan betraktas som ett särkrav har 
kunnat frambringas genom detta. Dokumenten gavs ut för 22 respektive 
15 år sedan. Det har tillkommit vetenskapliga genombrott sedan dess 
och rent allmänt är de råd som ges föråldrade. Merparten av 
informationen är säkerligen fortfarande korrekt men fokus ligger på de 
då aktuella problemen. Vägledning om dagens problematiska områden så 
som hanteringen av nanomaterial eller hormonstörande ämnen ges inte.  

Skriften ”allergi och kemiska produkter” skall vara vägledande för vilka 
produkter som inte bör förekomma i byggmaterial. Den skriften är 
utgiven 1997 och har således inte uppdaterad information, den går 
varken att hitta för nedladdning på internet eller i någon av de större 
bokaffärerna. De dokument som hänvisas till måste finnas tillgängliga. 

Om förslaget om förbud mot särkrav kommer att röstas igenom måste 
Boverket bistå med mer aktuell vägledning kring vad som gäller för 
reglerna om material, så att kommunerna vet vilka krav de kan ställa utan 
att dessa betraktas som särkrav. Mer uppdaterad information vore för 
övrigt bra även om förslaget inte röstas igenom. 

De generella kraven som ställs idag tycks inte vara av sådan art att de kan 
sägas gå utöver BBRs regler. De ligger i linje med vad som kan tyckas 
rimligt för att skydda inne- och närmiljö för negativ påverkan. Däremot 
kan det vara mer känsligt att ställa skallkrav där vissa ämnen förbjuds. 
Ett sätt att gå runt detta kan vara att istället för att ställa ett skallkrav på 
att koppar inte får användas för öppna vatten system, utgå ifrån en 
vetenskapligt definierad haltgräns där risk för skada uppstår för 
människa, djur eller natur. Kravet skulle kunna formuleras: Valet av 
material för vattenledningar i öppna system måste väljas så att 
kopparhalten understiger x mg/l i det utgående vattnet. Eller 
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motsvarande för PVC att totalutsläppet ftalatX inte överstiger y 
kg/m2/år. I slutänden är det länsstyrelsen som avgör om de krav som 
staden ställer kan sägas vara särkrav eller inte. 

Syftet med byggkravsutredningens förslag är att få enhetliga tekniska 
egenskapskrav i Sverige för att underlätta för byggbranschen. Troligen 
kan otaliga kravformuleringar för material, som inte går utöver lagen 
formuleras ändå, så för materialkrav kan tänkas att utredningens förslag 
blir ganska verkningslöst.  

6.2. Påverka som verksamhetsutövare  

Staden agerar inom sin egen verksamhet, som nämnts, ibland beställare 
och ibland byggherre. Det finns säkert andra roller inom vilka staden 
också kan sägas agera verksamhetsutövare, enligt definitionen som gavs 
tidigare i rapporten (avsnitt 5.1.2). Därmed är många av de råd som 
berör hur staden som markägare skall ställa krav och följa upp dem 
applicerbara även för stadens fastighetsbolag. Uppfattningen är dock att 
dessa redan ställer krav utefter byggvarubedömningens kriterier och har 
ett väl fungerande uppföljningsarbete. Därför fokuseras i detta kapitel på 
vad staden som verksamhetsutövare skulle kunna göra utöver det som 
redan görs idag för att förbättra sitt arbete.  

I Stockholm råder bostadsbrist. Personer som inte har ekonomisk 
möjlighet att köpa en lägenhet är beroende av de hyresrätter som finns 
inom befintligt bestånd och de som planeras att byggas. Staden bistår 
med många av dessa lägenheter genom de kommunala bostadsbolagen. 
Många invånare står inte inför valet att välja och vraka mellan olika 
hyresrätter, tvärtom skulle nog många ta vilken hyreslägenhet som helst 
bara de fick en. Det samma kan nog sägas gälla för dagisplatser, där 
många får stå i kö för att få en plats. Det skapar ett beroende, en 
situation där många inte själva fullt ut kan ställa krav på sin bostad/på 
sitt barns dagisplats utifrån exempelvis vilka kemikalier som byggs in. 
Staden har därför ett ansvar att försäkra sig om att materialet som 
används inte riskerar att skada de som vistas i bostäderna eller lokalerna 
som staden tillhandahåller. 

Rekommendationen är därför att staden ser över vilka aspekter som inte 
tas upp i produktvalssystemen idag för att på så sätt analysera om detta 
medför några risker.  

Staden rekommenderas att se över hur förekomsten av hormonstörande 
ämnen påverkar särskilt känsliga grupper. 

6.2.1. Skydda barnen mot hormonstörande ämnen 

Både naturskyddsföreningen, miljöstyrningsrådet, kemikalieinspektionen 
och miljömålsberedningen har lyft fram vikten av att skydda barn från 
exponering av kemikalier, inte minst hormonstörande ämnen. I 
förlängningen kan krav som utgår från att skydda barn ställas generellt. 
En bra idé vore dock att utvärdera möjligheterna inom stadens egna 
verksamheter först. Som nämndes när kombinationseffekter diskuterades 
skulle staden i någon av sina verksamheter kunna genomföra ett projekt 
för att visa hur man kan arbeta med frågan. Ett exempel skulle kunna 
vara att kartlägga de misstänkt hormonstörande ämnena som 
förekommer på en förskola och analysera hur dessa riskerar att 
samverka. Liknande studie har utförts i Danmark där ftalater undersökts 
(The Danish EPA, 2009).  
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Som diskuteras i WHOs rapport: State of science of endocrine disrupting 
chemicals, framgår att foster är särskilt känsliga för hormonella 
störningar då det i denna fas pågår stor utveckling av kroppens system 
(World Health Organisation, 2013). I praktiken betyder det att alla 
gravida kvinnor och barn måste skyddas, och där med att 
kemikaliearbetet måste föras på bred front. För att göra arbetet mer 
konkret och genomförbart kan vissa prioriteringar dock göras utifrån de 
miljöer där gravida och barn ofta vistas.  

Förslag på tre områden där arbetet kan drivas framåt: 

1. I hemmen där både barn och mammor tillbringar stor del av sin tid 
2. I förskola och skola 
3. På arbetsplatsen 

Ftalater och andra kemikalier finns ofta i damm och utsöndras från de 
invändiga ytskikt som finns i lägenheter genom emissioner 
(Kemikalieinspektionen, 2011:b). Därför kunde en bra prioritering vara 
att börja arbeta med dessa ytskikt. Ftalater finns ofta i PVC golv, men 
det kan även finnas andra hormonstörande ämnen i dessa ytskikt. Det 
vore värdefullt med en kartläggning över vilka material som innehåller 
misstänkt hormonstörande ämnen innan arbetet påbörjas. 

