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Sammanfattning 

Miljö och människors påverkan av klimatet är en mycket aktuell fråga. Byggnader 
och byggindustrin är, som allt annat, en del i detta. United Nations Environment 
Program rapporterar att byggnader står för 40% av världens energiförbrukning och en 
tredjedel av utsläppen av växthusgaser. Byggindustrin genererar globalt mer än 2 
miljarder tons byggavfall årligen. För människor som lever och arbetar i byggnader 
kan även inomhusmiljön ge upphov till problem. I Sverige anger Socialstyrelsen att 
nästan 18% av Sveriges vuxna befolkning har symptom som till exempel huvudvärk, 
trötthet och irritation i ögon och näsa, som de anser bero på inomhusmiljön. Mot 
denna bakgrund är det angeläget att försöka minska den miljöpåverkan som 
byggnader och byggindustrin orsaker. Ett sätt för företag i byggsektorn att arbeta 
med miljöfrågan är genom miljöcertifiering. Det finns flera olika 
miljöcertifieringssystem, både internationella och nationella. I Norden finns Svanen 
som är Nordens officiella miljömärkningssystem och som administreras av Nordisk 
Miljönämnd. Det svenska byggföretaget GBJ Bygg har valt att försöka Svanenmärka 
ett av sina typhus och detta examensarbete är en del av processen att uppnå 
certifieringen. I arbetet utförs en energiberäkning som ska visa husets 
energianvändning. Dessutom undersöks en rad olika material och produkter som 
sedan jämförs mot Svanens krav. Syftet med arbetet är att skapa en lista med 
produkter och material som GBJ kan använda vid byggnation av ett Svanenmärkt 
hus, samt att ge förslag på eventuella ändringar som behöver göras för att huset ska 
klara Svanens energikrav. 
Som resultat av arbetet med rapporten, har 81 produkter, inom 33 produktkategorier 
undersökts och jämförts mot Svanens krav. Av dessa anses 58 kunna godkännas. Den 
nämnda energiberäkningen visar att det krävs vissa justeringar på huset för att det ska 
kunna klara Svanens energikrav. Som konsekvens av dessa resultat har GBJ nu en 
lista med produkter som enligt undersökningen uppfyller Svanens krav för 
användning vid byggnation av en Svanenmärkt byggnad och även en idé till hur 
typhuset i fråga skulle kunna uppfylla Svanens energikrav.  
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Summary 

The environment and anthropogenic climate change are very current subjects. 
Buildings and the construction industry are, like everything else, a part of this. 
United Nations Environment Program reports that buildings are responsible for 40% 
of the world’s energy consumption and a third of greenhouse gas emissions. More 
than 2 billion tons of waste is generated by the construction industry on a yearly 
basis. For the people who live and work indoors, the indoor climate can also lead to 
problems. In Sweden, the National Board of Health and Welfare indicates that almost 
18% of the adult population experience symptoms, such as headache, tiredness and 
irritation of the eyes and nose, which in their view are caused by the indoor climate. 
To some extent, there is a focus on reduced environmental impact in every part of 
society. This also applies to the construction industry. One way for businesses in the 
construction industry to work with the environmental issue, is through environmental 
certifications. There are many different certification systems, international ones as 
well as national. In the Nordic Countries, Svanen (The Swan), administered by 
Nordisk Miljönämnd (the Nordic Council Environment Committee), is the official 
environmental certification system. The Swedish construction company GBJ Bygg 
has chosen to attempt to certify one of the tract houses in their portfolio. This report 
is a part of the process of accomplishing this. The report performs a calculation of the 
energy consumption of the house and investigates an array of different materials and 
products, which are then checked against the requirements of Svanen. The purpose of 
the report is to create a list of products and materials, which GBJ can use in the 
construction of a Svanen certified house, as well as to make suggestions about which 
changes can be done to the house, in order to comply with the requirements of 
Svanen.  

As a result of the work presented in this report, 81 products, within 33 categories, has 
been investigated and checked against the requirements of Svanen. Of these, 58 are 
viewed as possible to authorize for use in a Svanen certified building. A calculation 
of the energy consumption of the house has been done. It shows that adjustments to 
the house are necessary in order to comply with the requirements. As a consequence 
of the results, GBJ is now in possession of a list of products that, according to the 
investigation, comply with the requirements of Svanen, for use in the construction of 
a Svanen certified building. GBJ also has a suggestion as to how their tract house can 
fulfill the energy requirements of Svanen.  
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Abstract 

Svanen är Nordens officiella miljömärkningssystem, där många olika produkter kan 
certifieras. Detta arbete är en del av processen för byggföretaget GBJ Bygg att uppnå 
Svanenmärkning av ett av sina typhus. I arbetet utförs en energiberäkning på huset 
för att undersöka om huset klarar Svanens energikrav. Vidare undersöks en rad olika 
byggprodukter och -material och jämförs mot Svanens krav. Syftet med arbetet är att 
skapa en lista med produkter och material som GBJ kan använda vid byggnation av 
ett Svanenmärkt hus, samt att ge förslag på eventuella ändringar som behöver göras 
för att huset ska klara Svanens energikrav.  
Energiberäkningen gjordes med hjälp av datorprogrammet VIP Energy, i samråd med 
en energisakkunnig ingenjör, medan undersökningen av produkterna främst gjordes 
via insamling av information från olika hemsidor och dokument hämtade från 
internet, samt kommunikation med tillverkarna. Resultaten visar att ändringar krävs 
för att huset skall uppfylla energikravet. Av 81 undersökta produkt anses 58 kunna 
godkännas för användning vid byggnation av en Svanenmärkt byggnad.  

Nyckelord: byggprodukter, kemiska byggprodukter, kemiska ämnen, miljömärkning, 
miljöpåverkan, småhus, Svanenmärkning. 
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Förord 

Detta examensarbete utgör sista kursen på utbildningen Högskoleingenjör – 
Byggteknik vid Linnéuniversitetet, Växjö. Arbetet utförs på uppdrag från 
byggföretaget GBJ Bygg AB. I arbetet undersöks produkter och material för 
oönskade ämnen inför användning i ett Svanenmärkt typhus. Dessutom beräknas 
husets energianvändning. För att kunna utföra undersökningarna, genomfördes en 
omfattande insamling av information från många olika källor. 

En tack ska riktas till Jan Oscarsson från Linnéuniversitetet, som varit min 
handledare under projektet. Utöver konkret hjälp med skrivprocessen har varje 
handledningsmöte vi haft gett förnyat förtroende för uppgiften, inspiration och lust 
till att arbete vidare med ännu starkare engagemang. Vidare önskar jag att tacka Sara 
Bergman från Svanen som besvarat frågor kring tolkningen av Svanens krav. Hon 
har varit en ovärderlig hjälp i detta arbete, utan vilken både omfång och kvalité hade 
varit väsentligt sämre. Tack till Mikael Wichlaj från Projektbyggaren för hjälp med 
energiberäkningen och sist men inte minst till GBJ Bygg – och då särskild till Tina 
Flodins som varit min kontakt mot företaget – för att föreslå idén till detta arbete till 
att börja med. 

 

 

Kasper Berkowicz 

Växjö, 26 april 2016 
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Berkowicz 

1.  Introduktion 

Människans påverkan på miljön är idag en av de mest aktuella globala 
frågorna. Enligt FN:s klimatpanel, Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC), är människans påverkan på miljön med 95% säkerhet den 
viktigaste orsaken till den globala uppvärmningen (Pachauri et al. 2014). 
Klimatförändringarna har haft stort inflytande på naturens balans, en 
påverkan som kommer att öka i framtiden (Pachauri et al. 2014). IPCC-
rapporten behandlar främst temperaturökning på grund av växthusgaser och 
dess inverkan på världens klimat och därmed ekosystem, havsnivå etc. Men 
även på andra områden influerar människans beteenden på miljön; det 
estimeras att mer än 250 miljoner kg plastavfall flyter runt på världens hav 
(Eriksen et al. 2014). Detta avfall har en negativ effekt på havens djur och 
organismer (Depledge et al. 2013). Oljekatastrofen år 1989 i Valdez, Alaska, 
visade tydligt att utsläpp av kemikalier kan ha förödande konsekvenser för 
miljö och djurliv. 

I en rapport från FN:s miljöprogram, UNEP, kan man läsa att byggnader står 
för 40% av världens energiförbrukning och en tredjedel av utsläppen av 
växthusgaser (Huovila et al. 2009). Mer än 80% av energiförbrukningen sker 
under byggnadens användningsskede och går till största delen till 
värme/kyla, belysning och annan drift. Av resterande förbrukning används 
10–20% för tillverkning och transport av material, i byggprocessen, samt för 
underhåll och rivning. Byggnadernas bidrag till utsläpp av växthusgaser 
består främst av CO2 från energianvändning, men byggnader svarar även för 
signifikanta utsläpp av andra växthusgaser som till exempel 
Chlorofluorocarbon (CFC) och halocarbon (Huovila et al. 2009).  

Årligen genererar byggindustrin globalt mer än 2 miljarder tons byggavfall 
(Sev 2008). Detta är en belastning för miljön, både i form av 
resursutarmning och i form av deponi. Det senare kräver markutrymme och 
kan ge upphov till förorening av marken via läckage av miljöfarliga ämnen. 

På en mindre skala – människor som bor eller vistas i byggnaderna – är 
innemiljön också en väsentlig faktor. I låg- och mellaninkomstländer är 
föroreningar av inomhusluft på grund av uppvärmning och matlagning med 
bränsle som trä, kol och avföring från djur det största problemet i 
inomhusmiljön. Under 2012 dog 4,3 miljoner människor av denna orsak 
(WHO 2014). I Sverige, där renare energikällor används för uppvärmning 
och matlagning, är problemet med förorenad inomhusluft mindre allvarligt, 
även om det inte är obefintligt. Socialstyrelsen anger att nästan 18% av 
Sveriges vuxna befolkning har symptom som de anser bero på 
inomhusmiljön (Socialstyrelsen 2006). De vanligaste symptomen är 
huvudvärk, trötthet och irritation i ögon och näsa. I ett nybyggt hus i Sverige 
är emissioner från byggmaterial identifierade som en källa till kemiska 
föroreningar i inomhusluften (Socialstyrelsen 2006).  
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Byggsektorn har stora möjligheter att göra en skillnad i miljöfrågan. Globalt 
har den av FN utpekats som den sektorn som har störst potential för 
signifikant och kostnadseffektiv reduktion av utsläpp av växthusgaser 
(Huovila et al. 2009). På lokal nivå kan enskilda byggföretag använda bättre 
och mer miljövänliga material och tekniska lösningar. Detta kan bidra till att 
skapa hälsosammare hem för människor och till att ta vara på jordens 
resurser på ett sätt som i minsta möjliga grad äventyrar framtida 
generationers möjligheter att tillgodose deras behov.  

Det finns alltså goda skäl att arbeta med miljö inom samhället i stort och 
även inom byggindustrin. Ett sätt för byggföretag att jobba med miljöfrågan 
är att bygga miljöcertifierade byggnader. Det finns flera olika 
miljöcertifieringssystem, till exempel de internationella Leadership in 
Energy & Environmental Design – LEED och Building Research 
Establishment Environmental Assesment – BREAM. I Norden finns Svanen 
som administreras av Nordisk Miljönämnd. Svanen miljöcertifierar ett flertal 
olika produkter, från konsumentprodukter som tvål och batterier till 
byggnader. Det svenska byggföretaget GBJ Bygg AB (GBJ) har i sitt 
miljöarbete valt att jobba med Svanencertifiering. I och med detta vill GBJ 
försöka anpassa ett av sina hus så att det uppfyller Svanens kriterier för 
miljömärkning av byggnader. GBJ är på så sätt med och bidrar till en mer 
hållbar utveckling. Detta examensarbete är en del av denna process och ska 
hjälpa GBJ Bygg i sitt miljömärkningsarbete.  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Initiativet till examensarbetet togs av GBJ Bygg AB som önskade hjälp i 
processen med att uppnå Svanenmärkning av ett av deras typhus. Kontakten 
förmedlades av Linnéuniversitetet. En Svanenmärkning säkerställer att 
byggnaden lever upp till en rad olika kvalitets- och miljökrav och bidrar på 
så sätt till en hållbar utveckling, samtidigt som att företaget kan använda 
märkningen i sin marknadsföring.  

Svanen har en lista med krav som måste uppfyllas för att en byggnad skall 
erhålla Svanenmärkning. Många av kraven är mycket omfattande och det 
kan vara både komplicerat och tidkrävande att utvärdera om byggnaden 
uppfyller kraven och vilka ändringar som måste göras. Detta examensarbete 
ska jämföra en rad produkter och material som ska användas vid 
byggnationen av GBJs hus mot Svanens krav och ge förslag till hur kraven 
kan uppfyllas. Huset som ska Svanenmärkas är ett kedjehus, där en 
huskropp i form av ett ändhus skall undersökas. De andra huskropparna i en 
rad av sammanbyggda kedjehus kommer att utföras i samma material och på 
samma sätt, förutom att de blir anpassade till att inte vara ändhus. De 
kommer därmed också att kunna erhålla Svanenmärkningen.  
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1.1.1 Bakgrund om Svanen 

Svanen är den officiella nordiska miljömärkningen och infördes 1989 på 
beslut av Nordiska Ministerrådet. I Sverige administreras Svanen av bolaget 
Miljömärkning Sverige (f.d. SIS Miljömärkning), som också har hand om 
det officiella europeiska miljömärket EU-Ecolabel (EU-blomman). 
Miljömärkning Sverige ägs av den svenska staten och drivs utan vinstsyfte. 
Svanens kriterier utarbetas av Miljömärkning Sverige, men beslut i 
kriteriefrågor tas av Svenska Miljömärkningsnämnden (dock av Nordisk 
Miljömärkningsnämnd för kriterier som ska gälla i hela Norden) 
(Miljömärkning Sverige 2015). Besluten är således oberoende av 
Miljömärkning Sverige. 

1.1.2 Bakgrund om GBJ 

GBJ Bygg AB grundades 1945 av Gösta Bengt Johansson, och har idag 
drygt 100 anställda, med kontor i Växjö, Värnamo, Stockholm, Göteborg 
och Karlskrona. GBJ är dessutom delägare i Villa Vida AB som vanligtvis 
levererar stommen till GBJs byggprojekt. 

GBJ har en entreprenadavdelning som bygger alla typer av byggnader, från 
kommersiella lokaler till bostäder och förskolor. I tillägg finns en 
serviceavdelning som sköter mindre projekt som om- eller tillbyggnad, 
renovering och även förvaltning och en markavdelning som gör markarbeten 
för byggprojekten. 

Huset som ska Svanenmärkas är ett kedjehus med trästomme och kommer 
att byggas i Höganäs kommun. Det är meningen att huset även ska kunna 
användas för andra projekt framöver. Motivet för GBJ att jobba med 
Svanenmärkning är, utöver att bidra till en bättre miljö, dels att kunderna blir 
allt mer miljömedvetna och att man därför hoppas kunna få nöjdare kunder 
genom att ge dem möjlighet att välja ett miljöcertifierat hus och dels för att 
kommunerna i ökande omfång efterfrågor miljövänliga byggnader. 
Förhoppningen är då att det ska bli lättare att få köpa mark. 

1.2 Mål och Syfte 

Målet med arbetet är att undersöka en rad material- och produktkategorier 
och jämföra dem mot kraven som ställs i dokumentet ”Svanenmärkning av 
småhus, flerbostadshus och byggnader för skola och förskola version 3.0 – 
remissförslag till kriterier” (Nordisk Miljömärkning 2015). Inom varje 
kategori ges exempel på en produkt som redan är Svanenmärkt, om en sådan 
finns. I tillägg undersöks produkter enligt GBJs önskemål. Om en 
Svanenmärkt produkt inte finns och produkten som GBJ önskar undersökt 
inte kan godkännas, tas en annan produkt fram som enligt den gjorda 
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undersökningen kan godkännas för användning i en Svanenmärkt byggnad. 
Kategorierna som undersöks är 

 Sanitetsarmaturer 

 Vävlim 

 Silikonfog 

 Inomhusfärg för vägg, tak och våtrum 

 Fasadfärg 

 Golvlack 

 Väggspackel 

 Gips/skarvspackel 

 Golvspackel 

 Tätskiktssystem 

 Våtrumsspackel 

 Fix 

 Klinkerfog 

 Trälim 

 Monteringslim 

 Betongtillsatser 

 Hårdboard 

 MDF-skivor 

 Gipsskivor 

 Glasfiberväv 

 Våtrumsgips 

 Ångspärr-folie 

 Vindskyddspapp 

 Underlags-takpapp 

 Underlagsfoam 

 Mineralullsisolering 

 Grundisolering 

 Fönster 

 Fönsterdörr 

 Parkettgolv 

 El-installationsrör 

Dessutom ska byggnadens energibehov beräknas för att kontrollera om 
byggnaden klarar Svanens krav. 
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Syftet med arbetet är att skapa en lista med produkter och material som GBJ 
kan använda vid byggnation av ett Svanenmärkt hus, samt att ge förslag på 
eventuella ändringar som behöver göras för att huset ska klara Svanens 
energikrav. 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet ska inte utvärdera eller bedöma relevansen av Svanens kriterier eller 
på annat sätt ta ställning till dessa. Arbetet ska inte undersöka vetenskapen 
som ligger bak Svanens kriterier. En sådan bedömning är inte nödvändig 
eller främjande för att uppnå Svanenmärkning.  

Svanens krav beskrivs i ett dokument som är uppbyggt av en rad olika 
numrerade krav, där obligatoriska börjar med ett O, efterföljt av kravets 
nummer – se även 2.1. Efter överenskommelse med GBJ bedöms material 
och produkter utifrån följande av Svanens krav: 

 O4 Byggnadens energianvändning 

 O8 Sanitetsarmaturer 

 O18 Emission av formaldehyd 

 O20 Klassificering av kemiska produkter 

 O21 CMR-ämnen 

 O22 Konserveringsmedel 

 O23 Övriga exkluderade ämnen 

 O24 Nanopartiklar i kemiska produkter 

 O25 Exkluderade ämnen i fasta byggprodukter 

 O26 Nanopartiklar och antibakteriella tillsatser i varor 

 O27 Ytskikt på golv, tak och väggar 

 O28 Fönster och ytterdörrar i icke-förnybart material 

 O29 Fasad och tak 

 O30 Ursprung, laglighet och spårbarhet 

 O31 Råvaror från kontrollerat och certifierat skogsbruk. 

Ett enskilt material eller en enskild produkt bedöms utifrån de av kriterierna 
som är relevanta för ifrågavarande material eller produkt. Ingen bedömning 
görs av materialets eller produktens kvalité, praktiska användbarhet eller 
pris. 

Information som fås från GBJ, underentreprenörer och tillverkare förutsätts 
vara korrekt. Kontroll av informationens riktighet görs ej, under 
förutsättning att det inte finns anledning att tro att informationen är felaktig. 
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Det slutgiltiga godkännande av produkter eller material kräver i de flesta fall 
ett underskrivet intyg från tillverkaren. Denna del av godkännandeprocessen 
hanteras inte i detta arbete, utan det undersöks vilka produkt och material 
som har möjlighet att bli godkända.  
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2.  Teori 

2.1 Svanens kriterier 

Svanens kriteriedokument ”Svanenmärkning av småhus, flerbostadshus och 
byggnader för skola och förskola version 3.0 – remissförslag till kriterier” 
består av 8 avsnitt. Dokumentet refereras ibland till som Svanens 
kriteriedokument i detta arbete. Svanen använder orden ”kriterier” och 
”krav” synonymt för det som byggnaden måste leva upp till för att bli 
godkänd. Även i detta arbete används orden som synonymer. Följande 
avsnitt ingår i dokumentet: 

1. Allmänna Krav 

2. Resurseffektivitet 

3. Innemiljö 

4. Kemiska produkter, fasta byggprodukter (varor) och material 

5. Kvalitetsstyrning av byggprocess 

6. Instruktioner för boende och förvaltare 

7. Poängkrav 

8. Kvalitets- och myndighetskrav. 

Avsnitt 1–6 och 8 innehåller s.k. obligatoriska krav, medan avsnitt 7 
innehåller s.k. poängkrav. Samtliga obligatoriska krav måste uppfyllas för 
att en byggnad skall kunna Svanenmärkas. Obligatoriska krav är markerade 
med Ox, där x är kravets nummer, samt en rubrik som beskriver vad kravet 
handlar om. De obligatoriska krav som är relevanta för detta arbete har 
presenterats i kapitel 1.3. Det mest omfattande avsnittet är avsnitt 4: 
Kemiska produkter – fasta byggprodukter (varor) och material. 

I avsnitt 7 – poängkrav, måste byggnaden erhålla minst 30% av möjliga 
poäng. Poäng ges på 13 olika punkter, till exempel om byggnaden har 
solceller installerade, om byggavfall återvinns eller om vitvaror har högre 
energiklass än den som krävs. Poängkraven behandlas inte i detta arbete.  

