
Aggregerat betyg för överområdet Kriterier för bedömning av 
Överområde

Kriterier för bedömning 
Underområde

Kriterier för färgade 
gubbar

Aggregerat betyg för överområdet Avfall: 75x8/100=6 
Överområdet Avfall får grön gubbe (Minst 6 
underområden av 8 har grön gubbe)

Grönt Överområde: 75% av 
underområdena har grön gubbe.

3 st gröna gubbar  ger grön gubbe för 
underområdet. (Beräknat utifrån fyra 
underområden=antalet projekt.)

Grön gubbe= godkänt , önskat 
resultat
Gul gubbe=  halvt godkänt,     
resultat med brister
Röd gubbe= ej godkänt, inget 
resultat

Byggnad Bedömning 
underområde

Kommentar AVFALL Gult Överområde: 50-74,9 % av 
underområdena har gul gubbe.

2 st gröna gubbar  ger gul gubbe för 
underområdet. (Beräknat utifrån fyra 
underområden=antalet projekt.)

Kriterier för material och 
kemikalier
80% eller mer av A och B-
produkter är hög nivå - grön 
gubbe.
65 - 79 % av A och B-produkter är 
mellan nivå - gul gubbe.
Under 50 % är låg nivå - röd 
gubbe. 

Rött Överområde: färre än 50% av 
underområdena har grön gubbe.

Färre än 2 gröna gubbar  ger röd gubbe för 
underområdet. (Beräknat utifrån fyra 
underområden=antalet projekt.)

Mälarskolan

Fjällenskolan Kravet har inte funnits i den version av 
miljöplanen som använts.

Neptuniskolan Byggarbetsområdet har varit rent och 
snyggt vid miljörevisioner. Dock har endast 
ett fåtal revisioner gjorts, resultatet är 
osäkert.

Viksjö äldreboende Byggarbetsområdet har varit rent och 
snyggt vid miljörevisioner. Dock har endast 
ett fåtal revisioner gjorts, resultatet är 
osäkert.

Byggnad Bedömning 
underområde

Kommentar

Mälarskolan Hög källsorteringsgrad, mkt bra 
dokumentation.

Fjällenskolan Hög källsorteringsgrad, mkt bra 
dokumentation.

Neptuniskolan Åtta av miljöplanens nio fraktioner har 
sorterats samt betong, mineralull, 
mineralmassor och vägavfall.

Viksjö äldreboende Endast tre miljörevisioner och mkt lite 
information i miljörevisionsprotokollen. 
Ingen verifikation levererad.

REDOVISNING AV GIFTFRIA BYGGNADER - KEMIKALIEPLAN 
Fastighetsavdelningen

Datum: 

ÖVEROMRÅDE AVFALL

Hålla arbetsområdet rent

Källsortering



Byggnad Bedömning 
underområde

Kommentar

Mälarskolan Farligt avfall har förvarats i låsbart utrymme 
i container.

Fjällenskolan Farligt avfall har förvarats i låsbart utrymme. 

Neptuniskolan Farligt avfall har förvarats i låsbart utrymme 
i container.

Viksjö äldreboende Endast tre miljörevisioner och mkt lite 
information i miljörevisionsprotokollen.

Byggnad Bedömning 
underområde

Kommentar

Mälarskolan

Fjällenskolan

Neptuniskolan

Viksjö äldreboende Ingen verifikation levererad.

Byggnad Bedömning 
underområde

Kommentar

Mälarskolan

Fjällenskolan

Neptuniskolan

Viksjö äldreboende Namn på avfallsmottagare har förts in i 
miljöplanen.  Endast ett fåtal revisioner har 
gjorts, resultatet är osäkert.

Bedömning 
underområde

Kommentar

Mälarskolan Två avfallsentreprenörer har varit anlitade. 
Transportdokument har erhållits av en 
entreprenör som har transporterat ca 95 % av 
det farliga avfallet. Inget transportdokument har 
erhållits från den andra avfallsentreprenören.

Fjällenskolan Ingen verifikation levererad.

Neptuniskolan

Förvaring av farligt avfall

Transportör av avfall - tillstånd

Namn på avfallsmottagare

Transportdokument (formulär som visar att farligt avfall lämnats på 
mottagningsställe)



Viksjö äldreboende Ingen verifikation levererad.

Bedömning 
underområde

Kommentar

Mälarskolan

Fjällenskolan

Neptuniskolan

Viksjö äldreboende Ingen verifikation levererad.

