
Aggregerat betyg för överområdet Kriterier för bedömning av 

Överområde

Aggregerat betyg för överområdet Avfall: 75x8/100=6 

Överområdet Avfall får grön gubbe (Minst 6 

undermråden av 8 har grön gubbe)

Grönt Överområde: 75% av 

underområdena har grön gubbe.

Byggnad Bedömning 

underområde

Kommentar AVFALL Gult Överområde: 50-74,9 % av 

underområdena har gul gubbe.

Rött Överomårde: färre än 50% av 

underområdena har grön gubbe.

Skälby Gård Uppgift saknas

Orion förskola

Ulvsättra nybyggnad

Ulvsättra ombyggnad

Byggnad Bedömning 

underområde

Kommentar

Skälby Gård

Orion förskola

Ulvsättra nybyggnad

Ulvsättra ombyggnad

Byggnad Bedömning 

underområde

Kommentar

Skälby Gård

Orion förskola Entreprenören genomförde inte åtgärden trots 

direktiv från miljöcontroller

ÖVEROMRÅDE AVFALL

Hålla arbetsområdet rent

Källsortering

Förvaring av farligt avfall



Ulvsättra nybyggnad

Ulvsättra ombyggnad

Byggnad Bedömning 

underområde

Kommentar

Skälby Gård

Orion förskola

Ulvsättra nybyggnad

Ulvsättra ombyggnad

Byggnad Bedömning 

underområde

Kommentar

Skälby Gård

Orion förskola

Ulvsättra nybyggnad

Ulvsättra ombyggnad

Bedömning 

underområde

Kommentar

Skälby Gård Inget transportdokument fanns med i 

redovisningen

Orion förskola

Ulvsättra nybyggnad

Transportör av avfall - tillstånd

Mottagningsstället har tillstånd för sin verksamhet

Transportdokument (formulär som visar att farligt avfall lämnats på 

mottagningsställe)



Ulvsättra ombyggnad

Bedömning 

underområde

Kommentar

Skälby Gård

Orion förskola

Ulvsättra nybyggnad

Ulvsättra ombyggnad

Bedömning 

underområde

Kommentar

Skälby Gård Kontrollerat av miljökonsulter

Orion förskola Kontrollerat av miljöcontroller

Ulvsättra nybyggnad Kontrollerat av miljökonsulter

Ulvsättra ombyggnad Kontrollerat av miljökonsulter

Aggregerat betyg för överområdet Material: 

75x5/100=3,75

Överområdet Material får grön gubbe (Minst 4 

områden av 5 har görn 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

Skälby Gård A och B-produkter tillsammans är 97,06 %, 

ingen D-produkt. (enkel byggnad) 

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

Slutsammanstälning av avfall har erhållits

Avloppsledningar har kontrollerats - ej kvittblivning av avfall i 

avloppsledningar

ÖVEROMRÅDE MATERIAL*



Orion förskola A och B-produkter tillsammans är 91,83 %, 

ingen D-produkt. 

Ulvsättra nybyggnad A och B-produkter tillsammans är 90,83 %, 

en D-produkt.

Ulvsättra ombyggnad A och B-produkter tillsammans är 88,49 %, 

ingen D-produkt. *

Skälby Gård Produkter är granskade i SundaHus

Orion förskola Produkter är granskade i SundaHus

Ulvsättra nybyggnad Produkter är granskade i SundaHus

Ulvsättra ombyggnad Produkter är granskade i SundaHus

Skälby Gård

Orion förskola

Ulvsättra nybyggnad

Ulvsättra ombyggnad

Skälby Gård Detta krav verifieras genom fördelningen av 

A och B-produkter, se material och 

kemikalier.

Orion förskola Detta krav verifieras genom fördelningen av 

A och B-produkter, se material och 

kemikalier.

Ulvsättra nybyggnad Detta krav verifieras genom fördelningen av 

A och B-produkter, se material och 

kemikalier.Ulvsättra ombyggnad Detta krav verifieras genom fördelningen av 

A och B-produkter, se material och 

kemikalier.