I kapitel 2.1.2 till 2.1.17 nedan ges en kort beskrivning av de av Svanens 
kriterier som är relevanta för detta arbete. De flesta krav är från avsnitt 4 
(O20–O31), medan endast två krav är från avsnitt 3 (O8 och O18) och ett 
från avsnitt 2 (O4). Syftet med beskrivningen är att ge en överblick över 
kriterierna. En mer detaljerad beskrivning, som även innehåller samtliga 
kriterier finns i Svanens kriteriedokument (Nordisk Miljömärkning 2015). 
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2.1.1 Dokumentation 

Dokumentation som ska skickas med ansökan om Svanenmärkning krävs för 
samtliga av Svanens krav. De flesta av kraven som behandlas i detta arbete, 
ska dokumenteras i form av intyg från producenten av produkter/material 
som används. Producenten måste intyga att produkterna/materialen uppfyller 
kriterierna i Svanens kriteriedokument. Detta dokument innehåller bilagor 
med mallar för intygen, som fylls i och skrivs under av producenten. 
Bilagorna används sedan som dokumentation. Tabell 1 ger en överblick över 
vilka bilagor som används för de olika kraven, samt eventuell annan 
dokumentation som krävs. För en exakt beskrivning av den nödvändiga 
dokumentationen, hänvisas till Svanens kriteriedokument (Nordisk 
Miljömärkning 2015). 

Tabell 1: Översikt över vilka av Svanens bilagor som används för de av kraven som dokumenteras 
med hjälp av bilagor. 

Krav nummer Bilaga nummer Annan nödvändig dokumentation 

O4 - Energiberäkning 

O8 - Mätresultat eller energiklassmärke 

O18 6 Analysrapport 

O20 7 Säkerhetsdatablad 

O21 8 Säkerhetsdatablad 

O22 8 Beräkning 

O23 8 Säkerhetsdatablad 

O24 8  

O25 9  

O26 10  

O27 - Ospecificerad dokumentation 

O28 - Redogörelse för återvunnet material 

O29 - Ospecificerad dokumentation 

O30 11  

O31 12 Beräkning + kopia av faktura 

Enligt kriteriedokumentets avsnitt 4 (kriterierna O19–O32) gäller att 
produkter som är Svanenmärkta eller EU-Ecolabel-märkta är undantagna 
från krav på dokumentation. Det räcker att skriva produkternas namn och 
tillverkarens namn på materiallistan och i loggboken (materiallista och 
loggbok hör under kriteriet O19 och behandlas inte i detta arbete). För 
Svanenmärkta produkter som omfattas av kriterierna O28, O30 och O31, 
krävs även licensnummer (Nordisk Miljömärkning 2015). 
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2.1.2 O4 Byggnadens energianvändning 

Boverkets byggregler (BBR) ingår i Boverkets författningssamling och ger 
föreskrifter och allmänna råd gällande byggnader i Sverige. Den aktuella 
versionen för detta arbete är BFS 2015:3 – BBR22 (Boverket 2015). Enligt 
Svanens energikrav i kriteriet O4, får byggnaden maximalt använda 85% av 
den energi som tillåts enligt energihushållningskraven i BBR22. Enligt Tina 
Flodins från GBJ, kommer detta dock ändras till 80% av kraven i BBR22. I 
detta arbete antas därför 80% som mål. Byggnadens energianvändning 
beräknas enligt nationell branschpraxis. I Svanens bilaga 4 ges krav på 
beräkningsprogram och beräkningens indata. 

GBJ:s hus ska byggas i Höganäs som ligger i Skåne län, som ligger i 
klimatzon 4. I BBR22 anges att småhus i klimatzon 4, med annat 

uppvärmningssätt än el, maximalt får använda 80 	 	å
.  

Maximalt tillåtna energianvändning blir då 0,80 80
	 	å

64 	 	å
 

Enligt BBR22 beskrivs en byggnads energianvändning som 

 	 	 ( 1 ) 

och den specifika energianvändningen av 

 
	 

( 2 ) 

där  

 är byggnadens energianvändning, 
 är energi till uppvärmning av byggnaden, 

 är energi till komfortkyla, 
 är energi till tappvärmvatten, 

 är byggnadens fastighetsenergi, och 
 är uppvärmd yta 

2.1.2.1 Ytterväggarnas uppbyggnad 

Det yttersta väggskiktet består av träpanel, under detta finns en vindduk. 
Nästa skikt är trästomme med isolering med tjocklek 195 mm. Innanför 
denna sitter en ångspärr i plast och därnäst en 45 mm stomme med isolering. 
Innerskiktet består av en träbaserad skiva och en gipsskiva. En illustration av 
väggens principiella uppbyggnad visas i Figur 1.  
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Figur 1: Illustration av väggens principiella uppbyggnad. 

2.1.3 O8 Sanitetsarmaturer 

Kravet gäller blandare, duschmunstycken och duschar som används för 
hygien, rengöring, matlagning och dricksvatten. Kravet handlar om 
energieffektivitet och kan uppfyllas på två sätt: antingen kan man via 
mätning visa att armaturen har lägre energianvändning än det som krävs, 
eller kan man välja en energimärkt armatur med rätt energiklass. 

Tvättställs- och köksblandare får maximalt använda 2,2 kWh, uppmätt enligt 
mätstandard SS820000 (Swedish Standards Institute 2010a), motsvarande 
energiklass B. 

Termostatblandare med dusch får maximalt använda 1,6 kWh, uppmätt 
enligt mätstandard SS820001 (Swedish Standards Institute 2010b), 
motsvarande energiklass A. 

2.1.4 O18 Emissioner av formaldehyd 

Kravet gäller alla träbaserade skivor som innehåller mer än 3 viktprocent 
formaldehydbaserade tillsättningar, förutom fasadskivor. 

För skivor som omfattas av kravet, finns 3 möjligheter att uppfylla kravet: 

1. Med hjälp av laboratorietest visa att innehållet av fri formaldehyd 
inte överstiger 5 mg/100 g torrämne för MDF-skivor, eller 4 mg/100 
g torrämne för andra skivor, enligt standard EN 120. Denna standard 
är dock upphävd (Swedish Standards Institute 2015b) och ersatt av 
SS-EN ISO 12460-5:2015  (Swedish Standards Institute 2015a). 

2. Med hjälp av laboratorietest visa att formaldehydemissionen inte 
överstiger 0,09 mg/m3 luft för MDF, eller 0,07 mg/m3 för andra 
skivor, enligt standard EN 717-1 (Swedish Standards Institute 2004). 
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3. För stavlimmade skivor krävs ej test om halten av fri formaldehyd i 
limblandningen inte överstiger 2000 ppm. 

2.1.5 O20 Klassificering av kemiska produkter 

Kemiska produkter är flytande/ohärdade kemiska produkter som används 
vid produktion av byggnaden, både på byggarbetsplatsen och hos 
tillverkaren av prefabricerade delar. 

Kravet gäller alla kemiska produkter som används för produktion av 
byggnaden och avser produkten som helhet, inte de individuella 
beståndsdelarna. För att klara kravet, får produkterna inte vara klassificerade 
som: 

 Farlig för vattenmiljön (H-fraser: H400, H410, H411) 

 Farlig för ozonskiktet (H-fraser: H420, EUH059) 

 Akut toxicitet (H-fraser: H300, H310, H330, H301, H311, H331) 

 Specifik organtoxicitet (H-fraser: H370, H371, H372) 

 Cancerframkallande (H-fraser: H350, H351) 

 Mutagen (H-fraser: H340, H341) 

 Reproduktionstoxicitet (H-fraser: H360, H361, H362). 

För en förklaring av H-fraserna, se 2.3.  

Inom varje faroklass som nämnts ovan, finns även olika kategorier som 
anger vilken grad av fara ämnet medför (Europeiska arbetsmiljöbyrån 2016). 
Till exempel kan klassen Akut toxicitet ha kategori 1–4 (ECHA 2015c) och 
kemiska produkter som klassificeras som akut toxiska med kategori 1–3, 
med de ovan angivna H-fraser, förbjuds för användning i en Svanenmärkt 
byggnad enligt krav O20 (Nordisk Miljömärkning 2015). För en komplett 
översikt över vilka kategorier inom faroklasserna, som inte tillåts av Svanen, 
hänvisas till Svanens kriteriedokument (Nordisk Miljömärkning 2015). 

2.1.6 O21 CMR-ämnen 

CMR-ämnen står för Carcinogena-, Mutagena- och Reproduktionstoxiska 
ämnen. Kravet gäller beståndsdelarna i de kemiska produkter som används 
vid produktionen av byggnaden. Produkterna får inte vara klassificerade som 
cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska. En tabell finns i 
Svanens kriteriedokument som ger detaljerna. Kraven baseras på samma 
förordningar och klassificering som i O20 och överlappar helt med de sista 
tre kategorierna i O20. Dock ges i O21 vissa undantag för vissa ämnen. 
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2.1.7 O22 Konserveringsmedel 

Kravet anger högsta tillåtna halt av konserveringsmedel i kemiska produkter. 
Man skiljer mellan å ena sidan inomhusfärg och -lack, och å andra sidan alla 
andra inomhusprodukter. För kemiska produkter som används utomhus 
anges inga krav. 

2.1.8 O23 Övriga exkluderade ämnen 

Kravet gäller alla kemiska produkter som används vid byggnadens 
produktion. Kravet anger fler ämnen som inte får ingå i de kemiska 
produkterna: 

 Ämnen som finns med på European Chemicals Agency’s (ECHA) 
Kandidatlista (Candidate List of Substances of Very High Concern 
for authorization) – s.k. SVHC-ämnen (se 2.2.1) 

 Persistenta bioackumulerbara och toxiska ämnen (PBT) och mycket 
persistenta, mycket bioackumulerbara ämnen (vPvB) 

 Potentiellt hormonstörande ämnen, kategori 1 och 2 

 Kort- och mellankedjiga klorparaffiner 

 Perflourerade och polyflourerade alkylerade föreningar 

 Alkylfenolderivater 

 Bromerade flamskyddsmedel 

 Ftalater 

 Bly, kadmium, arsenik, krom VI, kvicksilver 

 Flyktiga aromatiska föreningar 

 Organiska tennföreningar, vissa undantag medges. 

2.1.9 O24 Nanopartiklar i kemiska produkter 

Kravet gäller alla kemiska produkter som används vid produktionen av 
byggnaden. Produkterna får inte innehålla nanopartiklar, med undantag för 
pigment, naturligt förekommande oorganiska fyllmedel, syntetisk amorf 
silika och polymerade dispersioner. 

2.1.10 O25 Exkluderade ämnen i fasta byggprodukter 

Kravet gäller för 

 Tätningsprodukter 

 Isolering 
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 Skivor som inte är av massivt trä, limträ, fanér, OSB, plywood, 
MDF/HDF eller spånskivor 

 Impregnerat trä 

 Kompositträ 

 Invändiga ytbeklädnad i plast 

 Avloppsrör, elkablar, tomrör för dragning av el och plaströr för 
centraldammsugare 

Produkter som är omfattad av kravet får inte innehålla 

 Kemikalier som är nämnda i O23, dock ges inga undantag för 
organiska tennföreningar 

 Bisfenol A 

 Borsyra, natriumperborat, perborsyra, natriumborat, andra 
borföreningar som är klassade som carcinogena, mutagena eller 
reproduktionstoxiska. 

2.1.11 O26 Nanopartiklar och antibakteriella tillsatser i varor 

Kravet har två delar: Första delen gäller golvbeläggningar, köks- och 
badrumsinredning, vitvaror, ventilationssystem och avfallskvarnar. 
Kemikalier eller andra tillsatser, inkl. nanomaterial, som tillsätts i syfte att 
skapa en antibakteriell yta får inte användas i dessa varor. 

Andra delen gäller yttre glasytan på fönster, fönsterdörrar och ytterdörrar. I 
dessa produkter får nanopartiklar från nanomaterial inte aktivt vara tillsatt. 

2.1.12 O27 Ytskikt på golv, tak och väggar 

Kravet gäller ytskikten på golv, tak och väggar invändigt i huset. Ytskikten 
får inte innehålla klorerade plaster (PVC, PVDC). 

2.1.13 O28 Fönster och ytterdörrar i ickeförnybart material 

Kravet gäller profiler och dörrblad i fönster och ytterdörrar i ickeförnybart 
material, t. ex. aluminium, PVC och stål. Profilerna och dörrbladen ska bestå 
av följande andel återvunnet material: 

 För aluminium: Minst 30% 

 För PVC: Minst 30%. Får inte innehålla mer än 100 ppm bly eller 
kadmium. 

 För stål: minst 20%. Rostfritt stål är inte tillåtet. 
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Vissa undantag ges. Dessutom gäller att Svanenmärkta fönster automatiskt 
uppfyller kraven.  

2.1.14 O29 Fasad och tak 

Kravet gäller beklädnad och produkter till vägg och tak. Vikten av 
kopparinnehållet får inte överstiga 10% av totalvikten. 

2.1.15 O30 Ursprung, laglighet och spårbarhet 

Kravet gäller för alla byggnadsdelar och fast inredning som innehåller trä, 
bambu eller fiberråvara. 

Råvaran ska uppfylla European Timber Trade Resolution (EUTR) 
(European Parliament and the Council of the European Union 2010) och får 
inte vara utrotningshotad enligt Convention on International Trade in 
Endangered Species (CITES) (Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora 2015).  

Dessutom måste råvaran komma från ett land med ett korruptionsindex över 
40, enligt organisationen Transparency International. Index för specifika 
länder kan ses på (Transparency International 2014). Dock finns möjlighet 
för undantag efter en ytterligare riskvärdering är gjort av Nordisk 
Miljömärkning. 

Svanenmärkta produkter uppfyller automatiskt kraven. Om Svanenmärkta 
produkter väljs, behöver endast angivande av tillverkare, produktnamn och 
licensnummer bifogas ansökan. 

2.1.16 O31 Råvaror från kontrollerat och certifierat skogsbruk 

Kravet gäller allt virke och alla byggprodukter av trä, förutom OSB, MDF, 
spånskivor och andra träfiberskivor. Råvarorna måste som minst komma 
från FSC- eller PEFC-kontrollerade källor. FSC och PEFC är internationella 
organisationer som bland annat utvecklar principer för miljöanpassat 
skogsbruk. 

Takstolar, stomme, bjälklag, invändig panel och virke till utvändig fasad, 
balkong, terras och veranda måste till minst 70% komma från FSC- eller 
PEFC-certifierat skogsbruk. 

Att virke är kontrollerat innebär att det inte kommer från illegala eller 
kontroversiella källor, medan certifierat virke kommer från skogsbruk som 
har FSC- eller PEFC-certifikat (FSC 2015).  
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Dokumentation att virket omfattas av en kontrollordning, beskrivelse av 
spårbarhetssystem och spårbarhetscertifikat för hela eller delar av 
leverantörskedjan ska skickas med ansökan om Svanenmärkning. För de 
produkter som omfattas av krav på certifiering, måste dessutom 
dokumentation av att kravet på 70%-andel uppfylls, beräkning på totala 
volymer och kopia av faktura som styrker andelen certifierat virke skickas 
med. 

Byggprodukter som är FSC/PEFC-märkta uppfyller automatiskt kravet och 
dokumenteras med fotografi. Dessutom gäller att Svanenmärkta produkter 
automatiskt uppfyller kravet. Om Svanenmärkta produkter väljs, behöver 
endast angivande av tillverkare, produktnamn och licensnummer skickas 
med ansökan om Svanenmärkning. 

2.2 Myndigheter och informationskällor 

Här presenteras de myndigheter och informationskällor som är viktigast för 
detta arbete.  

2.2.1 European Chemicals Agency (ECHA) 

ECHA är den europeiska kemikaliemyndigheten som utför tillsyn av och 
genomför EU:s kemikalielagstiftning. ECHA har upprättat en lista med 
kemikalier som inger mycket stora betänkligheter – Substances of Very 
High Concern (SVHC). SVHC-ämnen är ämnen som ”kan medföra 
allvarliga och ofta bestående skador på människor och på miljön” (ECHA 
2015b). I Svanens krav O23 och O25 får ämnen inte användas om de finns 
med på listan. Varje ämne i en produkt som omfattas av krav O23 eller O25 
måste jämföras mot listan. Listan finns online på ECHA:s websida (ECHA 
2015a). 

2.2.2 Boverkets Byggregler 

Boverkets Byggregler (Boverket 2015), förkortat BBR, från Boverkets 
författningssamling, ger föreskrifter och allmänna råd gällande byggnader i 
Sverige. I detta arbete används BBR i energiberäkningen, där Svanens krav 
är att byggnaden endast får använda en viss procentdel av BBRs 
energihushållningskrav. 

2.2.3 Kemikalieinspektionen 

Kemikalieinspektionen är en svensk myndighet under regeringen som utför 
tillsyn av företagens och samhällets kemikaliekontroll. 
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Kemikalieinspektionen har bra information på sin hemsida och kan även 
svara på vissa specifika frågor.  

2.2.4 Säkerhetsdatablad 

Enligt Kemikalieinspektionen måste säkerhetsdatablad finnas för varje 
kemisk produkt som används yrkesmässigt (Kemikalieinspektionen 2016). 
Säkerhetsdatabladen innehåller information om produktens faror för hälsa 
och miljö. Alla säkerhetsdatablad är indelade i 16 avsnitt, varav avsnitt 2, 3, 
11 och 12 är av störst intresse vid bedömning av produkt för 
Svanenmärkning. Avsnitt 2 anger hur produkten är klassificerad, avsnitt 3 
ger information om produktens beståndsdelar, avsnitt 11 handlar om 
toxikologisk information och avsnitt 12 ekologisk information. 

Säkerhetsdatabladen är dock sällan heltäckande. Informationen på dem är 
endast det som krävs lagmässigt. Svanens krav går vidare än lagen och 
därför saknas de nödvändiga uppgifter oftast. Detta gäller speciellt avsnitt 3, 
där många ingående ämnen vanligtvis saknas.  

2.2.5 Byggvarudeklaration 

Byggvarudeklarationen är ett frivilligt system för att redovisa byggvarors 
inverkan på miljön. De innehåller en viss mängd information om ingående 
ämnen, men som med säkerhetsdatabladen ger de ofta inte komplett 
information om alla ämnen.  

2.2.6 Sundahus.se 

Sundahus är ett oberoende företag som levererar information och 
konsulttjänster inom bygg- och fastighetssektorn. Sundahus har gjort 
bedömningar av mer än 30000 byggprodukter och redovisar resultaten i en 
databas. Denna finns att tillgå online och där finns innehållet i olika 
produkter dokumenterat. Informationen är mer heltäckande än den som finns 
i säkerhetsdatablad och byggvarudeklarationer. Dessutom redovisas dessa 
två dokument i den mån de finns, vilket innebär att man kan få tillgång till 
dem via websidan Sundahus.se. 

2.2.7 Sveby 

Sveby står för ”Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader” och 
är ett utvecklingsprogram som drivs av bygg- och 
fastighetsbranschen. Sveby fastställer standardiserade brukardata för 
beräkningar. Enligt Svanens anvisningar ska brukarindata för 
energiberäkningen i O4 hämtas från Sveby. 
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2.2.8 EU:s EDS-databas 

Den Europeiske Kommissionen har upprättat en databas över ämnen som 
kommissionen vill ha undersökt närmare, då de anses ha potentiellt 
hormonstörande egenskaper. Kemiska produkter som används i en 
Svanenmärkt byggnad får inte innehålla ämnen som finns med i databasen. 
Databasen kan laddas ner från den Europeiska Kommissionens hemsida 
(European Commission 2015).  

2.3 Märkning av kemiska produkter och ämnen 

EU har skapt ett standardiserat system för märkning av kemikalier. Systemet 
betecknas Classification, Labelling and Packaging (CLP) och är baserat på 
FN:s system som heter Globally Harmonised System (GHS) (University of 
Edinburgh 2015). Systemet består av R-, H-, P- och S-fraser. Betydelsen av 
fraserna beskrivs nedan. 

R-fraser (risk phrases) beskriver risker för hälsa eller miljö. Exempel på R-
fraser är R40: Begränsade indicier för carcinogen effekt, R45: Kan orsaka 
cancer och R49: kan orsaka cancer vid inandning (OChemOnline 2010). R-
fraserna ska fasas ut och ersättas av H-fraser (OChemOnline 2011). 

H-fraser (hazard phrases) beskriver, som R-fraserna, risker för hälsa eller 
miljö. De skall ersätta R-fraserna i juni 2017, men i nuläget existerar båda 
systemen samtidigt. Exempel på H-fraser är H350: Kan orsaka cancer och 
H351: Misstänkas orsaka cancer (OChemOnline 2011). 