Bedömning 
underområde

Kommentar

Mälarskolan Miljökonsult har följt upp detta. PEAB 
stängde avloppet för att göra det omöjligt 
att slänga saker i avloppet.

Fjällenskolan Ej relevant, avloppsledningar byggdes inte.

Neptuniskolan Entreprenören har varit informerad, dock 
bristande uppföljning.

Viksjö äldreboende Öppna rör har funnits endast i 
bottenplattan, övriga rör har dragits i tak. 
Rör och lockning har kontrollerats på KMA-
ronder.

Aggregerat betyg för överområdet Material: 
75x5/100=3,75
Överområdet Material får grön gubbe (Minst 4 
områden av 5 har grön gubbe)

* Redovisning av material och kemikalier 
grundar sig på  cirkeldiagram i SundaHus. 
Cirkeldiagrammen skiljer inte på fasta material 
och kemikalier, så både fasta material och 
kemikalier finns i samma diagram.

MATERIAL * Resultatet för material är mkt bra enligt 
SundaHus. Det viktigaste är att man undviker 
produkter med D-bedömning. Det är den 
produkt som det finns minst av.

Bedömning 
underområde

Kommentar

Mälarskolan A och B- produkter är tillsammans 90,57 % 
(30,95 + 59,52), C+ och C- är tillsammans 
9,52 % (4,76 +4,76), inga D-produkter 
förekommer i projektet. 

Fjällenskolan Osäkert resultat, tillräckligt antal produkter 
är inte registrerade. Hela kollektionen av 
registrerade produkter består av A och B-
produkter.

Slutsammanstälning av avfall har erhållits

Avloppsledningar har kontrollerats - ej kvittblivning av avfall i 
avloppsledningar

ÖVEROMRÅDE MATERIAL*



Neptuniskolan Tillbyggnad: A och B-produkter är 
tillsammans 88,17 %, (32,26+55,91), C+ och 
C- är tillsammans 11,83 % (8,60+3,323), inga 
D-produkter förekommer i projektet.
Ombyggnad: A och B-produkter är 
tillsammans 82,35 % (20+36), C+ och C- är 
tillsammans 17,65%  (10+2 ). Inga D-
produkter förekommer i projektet. 

Viksjö äldreboende A och B-produkter är tillsammans 82,1 % 
(29,01 +53,09), C+ och C- är tillsammans 
17,28 % (5,86 + 11,42), Två D-produkter 
förekommer i projektet, 0,62 % . 

Mälarskolan

Fjällenskolan

Neptuniskolan

Viksjö äldreboende

Mälarskolan Materialförteckning har levererats

Fjällenskolan Materialförteckning har levererats

Neptuniskolan Förteckning har inte levererats. Material 
finns dock förtecknat på SundaHus.

Viksjö äldreboende Förteckning har inte levererats. Material 
finns dock förtecknat på SundaHus.

Mälarskolan Giftiga ämnen har fasats ut i mkt stor grad.

Fjällenskolan Giftiga ämnen har fasats ut i mkt stor grad 
vad gäller de produkter som har 
registrerats. Hela kollektionen av 
registrerade produkter består av A och B-
produkter.Tillräckligt antal produkter är 
dock inte registrerade, resultatet är därför 
osäkert.

Materialförteckning

Utfasning av farliga ämnen

Produkter ska granskas i SundaHus



Neptuniskolan Giftiga ämnen har fasats ut i mkt stor grad. 
Tillbyggnad: A och B-produkter är 
tillsammans 88,17 %, (32,26+55,91), C+ och 
C- är tillsammans 11,83 % (8,60+3,323), inga 
D-produkter förekommer i projektet.
Ombyggnad: A och B-produkter är 
tillsammans 82,35 % (20+36), C+ och C- är 
tillsammans 17,65%  (10+2 ). Inga D-
produkter förekommer i projektet. 

Viksjö äldreboende Giftiga ämnen har fasats ut i  stor grad.  A 
och B-produkter är tillsammans 82,1 %, 
(29,01+53,09), C+ och C- är tillsammans 
17,28 % (5,86+11,42), två D-produkter 
förekommer i projektet.

Mälarskolan Trä och sten har valts i fasader.

Fjällenskolan Träpanel har valts för fasaden.

Neptuniskolan Träpanel har valts för fasaden.