I hemmen 

Utifrån att skydda småbarn borde åtgärder i hemmet vara effektivt. 
Under det första året/åren tillbringar småbarn förmodligen mest tid 
hemma och ofta på golvet där damm samlas. Det kan också tänkas att 
mammor i slutet på sin graviditet tillbringar allt mer tid hemma. Stadens 
bostadsbolag lägger som nämnts in väldigt lite PVC-golv i själva 
lägenheterna. För dessa bolag borde fortsatt arbete med att undvika 
hormonstörande ämnen därför inte vara allt för svårt. De kommunala 
fastighetsbolagen måste bestämma om biytor som tvättstugor eller 
fläktrum skall ha samma prioritet som själva bostaden, utifrån att det 
främst är i bostaden som mammorna och i synnerhet barnen vistas. 

I skolan och förskolan 

Barn tillbringar förutom tid i hemmet även mycket tid i skola och 
förskola. Staden är en stor aktör, SISAB äger och förvaltar 400 förskolor 
och 190 grund- och gymnasieskolor i Stockholm. En yta som motsvarar 
totalt 1,7 miljoner kvadratmeter, där mer än hundra tusen människor 
vistas dagligen enligt företagets hemsida. Det är ett stort ansvar men 
också en stor möjlighet att påverka barnens exponering för 
hormonstörande ämnen. 

Som nämnts lägger SISAB fortfarande in PVC golv vid nyproduktion, 
eftersom de inte hittat något fullvärdigt alternativ. De är också beroende 
av vad deras beställare (t.ex. utbildningsförvaltningen) är villiga att betala 
för. LOCUM har tagit fram materialet för att utvärdera olika PVC-fria 
golvalternativ som kan användas inom sjukvården. Mycket information 
går att hämta ur detta material, men ett sjukhus har inte samma behov av 
ljuddämpning som en förskola har. Ett liknande projekt borde gå att 
genomföra inom staden, där dels LOCUMS rapport beaktas men där 
även de särskilda behoven om akustiska egenskaper kan tas hänsyn till. 
Som nämnts pågår projekt runt om i landet för att bygga just giftfria 
skolor och förskolor, bland annat i Ronneby där man utvärderar 
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alternativa golvbeläggningar. De erfarenheter som görs runt om i Sverige 
borde sammanfattas och tas till vara.  

På arbetsplatsen 

På Stockholms Stad arbetar ca 40 000 medarbetare. Ett första steg kan 
vara att arbeta med stadens egna lokaler. Tekniska Nämndhuset med ett 
flertal förvaltningar skall inom en snar framtid flytta till söderstaden. Det 
är ett ypperligt tillfälle att arbeta med materialfrågan då det nya 
kontorshuset byggs.  

6.2.2. Utveckla Branschsystemen 

Staden har genom de kommunala bolagen möjlighet att påverka 
Byggvarubedömningens kriterier. En diskussion måste föras om vilka 
kriterier staden anser fattas och sedan arbeta med att få in dessa i 
systemet.  

I vissa fall fattas vetenskapligt stöd och kriterier, staden kan då på annat 
sätt hjälpa till genom att verka för att sådana studier och kriterier tas 
fram. Stadens fastighetsbolag skulle också kunna arbeta för att 
Byggvarubedömningens funktioner utökas. Sunda Hus 
bevakningsfunktion av ämnen i avslutade projekt skulle kunna vara en 
sådan funktion som staden skulle kunna vara hjälpt av.  

På samma sätt kan staden som medlemmar i Sweden Green Building 
Council lobba för förändringar av Miljöbyggnads kriterier.  

Om Miljöbyggnads, BASTAS och Byggvarubedömningens kriterier 
sammanföll med varandra skulle det vara lätt för byggherrar som följer 
stadens krav, att fortsätta med certifieringsprocessen om de bestämmer 
sig för att de vill certifiera byggnaden. Att följa stadens, BASTAS eller 
Byggvarubedömningens kriterier på innehåll eller att följa kriterier för 
Miljöbyggnad skulle då inte innebära olika bestämmelser vad det gäller 
kemiskt innehåll. Utöver det kan det tyckas rimligt att en byggnad som är 
klassad enligt den högsta nivån, Miljöbyggnad Guld, inte skall innehålla 
misstänkt hormonstörande ämnen, eller ämnen som är klassificerade 
som miljöfarliga, allergiframkallande och giftiga. 

6.3. Påverka som myndighetsutövare 

Miljöförvaltningen  

Tillsynen på byggarbetsplatser skulle kunna utökas genom att alltid 
kontrollera byggherrens egenkontroll för val av byggmaterial. 
Egenkontroll innebär att byggherren själv på något sätt skall försäkra sig 
om att dennes verksamhet följer miljöbalken. Det är därför svårt att 
definiera exakt hur stadens tjänstemän kan granska att byggherren har en 
tillräcklig egenkontroll. De skulle kunna fråga om hur val av byggmaterial 
gjorts och hur byggherren undersökt att dessa produkter inte är hälso- 
eller miljöskadliga. I praktiken skulle till exempel användandet av något 
produktvalssystemen kunna utgöra egenkontrollen.  

Miljöförvaltningen skulle också som led i arbetet med att skydda barnen 
kunna bedriva mer inriktad tillsyn på kemikalier i byggmaterial på skolor 
och förskolor. 

Stadsbyggnadskontoret 

Om staden anser att det finns skäl nog för att arbeta mer med kemikalier 
i byggmaterial så finns möjlighet att lägga in material som en 
kontrollpunkt för alla bygglovsärenden.  
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6.4. Påverka genom Information och Kunskap 

Det finns insatser staden skulle kunna göra för att främja att hälso- eller 
miljöfarliga kemikalier inte används 

 De kompetensseminarium som hållits i Norra Djurgårdsstaden 
har varit uppskattade. Där får byggherrar information av 
experter inom området, förklaring till de krav som ställs samt 
möjlighet att ställa frågor. Detta koncept skulle kunna erbjudas 
samtliga byggherrar. 

 Inom de tre problemområdena som identifierats, 
hormonstörande ämnen, nanomaterial och 
kombinationseffekter, kan staden bistå med rekommendationer 
och information. 

 Kampanjer har hållits för att ”våga fråga” om konsumentvarors 
innehåll, liknande kampanj skulle kunna hållas för 
bostadsköpare ”våga fråga om din bostad”. En möjlighet kan 
vara att inleda ett samarbete mellan produktvalssystemen och 
mäklare i staden. Kanske kan den information som mäklaren 
delar ut vid visning kompletteras med information om 
byggmaterial som använts i bostaden. Stadens bostadsbolag 
skulle kunna medverka genom att informera hyresgäster som 
flyttar in i nyproduktion om materialen i deras nya hem. 

 Förslaget om en Webb-portal för uppföljning kan vara en del i 
kunskaps och informationsarbetet för att upplysa allmänheten 
om dessa frågor. 