Svanens krav på kemiska produkter definieras bland annat med hjälp av H- 
eller R-fraser, då det anges vilka fraser som produkterna inte får vara 
klassificerade med. 

S-fraser (security phrases) anger hur en kemikalie ska hanteras. Det ställs 
inget krav på kemikaliers S-fras-märkningar i Svanens kriteriedokument.  

P-fraser (precautionary phrases) anger, som S-fraserna, hur en kemikalie ska 
hanteras. P-fraserna ska ersätta S-fraserna i juni 2017. Det ställs inget krav 
på kemikaliers P-fras-märkningar i Svanens kriteriedokument. 

2.4 Kemikaliegrupper som figurerar i Svanens kriteriedokument 

Alkylfenoler: Alkylfenoletoxylat ingår i denna grupp. Det är ett ytaktivt 
ämne som används som tensider, till exempel i rengöringsmedel 
(Kemikalieinspektionen 2015b). En tensid är ett ämne som kan användas för 
att ändra ytspänningen. 
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Bromerade flamskyddsmedel: Bromerade flamskyddsmedel används för 
att hindra en brand i att sprida sig. När materialet som flamskyddats med 
bromeradflamskyddsmedel antänds, startas en kemisk process som stopper 
branden (Kemikalieinspektionen 2015b). Bromerade flamskyddsmedel 
förekommer bland annat i elektriska varor (Livsmedelsverket 2015) och 
installationsrör för elektriska dragningar.  

Ftalater: Ftalater används som mjukgörare i plastprodukter 
(Kemikalieinspektionen 2015b). Inom byggnadsmaterial kan ftalater till 
exempel hittas i PVC-produkter. 

Klorparaffiner: Grupperas som antigen kort-, mellan-, eller långkedjiga, 
beroende på antalet kol-atomer (Kemikalieinspektionen 2015b). I Svanens 
kriteriedokument begränsas användningen av kort- och mellankedjiga 
klorparaffiner. Klorparaffiner använd bland annat i fogmassor, färg och plast 
(Kemikalieinspektionen 2015b). 

Per- och polyflourerade alkylerade föreningar - PFA-föreningar: Finns 
bland annat i brandsläckningsskum, men även i rengöringsmedel och 
impregneringsmedel. PFA-föreningar är mycket svårnedbrytbara 
(Naturvårdsverket 2015) 

Tennorganiska föreningar: Används som träskyddsmedel för sina biocid-
egenskaper, som stabilisatorer vid plasttillverkning och i bindemedel i lim 
och fogmassor (Kemikalieinspektionen 2015b). 

2.5 Kemiska produkter som ska undersökas eller hittas en godkänd version 
av i O20–O24 

Eftersom de flesta arbeten på GBJ:s projekt utförs av underentreprenörer, 
finns det ingen som har överblick över samtliga kemiska produkter som 
används vid produktionen av deras byggnader. Som följd av detta, är det inte 
möjligt att till 100% undersöka de specifika produkter som används vid 
byggnation av GBJ:s byggnader. Istället tas i detta arbete en specifik 
produkt fram inom varje av följande kategorier: 

 Vävlim 

 Silikonfog 

 Inomhusfärg, vägg 

 Inomhusfärg, tak 

 Inomhusfärg, våtrum 

 Fasadfärg 

 Golvlack 

 Väggspackel 

 Gips/skarvspackel 
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 Golvspackel 

 Tätskiktssystem 

 Våtrumsspackel 

 Fix 

 Klinkerfog 

 Trälim 

 Monteringslim 

 Betongtillsatser 

GBJ har uttryckt att de vill använda miljömärkta produkter på de områden 
där detta är möjligt, eftersom miljömärkta produkter (Svanen eller EU-
blomman) per definition uppfyller Svanens kriterier (Se kapitel 2.1.1). I de 
fall där GBJ har tillhandahållit uppgifter om produkter som de i nuläget 
använder eller vill ha undersökt, har även dessa produkter undersökts. 
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3. Metod 

Metoden som användes för energiberäkningen är kvantitativ, eftersom den 
görs med hjälp av matematiska modeller och baseras på indata i form av 
siffror. Även resultatet av beräkningen är ett tal. 

Metoden för undersökning av sanitetsarmaturer kan ses som kvantitativ 
eftersom den använder sig av kvantifierbara data från tillverkningen och 
laboratorietester som tillverkaren gjort av sina produkter för att kunna ange 
produktens energianvändning. Resultaten av undersökningen är i form av ett 
ja (produkten kan godkännas) eller nej (produkten kan inte godkännas), 
vilket lätt skulle kunna översättas till ”1” eller ”0” och användas i en 
matematisk modell eller ett datorprogram. Däremot går det inte att 
extrapolera resultaten till andra sanitetsarmaturer eller på annat sätt dra 
generaliserade slutsatser från resultaten. Ej heller går det att via statistisk 
analys se någon form av tendens. Metoden kan enligt dessa argument även 
anses vara kvalitativ. Att undersökningen är gjord på ett så litet material och 
är så detaljerad, är även det något som talar mot att kategorisera metoden 
som kvantitativ. Detta eftersom kvalitativa metoder anses gå mer på djupet 
med ett begränsat material, medan kvantitativa metoder använder ett större 
material, men går mindre på djupet (Oak Ridge Institute for Science and 
Research 2016). Det kan anses att element från både kvantitativ och 
kvalitativ metod ingår. 

Metoden för undersökning av kemiska- och fasta byggprodukter kan även 
den ses som antingen kvalitativ eller kvantitativ med motsvarande argument 
som diskuteras för sanitetsarmaturerna ovan. 

3.1 Metod för undersökning av byggnadens energianvändning 

En energiberäkning måste göras med beräkningsprogramvara av en typ som 
anges i Svanens kriteriedokument, bilaga 4. Tillvägagångssätt och indata 
måste också följa Svanens föreskrifter i samma bilaga. Detta har gjorts 
genom att anlita en energisakkunnig ingenjör.  

3.2 Metod för undersökning av sanitetsarmaturer 

Strategin var att välja armaturer som är energimärkta, då det annars vore 
nödvändigt att beställa en mätning från ett oberoende, kompetent 
provningslaboratorium.  

För att ta reda på vilken energianvändning och energiklassning en 
sanitetsarmatur har, granskas tillverkarens information och 
energiklasscertifikat inhämtas.  
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3.3 Metod för undersökning av kemiska- och fasta byggprodukter 

För att kunna undersöka om en produkt har möjlighet att klara Svanens krav, 
måste information om produkten inhämtas. Detta görs genom att studera 
säkerhetsdatablad, byggvarudeklarationer, information på tillverkarens 
hemsidor och tredjepartsinformation som till exempel den som finns på 
Sundahus.se. Det kan även vara nödvändigt att konsultera tillverkaren för att 
få kompletterande information. När informationen finns tillgänglig, måste 
den tolkas och jämföras med kraven i Svanens kriteriedokument. 

3.4 Urval, validitet och reliabilitet 

Valet av vilka produkter som undersöktes gjordes i samråd med GBJ och 
består av de delar GBJ önskade att få hjälp med. Detta är produkter som 
omfattas av de av Svanens krav som bedömdes vara mest tidkrävande och 
komplicerade att undersöka och som dessutom går att undersöka innan 
bygget påbörjas. Till exempel ställer Svanen krav på att ventilationssystemet 
måste funktionskontrolleras innan systemet tas i bruk första gången. Ett 
sådant krav går naturligtvis inte att kontrollera innan huset är byggt och 
systemet är installerat. Kraven på kemikalier är kanske de mest omfattande i 
Svanens kriteriedokument, så det var främst dem som GBJ villa ha hjälp 
med.  

Valen av produktkategorier och av specifika produkter som undersöktes 
baserades på GBJs önskar och där de inte hade åsikter, på författarens egen 
känsla för och erfarenhet av vilka typer av produkter/produktkategorier som 
kan behövas i ett husbygge. Valda produkter undersöktes noggrant fram till 
dess att det klarlagts att produkten inte uppfyllde ett krav, varefter 
undersökningen stoppades. Undersökningen dokumenterades fram till kravet 
som produkten inte klarade. Efter att ha fått lite mer kunskap på området, 
började dock en screeningprocess att användas, där en snabb överblick av 
produktens innehåll användes för att se om det fanns uppenbara brister som 
gjorde att produkten inte skulle bli godkänt. Om inga uppenbara brister 
hittades, undersöktes produkten noggrant. Detta ledde till att fler av de 
produkter som undersöktes klarade kraven och färre underkända produkter 
dokumenterades. 

Energiberäkningen gjordes med hjälp av ett datoriserat beräkningsprogram. 
Programmet använder sig av vedertagna formler och beräkningsmetoder för 
att analysera energiflödet genom de olika byggnadsdelarna. Validiteten av 
denna metod kan anses vara relativt hög. Däremot baseras beräkningarna på 
indata som i vissa fall är antagna och dessutom är datorprogrammet endast 
en simulering av verkligheten. Reliabiliteten kan därför inte anses vara lika 
hög som validiteten. 

Undersökningen av kemiska och fasta byggprodukter följde Svanens 
kriterier noga och observerade ämnen och egenskaper som inte tillåts häri. 
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Mot bakgrund av detta kan validiteten anses vara relativt hög. Däremot är 
det tillverkaren av de undersökta produkterna som har sista ordet i 
godkännandet och den kompletta kunskapen om innehållet i produkten. En 
kunskap som de i många fall inte önskar dela, så reliabiliteten bedöms inte 
vara lika hög som validiteten. 
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4. Genomförande 

Under planeringsskedet, var tanken att ta Svanens krav, ett i taget och 
undersöka om huset klarar kravet. När arbetet väl började, blev det snabbt 
tydligt att det inte är ett bra sätt att arbeta på. Eftersom det i detta arbete inte 
skulle vara möjligt att undersöka alla produkter, i hela huset, skulle det inte 
heller vara möjligt att säga om huset uppfyller ett visst krav eller ej. 
Dessutom omfattas många produkter av mer än ett krav, och det skulle vara 
ineffektivt att först undersöka alla olika produkter för ett krav, därefter 
samma produkter för nästa krav osv. Därför lades fokus om, från krav till 
produkt, dvs. en produkt i taget undersöktes för alla krav den omfattas av. På 
detta sätt kan man avgöra om en specifik produkt uppfyller de krav som 
ställs på den. Innan undersökningarna började togs en lista över 
produktkategorier som skulle undersökas fram. I de fall där GBJ upplyste 
om en specifik produkt som önskades undersökt, lades produktens kategori 
till listan, om den inte redan fanns med. Listan finns i kapitel 1.2. När en 
produkt skulle undersökas, undersöktes först vilka krav produkten omfattas 
av och därefter om produkten uppfyller kraven, ett krav i taget. Om en 
produkt inte klarade ett krav, stoppades undersökningen och eventuella 
resterande krav som produkten omfattas av undersöktes inte. Kemiska och 
fasta byggprodukter omfattas inte av samma krav, så genomförandet av 
undersökningen av dem beskrivas därför separat i kapitlen 4.4 respektive 
4.5.  

Undersökningarna har främst baserats på studier av information som finns 
tillgänglig online på relevanta tillverkares, myndigheters och andra 
intressenters websidor, men även i vissa fall på uppgifter som erhållits via 
direkt kommunikation med dessa. Undersökningarna är gjorda så noggrant 
som möjligt med dessa metoder. Eftersom det som i slutändan avgör om en 
produkt godkänns eller ej, är om tillverkaren vill skriva under på intyg som 
bekräftar att produkten uppfyller kraven – vilket i de flesta fall betyder att 
produkten inte innehåller specifika kemikalier – bör resultaten av detta 
arbete läsas som en lista med produkter som med stor sannolikhet kommer 
att kunna godkännas enligt kraven i Svanens kriteriedokument. Det som 
återstår att göra för att få godkännande av de produkter som i detta arbete 
bedöms kunna godkännas, är att skicka relevanta bilagor och begäran om 
dokumentation till tillverkarna. När bilagor och övrig dokumentation är 
ifyllda och underskrivna av tillverkarna, får produkten användas i det 
Svanenmärkta huset. 

4.1 Energiberäkning 

Energiberäkningen utfördes tillsammans med Mikael Wichlaj från företaget 
Projektbyggaren. Det var GBJ som etablerade kontakten med Wichlaj, då 
han tidigare har gjort energiberäkningar åt dem. Beräkningarna gjordes i 
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programmet VIP Energy, som uppfyller Svanens krav på 
beräkningsprogram. Husets ytor mättes med hjälp av de ritningar som 
användes i markanvisningstävlingen. Enligt Svanens krav beräknades 
köldbryggor i anslutningsdetaljerna yttervägg-takfot, yttervägg-
mellanbjälklag och yttervägg-platta på mark. Tillgängliga ritningar saknade 
dock detaljer av dessa anslutningar, varför erfarenhetsbaserade antagande 
gällande utförandet av anslutningarna gjordes. Andra antagande som gjordes 
var 

 att Energiåtervinningen i FTX-ventilationssystemet var på 80%,  

 att ventilationsflödet var 40 l/s  

 att förrådet som ligger i anslutning till huset är ouppvärmt,  

 att taket isoleras med 400 mm mineralull  

 att husets otäthetsfaktor blir 0,3 l/s·m2 

 att ytterdörrens U-värde var 0,7 W/m2K. 

Den fasad som har störst fönsteryta placerades enligt Svanens anvisningar 
mot norr. Brukarindata hämtades från Sveby Brukarindata bostäder (Sveby 
2012), även detta enligt Svanens anvisningar. På resultatet av beräkningen i 
VIP Energy, gjordes ett påslag för vädring på 4 kWh/m2·år, enligt 
anvisningarna i Sveby Brukarindata. 

Två beräkningar på huset gjordes, då första beräkningen visade att huset inte 
klarade kravet. Efter första beräkningen lades en 50 mm fasadisoleringsskiva 
till på ytterväggarna, isoleringen på taket ökades till 600 mm och husets 
otäthetsfaktor reducerades till 0,2 l/s·m2 för att kunna klara kravet, vilket det 
gjorde vid den andra beräkningen.  

4.2 Sanitetsarmaturer 

Den nödvändiga informationen i form av energiklass och 
energiklasscertifikat hittades på tillverkarens hemsida. Dock saknades 
Energiklasscertifikat för aktuell köksblandare. Tillverkaren kontaktades och 
de skickade sedan certifikaten via mejl. 

4.3 Val av material och produkter som undersöks enligt kraven O20–O31 

Eftersom det inte var någon på GBJ som visste vilka typer av kemiska 
produkter som används i byggnationen av deras hus, är listan med 
produktkategorier av kemiska produkter som skulle undersökas (se 2.5), 
framtagen mot bakgrund av författarens egna åsikter om och erfarenheter av 
vilka typer av kemiska produkter som sannolikt behövs vid ett husbygge.  

För att komma fram till vilka specifika produkter, såväl kemiska som fasta, 
som skulle undersökas har dels Tina Flodins, entreprenadingenjör och 
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projektledare vid GBJ, tillkännagett några produkter som önskades 
undersökta och dels har författaren besökt en av GBJs byggarbetsplatser, där 
projektledare Rebecca Dahlström visade en rad olika produkter som 
vanligtvis används på GBJs byggen. I de fall där GBJ inte har uppgett en 
specifik produkt de önskar undersökt, har författaren på egen hand valt ut 
produkter att undersöka. 

4.4 Undersökning av kemiska produkter 

Alla kemiska produkter omfattas av fyra krav, O20–O24. Dessa undersöktes 
ett i taget. 

O20: Här undersöktes klassificeringen av produkten. Detta gjordes med 
hjälp av Säkerhetsdatabladets avsnitt 2, där produktens klassificering anges. 
Om produkten är klassificerad, jämfördes klassificeringen mot Svanens krav 
i O20 för att se om produkter med den aktuella klassificeringen är förbjuden 
för användning i en Svanenmärkt byggnad.  

O21: Här undersöktes de carcinogena, mutagena och reproduktionstoxiska 
egenskaperna för produktens beståndsdelar. Detta gjordes genom att jämföra 
varje ingående ämnes R- eller H-fraser mot listan med förbjudna 
klassificeringar i O21. 

O22: Här undersöktes ingående konserveringsmedel.  Detta gjordes genom 
att jämföra produktens innehåll med listan över förbjudna 
konserveringsmedel i O22. 

O23: Här undersöktes om produkten innehåller oönskade ämnen. 
Undersökningen gjordes i tre olika steg:  

 Uppslag i European Chemicals Agencys (ECHA:s) kandidatlista med 
ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC-ämnen – se 
2.2.1), för att undersöka om de ämnen som utgör produktens 
beståndsdelar finns med på listan.  

 Uppslag i EU:s EDS-databas (se 2.2.8) för att undersöka om de 
ämnen som ingår i produkten finns på listan över ämnen som EU vill 
ha närmare undersökta för hormonstörande effekter. 

 Jämförelse av produktens innehåll med listan över ämnen som 
exkluderas för användning i en Svanenmärkt byggnad enligt O23. 

O24: Här undersöktes förekomsten av nanomaterial i produkten. Det gjordes 
med hjälp av uppgifter från Sundahus.se, säkerhetsdatablad, 
byggvarudeklaration eller bilagor från Svanen, i de fall där tillverkaren har 
fyllt i en sådan och gjort den tillgänglig. Ofta finns inga uppgifter om 
nanomaterial i säkerhetsdatablad, byggvarudeklarationer eller på 
Sundahus.se. På Sundahus.se anges i så fall att förekomsten av nanopartiklar 
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är okänd. Enligt Sara Bergman från Svanen är det dock sannolikt att de 
flesta kemiska produkter kan klara detta krav (Bergman/Svanen 2015b). I 
detta arbete anses det därför som sannolikt att en produkt klarar kravet, även 
om information saknas. Detta är då något som tillverkaren måste intyga via 
Svanens bilaga 8. Tillverkarna har inte kontaktats för att erhålla dessa 
upplysningar.  

4.5 Undersökning av fasta byggprodukter 

Fasta byggprodukter omfattas av olika krav, från O25 till O32, beroende på 
vilken produkt det rör sig om. Krav O32 behandlas inte i detta arbete, efter 
överenskommelse med GBJ. Det finns även fall där två produkter från 
samma kategori omfattas av olika krav, till exempel kan två fönster som är 
gjort av olika material omfattas av olika krav. Inga av produkterna som 
beskrivs i detta arbete omfattas av alla krav på fasta byggprodukter. Det 
första steget i bedömningen av en fast byggprodukt är att ta reda på vilka 
krav produkten omfattas av. 

O25: Här undersöktes om produkten innehåller oönskade ämnen. Detta krav 
liknar mycket på O23, med enstaka skillnader (se 2.1.10 och 2.1.8 för en 
beskrivning av kraven). Tillvägagångssättet för att undersöka om en produkt 
uppfyller kravet är identiskt med O23 (se 4.4). 

O26: Här undersöktes om det finns tillsatser av nanomaterial i produkten. 
Sättet detta krav blev undersökt på var det samma som för O24 (se 4.4). 

O27: Här undersöktes om det finns klorerade plaster i produkten. Det 
gjordes med hjälp av uppgifter om produktens beståndsdelar, främst från 
Sundahus.se, men även från säkerhetsdatablad och byggvarudeklarationer.  

O28: Kravet handlar om fönster och fönsterdörrar i icke-förnybart material. 
Fönster och fönsterdörrar som har tagits fram i detta arbete har inte 
undersökts enligt detta krav, eftersom de är Svanenmärkta och därför per 
definition uppfyller kraven.  

O29: Här undersöktes om produkten innehåller koppar. Detta gjordes med 
hjälp av Sundahus uppgifter om produktens innehåll. 

O30: Här undersöktes träråvarans ursprung, laglighet och spårbarhet. Detta 
har gjords så väl som det går med hjälp av byggvarudeklarationerna. Dock 
finns inte tillräcklig information på byggvarudatabladet för att göra 
bedömningen. 

O31: Kravet handlar om träråvaror från kontrollerat och certifierat 
skogsbruk. Produkter som ingår i detta arbete och som omfattas av O31 har 
inte undersökts enligt detta krav, eftersom de är Svanenmärkta och därför 
per definition uppfyller kraven. 
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5. Resultat och analys 

5.1 Byggnadens energianvändning 

Krav på byggnadens energianvändning beskrivs i O4. 

De uppmätta mått och areor som ligger till grund för beräkningarna 
redovisas i Tabell 2 och Tabell 3. 

Tabell 2: Uppmätta golv- och takytor.  

Uppvärmd yta Tak Golv, 0-1 m(1) Golv, 1-6 m(2) 

113,6 m2 56,8 m2 27,2 m2 29,6 m2 

Tabell 3: Uppmätta ytor på väggar, fönster (inkl. fönsterdörr), dörr och omkrets av fönster. 