Viksjö äldreboende Tegelfasad

Aggregerat betyg för överområdet Kemikalier: 
75x6/100=4,5
Överområdet Kemikalier får grön gubbe (Minst fyra 
underområden av 6 har grön gubbe)

* Redovisning av material och kemikalier 
grundar sig på  cirkeldiagram i SundaHus. 
Cirkeldiagrammen skiljer inte på fasta material 
och kemikalier, så både fasta material och 
kemikalier finns i samma diagram.

KEMIKALIER * Resultatet för material är mkt bra enligt 
SundaHus. Det viktigaste är att man undviker 
produkter med D-bedömning. Det är den 
produkt som det finns minst av.

Mälarskolan A och B- produkter är tillsammans 90,57 % 
(30,95 + 59,52), C+ och C- är tillsammans 
9,52 % (4,76 +4,76), inga D-produkter 
förekommer i projektet. 

Fjällenskolan Giftiga ämnen har fasats ut i mkt stor grad 
vad gäller de produkter som har 
registrerats. Hela kollektionen av 
registrerade produkter består av A och B-
produkter.Tillräckligt antal produkter är 
dock inte registrerade, resultatet är därför 
osäkert.

Byggvaror av trä, sten och tegel ska prioriteras

ÖVEROMRÅDE KEMIKALIER*

Andelen produkter bedömda som A och B tillsammans är på en hög nivå. 



Neptuniskolan Tillbyggnad: A och B-produkter är 
tillsammans 88,17 %, (32,26+55,91), C+ och 
C- är tillsammans 11,83 % (8,60+3,323), inga 
D-produkter förekommer i projektet.
Ombyggnad: A och B-produkter är 
tillsammans 82,35 % (20+36), C+ och C- är 
tillsammans 17,65%  (10+2 ). Inga D-
produkter förekommer i projektet. 

Viksjö äldreboende Giftiga ämnen har fasats ut i  stor grad.  A 
och B-produkter är tillsammans 82,1 %, 
(29,01+53,09), C+ och C- är tillsammans 
17,28 % (5,86+11,42), två D-produkter 
förekommer i projektet.

Mälarskolan

Fjällenskolan

Neptuniskolan

Viksjö äldreboende

Mälarskolan

Fjällenskolan

Neptuniskolan Förteckning har inte levererats. Kemikalier 
finns dock förtecknade på SundaHus.

Viksjö äldreboende Förteckning har inte levererats. Kemikalier 
finns dock förtecknade på SundaHus.

Mälarskolan

Fjällenskolan Giftiga ämnen har fasats ut i mkt stor grad 
vad gäller de produkter som har 
registrerats. Hela kollektionen av 
registrerade produkter består av A och B-
produkter.Tillräckligt antal produkter är 
dock inte registrerade, resultatet är därför 
osäkert.

Kemikalieförteckning

Produkter ska granskas i SundaHus

Utfasning av farliga ämnen



Neptuniskolan Andelen A och B-produkter är hög vilket 
innebär att många produkter inte innehåller 
farliga ämnen eller innehåller farliga ämnen 
i låg halt, under 1,0 %. I projektet finns tre 
C+ -produkter som ur ämnessynpunkt är 
likvärdiga med A-produkter.

Viksjö äldreboende Andelen A och B-produkter är hög vilket 
innebär att många produkter inte innehåller 
farliga ämnen eller innehåller farliga ämnen 
i låg halt, under 1,0 %. 
A och B-produkter är tillsammans 82,1 %, 
(29,01+53,09), C+ och C- är tillsammans 
17,28 % (5,86+11,42), två D-produkter 
förekommer i projektet.

Mälarskolan Säkerhetsdatablad har funnits på 
anslagstavla på platskontoret.

Fjällenskolan Säkerhetsdatablad har funnits på 
anslagstavla på platskontoret.

Neptuniskolan Säkerhetsdatablad har funnits på 
anslagstavla på platskontoret. SDB har 
uppdaterats löpande.

Viksjö äldreboende Säkerhetsdatablad har funnits på 
arbetsplatsen, gul gubbe p.g.a. att endast 
tre miljörevisioner har gjorts under 
produktion.

Mälarskolan Cisterner har inte använts i projektet vilket 
är bra, en miljörisk har undvikits.

Fjällenskolan Cisterner har inte använts i projektet vilket 
är bra, en miljörisk har undvikits.

Neptuniskolan Krav på cistern fanns inte i miljöplan 
daterad 2013. Osäkerhet om cistern fanns 
på byggområdet.

Viksjö äldreboende Cistern har inte använts i projektet.