 Avvikelseseminarium/Workshop. Staden skulle kunna arbeta 
med avvikelsehanteringen på ett mer genomgående sätt. Dels 
analysera vilka produkter som är problematiska men också 
tillsammans med antingen stadens bolag eller i en 
sammanslutning av både kommunala och privata byggherrar, 
diskutera lösningar på olika problem. 

 Det finns en databas/system för att ta hänsyn till produktens 
effekt under hela livscykeln som staden har tillgång till, men som 
inte används i någon större utsträckning. I en Livscykelanalys 
kan effekter av kemikalier ingå. Staden borde undersöka vad det 
är som fattas för att denna databas skulle kunna användas mer i 
olika projekt. 

 Slutligen, en del i arbetet med prioriteringar som diskuterats 
ovan, är att utvärdera nyttan jämfört med kostnaden. I 
diskussioner med byggherrar eller handläggare kommer 
kostnadsökningar ofta upp som ett argument för att vissa krav 
inte kan ställas. Dock är det ingen som verkar veta hur stor 
kostnadsökningen är för ett helt projekt om byggherren måste 
följa de krav som staden ställer, både vad det gäller energi, 
innehåll, avfallshantering osv. Intressant vore också att utreda 
kostnadsökningen i ett länge perspektiv. Vad det gäller material 
skulle staden, tillsammans med något av bostadsbolagen kunna 
uppdra en examensarbetare att undersöka saken vidare. Ett och 
samma hus skulle kunna projekteras med olika produkter. 
Underlag skulle kunna tas fram kring vilka produkter/krav det är 
som framförallt orsakar de eventuella kostnadsökningarna. En 
analys kring detta kunde göras, är produkterna dyrare tillföljd av 
sina egenskaper, eller på grund av att de är nya och ännu inte 
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produceras i stor skala. En sådan analys skulle inte kunna 
generalliseras till att ”så här mycket mer kostar det” men det 
skulle vara en indikation på om kraven som ställs är rimliga 
utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Analysen skulle också kunna 
ge en förståelse för vilka krav som kan orsaka högre kostnader. 
Detta skulle kunna bidra till att resurserna satsades där de gör 
bäst nytta.  

Nedan (Tabell 5) sammanfattas de åtgärder som författaren 
föreslagit, och förslag ges på vilka som skulle kunna vara 
ansvariga för genomförandet.  

Tabell 5. Förslag till åtgärder  

Förslag Ansvarig 

System för uppföljning: 

Tillsätt grupp för uppföljning 

Skapa ett uppföljningskontrakt som klargör vem som 

skall följa upp, vad som skall följas upp och när. 

Databas, för uppladdning och lagring av dokument 

samt för presentation av projekt. 

Utred vilka belöning/bestraffnings metoder som kan 

vara lämpliga.  

Klargör hur exploateringskontoret i 

markanvisningspolicyn tar hänsyn till hur 

byggherren genomfört tidigare projekt  

Exploateringskontoret 

Kunskaps Seminarier/workshops 

Avvikelseworkshop 

Kompetensseminarium 

Stadsbyggnad/Exploateringskontoret/ 

Miljöförvaltningen 

Prioritering av produkttyper & ytor     Gemensamt inom staden 

Påverkan av Branschsystemen Kommunala fastighetsbolagen 

Kunskapsuppföljning av problemområdena 

(Nanomaterial, Hormonstörande ämnen och 

Kombinationseffekten)  

Miljöförvaltningen 

Införandet av material som en kontrollpunkt i 

bygglovsprocessen 

Stadsbyggnadskontoret 

Projekt att skydda barnen, hemma, på 

skolan/förskolan och på arbetet (gravida kvinnor) 

 

Miljöförvaltningen & Bolagen 

Våga Fråga om din bostad- Kampanj för att öka 

konsumenternas kunskap och intresse 

Kommunala fastighetsbolagen &/ Miljöförvaltningen 

tillsammans med produktvalssystemen och 

mäklarföretag eller bransch organisationer.  

Öka användningen av LCA-databas för byggprodukter Exploateringskontoret 

Kostnadsutvärdering av de krav som ställts Kommunala fastighetsbolagen tillsammans med 

Exploateringskontoret  

Öka tillsynsverksamheten inom området Miljöförvaltningen 
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7. SLUTSATSER  

I den bästa av världar skulle inga kommuner behöva ställa egna krav 
gällande kemikalieanvändning i byggmaterial. Den kunskap och 
lagstiftning som finns skulle vara heltäckande och skydda samtliga 
medborgare och miljön. Dock är så inte fallet i Sverige idag.  

Stadens vision om ett Stockholm i Världsklass och möjligheterna att nå 
de miljömål som satts upp kräver insatser i form av utökad lagstiftning. 
Den lagstiftning som finns idag, till exempel Miljöbalken och BBR ger 
övergripande stöd men är väldigt ospecifik. Det är lättare i efterhand att 
påtala att en byggherre inte följt lagar och regler än att arbeta 
förebyggande. Ofta är det bristen på information om vad byggvaror 
innehåller som gör att det rent praktiskt är svårt att ställa hårdare krav. 
Införandet av REACH har hjälpt på så sätt att leverantörer numera är 
tvungna att informera om en vara innehåller mer än 0,1% av ett 
kandidatförteckningsämne. Dock kvarstår det faktum att det tar tid innan 
alla ämnen som bör vara på förteckningen behandlats och förts upp i 
förteckningen. Lagstiftning krävs också för att kunna hantera 
hormonstörande ämnen på ett bra sätt, dessa behöver en klassificering så 
att de kan tas upp i klassificeringslagstiftningen. Samma sak gäller för 
nanomaterial.  

Till dess att lagstiftningen kommer ikapp, finns ett behov av att ställa 
krav för att skydda människa och natur.  

Förutom att ställa krav kan staden arbeta med att stärka uppföljningen, 
sprida information och kunskap, göra förbättringar inom sin egen 
verksamhet liksom öka tillsynsverksamheten. Såväl nationellt som i 
Stockholm finns mål och visioner om ökat skydd för hälsa och miljö, 
samtidigt som byggprocessen skall gå snabbare och fler hus skall byggas. 
Kompromisser och samarbete krävs mellan byggherrar och staden för att 
kunna driva båda frågorna framgångsrikt.  