Väderstreck Vägg [m2] Fönster [m2] Fönster-omkrets 
[m] 

Dörr [m2] 

Nord 19,8 13,2 32,4  

Väst 53,3 0,26 2,00  

Syd 20,8 9,90 31,9 2,25 

Öst 51,5 2,10 9,20  

Köldbryggorna beräknades med hjälp av VIP Energy. Resultaten visas i 
Tabell 4:  

Tabell 4: Beräknade köldbryggorna. 

Anslutning Köldbrygga [W/mK] 

Tak-vägg 0,0184 

Mellanbjälklag-vägg 0,0273 

Smyg-fönster 0,0412 

Platta på mark-vägg 0,168 

Antaganden som gjordes och som ligger till grund för beräkningarna har 
redovisats i 4.1.  

Resultat nr. 1: Med hjälp av programmet VIP Energy beräknades att husets 
energianvändning enligt de ursprungliga förutsättningarna (se 4.1) är på 69 
kWh/m2·år. Härtill kommer 4 kWh/m2·år för vädring vilket ger en total 
energiåtgång på 73 kWh/m2·år. 

Huset får maximalt använda 64 kWh/m2·år (se 4.1). 

                                                 
(1) Avser den del av golvytan som är mindre än 1 meter från ytterväggen. 
(2) Avser den del av golvytan som är mellan 1 och 6 meter från ytterväggen. 
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Huset klarar inte kravet. 

Resultat nr. 2: Med VIP Energy beräknades att husets energianvändning, 
efter justeringar i isolering och lufttäthet (se 4.1), är på 60 kWh/m2·år. 
Härtill kommer 4 kWh/m2·år för vädring vilket resulterade i en total 
energiåtgång på 64 kWh/m2·år. 

Huset klarar kravet, om dessa justeringar blir gjorda. 

Energiberäkningen finns i bilaga 1. 

5.2 Sanitetsarmaturer 

Sanitetsarmaturer omfattas av krav O8. 

GBJ har i ett tidigare projekt använt följande armaturer: FM Mattsson 
tvättställsblandare Garda med silpluggventil, FM Mattsson köksblandare 
9000E II och FM Mattsson duschpaket 9000E II. Armaturerna har 
undersökts mot Svanens kriterie O8. Resultaten redovisas nedan. 

FM Mattsson tvättställsblandare Garda: Ingen information om energiklass 
eller energianvändning finns på FM Mattsons websida. Enligt Ulf Zettergren 
från FM Mattson, är produkten ej energiklassad och FM Mattsson har ingen 
mätvärden (Mattsson 2015). Förslag på ersättning är FM Mattsson Siljan 
8350-0000, som har energiklass B och därför uppfyller kriteriet. Siljan har 
dock en annan utformning än Garda. 

FM Mattsson köksblandare 9000E II: Produkten har energiklass C och 
klarar därför inte Svanens krav. Förslag på ersättning är FM Mattsson 
köksblandare 9000E II EcoPlus, som har energiklass B och därför uppfyller 
kriteriet, men annars är väldigt lik. 

FM Mattsson duschpaket 9000E II, har energiklass A och klarar därför 
Svanens krav. 

I  
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Tabell 5 nedan presenteras en sammanställning av resultaten som visar vilka 
armaturer som undersökts och, där det är relevant, vilka ersättningar som 
föreslås. Tabell 6 visar den informationen som Svanen kräver som 
dokumentation i O8. De produkterna som finns i tabellen är de som föreslås 
använd. 
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Tabell 5: Undersökta armaturer och deras ersättningar. 

Armatur Artikel nr Ersätts med Artikel nr 

FM Mattsson Garda 
tvättställsblandare 

9653-0000 FM Mattsson Siljan  8350-0000 

FM Mattsson 9000E II 
köksblandare 

8001-0000 FM Mattsson 9000E 
II köksblandare 

8001-6000 

FM Mattson 9000E II 
duschpaket 

8215-1000 Ingen ersättning, den 
klarar kravet 

 

Tabell 6: Uppgifter som Svanen kräver som dokumentation. 

Armatur Artikel nr Energi-
klass 

Energi-
förbrukning 

Certifikat# Standard 

FM Mattsson Siljan 
tvättställsblandare 

8350-0000 B 2,1 kWh 1251 SS 820 000 

FM Mattsson 9000E II 
köksblandare 

8001-6000 B 2,0 kWh 1068 SS 820 000 

FM Mattson 9000E II 
duschpaket 

8215-1000 A 1,4 kWh 1190 SS 820 001 

Energiklassnings-certifikaten gäller för en rad av FM Mattssons produkter, 
som är listade på certifikatet. Det går att byta till andra produkter på 
certifikatet, utan att behöva ändra certifikatnummer. Kopior av certifikaten 
finns i bilaga 2-4. 

5.3 Kemiska produkter 

Nedan redovisas resultaten av undersökningarna av kemiska produkter för 
användning i den Svanenmärkta byggnaden. Kemiska produkter måste klara 
krav O20, O21, O22, O23 och O24 i Svanens kriteriedokument (Nordisk 
Miljömärkning 2015). För varje produktgrupp ges exempel på en 
Svanenmärkt produkt, om en sådan finns. Därefter beskrivs eventuella av 
GBJ efterfrågade produkter och andra undersökta produkter. En 
sammanfattning av resultaten redovisas i Tabell 7. 

5.3.1 Vävlim 

Exempel på Svanenmärkt produkt: Danalim Vävlim Extra 214 

Produkt som GBJ önskar undersökt: GBJ har inte angett någon specifik 
produkt. 
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5.3.2 Silikonfog 

Exempel på Svanenmärkt produkt: Svanenmärkt silikonfog finns ej. 

Produkt som GBJ önskar undersökt: Sika Sikasil C 

O20 – Klassificering av kemiska produkter: Enligt säkerhetsdatabladet är 
produkten inte klassificerad farlig (Sika 2015).  

Produkten klarar kravet.  

O21 – CMR-ämnen: Enligt uppgifterna på Sundahus.se innehåller produkten 
karbendazim (Sundahus.se 2015o). Det anges vara ett s.k. ”worst case”-
ämne. Ett ”worst case”-ämne används i Sundahus.se:s bedömning när 
tillverkaren endast har angett en ämnesgrupp och inte det faktiska ämnet 
som ingår i produkten. Då antas det att ämnet är det värsta tänkbara inom 
ämnesgruppen (Sundahus.se 2015o). Kabendazim är mutagent med 
riskfrasen R46 och reproduktionstoxisk med R-fraserna R60 och R61. Om 
produkten ska få användas, måste producenten intyga att ämnet som faktisk 
används i produkten inte är karbendazim, och att det uppfyller kriteriet.  
Det anges även att Metylklorid ingår i tillverkningen, men inte i den färdiga 
produkten (Sundahus.se 2015o). Det finns risk att föroreningar finns i 
produkten. Metylklorid är carcinogen med riskfrasen R40. För att uppfylla 
O21 får föroreningar av icke tillåtna ämnen inte finnas i produkten i större 
mängd än 700 ppm. Tillverkaren måste intyga att inga föroreningar finns i 
produkten eller att mängden är mindre än 700 ppm. 

Det är osannolikt att produkten klarar kravet. 

Produkt som GBJ önskar undersökt: PCI Silcoferm S 

O20 – Klassificering av kemiska produkter: Enligt säkerhetsdatabladet är 
produkten inte klassificerad farlig (BASF 2011b). 

Produkten klarar kravet. 

O21 – CMR-ämnen: Enligt uppgifterna på Sundahus.se innehåller produkten 
ämnet kabendazim (Sundahus.se 2013f), som är reproduktionstoxisk med R-
fraserna R60 och R61. 

Produkten klarar inte kravet. 

 

Produkt som GBJ önskar undersökt: Danalim 510 

O20 – Klassificering av kemiska produkter: Enligt säkerhetsdatabladet skall 
produkten inte klassificeras (Danalim 2015b). 
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Produkten klarar kravet. 

O21 – CMR-ämnen: Enligt uppgifterna på Sundahus.se innehåller produkten 
ämnet 2-butanonoxim (Sundahus.se 2015i) som är carcinogen med 
riskfrasen R40. 

Produkten klarar inte kravet. 

Undersökt produkt: Danalim Silicone A 571 

O20 – Klassificering av kemiska produkter: Enligt säkerhetsdatabladet skall 
produkten ej klassificeras (Danalim 2015a). 

Produkten klarar kravet. 

O21 – CMR ämnen: Enligt säkerhetsdatabladet finns inga ämnen som är 
cancerframkallande, (H-fraser H350, H351), mutagena, (H340, H341) eller 
reproduktionstoxiska (H360, H361, H362) (Danalim 2015a). Enligt 
uppgifterna på Sundahus.se förekommer metylklorid i tillverkningen, men 
inte i den färdiga produkten (Sundahus.se 2015p). Metylklorid är carcinogen 
med riskfrasen R40 och tillåts inte i O21. Tillverkaren måste intyga att inga 
föroreningar finns i produkten, eller att de är mindre än 700 ppm. Det anges 
dock också att produkten innehåller ett s.k. ”worst case”-ämne i form av 
karbenazim. Ett ”worst case”-ämne används i Sundahus.se:s bedömning när 
tillverkaren endast har angett en ämnesgrupp. Då antas det att ämnet är det 
värsta tänkbara inom ämnesgruppen. Karbenazim är ett CMR-ämne, då det 
är mutagent med riskfrasen R46 och reproduktionstoxisk med både 
riskfraserna R60 och R61. 

Det är osannolikt att produkten klarar kravet.  

Undersökt produkt: Casco Våtrumssilikon 4091 

O20 – Klassificering av kemiska produkter: Enligt säkerhetsdatabladet är 
produkten inte klassificerad som farlig (Casco 2014). 

Produkten klarar kravet. 

O21 – CMR-ämnen: Enligt uppgifterna på Sundahus.se innehåller produkten 
inga carcinogena (R40, R45, R49), mutagena (R46, R68) eller 
reproduktionstoxiska (R60–R64) ämnen (Sundahus.se 2015g). 

Produkten klarar kravet. 

O22 – Konserveringsmedel: Enligt uppgifterna på Sundahus.se innehåller 
produkten inga konserveringsmedel i form av isotiazolinoner eller 
iodopropynylbutylcarbamate. Produkten innehåller 0,05% zinkpyrition 
(Sundahus.se 2015g). På säkerhetsdatabladet anges att ämnet är en biocid 
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som är tillsatt för att skydda den härdade produkten (Casco 2014). Detta är 
dock inte förbjudit i O22 (Nordisk Miljömärkning 2015). 

Produkten klarar kravet. 

O23 – Övriga exkluderade ämnen: 

 ECHA:s kandidatlista: Inga av de ämnen som anges ingå på 
Sundahus.se finns med på listan (Sundahus.se 2015g). 

 PBT- och vPvB-ämnen: Inga PBT eller vPvB-ämnen anges på 
Sundahus.se (Sundahus.se 2015g).  

 EU:s prioriteringslista över potentiellt hormonstörande ämnen som 
ska undersökas närmare: Inga av de ämnen som uppges ingå i 
produkten på Sundahus.se (Sundahus.se 2015g) finns i EU:s EDS-
databas (European Commission 2015). 

 Klorparaffiner: Enligt uppgifterna på Sundahus.se ingår inga 
klorparaffiner i produkten (Sundahus.se 2015g). 

 Per- och polyflourerade alkylerade föreningar (PFA): Enligt 
uppgifterna på Sundahus.se ingår inga PFA-föreningar i produkten 
(Sundahus.se 2015g). 

 Alkylfenoler (APEO): Enligt uppgifterna på Sundahus.se ingår ingen 
Alkylfenoler i produkten (Sundahus.se 2015g). 

 Bromerade flamskyddsmedel: Enligt uppgifterna på Sundahus.se 
ingår inga bromerade flamskyddsmedel i produkten (Sundahus.se 
2015g). 

 Ftalater: Enligt uppgifterna på Sundahus.se ingår inga ftalater i 
produkten (Sundahus.se 2015g). 

 Tungmetaller: Enligt uppgifterna på Sundahus.se ingår inget bly, 
kadmium, arsenik, krom VI eller kvicksilver i produkten 
(Sundahus.se 2015g). 

 Flyktiga aromatiska föreningar: Enligt uppgifterna på Sundahus.se 
ingår inga VOC i produkten (Sundahus.se 2015g). 

 Organiska tennföreningar: Enligt uppgifterna på Sundahus.se ingår 
0,1% dioktyltenndineodekanoat i produkten (Sundahus.se 2015g). 
Detta anges vara ett s.k. ”worst case”-ämne, vilket, som tidigare 
beskrivits innebär att ämnet är det värsta tänkbara inom 
ämnesgruppen (Sundahus.se 2015g). I O23 ges ett undantag för 
dioktyltenn från kravet om att organiska tennföreningar inte får ingå. 
Enligt undantaget får dioktyltenn ingå med upp till 0,2% i 
silikonprodukter (Nordisk Miljömärkning 2015). 

Produkten klarar kravet. 

O24 – Nanopartiklar: Enligt uppgifterna på Sundahus.se är det ovisst om 
produkten innehåller nanopartiklar (Sundahus.se 2015g). 
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Det är sannolikt att produkten klarar kravet. 

Det anses sannolikt att produkten kan godkännas för användning i det 
Svanenmärkta huset. 

5.3.3 Inomhusfärg, vägg 

Exempel på Svanenmärkt produkt: Beckers Symfoni väggfärg, Beckers 
Elegant väggfärg. 

Produkter som GBJ önskar undersökta: Jotun Jotaproff Prima Air och 
Jotun Jotaproff PVA Interiør 

Båda produkterna är Svanenmärkta och klarar därför automatiskt kraven. 

5.3.4 Inomhusfärg, tak 

Exempel på Svanenmärkt produkt: Beckers Symfoni takfärg, Beckers 
Elegant takfärg, Jotun Lady tak. 

Produkt som GBJ önskar undersökt: GBJ har inte angett någon specifik 
produkt. 

5.3.5 Inomhusfärg, våtrum 

Exempel på Svanenmärkt produkt: Jotun Lady Våtrum 20 

Produkt som GBJ önskar undersökt: GBJ har inte angett någon specifik 
produkt 

5.3.6 Fasadfärg 

Exempel på Svanenmärkt produkt: Beckers Akrylatfärg Max 

Produkt som GBJ önskar undersökt: Lasol Alkydgrund 4000-serien.  

Säkerhetsdatablad finns för Lasol Alkydgrund 4000-serien. På Sundahus.se 
finns emellertid endast data för Lasol Alkydgrund 4303. Det antas att denna 
är en del av 4000-serien. Detta bestyrks av att det säkerhetsdatablad som 
redovisas för produkten på Sundahus.se är säkerhetsdatabladet för 4000-
serien. 

O20 – Klassificering av kemiska produkter: Enligt säkerhetsdatabladet är 
produkten ej klassificerad som farlig (Engwall o. Claesson 2015b).  
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Produkten klarar kravet. 

O21 – CMR-ämnen: Enligt säkerhetsdatabladet finns inga ämnen som är 
cancerframkallande (H-fraser H350, H351), mutagena, (H340, H341) eller 
reproduktionstoxiska ämnen (H360, H361, H362) (Engwall o. Claesson 
2015b). Inga av ämnen som redovisas på Sundahus.se klassificeras i denna 
kategori (Sundahus.se 2013i).  

Produkten klarar kravet. 

O22 – konserveringsmedel: Kravet gäller enbart färg och lack som används 
inomhus. Lasol Alkydgrund 4000 är en grundfärg för användning utomhus. 
Kravet är inte relevant. 

O23 – Övriga exkluderade ämnen:  

 ECHA:s kandidatlista: Inga av de ämnen som anges på Sundahus.se 
(Sundahus.se 2013i) finns med på ECHA:s kandidatlista (ECHA 
2015a),  

 PBT- och vPvB-ämnen: Enligt säkerhetsdatabladet innehåller 
produkten inga PBT- eller vPvB-ämnen (Engwall o. Claesson 
2015b). Inga PBT- eller vPvb-ämnen anges på Sundahus.se 
(Sundahus.se 2013i). 

 EU:s prioriteringslista över potentiellt hormonstörande ämnen som 
ska undersökas närmare: Inga av ämnen som anges ingå på 
Sundahus.se (Sundahus.se 2013i) finns med i EU:s EDS-databas 
(European Commission 2015). 

 Klorparaffiner: Inga kort- eller mellankedjiga klorparaffiner är 
angivna på Sundahus.se (Sundahus.se 2013i). 

 Per- och polyflourerade alkylerade föreningar (PFA): Inga PFA-
föreningar anges på Sundahus.se (Sundahus.se 2013i). 

 Alkylfenoler (APEO): Inga APEO-ämnen är angivna på Sundahus.se 
(Sundahus.se 2013i). 

 Bromerade flamskyddsmedel: Inga bromerade flamskyddsmedel är 
angivna angett på Sundahus.se (Sundahus.se 2013i). 

 Ftalater: Inga Ftalater är angivna på Sundahus.se (Sundahus.se 
2013i). Dock anges det att ftalsyraanhydrid förekommer vid 
tillverkningen, men inte i den färdiga produkten. Tillverkaren måste 
intyga att inga föroreningar förekommer i produkten, eller att 
mängden är mindre än 700 ppm. 

 Tungmetaller: Ämnen bly, kadmium, arsenik, krom (VI) eller 
kvicksilver är inte angett på Sundahus.se (Sundahus.se 2013i). 

 Flyktiga aromatiska föroreningar: På säkerhetdatabladet anges den 
maximala halten av VOC (volatile organic compounds – flyktiga 
organiska föreningar) till 30 g/l (Engwall o. Claesson 2015b). 
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Målningens densitet är 1200 g/l (Engwall o. Claesson 2015a), vilket 
ger en VOC-halt på 2,5%. Andelen flyktiga aromatiska ämnen anges 
dock inte, så det går inte att dra någon slutsats om kravet på 
maximalt 1% flyktiga aromatiska föreningar uppfylls eller inte. På 
Sundahus.se anges emissioner av VOC till mindre än 5g/L, vilket 
motsvarar ca. 0,4% (Sundahus.se 2013i). 

 Organiska tennföreningar: Inga tennföreningar är angivna på 
Sundahus.se (Sundahus.se 2013i)  

Det är sannolikt att produkten klarar kravet. 

O24 – Nanopartiklar: Ingen information om nanopartiklar finns på 
säkerhetsdatabladet (Engwall o. Claesson 2015b). På Sundahus.se anges 
förekomsten av nanopartiklar som okänd (Sundahus.se 2013i). 

Det är sannolikt att produkten klarar kravet. 

Det anses sannolikt att produkten kan godkännas för användning i det 
Svanenmärkta huset. 

Produkt som GBJ önskar undersökt: Lasol Fasadmatt 8000.  

Säkerhetsdatablad finns tillgängligt för produkten. Sundahus.se har inga data 
på Lasol Fasadmatt 8000 och produkten bedöms därför enbart med hjälp av 
säkerhetsdatabladet (Engwall o. Claesson 2015c). Säkerhetsdatabladen 
innehåller vanligtvis inte komplett information om alla ingående ämnen, 
varför resultatet av undersökningen blir mindre tillförlitligt än det skulle 
varit om produkten hade varit analyserad av Sundahus.se. 

O20 – Klassificering av kemiska produkter: Enligt säkerhetsdatabladet är 
produkten klassificerad som kronisk farlig för vattenmiljön i kategori 3 
(H412). Detta är tillåtet i O20 – enligt kravet får produkter inte klassificeras 
som kroniskt farliga för vattenmiljön i kategori 1-2 (H400, H410, H411) 
(Nordisk Miljömärkning 2015).  

Produkten klarar kravet. 

Krav O21 – CMR-ämnen: Enligt säkerhetsdatabladet finns inga ämnen som 
är cancerframkallande, (H-fraser H350, H351), mutagena, (H340, H341) 
eller reproduktionstoxiska (H360, H361, H362).  

Produkten klarar kravet. 

O22 – konserveringsmedel: Kravet gäller enbart färg och lack som används 
inomhus. Lasol Fasadmatt 8000 är en utomhusfärg. Kravet är därför inte 
relevant. 
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O23 – Övriga exkluderade ämnen: Inte alla ämnen som omfattas av krav 
O23 är registreringspliktiga i säkerhetsdatablad, varför det finns en viss 
osäkerhet kring resultaten som presenteras här. Producentens intyg krävs för 
att säkerställa att produkten inte innehåller ämnen som inte är tillåtna enligt 
Svanens kriterier.  

 ECHA:s kandidatlista: Ingen av de ämnen som uppges i 
säkerhetsdatabladet finns med på ECHA:s kandidatlista (ECHA 
2015a). 

 PBT- och vPvB-ämnen: Enligt säkerhetsdatabladet innehåller 
produkten inga PBT- eller vPvB-ämnen. 

 EU:s prioriteringslista över potentiellt hormonstörande ämnen som 
ska undersökas närmare: Inga av de ämnen som uppges i 
säkerhetsdatabladet finns med i EU:s EDS-databas (European 
Commission 2015). 