Aggregerat betyg för överområdet Yttre miljö  
75x1/100=0,75 %
Överområdet Yttre miljö får grön gubbe (Minst ett 
underområde av 1 har grön gubbe)

YTTRE MILJÖ

Mälarskolan Minst 50 % av alla v äxter är 
insektspollinerade, miljöplanens krav har 
uppfyllts.

Kolla hur vi gjorde i förra redovisningen med LOD

Insektspollinerade växter på gård

Säkerhetsdatablad

ÖVEROMRÅDE YTTRE MILJÖ

Cisterner



Fjällenskolan Ingen uppgift har levererats.

Neptuniskolan Kravet är irrelevant, endast gräs har såtts på 
gården.

Viksjö äldreboende Ingen uppgift har levererats.

Aggregerat betyg för överområdet Markföroreningar 
75x3/100=2,25
Överområdet Markföroreningar får grön gubbe

ÖVEROMRÅDE MARK

Mälarskolan Miljöteknisk markundersökning har visat att 
behov av marksanering inte föreligger.

Fjällenskolan Miljöteknisk markundersökning har visat att 
behov av marksanering inte föreligger.

Neptuniskolan Miljöteknisk markundersökning har visat att 
behov av marksanering inte föreligger.

Viksjö äldreboende Miljöteknisk markundersökning har visat att 
behov av marksanering inte föreligger.

Kolla med Kristian

Mälarskolan Inga markföroreningar påträffades under 
projektets gång.

Fjällenskolan Inga markföroreningar påträffades under 
projektets gång.

Neptuniskolan Inga markföroreningar påträffades under 
projektets gång.

Viksjö äldreboende Inga markföroreningar påträffades under 
projektets gång.

Mälarskolan Inga markföroreningar påträffades under 
projektets gång.

Fjällenskolan Inga markföroreningar påträffades under 
projektets gång.

Neptuniskolan Inga markföroreningar påträffades under 
projektets gång.

Viksjö äldreboende Inga markföroreningar påträffades under 
projektets gång.

Aggregerat betyg för överområdet Undvikalista 
75x6/100=4,5
Överområdet Undvikalista får grön gubbe om  det 
finns 4 eller 5 gröna gubbar på underområde.

YTTRE MILJÖ

Om föroreningar påträffas ska arbetet avbrytas

ÖVEROMRÅDE MARK

Avvikelser

ÖVEROMRÅDE UNDVIKALISTA

 Föroreningar i mark ska undersökas och vid behov saneras

Om markförorening påträffas ska beställare meddelas



Mälarskolan Mälarskolan ombyggnation: ett fåtal 
produkter är registrerade som avvikelser i 
miljöplanen. Bestå täckfärg C- som 
innehåller 3 PRIOämnen på respektive 
halter 0,001, 0,05, 0,1 och Cascolin Floor 
som inte går att hitta på SundaHus. 
Godkända avvikelser Daloc säkerhetsdörr 
innehåller mindre än 0,9 % PVC-polymer, 
Fönster MSE131 3 K6/4/8-12/9 Dolmlux 
innehåller maximalt 0,1 % Diisodecylftalat 
(DIDP) och maximalt 0,7 % PVC-polymer.
Mälarskolan tillbyggnad: se ombyggnation.

Fjällenskolan Endast en avvikelse är registrerad, osäkerhet 
om alla avvikelser är registrerade.

Neptuniskolan Avvikelser finns, ej dokumenterade att de 
har godkänts av beställare. Ftalater: 6 
produkter med Ftalathalter mellan 10 - 
20%. PVC: 6 produkter med PVC-halter 
mellan 0,9 - 3,0 %. Härdplast: en produkt 
med halt 50%.

Viksjö äldreboende Avvikelser finns, ej dokumenterade att de 
har godkänts av beställare.

Mälarskolan

Fjällenskolan Inga träkonstruktioner utomhus har gjorts, se 
miljörevioner.

Neptuniskolan

Viksjö äldreboende

Mälarskolan

Fjällenskolan Inget massagolv har lagts, inget härdplast.

Neptuniskolan Sikaboo-G har använts, det innehåller lika med eller 
mindre än 50 % härdplast.

Viksjö äldreboende  Godkänt alternativ som går emot Undvikalistan, 
godkänt p.g.a att det inte finns alternativ.

Mälarskolan Godkänt alternativ som går emot 
Undvikalistan, godkänt p.g.a att det inte 
finns alternativ.

