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K-FASTIGHETER +  K-PREFAB 
T ILLSAMMANS K-FASTKONCERNEN 
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UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER TILL K-FASTKONCERNEN 

K-Fastkoncernen följer principerna i dessa etiska riktlinjer som är baserade på  
FN:s Global Compact och ILO:s Kärnkonventioner och förväntar sig detsamma av  
sina leverantörer. Efterlevnad av dessa riktlinjer är ett villkor för samarbete mellan  
K-Fastkoncernens enheter och er som leverantör. 

Mänskliga rättigheter 
Företagen ska stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter och se till att de 
inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter (FN 1 och 2) 

Tvångsarbete 
Leverantören får inte delta i eller dra nytta av någon form av tvångsarbete, slavarbete, människo-
handel eller arbete som utförs av politiska fångar eller illegala arbetare. Arbetstagarna ska ha fri 
rörlighet under sin anställning.  

Leverantören ska behandla all personal med värdighet och respekt och får inte delta i eller tolerera 
användandet av kroppsstraff eller andra övergrepp på personal. (ILO 29 och 105, FN 4) 

Barnarbete 
Leverantören får inte delta i eller dra nytta av användningen av barnarbete. (ILO 138 och 182, FN 5) 

Diskriminering 
Leverantören får inte delta i eller stödja diskriminering av något slag såsom ras, hudfärg, kön, religion, 
politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, ålder, funktionshinder, HIV/AIDS 
status, medlemskap i fackförbund eller sexuell läggning.  (ILO 100 och 111, FN 6) 

Hälsa och säkerhet 
Leverantören ska säkerställa en säker arbetsmiljö för att förhindra och minimera eventuella risker för 
olycka inom sin verksamhet. De anställda ska få den skyddsutrustning och den utbildning som krävs 
för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt. Användning av alkohol eller droger under 
arbetet får inte förekomma.  

Arbetsförhållanden 
Leverantören har ett ansvar att erbjuda fysiskt och psykiskt hälsosamma arbetsförhållanden för alla 
medarbetare samt att förbjuda och vidta åtgärder mot alla slags trakasserier. För medarbetarna ska 
föreningsfrihet och rätt att genomföra kollektiva förhandlingar gälla. (ILO 87 and 98, FN 3) 

Gåvor och mutor 
Leverantören ska inte erbjuda kunder, potentiella kunder, myndigheter eller andra affärspartners 
någon form av ersättning eller belöning som strider mot lagar eller god affärssed. Gåvor av begränsat 
värde kan vara en del av gällande affärskultur. (FN 10) 
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MILJÖKRAV FÖR LEVERANTÖRER TILL K-FASTIGHETER OCH K-PREFAB 
                 

Generella krav 
Leverantören ska i första hand vara certifierad enligt ISO 14001. I fall då certifiering saknas ska 
följande finnas och kunna redovisas för ansvarig chef inom K-Fastkoncernen: 

• Miljöpolicy och Miljömål 
• Efterlevnad av gällande kemikalie- och miljölagstiftning vid tillverkning och leverans 
• Identifierad betydande miljöpåverkan och arbete med att minska denna t.ex. energiförbrukning, 

avfall, transporter, kemikalieförbrukning. 

Vid förfrågan från K-Fastigheter eller K-Prefab ska leverantören kunna redovisa relevanta miljö-
/klimatdata för tillverkning och leverans av produkten (t.ex. CO2-ekvivalenter). 

Fordon som används för transporter till K-Fastigheter och K-Prefab ska minst uppfylla Euroklass 5. 

K-Fastigheter och K-Prefab ska ha rätt att besöka leverantören för att göra revision av miljöarbetet. 

Framtiden 
Sveriges riksdag har satt ett klimatmål som innebär att Sverige senast 2045 inte ska ha några 
nettoutsläpp av växthusgaser. Inom K-Fastkoncernen tror vi att miljökraven på oss och våra 
underleverantörer kommer att öka de närmaste åren, framförallt vad gäller livscykelanalyser och 
redovisning av CO2-ekvivalenter. Därför ställer vi krav på information om bland annat 
koldioxidavtryck, transportavstånd, energikällor och råvarornas ursprung med våra leverantörer. 