 Klorparaffiner: Inga kort- eller mellankedjiga klorparaffiner är 
angivna i säkerhetsdatabladet. 

 Per- och polyflourerade alkylerade föreningar (PFA): Inga PFA-
föreningar anges i säkerhetsdatabladet. 

 Alkylfenoler (APEO): Inga APEO-ämnen är angivna i 
säkerhetsdatabladet. 

 Bromerade flamskyddsmedel: Inga bromerade flamskyddsmedel är 
angivna i säkerhetsdatabladet. 

 Ftalater: Inga ftalater är angivna i säkerhetsdatabladet. 

 Tungmetaller: Ämnena bly, kadmium, arsenik, krom (VI) eller 
kvicksilver är inte angivna i säkerhetsdatabladet. 

 Flyktiga aromatiska föroreningar: I säkerhetdatabladets, anges den 
maximala halten av VOC till 30 g/l. Målningens densitet är 1250 g/l 
(Engwall o. Claesson 2013b), vilket ger en VOC-halt på 2,4%. 
Andelen flyktiga aromatiska ämnen anges dock inte, så det går inte 
att dra någon slutsats om kravet på maximalt 1% flyktiga aromatiska 
föreningar uppfylls eller inte. 

 Organiska tennföreningar: Inga tennföreningar är angivna i 
säkerhetsdatabladet. 

Det är sannolikt att produkten klarar kravet. 

O24 – Nanopartiklar: Ingen information finns om nanopartiklar. 

Det är sannolikt att produkten klarar kravet. 

Det anses sannolikt att produkten kan godkännas för användning i det 
Svanenmärkta huset. 

Produkt som GBJ önskar undersökt: Lasol Fasadmatt 9000.  
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O20 – Klassificering av kemiska produkter: Enligt säkerhetsdatabladet är 
produkten klassificerad som kronisk farlig för vattenmiljön i kategori 3 
(H412) (Engwall o. Claesson 2015d). Detta är tillåtet – enligt kravet får 
produkter inte klassificeras som kroniskt farliga för vattenmiljön i kategori 
1-2 (H400, H410, H411) (Nordisk Miljömärkning 2015).  

Produkten klarar kravet. 

O21 – CMR-ämnen: Enligt säkerhetsdatabladet finns inga ämnen som är 
cancerframkallande, (H-fraser H350, H351), mutagena, (H340, H341) eller 
reproduktionstoxiska (H360, H361, H362) (Engwall o. Claesson 2015d). På 
Sundahus.se anges inga ämnen med dessa egenskaper (Sundahus.se 2013j). 

Produkten klarar kravet. 

O22 – konserveringsmedel: Kravet gäller enbart färg och lack som används 
inomhus. Lasol Fasadmatt 9000 är en utomhusfärg. Kravet är därför inte 
relevant. 

O23 – Övriga exkluderade ämnen:  

 ECHA:s kandidatlista: Inga av ämnena som enligt Sundahus.se 
(Sundahus.se 2013j) ingår i produkten, finns med på ECHA:s 
kandidatlista (ECHA 2015a). 

 PBT- och vPvB-ämnen: På Sundahus.se anges inga PBT- eller vPvB-
ämnen (Sundahus.se 2013j). 

 EU:s prioriteringslista över potentiellt hormonstörande ämnen som 
ska undersökas närmare: Ingen av de ämnen som enligt Sundahus.se 
(Sundahus.se 2013j) ingår i produkten finns med i EU:s EDS-databas 
(European Commission 2015). 

 Klorparaffiner: Inga kort- eller mellankedjiga klorparaffiner är 
angivna på Sundahus.se (Sundahus.se 2013j). 

 Per- och polyflourerade alkylerade föreningar (PFA): Inga PFA-
föreningar anges på Sundahus.se (Sundahus.se 2013j). 

 Alkylfenoler (APEO): Inga APEO-ämnen är angivna på Sundahus.se 
(Sundahus.se 2013j). 

 Bromerade flamskyddsmedel: Enligt Sundahus.se ingår inga 
bromerade flamskyddsmedel i produkten (Sundahus.se 2013j). 

 Ftalater: Inga ftalater anges på Sundahus.se (Sundahus.se 2013j). 

 Tungmetaller: Ämnena bly, kadmium, arsenik, krom (VI) eller 
kvicksilver är inte angivna som ingående ämnen på Sundahus.se 
(Sundahus.se 2013j). 

 Flyktiga aromatiska föroreningar: I säkerhetdatabladets anges den 
maximala halten av VOC (volatile organic compounds – flyktiga 
organiska föreningar) till 30 g/l (Engwall o. Claesson 2015d). 
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Målningens densitet är 1250 g/l (Engwall o. Claesson 2013a) vilket 
ger en VOC-halt på 2,4%. Dock anges andelen flyktiga aromatiska 
ämnen inte, så det går inte att dra någon slutsats om kravet på 
maximalt 1% flyktiga aromatiska föreningar uppfylls eller inte. 
Informationen på Sundahus.se bekräftar VOC-halten, då emissionen 
av VOC uppges vara 30g/L (Sundahus.se 2013j). 

 Organiska tennföreningar: Inga tennföreningar är angett på 
Sundahus.se (Sundahus.se 2013j). 

Det är sannolikt att produkten klarar kravet. 

O24 – Nanopartiklar: Förekomsten av nanopartiklar anges som okänd på 
Sundahus.se (Sundahus.se 2013j). 

Det är sannolikt att produkten klarar kravet. 

Det anses sannolikt att produkten kan godkännas för användning i det 
Svanenmärkta huset. 

5.3.7 Golvlack 

Exempel på Svanenmärkt produkt: Scanox/Jotun: Trestjerner Gulvlakk, 
vannbasert. 

Duri Golvlack EcoLogic, matt, är EU-Ecolabelmärkt och klarar därför också 
automatiskt kraven.  

Produkt som GBJ önskar undersökt: GBJ har inte angett någon specifik 
produkt. 

5.3.8 Väggspackel 

Exempel på Svanenmärkt produkt: Beckers Scotte LH. 

Produkt som GBJ önskar undersökt: Dalapro Lightning Nova. 

Produkten är Svanenmärkt och uppfyller därför per definition alla krav. 

5.3.9 Gips/skarvspackel 

Exempel på Svanenmärkt produkt: Beckers Scotte LF. 

Produkt som GBJ önskar undersökt: Nordsjö Professional 
Medium/LS104. 
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Nordsjö Professional Medium/LS104 kan användas för båda skarv- och 
bredspackling. 

O20 – Klassificering av kemiska produkter: Enligt säkerhetsdatabladet är 
produkten inte klassificerad som farlig (Nordsjö 2014). 

Produkten klarar kravet. 

O21 – CMR-ämnen: Enligt uppgifterna på Sundahus.se innehåller produkten 
inga ämnen som är cancerframkallande (R45/R49, R40), mutagena (R46, R68) 
eller reproduktionstoxiska (R60–R64) (Sundahus.se 2014d). 

Produkten klarar kravet. 

O22 – Konserveringsmedel: Enligt uppgifterna på Sundahus.se innehåller 
produkten 0,1% av blandningen (3:1) 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-
metyl-2H-isotiazol-3-on (Sundahus.se 2014d). Gränsen för denna blandning är 
0,0015% enligt O22 (Nordisk Miljömärkning 2015). Totala mängden 
isotiazolinon-föreningar är 0,2% (Sundahus.se 2014d), vilket överskrider 
gränsen i O22 som är 0,05% (Nordisk Miljömärkning 2015). Även gränsen för 
total mängd konserveringsmedel på 0,06% (Nordisk Miljömärkning 2015) 
överskrids. 

Produkten klarar inte kravet. 

5.3.10 Golvspackel 

Exempel på Svanenmärkt produkt: Hey´di Proplan 

Produkt som GBJ önskar undersökt: GBJ har inte angett någon specifik 
produkt. 

Undersökt produkt: Alfix PlaneMix 20 

O20 – Klassificering av kemiska produkter: Enligt uppgifterna på 
säkerhetsdatabladet är produkten klassificerad som irriterande för hud och 
andningsorgan (R37/38) och med risk för allvarliga ögonskador (R41) (Alfix 
2012c). Dessa är tillåtna i O20 (Nordisk Miljömärkning 2015). 

Produkten klarar kravet 

O21 – CMR-ämnen: Enligt uppgifterna på Sundahus.se innehåller produkten 
inga ämnen som är cancerframkallande (R45/R49, R40), mutagena (R46, 
R68) eller reproduktionstoxiska (R60–R64) (Sundahus.se 2013a).  

Produkten klarar kravet. 
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O22 – Konserveringsmedel: Enligt uppgifterna på Sundahus.se ingår inget 
konserveringsmedel (Sundahus.se 2013a). 

Produkten klarar kravet. 

O23 – Övriga exkluderade ämnen:  

 ECHA:s kandidatlista: Inget av ämnena som enligt uppgifterna på 
Sundahus.se ingår i produkten finns med på listan (ECHA 2015a), 
(Sundahus.se 2013a). 

 PBT- och vPvB-ämnen: Inga PBT- eller vPvB-ämnen ingår enligt 
uppgifterna på Sundahus.se (Sundahus.se 2013a). 

 EU:s prioriteringslista över potentiellt hormonstörande ämnen som 
ska undersökas närmare: Enligt uppgifterna på Sundahus.se ingår 
ämnet vinylacetat i tillverkningen, men inte i den färdiga produkten 
(Sundahus.se 2013a). Ämnet finns med på listan, men anses 
hormonstörande i kategori 3b (European Commission 2015), vilket 
tillåts av Svanen. Endast kategori 1 och 2 förbjuds (Nordisk 
Miljömärkning 2015), så även om föroreningar i en mängd på mer 
700 ppm skulle finnas i produkten, skulle detta tillåtes.   

 Klorparaffiner: Enligt uppgifterna på Sundahus.se ingår inga 
klorparaffiner i produkten (Sundahus.se 2015c). 

 Per- och polyflourerade alkylerade föreningar (PFA): Enligt 
uppgifterna på Sundahus.se ingår inga PFA-föreningar i produkten 
(Sundahus.se 2013a). 

 Alkylfenoler (APEO): Enligt uppgifterna på Sundahus.se ingår inga 
alkylfenoler i produkten (Sundahus.se 2013a). 

 Bromerade flamskyddsmedel: Enligt uppgifterna på Sundahus.se 
ingår inga bromerade flamskyddsmedel i produkten (Sundahus.se 
2013a). 

 Ftalater: Enligt uppgifterna på Sundahus.se ingår inga ftalater i 
produkten (Sundahus.se 2013a). 

 Tungmetaller: Enligt uppgifterna på Sundahus.se ingår varken bly, 
kadmium, arsenik, krom VI eller kvicksilver i produkten 
(Sundahus.se 2013a). 

 Flyktiga aromatiska föroreningar: På Sundahus.se anges att 
emissionshastigheten på totala mängden VOC är 50 µg/m2h 
(Sundahus.se 2013a). Ingen information ges om huruvida det rör sig 
om aromatiska VOC eller ej. 

 Organiska tennföreningar: Enligt uppgifterna på Sundahus.se ingår 
inga tennföreningar i produkten (Sundahus.se 2013a). 

Det är sannolikt produkten klarar kravet. 
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O24 – Nanopartiklar: Enligt uppgifterna på Sundahus.se är förekomsten av 
nanopartiklar okänd (Sundahus.se 2013a). 

Det är sannolikt att produkten klarar kravet. 

Det anses sannolikt att produkten kan godkännas för användning i det 
Svanenmärkta huset. 

5.3.11 Tätningsmassa 

Exempel på Svanenmärkt produkt: Har ej hittad en Svanenmärkt 
tätningsmassa. 

Produkt som GBJ önskar undersökt: Alfix 2K 

Alfix 2 K tätningsmassa är ett tätningssystem som består av tre delar: Alfix 2K 
Binder, Alfix 2K Quick Cement och Brunnsmanschett/tätskiktsduk. Alfix 2K 
Binder och Alfix 2K Quick Cement är kemiska produkter som redovisas i detta 
kapitel. Brunnsmanschetten är en fast byggprodukt som redovisas i 5.4.6. 

Alfix 2K Binder: 

O20 – Klassificering av kemiska produkter: Enligt uppgifterna på 
säkerhetsdatabladet är produkten ej klassificerad som farlig (Alfix 2012a).  

Produkten klarar kravet 

O21 – CMR-ämnen: Enligt uppgifterna på Sundahus.se innehåller produkten 
inga ämnen som är cancerframkallande (R45/R49, R40), mutagena (R46, 
R68) eller reproduktionstoxiska (R60–R64) (Sundahus.se 2015c). 

Produkten klarar kravet. 

O22 – Konserveringsmedel: Enligt uppgifterna på Sundahus.se innehåller 
produkten 0,0015% av blandningen 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-
metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) (Sundahus.se 2015c). Gränsen för innehåll av 
denna blandning i O22 är 0,0015% (Nordisk Miljömärkning 2015). 
Produkten innehåller även ämnet bronopol, som möjligen är tillsatt för sina 
antimikrobiella egenskaper och kan då möjligen anses vara ett 
konserveringsmedel. Bronopol finns i mängden 0,015% i produkten 
(Sundahus.se 2015c). Detta är inte förbjudit enligt Svanens krav (Nordisk 
Miljömärkning 2015). 

Produkten klarar kravet. 

O23 – Övriga exkluderade ämnen:  
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 ECHA:s kandidatlista: Inga av ämnen som enligt uppgifterna på 
Sundahus.se ingår i produkten finns med på listan (ECHA 2015a), 
(Sundahus.se 2015c). 

 PBT- och vPvB-ämnen: Inga PBT- eller vPvB-ämnen ingår enligt 
uppgifterna på Sundahus.se (Sundahus.se 2015c). 

 EU:s prioriteringslista över potentiellt hormonstörande ämnen som 
ska undersökas närmare: Enligt uppgifterna på Sundahus.se ingår 
ämnet styren vid tillverkningen, men inte i den färdiga produkten 
(Sundahus.se 2015c). Styren finns med på listan och misstänks vara 
hormonstörande i kategori 1 (European Commission 2015), något 
som inte är tillåtit i O23. Risk finns för föroreningar och producenten 
måste intyga att dessa är mindre än 700 ppm som är gränsen för 
tillåtna föroreningar i kemiska produkter (Nordisk Miljömärkning 
2015).  

 Klorparaffiner: Enligt uppgifterna på Sundahus.se ingår inga 
klorparaffiner i produkten (Sundahus.se 2015c). 

 Per- och polyflourerade alkylerade föreningar (PFA): Enligt 
uppgifterna på Sundahus.se ingår inga PFA-föreningar i produkten 
(Sundahus.se 2015c). 

 Alkylfenoler (APEO): Enligt uppgifterna på Sundahus.se ingår inga 
alkylfenoler i produkten (Sundahus.se 2015c). 

 Bromerade flamskyddsmedel: Enligt uppgifterna på Sundahus.se 
ingår inga bromerade flamskyddsmedel i produkten (Sundahus.se 
2015c). 

 Ftalater: Enligt uppgifterna på Sundahus.se ingår inga ftalater i 
produkten (Sundahus.se 2015c). 

 Tungmetaller: Enligt uppgifterna på Sundahus.se ingår varken bly, 
kadmium, arsenik, krom VI eller kvicksilver i produkten 
(Sundahus.se 2015c). 

 Flyktiga aromatiska föroreningar: På Sundahus.se anges det att 
emissionshastigheten på totala mängden VOC är 50 µg/m2h 
(Sundahus.se 2015c). Ingen information ges om huruvida det rör sig 
om aromatiska VOC eller ej.  

 Organiska tennföreningar: Enligt uppgifterna på Sundahus.se ingår 
inga tennföreningar i produkten (Sundahus.se 2015c). 

Det är ovisst om produkten klarar kravet. 

O24 – Nanopartiklar: Enligt uppgifterna på Sundahus.se är förekomsten av 
nanopartiklar okänd. 

Det är sannolikt att produkten klarar kravet. 

Alfix 2K Quickcement: 
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O20 – Klassificering av kemiska produkter: Enligt säkerhetsdatabladet är 
produkten klassificerad som irriterande för andningsorgan och hud (R37/38) 
och risk för allvarliga ögonskador (R41) (Alfix 2012d). Dessa är tillåtna i 
O20 (Nordisk Miljömärkning 2015). 

Produkten klarar kravet. 

O21 – CMR-ämnen: Enligt uppgifterna på Sundahus.se ingår inga ämnen 
som är carcinogena (R40, R45, R49), mutagena (R46, R68) eller 
reproduktionstoxiska (R60–R64) (Sundahus.se 2013b). 

Produkten klarar kravet. 

O22 – Konserveringsmedel: Enligt uppgifterna på Sundahus.se innehåller 
produkten inget konserveringsmedel (Sundahus.se 2013b). 

Produkten klarar kravet 

O23 – Övriga exkluderade ämnen: 

 ECHA:s kandidatlista: Enligt uppgifterna på Sundahus.se finns inga 
ämnen i produkten som är med på listan (ECHA 2015a), 
(Sundahus.se 2013b). 

 PBT- och vPvB-ämnen: Enligt säkerhetsdatabladet är de ingående 
ämnen inte PBT- eller vPvB-ämnen (Alfix 2012d). 

 EU:s prioriteringslista över potentiellt hormonstörande ämnen som 
ska undersökas närmare: Enligt uppgifterna på Sundahus.se 
(Sundahus.se 2013b), innehåller produkten inga ämnen som finns 
med i EU:s EDS-databas (European Commission 2015). 

 Klorparaffiner: Enligt uppgifterna på Sundahus.se finns inga 
klorparaffiner i produkten (Sundahus.se 2013b). 

 Per- och polyflourerade alkylerade föreningar (PFA): Enligt 
uppgifterna på Sundahus.se finns inga PFA-föreningar i produkten 
(Sundahus.se 2013b). 

 Alkylfenoler (APEO): Enligt uppgifterna på Sundahus.se finns inga 
alkylfenoler i produkten (Sundahus.se 2013b). 

 Bromerade flamskyddsmedel: Enligt uppgifterna på Sundahus.se 
finns inga bromerade flamskyddsmedel i produkten (Sundahus.se 
2013b). 

 Ftalater: Enligt uppgifterna på Sundahus.se finns inga ftalater i 
produkten (Sundahus.se 2013b).  

 Tungmetaller: Enligt uppgifterna på Sundahus.se finns inget bly, 
kadmium, arsenik, krom VI eller kvicksilver i produkten 
(Sundahus.se 2013b). 
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 Flyktiga aromatiska föroreningar: På Sundahus.se anges det att 
emissionshastigheten på totala mängden VOC är 50 µg/m2h. Ingen 
information ges om huruvida det rör sig om aromatiska VOC eller ej. 

 Organiska tennföreningar: Enligt uppgifterna på Sundahus.se ingår 
inga tennföreningar i produkten (Sundahus.se 2013b). 

Det är sannolikt att produkten klarar kravet. 

O24 – Nanopartiklar: Enligt uppgifterna på Sundahus.se är förekomsten av 
nanopartiklar okänd. 

Det är sannolikt att produkten klarar kravet. 

Båda delar av systemet, Alfix 2K Binder och -Quick Cement, klarar 
sannolikt kraven och systemet som helhet kan därför sannolikt användas i 
den Svanenmärkta byggnaden. 

5.3.12 Våtrumsspackel 

Exempel på Svanenmärkt produkt: Svanenmärkt våtrumsspackel finns ej. 

Produkt som GBJ önskar undersökt: GBJ har inte angett någon specifik 
produkt. 

Undersökt produkt: Jotun Våtrumsspackel.  

Krav O20 – Klassificering av kemiska produkter: Enligt säkerhetsdatabladet 
är produkten inte klassificerad farlig (Jotun 2014).  

Produkten klarar kravet. 

Krav O21 – CMR-ämnen: Enligt säkerhetsdatabladet finns inga ämnen som 
är cancerframkallande (R45/R49, R40), mutagena (R46, R68) eller 
reproduktionstoxiska (R60–R64) (Jotun 2014).  

Produkten klarar kravet. 

Krav O22 – Konserveringsmedel: Produkten innehåller 0,5% 3-jod-2-
propynylbutylkarbamat (Sundahus.se 2015k).  Enligt O22 är maximalt 0,2 
% tillåtet för kemiska produkter för inomhusbruk.  

Produkten klarar inte kravet. 

Undersökt produkt: Beckers våtrumsspackel. 

Krav O20 – Klassificering av kemiska produkter: Enligt säkerhetsdatabladet 
är produkten inte klassificerad farlig (Beckers 2015).  
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Produkten klarar kravet. 