PVC ska inte användas

 Härdplaster ska inte användas

Tryckimpregnerat trä ska inte användas



Fjällenskolan Hela kollektionen av registrerade produkter 
består av A och B-produkter. Tillräckligt 
antal produkter är  inte registrerade, 
resultatet är därför osäkert.

Neptuniskolan Nybyggnad/ombyggnad: massivdörr T 10 
innehåller lika med eller mindre än 2 % av 
PVC.
Massivdörr T 24 innehåller lika med eller 
mindre än 2 % av PVC.
Massivdörr T 25 innehåller lika med eller 
mindre än 2 % av PVC. 
Massivdörr T 34 innehåller lika  med eller 
mindre än 2 % av PVC. 
Säkerhetsdörr S 33 innehåller lika med eller 
mindre än 0,9 % PVC.
Massivdörr laminat E 160 innehåller lika 
med eller minde än 2,3 % PVC. 
Massivdörr laminat 1 innehåller lika med 
eller mindre än 3,3 % PVC.
Massivdörr laminat 2 innehåller lika med 
eller mindre än 3,0 % PVC. Ingen 
avvikelselista är upplagd i SundaHus, inga 
uppgifter är levererade om motivering till 
valen.

Viksjö äldreboende Fläktrumsmatta innehåller 35 % PVC-
polymer.
Plastgolv påi läkarmottagningen innehåller 
47 % Polyvinylklorid.
Halkmatta av plast innehåller 47 % PVC 
polymer.
Plastgolv på läkarmottagningen innehåller 
47 %  polyvinylklorid och 11,25 % PVC-
polymer.
Akustiskt plastgolv innehåller 55 % PVC-
polymer.
Markavloppssystem innehåller 97 % PVC-
polymer. 
Distanslist Mark innehåller 100 % PVC-
polymer.
Markavlopssystem innehåller 97 % PVC-
polymer.
SikaHyflex-250 Facade innehåller 10 % PVC-
polymer.

Inga uppgifter finns om det har försökts hitta 
alternativ, många produkter innehåller höga halter av  
PVC som finns på Undvikalistan.

Mälarskolan

Fjällenskolan Hela kollektionen av registrerade produkter 
består av A och B-produkter. Tillräckligt 
antal produkter är  inte registrerade, 
resultatet är därför osäkert.

Ftalater ska inte användas



Neptuniskolan Nybyggnad/ombyggnad: A95 ventkitt 
innehåller lika med eller mindre  än 10 % 
ftalater.
Abra seal och fix innehåller lika med eller 
mindre än 15 % ftalater.
MS Contractor innehåller innehåller lika 
med eller mindre än 20 % ftalater. Ingen 
avvikelselista är upplagd i SundaHus, inga 
uppgifter är levererade om motivering till 
valen.

Viksjö äldreboende SikaCryl S innehåller 10 % DINP.
SikaCryl S + innehåller 10 % DINP.
Sikaflex-11FC+ innehåller 30 % 
diisodecylftalat.
Sikaflex AT-connection innehåller 25 % 
diisodecylftalat. Inga uppgifter finns om det 
har försökts hitta alternativ, produkterna 
innehåller höga halter av ftalater som finns 
på Undvikalistan.

* Efter garantitiden tar ramavtalet över.

Mälarskolan Markhandling med förbud mot 
bekämpningsmedel finns.

Fjällenskolan Markhandling med hänvisning till 
miljöplanens förbud mot 
bekämpningsmedel finns. Osäkert om 
förbudet efterlevs när kravet inte är 
inskrivet i markhandlingen.

Neptuniskolan Kravet är inte relevant, endast gräsmatta.

Viksjö äldreboende Ingen leverans.

Mälarskolan Ombyggnationen har inte miljöklassats 
enligt Miljöbyggnad. 

Fjällenskolan Ombyggnationen har inte miljöklassats 
enligt Miljöbyggnad. Miljöbyggnad 
accepterar inte klassning av del av byggnad.

Neptuniskolan Ombyggnationen har inte miljöklassats 
enligt Miljöbyggnad. Miljöbyggnad 
accepterar inte klassning av del av byggnad.

Viksjö äldreboende Viksjö äldreboende har preliminärt Guld.