Förslagen som getts innebär att staden: 

 Utvecklar ett effektivt system för uppföljning  

 I det fortsatta arbetet med att ställa krav i högsta möjliga mån 
refererar till de branschsystem som finns. Ett förslag är att 
staden väljer ett av systemen att referera till för att tydliggöra 
vilka krav som ställs 

 Aktivt arbetar för att driva dessa system framåt. Dels genom att 
som medlemmar försöka driva kriterierna framåt men också 
genom att allmänt arbeta för den forskning och lagstiftning som 
hela branschen är beroende av för att få till stånd bra kriterier 

 Fastställer prioriteringar för olika egenskaper/varugrupper 
beroende på var i byggnaden de byggs in  

 Undersöker möjligheten för ett samarbete med de andra 25 
kommunerna i länet 

 Påbörjar ett projekt för att skydda barn från hormonell påverkan 
av byggmaterial 

Staden bör ta uppföljningen av krav ställda i markanvisningsavtal på 
allvar då risk annars föreligger för att kraven inte följs. Detta kan leda till 
ökad exponering av skadliga kemikalier samt risk för snedvriden 
konkurrens mellan byggherrarna, vilket i sin tur hotar kvalitén i 
byggandet. 
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För att kraven skall gå att följa upp krävs i praktiken också att de skall gå 
att följa. Ställs för ambitiösa krav ökar antalet avvikelser vilket försvårar 
uppföljningen. Det blir självklart även svårt för staden att kräva att 
kraven skall följas om de i praktiken inte är genomförbara. Staden måste 
hitta balansen mellan realistiska och för ambitiösa krav.  

Byggkravsutredningen har under våren varit ute på remiss. Det är oklart 
vad särkkrav innebär för materialfrågan. Boverkets byggregler är inom 
området formulerade mycket översiktligt och någon vägledning från de 
allmänna råden fås knappt. I byggkravsutredningens rapport Ökat 
bostadsbyggande och samordnade miljökrav – genom enhetliga och förutsägbara 
byggregler framgår inte heller vad ett särkrav inom detta område innebär. 
Författarna har framförallt behandlat energikrav, som så ofta hamnar i 
fokus. Om byggkravsutredningens förslag om stopp för särkrav skall bli 
realitet behövs nya allmänna råd och riktlinjer från Boverket. 

I denna rapport har endast nyproduktion berörts. Det är viktigt att också 
undersöka vad som kan göras i det befintliga beståndet. Utöver 
byggnader, förekommer anläggningsverksamhet i stadens regi. Detta 
område kan också vara bra att undersöka vidare.  

Underlaget baseras på ett begränsat antal intervjuer, det kan finnas fler 
intressegrupper och intervjupersoner inom de grupper som idag 
intervjuats, som har goda erfarenheter att dela med sig av.  

Det finns många aspekter av byggande och mål som ibland är 
motsägelsefulla. Denna rapport har utrett hur staden skall arbeta vidare 
med kemikalier i byggmaterial. Målen om mer och effektivare byggande 
har hafts i åtanke, men en samlad bild över alla stadens mål och krav för 
byggande behövs för att på ett bra sätt kunna utveckla stadens arbete så 
att motsättningar mellan olika mål kan minimeras. 

Slutligen, att ställa krav på material är inte bara en hälsofråga. Det 
medför inte heller bara kostnader, det kan också resultera i stora 
besparingar om framtida saneringar kan undvikas. För att inte tala om 
framtida besparingar om vi kan undvika att invånare blir sjuka på grund 
av kontakten med kemikalier.  
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BILAGA 1.  INTERVJUER  

Följande personer har intervjuats:  

 

Externa Byggherrar 

Hur har information 
från intervjupersoner 

använts för att 
utveckla 

rekommendationer 

Skanska 

Agneta Wannerström, 
Development Leader 

Environment med kollegor 
(skriftligt) 

Genom att få svar på 
frågorna: 

Vilka kemikalierelaterade 
problem finns vad det gäller 
byggmaterial? 

Finns det något som är 
problematiskt med de krav 
staden ställer? 

Finns det något som är 
problematiskt med sättet de 
ställer dem på? 

 Hur kan och bör staden 
utveckla detta arbete? 

HSB Maria Torpe, Miljöchef 

PEAB Marianne Hedberg, Miljöchef 

Bkind Konsult AB Beatrice Kindembe, VD 

Svenska Byggindustrier 
Danielle Freilich, Expert 

miljöfrågor 

Byggmästerföreningen 
Sten Hebert, Kursansvarig för 

miljö hos 
Byggmästerföreningen 

  

Interna Byggherrar  

Fastighetskontoret 
Daniel Edenborgh, Kvalité 

och Miljöansvarig 

Förutom att stadens 
byggherrar liksom de 
externa byggherrarna har 
uppgifter om hur krav ställs 
när staden säljer mark och 
vilka problem respektive 
lösningar det kan finnas, 
kan de interna byggherrarna 
också bistå med 
information om de krav 
som staden ställer när man 
själva bygger och hur dessa 
skulle kunna utvecklas. 

SISAB 
Ulrika Broman, 

Miljökoordinator 

AB Svenska Bostäder 
Anneli Liljemark, Tf Miljöchef 

& Charlotta Solerud, 
Miljösamordnare 

Familjebostäder 
Maria Thelin, 

Miljöhandläggare 

MICASA Tina Wiseén, Miljöansvarig 

AB Stockholms Hem Olof Sjöberg, Miljöchef 
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III 

Branschsystem  

BASTA Per Löfgren, VD Representanterna från 
branschsystemen har bistått 
med information om vilka 
ämnen och produkter som 
idag anses problematiska och 
varför. De har kunnat ge en 
bild över vilka krav som ställs 
idag genom att man hänvisar 
till dessa system. Genom att 
tala med dessa har jag också 
fått en bild över systemens 
svaga sidor, vilka påverkar 
stadens krav. Utifrån denna 
kunskap om problematiska 
ämnen och brister i 
systemens kriterier har jag 
dragit slutsatser om vilka krav 
staden borde ställa utöver 
systemens kriterier. 

Byggvarubedömningen Jonny Hellman, VD 

Sunda Hus 
Arvid Jannert, VD, Jane 

Wigren, Bedömningsansvarig 

  

Exploateringskontoret  

Avd. Miljö och Teknik 
Ingmarie Ahlberg, miljöchef 

på exploateringskontoret 
Intervjupersoner från 
exploateringskontoret har 
kunnat ge en bild över vilka 
möjligheter de har för att 
ställa krav och följa upp dem. 
Både utifrån kunskapsläge 
och resurser men också 
utifrån hur det rent praktiskt 
fungerar idag. De har gett 
sina synpunkter på vilka krav 
de tycker är viktiga och 
förslag för hur arbetet kan 
utvecklas. Tex har intervjuer 
genomförts med personer 
som sköter uppföljning av 
Norra Djurgårdsstaden & 
Hammarby Sjöstad för att se 
hur uppföljning sker i dessa 
projekt för att kunna ge ett 
förslag på hur alla projekt 
skulle kunna följas upp. 