Krav O21 – CMR-ämnen: Säkerhetsdatabladet innehåller ingen information 
om beståndsdelarna i produkten (Beckers 2015). Enligt uppgifter på 
Sundahus.se finns inga ämnen som är cancerframkallande (R40, R45, R49), 
mutagena (R46, R68) eller reproduktionstoxiska (R60–R64)  (Sundahus.se 
2015f).  

Produkten klarar kravet. 

O22 – Konserveringsmedel: Säkerhetsdatabladet innehåller ingen 
information om beståndsdelarna i produkten (Beckers 2015). Enligt 
uppgifter på Sundahus.se innehåller produkten 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-
3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1), men endast i den tillåtna mängden 
på 0,0015 % (Sundahus.se 2015f).  

 Produkten klarar kravet. 

O23 – Övriga exkluderade ämnen:  

 ECHA:s kandidatlista: Ingen av de ingående ämnen som uppges ingå 
i produkten enligt Sundahus.se finns med på listan (ECHA 2015a), 
(Sundahus.se 2015f). 

 PBT- och vPvB-ämnen: I säkerhetsdatabladet uppges inga PBT- eller 
vPvB-ämnen (Beckers 2015). 

 EU:s prioriteringslista över potentiellt hormonstörande ämnen som 
ska undersökas närmare: Enligt uppgifterna på Sundahus.se 
innehåller produkten ämnet styren (Sundahus.se 2015f), som finns 
med i EU:s EDS-databas. Ämnet ges kategori 1 (European 
Commission 2015). Ämnen som är i kategori 1 eller 2 på listan är 
inte tillåtna enligt O23. 

Produkten klarar inte kravet. 
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Undersökt produkt: Bostik våtrumsspackel roll lrv. 

Krav O20 – Klassificering av kemiska produkter: Enligt säkerhetsdatabladet 
är produkten inte klassificerad farlig (Bostik 2015).  

Produkten klarar kravet 

Krav 21 – CMR-ämnen: Säkerhetsdatabladet innehåller ingen information 
om beståndsdelarna i produkten (Bostik 2015). Enligt uppgifter på 
Sundahus.se finns inga ämnen som är cancerframkallande, (R45, R49, R40), 
mutagena, (R46, R68) eller reproduktionstoxiska (R60–R64) (Sundahus.se 
2014b).  

Produkten klarar kravet. 

Krav O22 – Konserveringsmedel: Enligt uppgifterna på Sundahus.se 
innehåller produkten 0,008% 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on och 0,008% 2-
metyl-4-isotiazolin-3-on. Total mängd isotiazolinoner blir då 0,016%. Enligt 
O22 får produkten innehålla upp till 0,05% isotiazolinoner.  

Produkten klarar kravet. 

O23 – Övriga exkluderade ämnen:  

 ECHA:s kandidatlista: Ingen av de ingående ämnen som uppges ingå 
i produkten enligt Sundahus.se finns med på listan (ECHA 2015a), 
(Sundahus.se 2014b). 

 PBT- och vPvB-ämnen: Enligt punkt 12.5 i säkerhetsdatabladet 
innehåller produkten inga PBT- eller vPvB-ämnen (Bostik 2015). 

 EU:s prioriteringslista över potentiellt hormonstörande ämnen som 
ska undersökas närmare: Enligt uppgifterna på Sundahus.se 
förekommer vinylacetat vid tillverkningen, men inte i den färdiga 
produkten (Sundahus.se 2014b). Ämnet finns med i EU:s EDS-
databas och ges kategori 3b, (European Commission 2015) Ämnen i 
kategori 1 och 2 är inte tillåtna i O23, men kategori 3b omfattas inte 
av förbudet, så även om produkten skulle innehålla föroreningar i 
större mängd än 700 ppm, är detta inte förbjudit.  

 Klorparaffiner: Inga kort- eller mellankedjiga klorparaffiner anges i 
säkerhetsdatabladet (Bostik 2015) eller på Sundahus.se (Sundahus.se 
2014b). 

 Per- och polyflourerade alkylerade föreningar (PFA): Inga PFA-
föreningar anges i säkerhetsdatabladet (Bostik 2015) eller på 
Sundahus.se (Sundahus.se 2014b). 

 Alkylfenoler (APEO): Inga alkylfenoler anges i säkerhetsdatabladet 
(Bostik 2015) eller på Sundahus.se (Sundahus.se 2014b). 
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 Bromerade flamskyddsmedel: Inga bromerade flamskyddsmedel 
anges i säkerhetsdatabladet (Bostik 2015) eller på Sundahus.se 
(Sundahus.se 2014b) . 

 Ftalater: Inga ftalater anges i säkerhetsdatabladet (Bostik 2015) eller 
på Sundahus.se (Sundahus.se 2014b). 

 Tungmetaller: Ämnen bly, kadmium, arsenik, krom (VI) eller 
kvicksilver anges inte i säkerhetsdatabladet (Bostik 2015) eller på 
Sundahus.se (Sundahus.se 2014b). 

 Flyktiga aromatiska föroreningar: Inga uppgifter om VOC anges i 
säkerhetsdatabladet (Bostik 2015) eller på Sundahus.se (Sundahus.se 
2014b). 

 Organiska tennföreningar: Inga organiska tennföreningar anges i 
säkerhetsdatabladet (Bostik 2015) eller på Sundahus.se (Sundahus.se 
2014b). 

Produkten klarar kravet. 

O24 – Nanopartiklar: På Sundahus.se anges att produkten inte innehåller 
nanopartiklar.  

Produkten klarar kravet.  

Produkten anses kunna godkännas för användning i det Svanenmärkta huset. 

5.3.13 Fix 

Exempel på Svanenmärkt produkt: Har ej hittat Svanenmärkt fix. 

Produkt som GBJ önskar undersökt: Alfix LetFix 

O20 – Klassificering av kemiska produkter: Enligt säkerhetsdatabladet är 
produkten klassificerad som irriterande för hud och andningsorgan (R37/38) 
och risk för alvarlig ögonskada (R41) (Alfix 2012b). Dessa är tillåtna i O20 
(Nordisk Miljömärkning 2015). 

Produkten klarar kravet 

O21 – CMR-ämnen: Enligt uppgifterna på Sundahus.se innehåller produkten 
inga ämnen som är cancerframkallande (R45/R49, R40), mutagena (R46, 
R68) eller reproduktionstoxiska (R60–R64) (Sundahus.se 2015e). 

Produkten klarar kravet. 
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O22 – Konserveringsmedel: Enligt uppgifterna på Sundahus.se ingår inget 
konserveringsmedel i produkten (Sundahus.se 2015e). 

Produkten klarar kravet. 

O23 – Övriga exkluderade ämnen:  

 ECHA:s kandidatlista: Ingen av de ämnen som uppges ingå på 
Sundahus.se (Sundahus.se 2015e) finns med på ECHA:s 
kandidatlista, (ECHA 2015a). 

 PBT- och vPvB-ämnen: Enligt säkerhetsdatabladet är de ingående 
ämnen inte PBT eller vPvB (Alfix 2012b). 

 EU:s prioriteringslista över potentiellt hormonstörande ämnen som 
ska undersökas närmare: Etenvinylacetat uppges ingå under 
tillverkningen, men inte i den färdiga produkten (Sundahus.se 
2015e). Det finns dock risk för föroreningar. Etenvinylacetat finns 
med i EU:s EDS-databas, där den ges kategori 3b (European 
Commission 2015), vilken är tillåten i O23 (Nordisk Miljömärkning 
2015). 

 Klorparaffiner: Enligt uppgifterna på Sundahus.se ingår inga 
klorparaffiner i produkten (Sundahus.se 2015e). 

 Per- och polyflourerade alkylerade föreningar (PFA): Enligt 
uppgifterna på Sundahus.se ingår inga PFA-föreningar i produkten 
(Sundahus.se 2015e). 

 Alkylfenoler (APEO): Enligt uppgifterna på Sundahus.se ingår inga 
alkylfenoler i produkten (Sundahus.se 2015e). 

 Bromerade flamskyddsmedel: Enligt uppgifterna på Sundahus.se 
ingår inga bromerade flamskyddsmedel i produkten (Sundahus.se 
2015e). 

 Ftalater: Enligt uppgifterna på Sundahus.se ingår inga ftalater i 
produkten (Sundahus.se 2015e). 

 Tungmetaller: På säkerhetsdatabladet anmärkas att produkten 
innehåller upp till 2 mg krom per 1kg torr produkt, vilket svarar till 2 
ppm (Alfix 2012b). Det anges inte om det är krom VI eller krom i 
andra oxidationstrin. Endast krom VI får inte ingå i produkten enligt 
O23 (Nordisk Miljömärkning 2015). Producenten måste intyga om 
vilken krom det rör sig om. 

 Flyktiga aromatiska föroreningar: Ingen VOC anges på Sundahus.se 
(Sundahus.se 2015e). 

 Organiska tennföreningar: Enligt uppgifterna på Sundahus.se 
innehåller produkten inga tennföreningar (Sundahus.se 2015e). 

Osäkert om produkten klarar kravet. 
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O24 – Nanopartiklar: Enligt uppgifterna på Sundahus.se är förekomsten av 
nanopartiklar i produkten okänd. 

Det är sannolikt att produkten klarar kravet. 

Det är ovisst om produkten kan godkännas för användning i det 
Svanenmärkta huset. 

Undersökt produkt: Ardex X77. 

O20 – Klassificering av kemiska produkter: Enligt säkerhetsdatabladet är 
produkten klassificerad som irriterande för huden, kategori 2 – H315 och 
skadlig för ögonen, kategori 1 – H318 (Ardex 2014). Klassificeringen är 
tillåtit i O20.  

Produkten klarar kravet. 

O21 – CMR ämnen: Inga av de ingående ämnen är klassificerad som 
carcinogena (H350, H351), mutagena (H340, H341) eller 
reproduktionstoxiska (H360, H361, H362) (Sundahus.se 2014a).  

Produkten klarar kravet. 

O22 – Konserveringsmedel: Enligt uppgifterna på Sundahus.se innehåller 
produkten inget konserveringsmedel (Sundahus.se 2014a).  

Produkten klarar kravet. 

O23 – Övriga exkluderade ämnen:  

 ECHA:s kandidatlista: Inga av ämnen som uppges att ingå i 
produkten på Sundahus.se (Sundahus.se 2014a) eller 
säkerhetsdatabladet (Ardex 2014) finns med på listan (ECHA 2015a) 

 PBT- och vPvB-ämnen: Enligt säkerhetsdatabladet innehåller 
produkten inga PBT- eller vPvB-ämnen (Ardex 2014). 

 EU:s prioriteringslista över potentiellt hormonstörande ämnen som 
ska undersökas närmare: Enligt uppgifterna på Sundahus.se 
innehåller produkten vinylacetat (Sundahus.se 2014a). Ämnet finns 
med i EU:s EDS-databas och ges kategori 3b, (European 
Commission 2015). Ämnen i kategori 1 och 2 är inte tillåtna i O23, 
men kategori 3b är inte omfattad (Nordisk Miljömärkning 2015).  

 Klorparaffiner: Ingen Kort- eller mellankedjiga klorparaffiner anges i 
säkerhetsdatabladet (Ardex 2014) eller på Sundahus.se (Sundahus.se 
2014a). 

 Per- och polyflourerade alkylerade föreningar (PFA): Inga PFA-
föreningar anges i säkerhetsdatabladet (Ardex 2014) eller på 
Sundahus.se (Sundahus.se 2014a). 
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 Alkylfenoler (APEO): Inga APEO-ämnen anges i 
säkerhetsdatabladet (Ardex 2014) eller på Sundahus.se (Sundahus.se 
2014a). 

 Bromerade flamskyddsmedel: Inga Bromerade flamskyddsmedel 
anges i säkerhetsdatabladet (Ardex 2014) eller på Sundahus.se 
(Sundahus.se 2014a). 

 Ftalater: Inga ftalater anges i säkerhetsdatabladet (Ardex 2014) eller 
på Sundahus.se (Sundahus.se 2014a). 

 Tungmetaller: Ämnen bly, kadmium, arsenik, krom (VI) eller 
kvicksilver anges inte i säkerhetsdatabladet (Ardex 2014) eller på 
Sundahus.se (Sundahus.se 2014a). 

 Flyktiga aromatiska föroreningar: Inga uppgifter om VOC anges i 
säkerhetsdatabladet (Ardex 2014) eller på Sundahus.se (Sundahus.se 
2014a). 

 Organiska tennföreningar: Inga organiska tennföreningar anges i 
säkerhetsdatabladet (Ardex 2014) eller på Sundahus.se (Sundahus.se 
2014a). 

Produkten klarar kravet. 

O24 – Nanopartiklar: Enligt Sundahus.se är förekomsten av nanopartiklar 
okänd (Sundahus.se 2014a).  

Produkten klarar sannolikt kravet. 

Det anses sannolikt att produkten kan godkännas för användning i det 
Svanenmärkta huset. 

5.3.14 Klinkerfog 

Exempel på Svanenmärkt produkt: Hey´di Klinkerfog, Hey´di Multifog 

Produkt som GBJ önskar undersökt: PCI Nanofug 

O20 – Klassificering av kemiska produkter: Enligt säkerhetsdatabladet är 
produkten klassificerad som irriterande för hud och andningsorgan (R37/38) 
och risk för alvarlig ögonskada (R41) (BASF 2012). Dessa är tillåtna i O20 
(Nordisk Miljömärkning 2015). 

Produkten klarar kravet 

O21 – CMR-ämnen: Enligt uppgifterna på Sundahus.se innehåller produkten 
inga ämnen som är cancerframkallande (R45/R49, R40), mutagena (R46, 
R68) eller reproduktionstoxiska (R60–R64), (Sundahus.se 2014e). 

Produkten klarar kravet. 
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O22 – Konserveringsmedel: Enligt uppgifterna på Sundahus.se innehåller 
produkten upp till 1% ospecificerad konserveringsmedel. Sundahus har 
antagit som ”worst case”-ämne, att det rör sig om en blandning av BIT, MIT 
och CMIT (Sundahus.se 2014e). Dessa är alla tre isotiazolinoner 
(Kemikalieinspektionen 2015c), (Sundahus.se 2015a), (Sundahus.se 2015b). 
Gränsen för total mängd isotiazolinoner i O22 är 0,05%.  

Osäkert om produkten klarar kravet. Tillverkaren har kontaktats med frågan 
om ämnet är en isotiazolinon men har inte svarat. Produkten anses därför 
inte klara kravet. 

5.3.15 Trälim 

Exempel på Svanenmärkt produkt: Har ej hittat Svanenmärkt trälim. 

Produkt som GBJ önskar undersökt: Danalim Trälim Vinter 465 

O20 – Klassificering av kemiska produkter: Enligt säkerhetsdatabladet skall 
produkten ej klassificeras (Danalim 2014) 

Produkten klarar kravet. 

O21 – CMR-ämnen: Enligt uppgifterna på Sundahus.se innehåller produkten 
inga ämnen som är cancerframkallande (R45/R49, R40), mutagena (R46, 
R68) eller reproduktionstoxiska (R60–R64), (Sundahus.se 2015h). 

Produkten klarar kravet. 

O22 – Enligt uppgifterna på Sundahus.se ingår 0,001% 5-klor-2-metyl-2H-
isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1), blandning (Sundahus.se 
2015h). Gränsen för denna blandning är 0,0015% enlig Svanens krav 
(Nordisk Miljömärkning 2015).  

Produkten klarar kravet. 

O23 – Övriga exkluderade ämnen:  

 ECHA:s kandidatlista: Ingen av de ämnen som anges ingå i 
produkten på Sundahus.se (Sundahus.se 2015h)finns med på 
ECHA:s kandidatlista (ECHA 2015a),. 

 PBT- och vPvB-ämnen: Inga PBT- eller vPvB-ämnen uppges ingå på 
Sundahus.se (Sundahus.se 2015h). 

 EU:s prioriteringslista över potentiellt hormonstörande ämnen som 
ska undersökas närmare: Inga av ämnen som uppges ingå på 
Sundahus.se (Sundahus.se 2015h) finns i EU:s EDS-databas, 
(European Commission 2015). 
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 Klorparaffiner: Enligt uppgifterna på Sundahus.se ingår inga 
klorparaffiner i produkten (Sundahus.se 2015h). 

 Per- och polyflourerade alkylerade föreningar (PFA): Enligt 
uppgifterna på Sundahus.se ingår inga PFA-föreningar i produkten 
(Sundahus.se 2015h). 

 Alkylfenoler (APEO): Enligt uppgifterna på Sundahus.se ingår inga 
alkylfenoler i produkten (Sundahus.se 2015h). 

 Bromerade flamskyddsmedel: Enligt uppgifterna på Sundahus.se 
ingår inga bromerade flamskyddsmedel i produkten (Sundahus.se 
2015h). 

 Ftalater: Enligt uppgifterna på Sundahus.se ingår inga ftalater i 
produkten (Sundahus.se 2015h). 

 Tungmetaller: Enligt uppgifterna på Sundahus.se ingår inget bly, 
kadmium, arsenik, krom VI eller kvicksilver i produkten 
(Sundahus.se 2015h). 

 Flyktiga aromatiska föroreningar: På Sundahus.se anges inga 
uppgifter om emission av VOC. Dock anges det att produkten 
innehåller 5% etanol och 1% isopropanol (Sundahus.se 2015h). Båda 
dessa ämnen är VOC (U.S. Environmental protection agency 2015), 
men enligt kemikalieinspektionen är de inte aromatiska 
(Kemikalieinspektionen 2015a). 

 Organiska tennföreningar: Enligt uppgifterna på Sundahus.se ingår 
inga organiska tennföreningar i produkten (Sundahus.se 2015h). 

Produkten klarar kravet. 

O24 – Nanopartiklar: Enligt Sundahus.se är förekomsten av nanopartiklar 
okänd. 

Det är sannolikt att produkten klarar kravet. 

Det anses sannolikt att produkten kan godkännas för användning i det 
Svanenmärkta huset. 
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5.3.16 Monteringslim 

Exempel på Svanenmärkt produkt: Svanenmärkt monteringslim finns ej. 

Produkt som GBJ önskar undersökt: Danalim Turbo Tack. 

O20 – Klassificering av kemiska produkter: Enligt säkerhetsdatabladet skall 
produkten ej klassificeras (Danalim 2011). 

Produkten klarar kravet. 

O21 – CMR-ämnen: Enligt uppgifterna på Sundahus.se ingår metylklorid i 
tillverkningen, men inte i den färdiga produkten (Sundahus.se 2015q). Det 
finns risk att föroreningar återfinns i produkten. Metylklorid är carcinogen 
med riskfrasen R40. För att uppfylla O21 får föroreningar av inte tillåtna 
ämnen inte finnas i produkten i större mängd än 700 ppm. Producenten 
måste intyga att det inte är föroreningar kvar i den färdiga produkten, eller 
att mängden underskrider 700 ppm. 

Det är ovisst om produkten klarar kravet. 

O22 – Enligt uppgifterna på Sundahus.se finns inget konserveringsmedel i 
produkten (Sundahus.se 2015q). 

Produkten klarar kravet. 

O23 – Övriga exkluderade ämnen:  

 ECHA:s kandidatlista: Ingen av de ämnen som anges ingå i 
produkten på Sundahus.se finns med på ECHA:s kandidatlista 
(ECHA 2015a), (Sundahus.se 2015q). 

 PBT- och vPvB-ämnen: Inga PBT- eller vPvB-ämnen uppges ingå på 
Sundahus.se (Sundahus.se 2015q). 

 EU:s prioriteringslista över potentiellt hormonstörande ämnen som 
ska undersökas närmare: Inga av ämnen som uppges ingå på 
Sundahus.se (Sundahus.se 2015q) finns i EU:s EDS-databas 
(European Commission 2015). 

 Klorparaffiner: Enligt uppgifterna på Sundahus.se ingår inga 
klorparaffiner i produkten (Sundahus.se 2015q). 

 Per- och polyflourerade alkylerade föreningar (PFA): Enligt 
uppgifterna på Sundahus.se ingår inga PFA-föreningar i produkten 
(Sundahus.se 2015q). 

 Alkylfenoler (APEO): Enligt uppgifterna på Sundahus.se ingår inga 
alkylfenoler i produkten (Sundahus.se 2015q). 
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 Bromerade flamskyddsmedel: Enligt uppgifterna på Sundahus.se 
ingår inga bromerade flamskyddsmedel i produkten (Sundahus.se 
2015q). 

 Ftalater: Enligt uppgifterna på Sundahus.se ingår inga ftalater i 
produkten (Sundahus.se 2015q). 

 Tungmetaller: Enligt uppgifterna på Sundahus.se ingår inget bly, 
kadmium, arsenik, krom VI eller kvicksilver i produkten 
(Sundahus.se 2015q). 

 Flyktiga aromatiska föroreningar: På Sundahus.se anges inga 
uppgifter om emission av VOC (Sundahus.se 2015q). På 
Säkerhetsdatabladet anges inte häller uppgifter om VOC (Danalim 
2011). 