Bekämpningsmedel*

ÖVEROMRÅDE MILJÖKLASSNING MILJÖBYGGNAD



75*8/100=6 75*5/100=3,75 75*6/100=4,5

ÖVEROMRÅDE AVFALL
Mälarskolan, Fjällenskolan, 

Veptuniskolan, Viksjö äldreboende

Kommentar vid avvikelse ÖVEROMRÅDE MATERIAL* Kommentar vid avvikelse ÖVEROMRÅDE KEMIKALIER* Kommentar vid avvikelse

Hålla arbetsområdet rent Resultat osäkert, endast ett 
fåtal miljörevisioner har gjorts, 
två projekt.

Andelen produkter A och B-produkter 
är på en hög nivå

Osäkert resultat, tillräckligt 
antal produkter är inte 
registrerade, gäller ett projekt.

Andelen produkter A och B-produkter 
är på en hög nivå

Osäkert resultat, tillräckligt 
antal produkter är inte 
registrerade, ett projekt.

Källsortering Produkter ska granskas i SundaHus Produkter ska granskas i SundaHus

Förvaring av farligt avfall Materialförteckning Två entreprenörer har inte 
levererat, gäller två projekt.

Kemikalieförteckning Två entreprenörer har inte 
levererat, gäller två projekt.

Transportör av avfall - tillstånd Utfasning av farliga ämnen Osäkert resultat, tillräckligt 
antal produkter är inte 
registrerade, gäller ett projekt.

Utfasning av farliga ämnen Osäkert resultat, tillräckligt 
antal produkter är inte 
registrerade, gäller ett projekt.

Mottagningsstället har tillstånd för sin 
verksamhet

Byggvaror av trä, sten och tegel ska 
prioriteras

Säkerhetsdatablad Osäkert resultat på ett projekt.

Transportdokument (formulär som visar 
att farligt avfall lämnats på 
mottagningsställe)

Två entreprenörer har inte 
levererat.

Cisterner Kravet fanns inte i en äldre 
version av miljöplan, i övrigt 
fullt resultat.

Slutsammanstälning av avfall har 
erhållits
Avloppsledningar har kontrollerats - ej 
kvittblivning av avfall i 
avloppsledningar

bristande uppföljning

75*3/100=2,25 75*6/100=4,5

ÖVEROMRÅDE MARK Kommentar vid avvikelse ÖVEROMRÅDE YTTRE MILJÖ Kommentar vid avvikelse ÖVEROMRÅDE 
UNDVIKALISTA

Föroreningar i mark ska undersökas och 
vid behov saneras

Insektspollinerade växter på gård Ingen uppgift har levererats i 
två projekt, på ett har endast 
gräsmatta anlagts och inga 
buskar, träd eller blommor. På 
ett projekt finns uppgifter om 
insektspollinerade växter.

Avvikelser Osäkerhet i ett projekt om alla 
avvikelser är registrerade. I två 
projekt finns inget 
dokumenterat om beställaren 
har godkänt avvikelser.

Om markförorening påträffas ska 
beställare meddelas

Tryckimpregnerat trä ska inte användas

Om föroreningar påträffas ska arbetet 
avbrytas

 Härdplaster ska inte användas En avvikelse är godkänd av 
beställaren. På ett projekt har 
Sikaboom-G använts, 
produkten innehåller ca 50 % 
härdplast

PVC ska inte användas På två projekt har material som 
innehåller PVC använts, dels 
många produkter och dels höga 
halter. En PVC-produkt på ett 
projekt är godkänd av 
beställare. På ett projekt är 
tillräckligt antal produkter  inte 
registrerade, resultatet är 
därför osäkert

Ftalater ska inte användas På två projekt har material som 
innehåller ftalater använts, dels 
många produkter och dels höga 
halter.  På ett projekt är 
tillräckligt antal produkter  inte 
registrerade, resultatet är 
därför osäkert.

ÖVEROMRÅDE 
MILJÖKLASSNING 
MILJÖBYGGNAD

(Herrestaskolan, Kopparvägens 
förskola, Fyrspannsvägens 
förskola har preliminärt Guld) 
Kopparvägens förskola är med 
bland de projekt som ska 
redovisas inom 
Kemikalieplanens ram.

Bekämpningsmedel ska inte användas Ett projekt har levererat. Ett 
projekt har inte levererat. På 
ett projekt är kravet inte 
relevant, endast gräsmatta 
finns. På det fjärde projektet 
hänvisar landskapshandlingen 
till förbudet mot 
bekämningsmedel som står i 
miljöplanen. Tveksamt om 
markentreprenör kommer att 
titta i och följa miljöplanen.

Orion förskola

Viksjö äldreboende
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