
Rekjanleiki byggingarvara í Visthúsi

Vorráðstefna Vörustjórnunarfélagsins
7 maí 2019



Um Visthús



Markmið Svansins

• Byggir á markaðslausnum
• Vörur ekki umhverfisvænar eða 

sjálfbærar heldur betri en 
almennt gerist á markaðnum

• Er lausnamiðaður- bendir ekki á 
einstakar lausnir

• Kröfur eru auknar og aðlagaðar á 
þriggja til fimm ára fresti

• Ýtir undir þróunn



Nokkrar lykilákvarðanir

• Notum vörur sem eru þegar til á markaðnum og hluti af 
viðurkenndri byggingarhefð

• Eigum samskipti við íslenska birgja sem við treystum
– Erlenda birgja sem þeir íslensku treysta til að veita réttar upplýsingar

• Notum umhverfisvottaðar vörur ef það er hægt
– Svanurinn, Evrópublómið eða Blái Engillinn
– Vottaðar vörur voru sjálfkrafa samþykktar - vinnusparnaður

• Kaupum ekkert frá Kína og forðumst markaðssvæði sem við 
þekkjum lítið
– Rússland og Austur-Evrópa nema það komi frá þekktum fyrirtækjum



Leyfilegar vörur

Leyfileg vara í Svansvottað hús
• Varan er ekki umhverfisvottuð en það 

er leyfilegt að nota hana í svansvottað 
hús.  

• Það felur í sér að það er búið að 
takmara innihald umhverfis- og 
heilsuskaðlegra efna í vörunni

• Leyfilegar vörur eru vörur hafa 
eingöngu verið metnar út frá 
efnaeiginleikum, ekki 
umhverfisáhrifum á líftíma

Af hverju leyfilegar vörur?
• Það eru aðallega tvær ástæður

– Margar vörutegundir sem eru notaðar í 
umhverfisvæn hús er ekki hægt að votta.  
Svanurinn er aftur á móti með kröfur að 
þær vörur þurfa að uppfylla ákveðin 
skilyrði um vistvænleika
• Dæmi: Salernistæki og sturtur, steinull, 

rafmagnsvírar, barkar og rör
– Í sumum vöruflokkum eru mjög fáar vörur 

umhverfisvottaðar.  Það væri mjög erfitt að 
byggja vistvæn hús ef verktakar væru 
algerlega í höndunum á einum birgja.
• Dæmi:  Kítti, innréttingar, flísar, timbur



Formaldehyde





Uppá heiður og samvisku!

Upp á heiður og samvisku gildir fyrir allar vörur
• Efnavörur
• Byggingarvörur
• Timbur 
• Hreinlætistæki
• Innréttingar 
En það þurfti einnig aðrar staðfestingar





Úrval af efnakröfum



Öryggisblöð skv 31. grein REACH

Efnav



Reynslan

• Flókið í byrjun þegar þekking var takmörkuð en birgjar voru 
tiltölulega fljótir að átta sig

• Við tókum réttar lykilákvarðanir í byrjun
• Flestir birgjar (ef frá eru teknir ævintýramenn) tóku þessu 

alvarlega. Mjög sjaldan sem ég þurfti að fara oft í gegnum gögn 
frá birgjum
– Líklega oftar sem birgjar treystu sér ekki til að staðfesta að vörurnar 

uppfylli kröfur en að reynt væri að svindla



Umræður