 Organiska tennföreningar: Enligt uppgifterna på Sundahus.se ingår 
inga tennföreningar i produkten (Sundahus.se 2015q). 

Det är sannolikt att produkten klarar kravet. 

O24 – Nanopartiklar: Enligt Sundahus.se är förekomsten av nanopartiklar 
okänd (Sundahus.se 2015q). 

Det är sannolikt att produkten klarar kravet. 

Det anses sannolikt att produkten kan godkännas för användning i det 
Svanenmärkta huset. 

5.3.17 Betongtillsatser 

Endast eventuella tillsatser i betongen omfattas av kraven i Svanens 
kriteriedokument, inte själva betongen (Nordisk Miljömärkning 2015). 

Produkt GBJ önskar undersökt: Betong Swerock C30/37 S4 DMAX 16 
STDCEM XC4, XF1 

I denna betong används tillsatsmedlen BASF MasterGlenium Sky 558 och 
BASF MasterAir 100. Endast säkerhetsdatablad finns tillgängliga som 
informationskälla. Uppgifterna på säkerhetsdatabladet är därför det enda 
som ligger till grunn för bedömningen av produkterna. Informationen på 
säkerhetsdatabladen är oftast inte heltäckande. Båda produkterna undersökas 
här utifrån säkerhetsdatabladen: 

BASF MasterGlenium 558: Otillräcklig information. Produkten finns inte 
med på Sundahus.se och på säkerhetsdatabladet anges endast att det är en 
”vattenaktig lösning baserad på: Polycarboxylatether” (BASF 2014b). 
Tillverkaren har kontaktats för mer information via e-mail, men svarar inte. 
En bedömning av produkten kan därför inte göras. Produkten anses därför 
att inte klara kravet 
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BASF MasterAir 100: Otillräcklig information. Produkten finns inte med på 
Sundahus.se och på säkerhetsdatabladet anges endast att det är en ” 
vattenaktig lösning, anjoniska och nonjoniska tensider” (BASF 2013). 
Alkylfenoletoxilat används som tensid och är inte tillåten i O23. Det finns 
risk för att tensiderna i produkten är Alkylfenoletoxilat. Tillverkaren har 
kontaktats för mer information via e-mail, men svarar inte. En bedömning av 
produkten kan därför inte göras. Produkten anses därför inte att klara kravet. 

Undersökt produkt: BASF MasterGlenium SKY 637 

Produkten är enligt tillverkarens hemsida en betongtillsats med samma 
användningsområde som MasterGlenium SKY 558 (BASF 2015b). 
Produkten finns med på Sundahus, där 4 ämnen uppges ingå. Tillverkaren 
har dock valt att inte visa vilka ämnen det rör sig om, men uppger endast 
mängden och R-fraserna. Bedömningen är därför osäker. 

O20 – Klassificering av kemiska produkter: Enligt säkerhetsdatabladet är 
produkten inte märkningspliktig (BASF 2014a). 

Produkten klarar kravet. 

O21 – CMR-ämnen: Enligt uppgifterna på Sundahus.se ingår inga ämnen 
som är carcinogena (R40, R45, R49), mutagena (R46, R68) eller 
reproduktionstoxiska (R60–R64) (Sundahus.se 2015l). 

Produkten klarar kravet. 

O22 – Konserveringsmedel: Det går inte att utvärdera vilka av de ingående 
ämnen som är konserveringsmedel utifrån tillgänglig information. 

Osäkert om produkten klarar kravet. 

O23 – Övriga exkluderade ämnen: Utifrån tillgänglig information, går det 
inte att utvärdera om de ingående ämnen är exkluderade enligt O23. 

Osäkert om produkten klarar kravet. 

O24 – Nanopartiklar i kemiska produkter: Enligt uppgifterna på Sundahus.se 
är förekomsten av nanopartiklar okänd (Sundahus.se 2015l). 

Det är sannolikt att produkten klarar kravet. 

Det är mycket osäkert om produkten vill kunna godkännas för användning i 
det Svanenmärkta huset. 

Undersökt produkt: BASF Master Air 110 

Produkten är enligt tillverkarens hemsida en betongtillsats med samma 
användningsområde som Master Air 100 (BASF 2015a). 
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O20 – Klassificering av kemiska produkter: Enligt säkerhetsdatabladet är 
produkten inte märkningspliktig är ingen faror kända, om föreskrifterna för 
lagring och hantering beaktas (BASF 2011a). 

Produkten klarar kravet. 

O21 – CMR-ämnen: Enligt uppgifterna på Sundahus.se ingår inga ämnen 
som är carcinogena (R40, R45, R49), mutagena (R46, R68) eller 
reproduktionstoxiska (R60–R64) (Sundahus.se 2013c). 

Produkten klarar kravet. 

O22 – Konserveringsmedel: På Sundahus.se anges inget 
konserveringsmedel (Sundahus.se 2013c). 

Produkten klarar kravet. 

O23 – Övriga exkluderade ämnen 

 ECHA:s kandidatlista: Inga av ämnen som uppges ingå på Sundahus.se 
finns på ECHA:s kandidatlista (Sundahus.se 2013c), (ECHA 2015a). 
Dock ingår ett ämne (en ospecificerad tensid) som inte har kunnat 
undersökas. 

 PBT- och vPvB-ämnen: Inga PBT- eller vPvB-ämnen uppges ingå på 
Sundahus.se (Sundahus.se 2013c). Dock ingår ett ämne (en ospecificerad 
tensid) som inte har kunnat undersökas. 

 EU:s prioriteringslista över potentiellt hormonstörande ämnen som ska 
undersökas närmare: Inga av ämnen som uppges ingå i produkten på 
Sundahus, finns i EU:s EDS-databas (Sundahus.se 2013c), (Databas 
laddat ner 2015-11-10 från: 
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/strategy/being_en.h
tm). Dock ingår ett ämne (en ospecificerad tensid) som inte har kunnat 
undersökas. 

 Klorparaffiner: Enligt uppgifterna på Sundahus.se ingår inga 
klorparaffiner (Sundahus.se 2013c). Dock ingår ett ämne (en 
ospecificerad tensid) som inte har kunnat undersökas. 

 Per- och polyflourerade alkylerade föreningar (PFA): Enligt uppgifterna 
på Sundahus.se ingår inga PFA-föreningar (Sundahus.se 2013c). Dock 
ingår ett ämne (en ospecificerad tensid) som inte har kunnat undersökas. 

 Alkylfenoler (APEO): Enligt uppgifterna på Sundahus.se ingår ingen 
Alkylfenoler (Sundahus.se 2013c). Dock ingår en ospecificerad tensid 
som inte har kunnat undersökas. Alkylfenoletoxilat används som tensider 
(Kemikalieinspektionen 2015b), så det finns risk för att den 
ospecificerade tensiden är alkylfenoletoxylat, i vilket fall produkten inte 
klarar kravet. 
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 Bromerade flamskyddsmedel: Enligt uppgifterna på Sundahus.se ingår 
inga bromerade flamskyddsmedel (Sundahus.se 2013c). Dock ingår ett 
ämne (en ospecificerad tensid) som inte har kunnat undersökas. 

 Ftalater: Enligt uppgifterna på Sundahus.se ingår inga ftalater 
(Sundahus.se 2013c). Dock ingår ett ämne (en ospecificerad tensid) som 
inte har kunnat undersökas. 

 Tungmetaller: Enligt uppgifterna på Sundahus.se ingår inget bly, 
kadmium, arsenik, krom eller kvicksilver (Sundahus.se 2013c). Dock 
ingår ett ämne (en ospecificerad tensid) som inte har kunnat undersökas. 

 Flyktiga aromatiska föroreningar: Enligt uppgifterna på Sundahus.se 
ingår inga VOC (Sundahus.se 2013c). Dock ingår ett ämne (en 
ospecificerad tensid) som inte har kunnat undersökas. 

 Organiska tennföreningar: Enligt uppgifterna på Sundahus.se ingår inga 
organiska tennföreningar (Sundahus.se 2013c). Dock ingår ett ämne (en 
ospecificerad tensid) som inte har kunnat undersökas. 

Det är ovisst om produkten klarar kravet. 

O24 – Nanopartiklar i kemiska produkter: Enligt uppgifterna på Sundahus.se 
är förekomsten av nanopartiklar okänd (Sundahus.se 2013c). 

Det är sannolikt att produkten klarar kravet. 

Det är mycket osäkert om produkten vill kunna godkännas för användning i 
det Svanenmärkta huset. 

5.3.18 Rekommendation om information till underentreprenörer och 
tillverkare av prefabricerade byggdelar 

Underentreprenörer och tillverkare av prefabricerade delar bör informeras 
om att ett av målen med byggprojektet är att byggnaden ska Svanenmärkas. 
Det är därför viktigt att använda de kemiska- och fasta byggprodukter som 
är beskrivit här, eller andra produkter som uppfyller Svanens kriterier. Om 
andra produkter väljs, måste produkterna godkännas av GBJ innan de 
används, med undantag för spik och skruv. Följande dokumentation bör 
krävas levererat till GBJ för godkännande: 

 Om ett EU Ecolabel- eller Svanenmärkt produkt väljs: Produktnamn 
och namn på tillverkar av produkten. 

 Om en produkt väljs som inte är EU Ecolabel- eller Svanenmärkt: 
Säkerhetsdatablad för den kemiska produkten och intyg från 
producenten i form av utfylld bilaga 7 och bilaga 8 från 
”Svanenmärkning av småhus, flerbostadshus och byggnader för 
skola och förskola, version 3.0 – Remissförslag till kriterier” 
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5.4 Fasta Byggprodukter och material 

I detta kapitel beskrivs de undersökta produkter som inte ingår i kategorien 
kemiska produkter. 

5.4.1 Hårdboard 

Exempel på Svanenmärkt produkt: Har ej hittat Svanenmärkt hårdboard. 

Produkt som GBJ önskar undersökt: DLH hårdboard, kval B 

Produkten omfattas av O18 – Emissioner av formaldehyd och O30 – 
Ursprung, laglighet och spårbarhet. 

O18 – Emissioner av formaldehyd: Kraven på emissioner av formaldehyd 
ska uppfyllas för skivor som innehåller mer än 3% formaldehydbaserade 
tillsatser. Enligt informationen på byggvarudeklarationen, innehåller 
produkten ingen formaldehyd (DLH 2013). Produkten behöver därför inte 
uppfylla kraven. På byggvarudeklarationen anges dock att produkten har en 
emission av formaldehyd på 0,1 mg/m3/h mätt enligt standard E1 (DLH 
2013). Tillverkaren måste intyga att produkten innehåller mindre än 3% 
formaldehyd, lämpligen vid att fylla i bilaga 6. Om produkten visar sig 
innehålla mer formaldehyd än 3%, måste tillverkaren intyga om storleken på 
emissionerna. Tillverkaren anger i nuläget emissionen i enheten mg/m3/h – 
alltså en emissionshastighet. En omräkning till en av enheterna som används 
av Svanen (till exempel enheten mg/m3) måste då göras av en oberoende 
kompetent tredje-part (Bergman/Svanen 2015a).   

Produkten klarar sannolikt kravet. 

O30 – Ursprung laglighet och spårbarhet: Det anges inga uppgifter om 
träslagets namn i byggvarudeklarationen. Sluttillverkningslandet anges som 
Finland, men ingen uppgifter om råvarans ursprung anges. Ej heller anges 
det om European Timber Trade Regulation (EUTR) uppfylls eller om 
råvaran kommer från trä listad på Convention on International Trade in 
Endangered Species (CITES) bilaga I, II eller III. Tillverkaren måste intyga 
om detta.  

Det är sannolikt att produkten klarar kravet.  

Det är ovisst om produkten kan godkännas för användning i det 
Svanenmärkta huset. 

5.4.2 MDF-skivor 

Exempel på Svanenmärkt produkt: Medite Ecologique 
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Produkt som GBJ önskar undersökt: DLH MDF-board plus 

Produkten omfattas av O18 – Emissioner av formaldehyd och O30 – 
Ursprung, laglighet och spårbarhet. 

O18 – Emissioner av formaldehyd: Kraven på emissioner av formaldehyd 
ska uppfyllas för skivor som innehåller mer än 3% formaldehydbaserade 
tillsatser. Enligt informationen på byggvarudeklarationen, innehåller 
produkten 1% formaldehydbaserat lim (DLH 2012a). Produkten behöver 
därför inte uppfylla kraven. Intyg från producenten att produkten innehåller 
mindre än 3% formaldehyd krävs, enligt Svanens bilaga 6. På 
byggvarudeklarationen anges att produkten har en emission av formaldehyd 
på 0,5 mg/100g mätt enligt perforator metoden (DLH 2012a). Gränsen i O18 
är 5 mg/100g.  

Produkten klarar kravet. 

O30 – Ursprung laglighet och spårbarhet:  

Det anges på byggvarudeklarationen att träspånen kommer från barrträ, men 
inte vilken art, varken med latinsk eller nordiskt namn. 
Sluttillverkningslandet anges som Tyskland, men ingen uppgifter om 
råvarans ursprung anges. Det finns inga uppgifter på byggvarudeklarationen 
om leverantör av träråvaran uppfyller European Timber Trade Regulation 
(EUTR) eller om råvaran kommer från hotade arter enligt CITES listor. 
Tillverkaren måste intyga om detta. 

Det är sannolikt att produkten klarar kravet. 

Produkten anses kunna godkännas för användning i det Svanenmärkta huset. 

Produkt som GBJ önskar undersökt: DLH MDF 

Produkten omfattas av O18 – Emissioner av formaldehyd och O30 – 
Ursprung, laglighet och spårbarhet. 

O18 – Emissioner av formaldehyd: Kraven på emissioner av formaldehyd 
ska uppfyllas för skivor som innehåller mer än 3% formaldehydbaserade 
tillsatser. Enligt informationen på byggvarudeklarationen, innehåller 
produkten 13% formaldehydbaserat lim (DLH 2012b). Produkten måste 
därför uppfylla kraven i O18. Enligt byggvarudeklarationen har produkten 
emission av formaldehyd på upp till 8mg/100g, uppmätt enligt EN120 
metoden (DLH 2012b). Maximalt tillåtna emission i O18 är 5mg/100g för 
MDF-skivor, enligt EN120 metoden.  

Produkten klarar inte kravet. 
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5.4.3 Gipsskivor 

Exempel på Svanenmärkt produkt: Svanenmärkta gipsskivor finns ej. 

Produkt som GBJ önskar undersökt: Siniat GKB Scan 12,5. 

Produkten omfattas av O25 – Exkluderade ämnen i fasta byggprodukter och 
O27 – Ytskikt på golv, tak och väggar. 

O25 – Exkluderade ämnen i fasta byggprodukter:  

 ECHA:s kandidatlista: Inga av ämnen som uppges att ingå i 
produkten på Sundahus.se finns med på listan (Sundahus.se 2014c). 

 PBT-ämnen: I uppgifterna som finns på Sundahus.se uppges inga 
PBT-ämnen (Sundahus.se 2014c). 

 vPvB-ämnen: I uppgifterna som finns på Sundahus.se uppges inga 
vPvB-ämnen (Sundahus.se 2014c). 

 EU:s prioriteringslista över potentiellt hormonstörande ämnen som 
ska undersökas närmare: Enligt uppgifterna på Sundahus.se 
(Sundahus.se 2014c), finns inga ämnen som är med på listan 
(European Commission 2015). 

 Klorparaffiner: Enligt uppgifterna på Sundahus.se finns inga 
högklorerade, kortkedjiga eller mellankedjiga klorparaffiner  i 
produkten (Sundahus.se 2014c). Dock anges det att paraffin vax 
ingår med 0,95 %. Paraffin vax kan vara ett synonym för klorparaffin 
(Katarina Lah 2011). Inget anges om huruvida det rör sig om kort-, 
mellan- eller långkedjiga klorparaffiner. Producenten måste intyga 
om detta. 

 Ftalater: Enligt uppgifterna på Sundahus.se finns inga ftalater i 
produkten (Sundahus.se 2014c). 

 Bromerade flamskyddsmedel: Enligt uppgifterna på Sundahus.se 
finns inget bromerat flamskyddsmedel i produkten (Sundahus.se 
2014c). 

 Tungmetaller: Enligt uppgifterna på Sundahus.se finns inget bly, 
kadmium, arsenik, krom, eller kvicksilver i produkten . 

 Per- och polyflourerade alkylerade föreningar (PFA): Enligt 
uppgifterna på Sundahus.se finns inga PFA-föreningar i produkten 
(Sundahus.se 2014c). 

 Alkylfenoletoxylater (APEO): Enligt uppgifterna på Sundahus.se 
finns inga APEO-ämnen i produkten (Sundahus.se 2014c). 

 Bisfenol-A: Enligt uppgifterna på Sundahus.se finns inget bisfenol-A 
i produkten (Sundahus.se 2014c). 
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 Borföreningar: Enligt uppgifterna på Sundahus.se finns ingen 
borsyra, natriumperborat, perborsyra, natriumborat eller andra 
borföreningar i produkten (Sundahus.se 2014c). 

 Tennorganiska föreningar: Enligt uppgifterna på Sundahus.se finns 
inga tennorganiska föreningar i produkten (Sundahus.se 2014c). 

Det är sannolikt att produkten klarar kravet. 

O27 – Ytskikt på golv, tak och väggar: 

Enligt informationen på Sunadahus.se, ingår inget PVC i produkten 
(Sundahus.se 2014c). 

Produkten klarar kravet. 

Det anses vara sannolikt att produkten kan godkännas för användning i det 
Svanenmärkta huset. 

5.4.4 Glasfiberväv 

Exempel på Svanenmärkt produkt: Svanenmärkt glasfiberväv finns ej. 

Produkt som GBJ önskar undersökt: GBJ har inte angett någon specifik 
produkt. 

Undersökt produkt: Tasso standard glasfiberväv 

Produkten omfattas av krav O25 och O27. 

O25 – Exkluderade ämnen i fasta byggprodukter:  

 ECHA:s kandidatlista: Inga av ämnen som uppges att ingå i 
produkten på Sundahus.se (Sundahus.se 2013g) finns med på listan, 
(ECHA 2015a). 

 PBT-ämnen: I uppgifterna som finns på Sundahus.se uppges inga 
PBT-ämnen (Sundahus.se 2013g). 

 vPvB-ämnen: I uppgifterna som finns på Sundahus.se uppges inga 
vPvB-ämnen (Sundahus.se 2013g). 

 EU:s prioriteringslista över potentiellt hormonstörande ämnen som 
ska undersökas närmare: Enligt uppgifterna på Sundahus.se ingår 
ämnet vinylacetat i tillverkningen, men inte i den färdiga produkten 
(Sundahus.se 2013g). Vinylacetat finns med på listan (European 
Commission 2015). Inga föroreningar tillåts i O25. Tillverkaren 
måste intyga att inget vinylacetat finns i produkten. 
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 Klorparaffiner: Enligt uppgifterna på Sundahus.se finns inga 
högklorerade, kortkedjiga eller mellankedjiga klorparaffiner  i 
produkten (Sundahus.se 2013g) 

 Ftalater: Enligt uppgifterna på Sundahus.se finns inga ftalater i 
produkten (Sundahus.se 2013g). 

 Bromerade flamskyddsmedel: Enligt uppgifterna på Sundahus.se 
finns inga bromerade flamskyddsmedel i produkten (Sundahus.se 
2013g). 

 Tungmetaller: Enligt uppgifterna på Sundahus.se finns inget bly, 
kadmium, arsenik, krom, eller kvicksilver i produkten (Sundahus.se 
2013g). 

 Per- och polyflourerade alkylerade föreningar (PFA): Enligt 
uppgifterna på Sundahus.se finns inga PFA-föreningar i produkten 
(Sundahus.se 2013g). 

 Alkylfenoletoxylater (APEO): Enligt uppgifterna på Sundahus.se 
finns inga APEO-ämnen i produkten (Sundahus.se 2013g). 

 Bisfenol-A: Enligt uppgifterna på Sundahus.se finns inget bisfenol-A 
i produkten (Sundahus.se 2013g). 

 Borföreningar: Enligt uppgifterna på Sundahus.se finns ingen 
borsyra, natriumperborat, perborsyra, natriumborat eller andra 
borföreningar i produkten (Sundahus.se 2013g). 

 Tennorganiska föreningar: Enligt uppgifterna på Sundahus.se finns 
inga tennföreningar i produkten (Sundahus.se 2013g). 

Produkten klarar kravet. 

O27 – Ytskikt på golv, tak och väggar: Enligt informationen på 
Sunadahus.se, ingår inget PVC i produkten (Sundahus.se 2013g). 

Produkten klarar kravet. 

Tillverkaren av Tasso Glasfiberväv valde att tillhandahålla komplett 
dokumentation i form av ifylld bilaga 9 från Svanen och ett intyg om 
klorerad plast. De två intyg bekräftar resultaten av den undersökningen som 
redovisas ovan. Intygen finns bifogat i bilaga 5. 