Utfasning av farliga ämnen

Produkter ska granskas i SundaHus

Materialförteckning



Skälby Gård Kravet i handlingsplanen syftar på 

fasadmaterial

Orion förskola Kravet i handlingsplanen syftar på 

fasadmaterial

Ulvsättra nybyggnad En del av fasaden är av plåt, avvikelse från 

miljöplanen godkänt av beställare.

Ulvsättra ombyggnad kravet irrelevant, fasaden ändrades inte på 

den del som byggdes om

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.

Skälby Gård Se material

Orion förskola Se material

Ulvsättra nybyggnad Se material

Ulvsättra ombyggnad Se material

Skälby Gård Produkter är granskade i SundaHus

Orion förskola Produkter är granskade i SundaHus

Ulvsättra nybyggnad Produkter är granskade i SundaHus

Ulvsättra ombyggnad Produkter är granskade i SundaHus

Byggvaror av trä, sten och tegel ska prioriteras

ÖVEROMRÅDE KEMIKALIER*

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

Produkter ska granskas i sundaHus



Skälby Gård Kemikalieförteckning är levererad

Orion förskola Kemikalieförteckning är levererad

Ulvsättra nybyggnad Kemikalieförteckning är levererad

Ulvsättra ombyggnad Kemikalieförteckning är levererad

Skälby Gård Detta krav verifieras genom fördelningen av 

A och B-produkter, se material och 

kemikalier.Orion förskola Detta krav verifieras genom fördelningen av 

A och B-produkter, se material och 

kemikalier.Ulvsättra nybyggnad Detta krav verifieras genom fördelningen av 

A och B-produkter, se material och 

kemikalier.Ulvsättra ombyggnad Detta krav verifieras genom fördelningen av 

A och B-produkter, se material och 

kemikalier.

Skälby Gård Uppgift saknas

Orion förskola Säkerhetsdatablad fanns på arbetsstället

Ulvsättra nybyggnad Säkerhetsdatablad fanns på arbetsstället

Ulvsättra ombyggnad Säkerhetsdatablad fanns på arbetsstället

Skälby Gård Inga cisterner användes i projektet

Orion förskola Inga cisterner användes i projektet

Ulvsättra nybyggnad Inga cisterner användes i projektet

Ulvsättra ombyggnad Inga cisterner användes i projektet

Kemikalieförteckning

Säkerhetsdatablad

Utfasning av farliga ämnen

Cisterner



Aggregerat betyg för överområdet Yttre miljö  

75x2/100=1,25

Överområdet Yttre miljö får grön gubbe (Minst ett 

underområde av 2 har grön gubbe)

YTTRE MILJÖ

Skälby Gård Kravet irrelevant för Skälby Gård. Yttre miljö 

syftar på växter som pollineras av insekter.

Orion förskola Kravet på växter som insektspollineras finns i 

Landskaps handling och gäller under 

garantitiden. Efter garantitid tar ramavtal Ulvsättra nybyggnad Kravet på växter som insektspollineras finns i 

Landskaps handling och gäller under 

garantitiden. Efter garantitid tar ramavtal Ulvsättra ombyggnad Kravet irrelevant för ombyggnad, inget 

arbete gjordes på gården.

Aggregerat betyg för överområdet Markföroreningar 

75x3/100=2,25

Överområdet Markföroreningar får grön gubbe

ÖVEROMRÅDE MARK

Skälby Gård Undersökning gjord, inget behov av 

sanering.

Orion förskola Undersökning gjord, jungfrulig mark.

Ulvsättra nybyggnad Undersökning gjord, under och runt 

nybyggnation har sanering gorts.

Ulvsättra ombyggnad Undersökning gjord men sanering har inte 

varit aktuell. Kravet är inte aktuellt för 

ombyggnaden

Skälby Gård Ingen förorening påträffad.