Krav på kemiska produkter 
Såväl K-Fastigheter, K-Prefab som flera av våra kunder väljer att miljöcertifiera sina byggnader och  
vi prioriterar produkter som uppfyller kraven i respektive kriteriedokument.  

För kemiska produkter gäller följande: 
Produkten ska vara registrerad och godkänd i miljödatabaserna: 

• Svanens Husproduktportal 
• Byggvarubedömningen 
• Sunda Hus 
• Basta 

Som alternativ till Husproduktportalen ska leverantören kunna visa att produkten klarar kraven i 
bilaga 7 till Svanen - 089 Småhus, flerbostadshus och byggnader för skolor och förskolor. Bilagan kan 
laddas ned från Svanens webbplats och finns även på engelska. Ifylld och signerad bilaga ska skickas 
till respektive kontaktperson inom K-Fastigheter eller K-Prefab.  
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Dokumentation som intygar registrering i Husproduktportalen och bedömningsnivå i Byggvaru-
bedömningen, Sunda Hus och Basta ska redovisas till K-Fastigheter eller K-Prefab.  

För att uppfylla kriterierna i miljödatabaserna krävs bland annat följande: 

• Produkten innehåller inte ämnen som finns upptagna i Begränsningsdatabasen för det specifika 
användningsområdet (förbjudna) 

• Produkten innehåller inte ämnen som finns upptagna i Kemikalieinspektionens PRIO-lista (ämnen 
som kräver särskild uppmärksamhet) 

• Produkten innehåller inte ämnen som finns med i kandidatlistan (REACH). 

Dokumentation som visar att dessa punkter uppfylls ska redovisas t.ex. genom att produkten är 
tillgänglig i programmet Ichemistry så att kontroll kan göras där. 

För alla alternativ gäller dessutom följande: 

• Produkten ska åtföljas av relevant dokumentation (t.ex. byggvarudeklaration, produktdatablad, 
säkerhetsdatablad). Vid efterfrågan är det en fördel om ytterligare miljödokumentation t.ex. 
emissionsrapport eller miljödeklaration (EPD) finns tillgänglig 

• Säkerhetsdatablad ska finnas på svenska och inte vara äldre än 3 år - uppdateringar ska skickas via 
e-post eller förmedlas via Ichemistry. 

Krav på icke kemiska produkter 
Miljöcertifiering av byggnader fokuserar på det kemiska innehållet i byggprodukterna och syftar till att 
skapa sunda hus att leva i. Det ska föras en loggbok över allt material som används i byggnaden. 
Loggboken förs via de olika miljödatabaserna (ej Svanens Husportal). 

Vid certifiering enligt Svanen ställs speciella krav på byggprodukter som kan vara tillverkade av 
kemikalier, exempelvis raka elrör, flexslang och isolering. Undantag: armeringsstål och skruvförband 
inkluderas inte i kravet. I kriteriedokumentet för Svanen listas även en del andra undantag enligt 
”Bagatellgränsen” i avsnitt 4, exempelvis distanser, rörböjar och eldosor.  

För icke kemiska produkter gäller att produkten ska vara registrerad och godkänd i  

• Svanens Husproduktportal 
• Byggvarubedömningen 
• Sunda Hus 
• Basta 

Som alternativ till Husproduktportalen ska leverantören kunna visa att produkten klarar kraven i 
bilaga 7 till Svanen - 089 Småhus, flerbostadshus och byggnader för skolor och förskolor. Bilagan kan 
laddas ned från Svanens webbplats och finns även på engelska. Ifylld och signerad bilaga ska skickas 
till respektive kontaktperson inom K-Fastigheter eller K-Prefab.  
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Dokumentation som intygar registrering i Husproduktportalen och bedömningsnivå i Byggvaru-
bedömningen, Sunda Hus och Basta ska redovisas till K-Fastigheter eller K-Prefab. 

 

Denna uppförandekod fastställdes av  
styrelsen i K-Fast Holding AB (publ) i december 2021 