Avd. Stora Projekt 
Christina Salmhofer, 

Sustainability manager, Norra 
Djurgårdsstaden 

Avd. Stora Projekt 

Christine Brådenmark, Jobbar 
i projektgruppen för Norra 

Djurgårdsstaden med 
uppföljning 

Avd. Stora Projekt 

Martin Skillbäck, biträdande 
avdelningschef 

exploateringskontoret, 
Hammarby Sjöstad 

Avd. Projektutveckling 
Anna-Greta Holmbom 

Björkman, Projektledare på 
exploateringskontoret 
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Frågor till byggherrar 

Arbetet idag 

1. Hur arbetar ni med kemikaliefrågan inom företaget? 

2. Hur följs materialval upp, både de krav som ställs internt och från 
exploateringskontorets sida? 

3. Vilken fokus tycker ni att det varit på frågan om kemikalieinnehåll i 
byggmaterial när markanvisningsavtal har tecknats? 

4. Tycker du att det finns tydliga riktlinjer för vilka kemikalier som får 
ingå/ej får ingå i material när man ska bygga på Stockholm stads mark?  

 I exploateringskontorets miljöhandledningsprogram står det att 
vissa ämnen ”bör undvikas”, eller att en viss produkt endast får 
användas om det inte finns några fullvärdiga alternativ och att 
om man inte följer de rekommendationer som 
exploateringskontoret satt upp så skall handläggare godkänna 
detta.  

o Vet ni byggherrar vad detta innebär praktiskt, när är det 
okey att använda ett vist ämne och när är det inte okey 

o Godkännande av avvikelser är dessa konsekventa? 

  

5. Har ni arbetat med något miljöprofilområde i Stockholm? Där ställs 
fler och mer specificerade krav. Hur upplever ni skillnaden i 
formuleringarna av kraven? 

6. Hur upplever ni situationen att kravformuleringarna ökar i sådana 
projekt, vad innebär det rent praktiskt för en byggherre?  
 

7. Vilka av de krav i spjutspetsområdena skulle man kunna fortsätta 
arbeta utefter, är det bara vissa, eller skulle man i framtiden kunna arbeta 
med de mer specificerade kraven i samtliga nybyggnationsområden? 
 

8. Förutom de krav som ställs i och med markanvisningen, ställer ni egna 
krav inom detta område? 

9. Finns det ämnen/produkter som ni själva undviker där inte 
stockholmsstad eller lagstiftningen kräver detta (ej heller BASTA, BVB)? 
Om ni har det, vilka rör det sig om och tycker ni att de borde regleras? 
 

10. Vilka ämnesgrupper/produkttyper anser ni idag problematiska?  
 

11. Uppstår det konflikter mellan olika mål. Hur löser man det? 
 

12. Stockholms stad hade tidigare ekobyggprogrammet som användes 
vid upplåtelse av mark, detta avskaffades som obligatoriskt 1996. Hur 
tycker du att arbetet på exploateringskontoret och i branschen har 
förändrats de senaste årtiondena? Har det efterfrågats ett liknande 
dokument från branschen sedan dess? 
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Arbetet i framtiden: 

I och med att kommunfullmäktige har gett miljöförvaltningen i uppdrag 
att undersöka vad som skulle kunna ingå i en kemikalieplan för att man 
bland annat lättare ska kunna nå målet ”utsläppen av miljö- och 
hälsofarliga ämnen från byggnader och anläggningar ska minska” kan 
man tänka att de vill ha konkreta förslag på vad som skulle kunna 
förbättras.  

13. Idag ställer man krav på att BASTA registrerade produkter skall 
användas (eller BVB:s accepterade/rekommenderade varor). Det finns 
delade meningar på marknaden, går det att uppfylla dessa krav, kan man 
bygga ett hus i enbart BASTA registrerade produkter?  

Det är en avvägning mellan att skriva realistiska och ambitiösa 
kravformuleringar.  

Ställer man för ambitiösa krav måste man hantera avvikelser vilket kan 
vara resurskrävande, det kan också leda till att det uppfattas som att 
byggherrar inte måste följa de krav som ställs, om företag ändå får 
godkänt för avvikelser. Å andra sidan, om man tar BASTA-kravet som 
exempel, varför finns inte tillräckligt med material i BASTA registret, 
kanske för att tillverkare ännu inte genom påtryckningar ”tvingats” att ta 
fram godkända produkter och för att marknaden fortfarande är för liten. 
Fortsätter man ställa ambitiösa krav kommer förmodligen fler och fler 
produkter registreras.  

Ställer man realistiska krav kan det vara lättare att följa upp, då avvikelser 
borde vara lättare att undvika. Det ger en signal om att de krav som ställs 
skall följas och man kontrollerar att företagen gör det också. Vilket i sin 
tur kanske ger bättre resultat än om man ställer höga krav som inte kan 
fullföljas. Å andra sidan finns kanske en risk att utvecklingen 
stannar/saktar in om ingen ställer krav som motiverar till nya lösningar.   

14. Hur ser ni på detta dilemma, på vilken nivå skall kraven läggas? Hur 
gör ni?  

15. Ni som jobbar med dessa frågor har ni några idéer på ämnen eller 
tillvägagångssätt som man skulle kunna jobba vidare med? 

16. Vad är er uppfattning om stämningen i byggbranschen idag, skulle 
det vara möjligt att ställa högre krav från kommunens sida? 

17. Om man vill ha en lägsta nivå och sen bygga på kravställningen för 
känsliga grupper, vart skulle denna basnivå då kunna tänkas ligga? 

18. Om ni angett någon problemgrupp enligt fråga 10. Hur tycker ni att 
man skall jobba vidare med denna/dessa?    

19. Det finns i Norra Djurgårdsstaden krav på att dokumentera vart ett 
byggmaterial/vara byggs in i huset och ungefär hur mycket. Är detta 
genomförbart/realistiskt i alla projekt?  

20. Finns det andra saker kommunen kan göra för driva arbetet framåt?  
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Frågor till Representanter för produktvalssystemen 

 

Hur arbetar ni idag: 

Vad utgår ni ifrån när ni ställer era krav? Vilka ämnen utesluts och hur 
har ni kommit fram till dessa? 

De krav ni ställer är de i nivå med lagstiftning eller högre? Finns det 
några andra ämnen eller egenskaper man kan lägga till? 

För Byggvarubedömningen och Sunda Hus: Kan du vidare förklara hur 
de olika kategorierna slås samman, finns det någon risk att ett högst 
olämpligt material kan slinka igenom när kategorierna slås samman? 

Vad det gäller kriterierna för innehåll av kemikalier vad är skillnaden 
mellan Byggvarubedömningen, BASTA och Sunda Hus? 

Kemikalier i Byggprodukter: 

Finns det några ”problem varugrupper?” Produkter vars material man 
helst inte vill att byggare skall använda, men där det inte finns tydliga 
regler som förbjuder dessa?  

Har du i samråd med byggherrar upplevt att det finns några specifika 
problemområden där staden skulle behöva bli bättre vad det gäller 
kravställande? 

Arbetet i framtiden: 

Var ser ni utvecklingspotential för er system? 
Hur skulle man kunna förbättra situationen på marknaden? 

Vad är din uppfattning om stämningen i byggbranschen idag, skulle det 
vara möjligt att ställa högre krav från kommunens sida (eller ev. 
nationella byggkrav)?  

