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Um viðmiðin

• Ferillinn er vottaður en ekki húsið

– Olli ruglingi, „hvenær hættir húsið 
að vera vottað“

• Sniðinn að því að byggja mörg 
eins hús

• Ísland var ekki þátttakandi við 
gerð viðmiðanna

– Því ekki tekið tillit til aðstæðna á 
Íslandi



Nokkur álitamál

• Uppbygging staðalsins
– Lágmarks- og stigakröfur

• Orkunotkun
– Loftræsing

• Rakavarnir
• Meðhöndlun byggingarúrgangs
• Skortur á þekkingu hjá birgjum 

– Gagnagrunnur, BastaOnLine, Miljöbyggvarubedömningen

• Staðfesting á að efna- og byggingarvörur séu 
leyfilegar
– Samþykki erlendis frá

• Loftþéttleiki
• Eftirfylgni með innkaupumj
• FSC vottun – rekjanleiki
• Sementsgjall



Uppbygging staðalsins

• Afmarkast við húsið
– Allt fyrir ofan botnplötu en samt 

ekki

– Umhverfisspor birgja er ekki metið

– Kostur ef markmiðið er að fá fleiri til 
að byggja

• Óljós rökstuðningur hvað sé 
lágmarksviðmið og hvað sé 
stigaviðmið

• Innbyrðis ójafnvægi í 
umhverfisáhrifum og fjölda stiga



Orkunotkun

• Viðmið allt önnur í Skandinavíu en 
hérlendis
– Hérlendis lítur byggingarreglugerð 

eingöngu til einangrunargilda (U-gilda)

– Reglugerðir á norðurlöndum eru yfirleitt 
með hámarks orkunotkun á fermetra og ár

– Svanurinn fer framá hámark 75% til 90% af 
hámarki í hverju landi fyrir sig á fermetra 
og ár

• Hér þurfti því að finna eðlilegt viðmið 
fyrir Ísland



Rakavarnir



Loftþéttleiki

• The licence holder must have a 
routine to measure air permeability
in order to ensure the project
designed air permeability
requirements are fullfilled

– Lítil reynsla af svona prófunum á 
Íslandi

– Hvað þýðir þetta?

• Viðmiðunarmörk á Íslandi eru 
3m3/m2*klst

• Við notuðum viðmiðunarmörkin 0,6 
m3/m2*klst



Efnavörur

• Fólki fallast hendur þegar þau sjá viðmiðinn – telur 
sig verða að vera efnafræðinga
– Sálfræðingur

• Margir gagnagrunnar sem ná yfir þetta
– Svanurinn, Blái Engillinn, EU blómið, 

Byggvarubedömningen, BastaOnLine
– Vandamálið að vikmörk mismunandi 0,01% vs 0,1%

• Byggir á REACH sem allir framleiðendur í EU þekkja
– Vandamálið að íslenskir innflytjendur eru ekki meðvitaðir 

(skylda að útvega öryggisblöð)

• Lykillinn að vinna með fáum birgjum og mennta þá
– Mikið af byggingarvörum koma frá Mið-evrópu þar sem 

að Svanurinn er óþekktur (BREEAM/LEED betur þekkt)
– Efnakröfur stundum of víðtækar – framleiðendur hafa 

ekki látið greina allar vörur hjá sér með hliðsjón af öllum 
efnum þar sem það er ekki almennt að efnin séu notuð í 
viðkomandi vörur.



Formaldehyde



Um steypuna



Vægi stigagjafar

P9 – vottaðar vörur P6 - Steypa



O28 Wood Raw Material



Recycling of building waste

Viðmið Íslenskar aðstæður



Umræður


