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Rekommendation för konstgräs, 

gummigranulat och platsgjutet gummi



Rekommendation för konstgräs, 

gummigranulat och platsgjutet gummi -

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar beslut 

23 april 2019.

• Planera för att minimera

• Ställ krav på material

• Följ upp

• Utforma för att undvika spridning

• Skötsel för att undvika spridning



Generella krav gällande alla bygg- och 

anläggningsmaterial

• Miljöbedömning och dokumentation i 

loggbok i Byggvarubedömningen

• Redovisning av innehållet av ämnen i lika 

med eller högre halter än 0,1% på 

kandidatförteckningen 



Särskilt krav för nyproducerat bundet gummi i 

topplager och löst granulat

• Produkten får inte innehålla ämnen på 

kandidat-förteckningen i halter lika med 

eller överstigande 0,1 %

• Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) ska 

understiga 0,5 mg/kg

• Materialen ska understiga riktvärden för 

känslig markanvändning (KM) enligt 

Naturvårdsverkets riktlinjer



Särskilt krav för material i baslager

• Produkten får inte innehålla ämnen 

på kandidat-förteckningen i halter 

lika med eller överstigande 0,1 %

• Ämnen i produkten ska understiga 

halterna för mindre känslig 

markanvändning (MKM) enligt 

Naturvårdsverkets riktlinjer



Entreprenadkrav

Hållbarhetskrav vid markanvisning 
http://foretag.stockholm.se/hallbarhetskraven

a) För att uppnå miljökraven ska planerings-, projekterings-, bygg-
och förvaltningsprocessen miljösäkras. Byggaktören ska ha ett 
ledningssystem för styrning och uppföljning av miljöarbetet (t ex 
ISO 14001, BF9K eller likvärdigt).

b) Varje projekt ska upprätta en miljöplan som redovisar hur 
projektet kommer att uppfylla Stockholms stads miljökrav.

c) Varje projekt ska utse en miljöansvarig som har byggaktörens 
ansvar att säkerställa att stadens miljökrav uppfylls.

d) Byggaktören ska säkerställa att projektdeltagare får information 
och utbildning om miljökraven.

e) Bolaget ska skriftligen anmäla och motivera eventuella 
önskemål om avvikelser från kraven. Eventuella avvikelser 
kräver ett skriftligt godkännande av staden.

http://foretag.stockholm.se/hallbarhetskraven


Sammanställning
Kemikaliekrav

REACH*/CLP och KM

REACH/CLP och MKM

• BVB 

• Rutiner

• Dokumentation 

• Avvikelser

• Kompetens

Alla material, alla entreprenader!



Tack!

Jenny Fäldt

Kemikaliecentrum, 

Miljöförvaltningen, Stockholms stad
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