Om man vill ha en lägsta nivå och sen bygga på kravställningen för 
känsliga grupper, vart skulle den då ligga? 

Vad tycker ni om byggkravsutredningen?  
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Frågor till handläggare på exploateringskontoret  

Vilket fokus tycker du att det varit på frågan om kemikalieinnehåll i 
byggmaterial när markanvisningsavtal har tecknats? 

 Hur tycker du att riktlinjerna för vilka kemikalier som får ingå/ej får 
ingå i material när man ska bygga på Stockholm stads mark är?   

I miljöhandledningsprogrammet står det att vissa ämnen ”bör undvikas”, 
eller att en viss produkt endast får användas om det inte finns några 
fullvärdiga alternativ.  

Finns tydliga riktlinjer för hur man behandlar sådana situationer? 

Hur följer man upp de krav som ställs? 

Finns det några ”problem varugrupper?” Produkter vars material man 
helst inte vill att byggare skall använda, men där det inte finns tydliga 
regler som förbjuder dessa?  

 Är det oftast ärenden som kräver beslut från gång till gång 
beroende på individuella omständigheter eller skulle man kunna 
förbjuda/formulera starkare restriktioner emot dem?    

 

Uppstår det konflikter mellan olika mål, Hur löser man det? 

Jobbade du då ekobygg användes? Hur tycker du att arbetet på 
exploateringskontoret och i branschen har förändrats sedan dess? Har 
det efterfrågats ett liknande dokument från branschen sedan dess? 

 

Framtiden 

På vilken nivå (ambitiöst/realistiskt) skall kraven läggas? Hur gör ni? 

Ni som jobbar med dessa frågor har ni några idéer på ämnen eller 
tillvägagångssätt som man skulle kunna jobba vidare med? 

Vad är er uppfattning om stämningen i byggbranschen idag, skulle det 
vara möjligt att ställa högre krav från kommunens sida? 

Vilka sorters krav är det som ofta upplevs som problematiska? Vilka är 
byggherrarnas argument mot (och för) kravställande från stadens sida? 

Finns det andra saker kommunen kan göra för driva arbetet framåt?  
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Frågor till handläggare på exploateringskontoret som arbetar med 
miljöprofilområden  

Vilket fokus tycker du att det varit på frågan om kemikalieinnehåll i 
byggmaterial när exploateringsavtal har tecknats? 

 Byggherrar skall uppfylla krav enligt BASTA eller 
byggvarubedömningen.  Hur stor kunskap har du om BASTA och BVB?  

Hur följer man upp dessa krav? 

Finns det några ”problem varugrupper?” Produkter vars material man 
helst inte vill att byggare skall använda, men där det inte finns tydliga 
regler som förbjuder dessa?  

 Är det oftast ärenden som kräver beslut från gång till gång 
beroende på individuella omständigheter eller skulle man kunna 
förbjuda/formulera starkare restriktioner emot dem?    

Uppstår det ofta konflikter mellan olika mål? Hur löser man det? 

Jobbade du då ekobygg användes? Hur tycker du att arbetet på 
exploateringskontoret och i branschen har förändrats sedan dess? Har 
det efterfrågats ett liknande dokument från branschen sedan dess? 

I miljöhandledningsprogrammet står det att vissa ämnen ”bör undvikas”, 
eller att en viss produkt endast får användas om det inte finns några 
fullvärdiga alternativ. När man jobbar med ett miljöprofil område verkar 
detta bättre definierat. Hur upplever du skillnaden?  

Finns tydliga riktlinjer för hur man behandlar sådana situationer? 

Är det några av de krav som ställs i miljöprofilområdena som man skulle 
kunna jobba vidare med i ”vanliga områden”, i sådana fall vilka? 

Vilka erfarenheter kan man dra från de miljöprofilområden som finns i 
Stockholm? 

I och med att kommunfullmäktige har gett miljöförvaltningen i uppdrag 
att undersöka vad som skulle kunna ingå i en kemikalieplan för att man 
bland annat lättare skulle kunna nå målet ”utsläppen av miljö- och 
hälsofarliga ämnen från byggnader och anläggningar ska minska” kan 
man tänka att  

 De vill ha konkreta förslag på vad som skulle kunna förbättras.  

 Ni som jobbar med dessa frågor på exploateringskontoret har ni 
några idéer på ämnen eller tillvägagångssätt som man skulle 
kunna jobba vidare med?  

 Finns det aspekter som ni tidigare behövt göra avkall på för att 
de inte varit prioriterade?  

Vad är din uppfattning om hur byggherrarna upplever att hårdare krav 
ställs. När kraven ställs hur blir de mottagna? Vilka sorters krav är det 
som ofta upplevs som problematiska? Vilka är byggherrarnas argument 
mot (och för) kravställande från stadens sida? 
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BILAGA 2.  KEMIKALIEKRAV SOM STÄLLS FÖR 

BYGGMATERIAL I OLIKA PROJEKT  

Generella Krav - Krav som ställs i byggprojekt som inte tillhör 
ett miljöprofilområde 

I markanvisningsavtalen står: 

”Bolaget förbinder sig att vid projektering och byggande inom 
fastigheten uppfylla krav samt eftersträva mål enligt Stockholms Stads 
miljöprogram 2012-2015. Bolaget skall uppfylla följande krav: 

Bolaget skall uppvisa dokumentation över miljöprövade varor efter att 
byggnaden/anläggningen är uppförd. Dokumentation kan ske utifrån valfritt system 
dvs. Byggvarubedömningens kriterier för rekommenderade eller accepterade varor 
(totalbedömning), BASTA, Svanen, Bra Miljöval eller EU Ecolable. Varugrupper 
som är särskilt prioriterade är kemiska produkter (lim, fog, färg, avjämningsmassa 
mm.), golvbeläggning, isoleringsmaterial, tak och fasadmaterial samt el- och vs-
installationer (kablar, rör mm.)”(Ahlberg, 2013).    

 

Byggherren skall alltså eftersträva de mål som staden formulerat i 
miljöprogrammet, och följa de krav som formulerats ovan. I 
miljöprogrammet står även att: 

 PVC skall undvikas där fullvärdiga alternativ finns 

 Tappvattenledningar av koppar skall undvikas när fullvärdiga 
alternativ finns 

 För tak och fasad material skall koppar, zink och dessas 
legeringar undvikas, alternativt att dagvattnet som kommit i 
kontakt med dessa ytor renas (Stockholms Stad, 2012:a) 

Krav ställda i Hammarby Sjöstad 

För Hammarby Sjöstad antogs 1996 ett övergripande miljöprogram. Där 
var ett av målen att byggmaterial skulle ha lågt innehåll av miljö- och 
hälsostörande ämnen (Stockholms Stad, 1996). Operationella mål fanns 
för byggmaterial: 

 Användningen av ämnen som förekom på 
Kemikalieinspektionens begränsningslista skulle minska med en 
viss procent. 