Orion förskola Ingen förorening påträffad.

Ulvsättra nybyggnad Ingen ytterligare förorening påträffad.

Ulvsättra ombyggnad Ingen ytterligare förorening påträffad.

Insektspollinerade växter på gård

ÖVEROMRÅDE MARK

 Föroreningar i mark ska undersökas och vid behov saneras

Om markförorening påträffas ska beställare meddelas

ÖVEROMRÅDE YTTRE MILJÖ



Skälby Gård Ingen förorening påträffad.

Orion förskola Ingen förorening påträffad.

Ulvsättra nybyggnad Ingen ytterligare förorening påträffad.

Ulvsättra ombyggnad Ingen ytterligare förorening påträffad.

Aggregerat betyg för överområdet Undvikalista 

75x6/100=4,5

Överområdet Undvikalista får grön gubbe

YTTRE MILJÖ

Skälby Gård Avvikelser har följts upp och noterats, samt 

har varit i dialog med entreprenören.

Orion förskola Avvikelser har följts upp och noterats, samt 

har varit i dialog med entreprenören.

Ulvsättra nybyggnad Avvikelser har följts upp och noterats, samt 

har varit i dialog med entreprenören.

Ulvsättra ombyggnad Avvikelser har följts upp och noterats, samt 

har varit i dialog med entreprenören.

Skälby Gård Ej relevant

Orion förskola Giftfria alternativ till giftigt tryckimpregnerat 

har byggts in.

Ulvsättra nybyggnad Giftfria alternativ till giftigt tryckimpregnerat 

har byggts in.

Ulvsättra ombyggnad Ej relevant

Om föroreningar påträffas ska arbetet avbrytas

Avvikelser

ÖVEROMRÅDE UNDVIKALISTA

Tryckimpregnerat trä ska inte användas



Skälby Gård Ingen härdplast

Orion förskola Ingen härdplast

Ulvsättra nybyggnad Ingen härdplast

Ulvsättra ombyggnad Härdplast finns i massagolvet i köket, 

godkänd avvikelse. Alternativ fanns inte.

Gul gubbe: godkänt alternativ som går emot 

Undvikalistan, godkänt p.g.a att det inte finns alternativ.

Skälby Gård Ingen PVC- produkt

Orion förskola Tre PVC-produkter

Ulvsättra nybyggnad Två PVC-produkter

Ulvsättra ombyggnad En PVC-produkt

Skälby Gård Inga ftalater

Orion förskola Tre produkter med ftalater

Ulvsättra nybyggnad Tre produkter med ftalater

Ulvsättra ombyggnad Inga ftalater

* Efter garantitiden tar ramavtalet över.

Skälby Gård Kravet infört i handlingar och gäller under 

garantitiden.

Orion förskola Kravet infört i handlingar och gäller under 

garantitiden.

Ulvsättra nybyggnad Kravet infört i handlingar och gäller under 

garantitiden.

Ulvsättra ombyggnad Kravet infört i handlingar och gäller under 

garantitiden.

Bekämpningsmedel*

Ftalater ska inte användas

PVC ska inte användas

 Härdplaster ska inte användas



Orion förskola Orion förskola kan inte certifieras enligt 

Miljöbyggnad p.g.a. för hög 

energiförbrukning. 

ÖVEROMRÅDE MILJÖKLASSNING MILJÖBYGGNAD



Kriterier för bedömning 

Underområde

3 st gröna gubbar  ger grön gubbe för 

underområdet. (Beräknat utifrån fyra 

underområden=antalet projekt.)

2 st gröna gubbar  ger gul gubbe för 

underområdet. (Beräknat utifrån fyra 

underområden=antalet projekt.)

Färre än 2 gröna gubbar  ger röd gubbe för 

underområdet.

Röd gubbe = kravet är inte genomfört, eller 

ingen uppgift finns

Gul gubbe= av beställaren godkänd 

avvikelse från kravet




