 Användningen av ämnen som förekom på 
Kemikalieinspektionens OBS-lista skulle minska med en viss 
procent. 

I markanvisningsavtal hänvisades både till miljöprogrammet för 
Hammarby Sjöstad och till Programmet för Ekologiskt byggande i 
Stockholm. I det sistnämnda finns en åtgärdskatalog med obligatoriska 
och frivilliga åtaganden. (Stockholms Stad, 1997).  

De obligatoriska kraven som berörde kemikalier i byggmaterial var: 

 Material, konstruktioner, installationer och byggmetoder väljs så 
att ”sunda hus” med låg miljöbelastning erhålls. 

 Koppar och zink används ej som tak- och fasadmaterial. 
Alternativt vidtas särskilda åtgärder för rening av dagvatten.  
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 Byggmaterial innehållandes ämnen från Kemikalieinspektionens 
begränsningslista används ej i de fall alternativa byggmaterial 
finns.  

 Användningen av byggnadsmaterial som avger emissioner som 
kan vara hälso- eller miljöfarliga eller emitterar kända allergener 
undviks. 

Obligatoriskt var även att en miljöansvarig utsågs för projektet 
(Stockholms Stad, 1997) 

Krav som ställs i Norra Djurgårdsstaden  

Handlingsprogram för brofästet i Norra Djurgårdsstaden: Kap 7. 
MILJÖANPASSADE BOSTÄDER OCH LOKALER 
(BYGGNADER) 

Krav: 

7.1 Föreskrivna och använda byggvaror i produktion och förvaltning ska 
klara krav enligt nedan:  

• dokumentation för att verifiera varornas innehåll • uppfyller 
innehållskriterierna enligt en av nedanstående  

o BASTAs egenskapskriterier eller o Byggvarubedömningen 
rekommenderas eller accepteras (innehåll) eller o Sunda hus bedömning 
vit/gul pil  

De produktkategorier som omfattas av kravet ovan definieras enligt 
Miljöbyggnad, utfasning av ämnen med farliga egenskaper (nivå Guld).  

Om konflikt uppstår mellan säkerhetsaspekter, t ex brandsäkerhet, och 
innehållskriterier ska samråd med stadens miljösamordnare ske.  

Verifiering: Dokumentation av innehåll samt Bastaregistering eller intyg från 
leverantör för att Bastakriterierna klaras. Accepteras eller rekommenderas för 
Innehåll i Byggvarubedömningen. Bedömning Sunda hus vit eller gul pil. Avvikelser. 
Byggvarudeklaration (BVD3).  

7.2 Utöver kraven ovan gäller följande 7.2.1 Bly, kadmium, kvicksilver 
och arsenik används inte. För elinstallationsprodukter kan avsteg från 
kravet göras vid avsaknad av alternativ och endast i förekommande 
haltgränser enligt lagkrav. 7.2.2 PVC och andra halogenerade material 
används inte  

7.2.3 Zink får inte användas i konstruktioner som medför utsläpp till 
mark och vatten. Koppar får enbart användas i slutna system.  

7.2.4 Mjukgörare i t.ex. plaster och fogmassor ska inte vara 
hormonstörande eller misstänkt hormonstörande. Följande ftalater ska 
inte förekomma: 

• BBP CAS-nr 85-698-7 • DBP CAS-nr 84-74-2 • DEHP CAS-nr 117-
81-7 • DIDP CAS-nr 26761-40-0 • DINP CAS-nr 28553-12-0 och CAS-
nr 68515-48-0 • DNOP CAS-nr 117-84-0 • DIBP CAS-nr 84-69-5 • 
711p  

Verifiering: Byggvarudeklaration (BVD3) eller NDS produktintyg + 
innehållsdeklaration. Produktintyg för lampor ska innehålla uppgifter om innehåll av 
kvicksilver. Kontroll av ftalater som finns på listan Annex 1: Candidate list of 553 
Substances, får inte förekomma, se 
http://ec.europa.eu/environment/docum/pdf/bkh_annex_01.pdf.  
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7.3 En byggnadsrelaterad digital loggbok ska upprättas. Loggboken ska 
innehålla uppgifter om byggvaror som används. Av uppgifterna ska 
framgå typ av vara, varunamn, innehålldeklaration, tillverkare, uppskattad 
mängd och placering i byggnaden. Kraven ska uppfyllas för 
produktkategorier enligt Miljöbyggnad, utfasning av även med farliga 
egenskaper, nivå Guld. En notering i loggbok sker om varan är ett 
nanomaterial eller innehåller nanopartiklar.  

Verifiering: Digital loggbok.  

7.4 Systemvalsutredningar ur ett LCA-perspektiv ska utföras inför val av 
stomme.  

Verifiering: Genomförda LCA. Bedömningen ska göras med avseende åtminstone på 
klimatpåverkan och uttag av fossila bränslen (ej förnybar energiråvara). Egna 
referensbibliotek på utförda LCA.  

7.5 Systemvalsutredningar ur ett LCC-perspektiv ska utföras inför val av: 
• Belysningsarmaturer • Ventilationssystem  

Verifiering: Genomförda LCC. Egna referensbibliotek på utförda LCC.  

7.6 Träprodukter kommer från hållbart skogsbruk och är så långt som 
möjligt FSC-märkt enligt följande prioritering: 1. odlat nordiskt FSC-
märkt trä 2. annat FSC-/PEFC-märkt trä 3. trä från känt och 
dokumenterat ursprung  

Verifiering: FSC-certifikat eller PEFC-dokumentation. Avvikelser.  

7.7 Konstruktioner projekteras i första hand så att tryckimpregnerat virke 
inte behöver användas. Undantag kan medges för trädelar i kontakt med 
mark eller fukt där inte annan konstruktion är möjlig.  

Verifiering: Arkitektens och konstruktörens byggbeskrivning - träkonstruktioner. 
BVD3 för trämaterial, i deklarationen ska framgå vilket träskyddsåtgärd har 
används. För impregnerat trä ska innehållsdeklaration finnas för 
impregneringsmedlet.  

7.8 Träbaserade skivor ska avge mindre formaldehyd än 0,05 mg/m3  

Verifiering: BVD3, resultat från formaldehydmätning, EC1,EC2 märkning enligt 
Emicode, M1 märkning enligt finska materialklassningen.  

7.9 Återvunna byggmaterial används så långt som möjligt förutsatt att 
byggvarorna klarar innehållskrav enligt detta dokument  

Verifiering: Byggvarudeklaration för byggvaror med återvunnet material. BVD3 för 
återanvända byggvaror eller NDS produktintyg för återanvända byggvaror och 
innehållsdeklaration.  

7.10 För att säkerställa god inomhusmiljö ska följande material 
dokumenteras med uppgifter om emissioner såsom golvmaterial, vägg- 
och takbeklädnader, färg och lack, avjämningsmassor, isolering. Dessa 
material ska vara lågemitterande. Emissionsfaktor (EF) TVOC <40 
μg/m², h efter 26 veckor. Vid mätbara halter ska ämnen som utgör de 5 
högsta topparna anges.  

 

Verifiering: BVD3 eller Emissionsrapport.  

7.11 Elektriska fält ska vara max 10 V/m och magnetisk flödestäthet 
max 0,4 μT där folk stadigvarande vistas.  
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Verifiering: Mätprotokoll.  

7.12 Ett bra inneklimat ska uppnås enligt Miljöbyggnad klass Guld, 
område innemiljö (ny/projekterad byggnad). Detta omfattar krav på 
ljudmiljö, luftkvalitet, termiskt klimat, dagsljus, fuktsäkerhet och risk för 
legionella. Undantag kan ges om innovativa lösningar gynnas utan att 
äventyra funktionskravet.  

Verifiering: enligt Miljöbyggnad Guld, version 2.0 2010 eller senare.  

7.13 Bostäder ska utformas optimalt utifrån ljudmiljösynpunkt så att 
minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet placeras mot den 
tystare sidan samt att bostadens uteplats erbjuder en god ljudmiljö minst 
motsvarande Stockholmsmodellen (buller).  
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BILAGA 3.  PRODUKTGRUPPER SOM BEDÖMS 

 

 

  

Stockholms Stads 
Generella Krav  

Norra 
Djurgårdsstaden MICASA SISAB 

Familje-
bostäder 

Svenska 
bostäder 

Kemiska 
produkter 

Platsgjutna 

konstruktioner 

Förvaltnings 
produkter för 
drift -II- -II- -II- 

Golvbeläggning 
Murverk 

Kemiska 
produkter -II- -II- -II- 

Isoleringsmaterial 

Konstruktioner av 

monteringsfärdiga 

element 

Cementbaserade 
produkter -II- -II- -II- 

Tak- & 
Fasadmaterial 

Konstruktioner av 

längdformvaror Invändiga ytskikt  -II- -II- -II- 

El & VS 
installationer 

Skikt av 

termoisolervaror Golvbeläggningar -II- -II- -II- 

 

Skikt av byggpapp, 

tätskiktsmatta asfalt, 

duk, plastfilm, plan 

plåt,överläggsplattor Byggskivor -II- -II- -II- 

 

Skikt av skivor Termisk isolering  -II- -II- -II- 

 

Puts, målning, 

skyddsbeläggningar, 

impregneringar mm Snickerier -II- -II- -II- 

 

Skikt av 

beläggnings- och 

beklädnadsvaror Tanbeläggningar -II- -II- -II- 

 

Kompletteringar av 

sakvaror mm Plan plåt -II- -II- -II- 

 

Konstruktioner av 

diverse mängd, 

form eller sakvaror Fasadmaterial -II- 

 

-II- 

  

Drev tätning, nät 
mm -II- -II- -II- 

  

El-installationer 

 

El & VS  
Fönster & 
Dörrar  

  

VS-installationer 

  

El & VS 

 



Sara Tierney                                               Examensarbete 

 

XIV 

 

BILAGA 4.  JÄMFÖRELSE AV PRODUKTVALSSYSTEMENS 

KRITERIER  

Enda skillnaden för definitioner förekommer för miljöfarliga egenskaper, 
markerade med gult. 

 

 
BASTA (1 alt) BETA (1 alt) BVB Accepteras 

PRIO- 
utfasningämnen 

PRIO- Riskminskningsämnen 

Cancerframkallande 

 
    

Kategori 1&2 R45 R49 R45 R49 R45 R49 R45 R49 

 Kategori 3 R40 

 

R40 

  Mutagena 
     

Kategori 1&2 R46 R46 R46 R46 

 Kategori 3 R68 
 

R68 

 

R68 

Reproduktionstoxiska 
    

 Kategori 1&2 R60  R61 R60  R61 R60  R61 R60  R61 

 Kategori 3 R62 R63 
 

R62 R63 
  

Spädbarnsskador R64 R64 R64 
  

Hormonstörande Se info 1   Se info 1 Se info 1  
  

PBT Se info 2 Se info 2 Se info 2 Se info 2 
 

vPvB  Se Info 3 Se Info 3 Se Info 3 Se Info 3 
 

Bly Rent/föreningar Rent/föreningar Rent/föreningar Rent/föreningar 
 

Kvicksilver Rent/föreningar Rent/föreningar Rent/föreningar Rent/föreningar 
 

Kadmium Rent/föreningar Rent/föreningar Rent/föreningar Rent/föreningar 
 

Farligt för ozonskiktet R59 R59 R59 R59 
 

Allergiframkallande R42 R43  
 

R42 R43  
 

R42 R43 

Sammanslagna grupper 
berörande giftiga 

egenskaper 

R23 R24 R25 
R26 R27 R28 

R39 R48  

R23 R24 R25 
R26 R27 R28 

R39 R48  

R23 R24 R25 R26 R27  

R28 R39 R48 

Flyktiga organiska 
kemiska ämnen 

Se info 4 
 

Se info 4 
  

Miljöfarligt 

R50, R53,  
R50/R53, 
R51/R53, 
R52/R53 

 

R50, R53, 
R50/R53, 
R51/53  

R53, R50/53 

Info 1 
I väntan på kriterier 

hänvisar systemen till en 

lista på misstänkt 
hormonstörande ämnen, 

framtagen av eu-

komissionen; 
candidatelist of 553 

substances. Annex 1, 

Klass 1 

Info 2  Persistens:Halveringstid 
> 60 d i havsvatten eller 

> 40 d i sötvatten eller 

> 180 d i marint sediment eller 
> 120 d sötvattensediment eller 

> 120 d i jord                                           

Bioakumulation :BCF > 2000                               
Toxicitet: Kronisk NOEC 

< 0.01 mg/l eller 

< 30 mg/kg föda eller 
CMR eller klassificerat T; R48 eller Xn; R48 eller R64  

Info3: 

 

Persistens:  Halveringstid 

> 60 d i havsvatten eller sötvatten eller 

> 180 d i marint eller sötvattensediment 

>180 d i jord                                          

Bioackumulation:BCF> 5000                                             
 

Info 4:  

 

Ämnen som har  

en begynnelsekokpunkt 

 < 250 ºC mätt vid ett  

standardtryck av  

101,3 kPa, och som  

uppfyller kriterierna för 

 riskfraserna: 

R20 eller R23eller  

R65 eller R67 eller 

R48 kombinerat med R20 
 

 



Kemikalier i Byggmaterial 

 

 

 
XV 

BILAGA 5.  EXEMPEL PÅ RAPPORTERING  

Ett exempel på hur ett utdrag ur Stadsbyggnadskontorets 
databs skulle kunna se ut.  
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