Produkten kan godkännas för användning i det Svanenmärkta huset. 

5.4.5 Våtrumsgips 

Exempel på Svanenmärkt produkt: Svanenmärkt våtrumsgipsskiva finns 
ej. 

Produkt som GBJ önskar undersökt: Siniat Wet Area Board, WAB, 
13mm, AK 
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Produkten omfattas av O25 – Exkluderade ämnen i fasta byggprodukter och 
O27 – Ytskikt på golv, tak och väggar. 

O25 – Exkluderade ämnen i fasta byggprodukter: Tillräcklig information för 
att bedöma produkten finns ej tillgänglig. Tillverkaren är kontaktats med 
förfrågan om mer information, men svarar ej.  

Produkten anses därför ej att kunna användas i den Svanenmärkta 
byggnaden. 

Undersökt produkt: Norgips Humid Board 13 

Produkten är omfattad av krav O25 – Exkluderade ämnen i fasta 
byggprodukter och O27 – Ytskikt på golv, tak och väggar. 

O25 – Exkluderade ämnen i fasta byggprodukter:  

 ECHA:s kandidatlista: Inga av ämnen som uppges att ingå i 
produkten på Sundahus.se (Sundahus.se 2015m) finns med på listan, 
(ECHA 2015a). 

 PBT-ämnen: I uppgifterna som finns på Sundahus.se uppges inga 
PBT-ämnen (Sundahus.se 2015m). 

 vPvB-ämnen: I uppgifterna som finns på Sundahus.se uppges inga 
vPvB-ämnen (Sundahus.se 2015m). 

 EU:s prioriteringslista över potentiellt hormonstörande ämnen som 
ska undersökas närmare: Enligt uppgifterna på Sundahus.se 
(Sundahus.se 2015m), finns inga ämnen som är med på listan 
(European Commission 2015). 

 Klorparaffiner: Enligt uppgifterna på Sundahus.se finns inga 
högklorerade, kortkedjiga eller mellankedjiga klorparaffiner  i 
produkten (Sundahus.se 2015m). 

 Ftalater: Enligt uppgifterna på Sundahus.se finns inga ftalater i 
produkten (Sundahus.se 2015m). 

 Bromerade flamskyddsmedel: Enligt uppgifterna på Sundahus.se 
finns inga bromerade flamskyddsmedel i produkten (Sundahus.se 
2015m). 

 Tungmetaller: Enligt uppgifterna på Sundahus.se finns inget bly, 
kadmium, arsenik, krom, eller kvicksilver i produkten (Sundahus.se 
2015m) . 

 Per- och polyflourerade alkylerade föreningar (PFA): Enligt 
uppgifterna på Sundahus.se finns inga PFA-föreningar i produkten 
(Sundahus.se 2015m). 

 Alkylfenoletoxylater (APEO): Enligt uppgifterna på Sundahus.se 
finns inga APEO-ämnen i produkten (Sundahus.se 2015m). 
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 Bisfenol-A: Enligt uppgifterna på Sundahus.se finns inget bisfenol-A 
i produkten (Sundahus.se 2015m). 

 Borföreningar: Enligt uppgifterna på Sundahus.se finns ingen 
borsyra, natriumperborat, perborsyra, natriumborat eller andra 
borföreningar i produkten (Sundahus.se 2015m). 

 Tennorganiska föreningar: Enligt uppgifterna på Sundahus.se finns 
inga tennföreningar i produkten (Sundahus.se 2015m). 

Produkten klarar kravet. 

O27 – Ytskikt på golv, tak och väggar: Enligt informationen på 
Sunadahus.se, ingår inget PVC i produkten (Sundahus.se 2015m). 

Produkten klarar kravet. 

Produkten anses kunna godkännas för användning i det Svanenmärkta huset. 

5.4.6 Brunnsmanschett/tätskiktsduk 

Produkt GBJ önskar undersökt: Alfix Brunnsmanschett/tätskiktsduk 

Produkten är en del av Alfix tätskiktssystem och hör ihop med 
tätningsmassan som bedöms i 5.3.11. 

Produkten är omfattad av O25. 

O25 – Exkluderade ämnen i fasta byggprodukter: 

 ECHA:s kandidatlista: Inga av ämnen som uppges att ingå i 
produkten på Sundahus.se finns med på listan (Sundahus.se 2015d), 
(ECHA 2015a). 

 PBT-ämnen: I uppgifterna som finns på Sundahus.se uppges inga 
PBT-ämnen (Sundahus.se 2015d). 

 vPvB-ämnen: I uppgifterna som finns på Sundahus.se uppges inga 
vPvB-ämnen. (Sundahus.se 2015d). 

 EU:s prioriteringslista över potentiellt hormonstörande ämnen som 
ska undersökas närmare: Enligt uppgifterna på Sundahus.se 
(Sundahus.se 2015d), finns inga ämnen som är med på listan 
(European Commission 2015). 

 Klorparaffiner: Enligt uppgifterna på Sundahus.se finns inga 
högklorerade, kortkedjiga eller mellankedjiga klorparaffiner  i 
produkten (Sundahus.se 2015d). 

 Ftalater: Enligt uppgifterna på Sundahus.se finns inga ftalater i 
produkten (Sundahus.se 2015d). 
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 Bromerade flamskyddsmedel: Enligt uppgifterna på Sundahus.se 
finns inga bromerade flamskyddsmedel i produkten (Sundahus.se 
2015d). 

 Tungmetaller: Enligt uppgifterna på Sundahus.se finns inget bly, 
kadmium, arsenik, krom, eller kvicksilver i produkten (Sundahus.se 
2015d). 

 Per- och polyflourerade alkylerade föreningar (PFA): Enligt 
uppgifterna på Sundahus.se finns inga PFA-föreningar i produkten 
(Sundahus.se 2015d). 

 Alkylfenoletoxylater (APEO): Enligt uppgifterna på Sundahus.se 
finns inga APEO-ämnen i produkten (Sundahus.se 2015d). 

 Bisfenol-A: Enligt uppgifterna på Sundahus.se finns inget bisfenol-A 
i produkten (Sundahus.se 2015d). 

 Borföreningar: Enligt uppgifterna på Sundahus.se finns ingen 
borsyra, natriumperborat, perborsyra, natriumborat eller andra 
borföreningar i produkten (Sundahus.se 2015d). 

 Tennorganiska föreningar: Enligt uppgifterna på Sundahus.se finns 
inga tennföreningar i produkten (Sundahus.se 2015d). 

Produkten klarar kravet. 

Produkten anses kunna godkännas för användning i det Svanenmärkta huset. 

5.4.7 Ångspärr 

Exempel på Svanenmärkt produkt: Svanenmärkt ångspärr finns ej. 

Produkt som GBJ önskar undersökt: Kullafolie 

Produkten omfattas av O25. 

O25 – Exkluderade ämnen i fasta byggprodukter: Information om 
produktens kemiska sammansättning finns ej offentligt tillgänglig. 
Tillverkaren fick Svanens bilaga 9 tillsänt för att kunna svara på frågor om 
deras produkt. Staffan Hellsén från Kulla Plast valde att inte fylla bilagan i 
och skriva under, men skriver istället i en e-mail, att produkten inte 
innehåller de ämnen som är listat på Svanens bilaga 9 (Hellsén/Kullaplast 
2015).  

Produkten klarar kravet. Bilagan måste dock fyllas i för att produkten ska 
kunna användas i GBJs Svanenmärkta byggnad. 

Produkten anses kunna godkännas för användning i det Svanenmärkta huset. 
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5.4.8 Vindskyddsduk 

Exempel på Svanenmärkt produkt: Svanenmärkt vindskyddsduk finns ej. 

Produkt som GBJ önskar undersökt: Bison Vindskydd 

Produkten är omfattad av O25. 

O25 – Exkluderade ämnen i fasta byggprodukter: 

 ECHA:s kandidatlista: Inga av ämnen som uppges att ingå i 
produkten på Sundahus.se finns med på listan, (Sundahus.se 2013d) 
(ECHA 2015a). 

 PBT-ämnen: I uppgifterna som finns på Sundahus.se uppges inga 
PBT-ämnen (Sundahus.se 2013d). 

 vPvB-ämnen: I uppgifterna som finns på Sundahus.se uppges inga 
vPvB-ämnen (Sundahus.se 2013d). 

 EU:s prioriteringslista över potentiellt hormonstörande ämnen som 
ska undersökas närmare: Enligt uppgifterna på Sundahus.se 
(Sundahus.se 2013d), finns inga ämnen som är med på listan 
(European Commission 2015). 

 Klorparaffiner: Enligt uppgifterna på Sundahus.se finns inga 
högklorerade, kortkedjiga eller mellankedjiga klorparaffiner  i 
produkten (Sundahus.se 2013d). 

 Ftalater: Enligt uppgifterna på Sundahus.se finns inga ftalater i 
produkten (Sundahus.se 2013d). 

 Bromerade flamskyddsmedel: Enligt uppgifterna på Sundahus.se 
finns inga bromerade flamskyddsmedel i produkten (Sundahus.se 
2013d). 

 Tungmetaller: Enligt uppgifterna på Sundahus.se finns inget bly, 
kadmium, arsenik, krom, eller kvicksilver i produkten (Sundahus.se 
2013d). 

 Per- och polyflourerade alkylerade föreningar (PFA): Enligt 
uppgifterna på Sundahus.se finns inga PFA-föreningar i produkten 
(Sundahus.se 2013d). 

 Alkylfenoletoxylater (APEO): Enligt uppgifterna på Sundahus.se 
finns inga APEO-ämnen i produkten (Sundahus.se 2013d). 

 Bisfenol-A: Enligt uppgifterna på Sundahus.se finns inget bisfenol-A 
i produkten (Sundahus.se 2013d). 

 Borföreningar: Enligt uppgifterna på Sundahus.se finns ingen 
borsyra, natriumperborat, perborsyra, natriumborat eller andra 
borföreningar i produkten (Sundahus.se 2013d). 

 Tennorganiska föreningar: Enligt uppgifterna på Sundahus.se finns 
inga tennföreningar i produkten (Sundahus.se 2013d). 
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Produkten klarar kravet 

Produkten anses kunna godkännas för användning i det Svanenmärkta huset. 

5.4.9 Underlagstakpapp 

Exempel på Svanenmärkt produkt: Svanenmärkt takpapp finns ej. 

Produkt som GBJ önskar undersökt: Mataki MB350 YAP2200 

Produkten omfattas av krav  O25 och O29. Produkten är inte Svanenmärkt, 
men företaget hade ändå en ifylld bilaga från Svanen, som de skickade när 
de blev kontaktad med en fråga kring ftalater. Den är daterad 2011-06-14. 
Svanenbilagan finns ej tillgänglig på Matakis hemsida eller på Sundahus.se, 
varför den bifogas bilaga 6. Produkten bedöms utifrån uppgifterna på 
Sundahus.se och Svanenbilagan. 

O25 – Exkluderade ämnen i fasta byggprodukter:  

 ECHA:s kandidatlista: Inga av ämnen som uppges att ingå i 
produkten på Sundahus.se (Sundahus.se 2013e) finns med på listan, 
(ECHA 2015a). 

 PBT-ämnen: I uppgifterna som finns på Sundahus.se uppges inga 
PBT-ämnen (Sundahus.se 2013e). 

 vPvB-ämnen: I uppgifterna som finns på Sundahus.se uppges inga 
vPvB-ämnen (Sundahus.se 2013e). 

 EU:s prioriteringslista över potentiellt hormonstörande ämnen som 
ska undersökas närmare: Enligt uppgifterna på Sundahus.se 
(Sundahus.se 2013e), finns inga ämnen som är med på listan 
(European Commission 2015). 

 Klorparaffiner: På Svanenbilagan anges det att produkten inte 
innehåller halogenerade paraffiner (Nordic Waterproofing 2011). 
Eftersom klor är en halogen (Hansén 2013), kan det därför 
konstateras att produkten inte innehåller klorparaffiner. 

 Ftalater: Enligt Svanenbilagan ingår inga ftalater i produkten (Nordic 
Waterproofing 2011). 

 Bromerade flamskyddsmedel: Enligt Svanenbilagan ingår inga 
halogenerade flamskyddsmedel i produkten (Nordic Waterproofing 
2011) Brom är en halogen (Hansén 2013) och det kan därför 
konstateras att produkten inte innehåller bromerade 
flamskyddsmedel. 

 Tungmetaller: Enligt Svanenbilagan ingår inget bly, kadmium, 
arsenik, krom, eller kvicksilver i produkten (Nordic Waterproofing 
2011). 
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 Per- och polyflourerade alkylerade föreningar (PFA): Enligt 
Svanenbilagan ingår inga PFA-föreningar i produkten (Nordic 
Waterproofing 2011). 

 Alkylfenoletoxylater (APEO): Enligt Svanenbilagan ingår inga 
APEO-ämnen i produkten (Nordic Waterproofing 2011). 

 Bisfenol-A: Enligt Svanenbilagan, ingår inget bisfenol-A i produkten 
(Nordic Waterproofing 2011). 

 Borföreningar: Enligt Svanenbilagan ingår inga borföreningar i 
produkten (Nordic Waterproofing 2011). 

 Tennorganiska föreningar: Enligt Svanenbilagan ingår inga 
tennorganiska föreningar i produkten (Nordic Waterproofing 2011). 

Produkten klarar kravet. 

O29 – Fasad och tak: Enligt uppgifterna på Sundahus.se innehåller 
produkten inget koppar (Sundahus.se 2013e). 

Produkten klarar kravet. 

Produkten kan godkännas för användning i det Svanenmärkta huset. 

5.4.10 Underlagsfoam för parkettgolv 

Produkt som GBJ önskar undersökt: IMEX Softline ProVent 

Produkten omfattas av krav  O25. 

O25 – Exkluderade ämnen i fasta byggprodukter:  

 ECHA:s kandidatlista: Inga av ämnen som uppges att ingå i 
produkten på Sundahus.se finns med på listan, (Sundahus.se 2015j) 
(ECHA 2015a). 

 PBT-ämnen: I uppgifterna som finns på Sundahus.se uppges inga 
PBT-ämnen (Sundahus.se 2015j). 

 vPvB-ämnen: I uppgifterna som finns på Sundahus.se uppges inga 
vPvB-ämnen (Sundahus.se 2015j). 

 EU:s prioriteringslista över potentiellt hormonstörande ämnen som 
ska undersökas närmare: Enligt uppgifterna på Sundahus.se 
(Sundahus.se 2015j), finns inga ämnen som är med på listan 
(European Commission 2015). 

 Klorparaffiner: Enligt uppgifterna på Sundahus.se finns inga 
högklorerade, kortkedjiga eller mellankedjiga klorparaffiner  i 
produkten (Sundahus.se 2015j). 

 Ftalater: Enligt uppgifterna på Sundahus.se finns inga ftalater i 
produkten (Sundahus.se 2015j). 
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 Bromerade flamskyddsmedel: Enligt uppgifterna på Sundahus.se 
finns inga bromerade flamskyddsmedel i produkten (Sundahus.se 
2015j). 

 Tungmetaller: Enligt uppgifterna på Sundahus.se finns inget bly, 
kadmium, arsenik, krom, eller kvicksilver i produkten (Sundahus.se 
2015j). 

 Per- och polyflourerade alkylerade föreningar (PFA): Enligt 
uppgifterna på Sundahus.se finns inga PFA-föreningar i produkten 
(Sundahus.se 2015j). 

 Alkylfenoletoxylater (APEO): Enligt uppgifterna på Sundahus.se 
finns inga APEO-ämnen i produkten (Sundahus.se 2015j). 

 Bisfenol-A: Enligt uppgifterna på Sundahus.se finns inget bisfenol-A 
i produkten (Sundahus.se 2015j). 

 Borföreningar: Enligt uppgifterna på Sundahus.se finns ingen 
borsyra, natriumperborat, perborsyra, natriumborat eller andra 
borföreningar i produkten (Sundahus.se 2015j). 

 Tennorganiska föreningar: Enligt uppgifterna på Sundahus.se finns 
inga tennföreningar i produkten (Sundahus.se 2015j). 

Produkten klarar kravet. 

Det kan vara värt att notera att produkten innehåller 0,001% Butadien 
(Sundahus.se 2015j), som är ett CMR-ämne (R45, R46) och även en VOC 
(West Virginia department of environmental protection - 2015). Dessa är 
dock inte förbjudna i O25 (Nordisk Miljömärkning 2015). 

Produkten anses kunna godkännas för användning i det Svanenmärkta huset. 

5.4.11 Mineralull 

Exempel på Svanenmärkt produkt: Svanenmärkt mineralull finns ej. 

Produkt som GBJ önskar undersökt: Paroc eXtra 

Produkten omfattas av krav O25. 

O25 – Exkluderade ämnen i fasta byggprodukter:  

 ECHA:s kandidatlista: Inga av ämnen som uppges att ingå i 
produkten på Sundahus.se finns med på listan, (Sundahus.se 2015n) 
(ECHA 2015a). 

 PBT-ämnen: I uppgifterna som finns på Sundahus.se uppges inga 
PBT-ämnen (Sundahus.se 2015n). 

 vPvB-ämnen: I uppgifterna som finns på Sundahus.se uppges inga 
vPvB-ämnen (Sundahus.se 2015n). 
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 EU:s prioriteringslista över potentiellt hormonstörande ämnen som 
ska undersökas närmare: Enligt uppgifterna på Sundahus.se 
(Sundahus.se 2015n), finns inga ämnen som är med på listan 
(European Commission 2015). 

 Klorparaffiner: Enligt uppgifterna på Sundahus.se finns inga 
högklorerade, kortkedjiga eller mellankedjiga klorparaffiner  i 
produkten (Sundahus.se 2015n). 

 Ftalater: Enligt uppgifterna på Sundahus.se finns inga ftalater i 
produkten (Sundahus.se 2015n). 

 Bromerade flamskyddsmedel: Enligt uppgifterna på Sundahus.se 
finns inga bromerade flamskyddsmedel i produkten (Sundahus.se 
2015n). 

 Tungmetaller: Enligt uppgifterna på Sundahus.se finns inget bly, 
kadmium, arsenik, krom, eller kvicksilver i produkten (Sundahus.se 
2015n). 

 Per- och polyflourerade alkylerade föreningar (PFA): Enligt 
uppgifterna på Sundahus.se finns inga PFA-föreningar i produkten 
(Sundahus.se 2015n). 

 Alkylfenoletoxylater (APEO): Enligt uppgifterna på Sundahus.se 
finns inga APEO-ämnen i produkten (Sundahus.se 2015n). 

 Bisfenol-A: Enligt uppgifterna på Sundahus.se finns inget bisfenol-A 
i produkten (Sundahus.se 2015n). 

 Borföreningar: Enligt uppgifterna på Sundahus.se finns ingen 
borsyra, natriumperborat, perborsyra, natriumborat eller andra 
borföreningar i produkten (Sundahus.se 2015n). 

 Tennorganiska föreningar: Enligt uppgifterna på Sundahus.se finns 
inga tennföreningar i produkten (Sundahus.se 2015n). 

Produkten klarar kravet. 

Produkten anses kunna godkännas för användning i det Svanenmärkta huset. 

5.4.12 Grundisolering 

Exempel på Svanenmärkt produkt: Svanenmärkt cellplast finns ej. 

Undersökt produkt: BEWi EPS standard. 

Produkten omfattas av krav O25. Produkten är inte Svanenmärkt, men 
BEWi redovisar intyg i form av bilaga 6 från Svanenmärkning av Småhus, 
flerbostadshus och förskolebyggnader, version 2.5 – alltså en tidigare 
version av det dokumentet som detta examensarbete använder. Intyget är 
daterad 2015-01-08 och används här som underlag för bedömningen, 
tillsammans med byggvarudeklarationen och säkerhetsdatabladet. 
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O25 – Exkluderade ämnen i fasta byggprodukter:  

 ECHA:s kandidatlista: Inga av ämnen som uppges att ingå i 
produkten på byggvarudeklarationen (BEWi 2015b) finns med på 
listan (ECHA 2015a). 

 PBT-ämnen: På säkerhetsdatabladet, under rubriken 
bioackumulering, anges ”bioackumuleras inte” (BEWi 2015c). 

 vPvB-ämnen: På säkerhetsdatabladet, under rubriken 
bioackumulering, anges ”bioackumuleras inte” (BEWi 2015c). 

 EU:s prioriteringslista över potentiellt hormonstörande ämnen som 
ska undersökas närmare: Enligt uppgifterna på 
byggvarudeklarationen (BEWi 2015b), finns inga ämnen som är med 
på listan (European Commission 2015). 

 Klorparaffiner: På dokumentet bilaga 6 – Intyg om oönskade ämnen i 
fasta byggprodukter, anges det att produkten inte innehåller 
halogenerade paraffiner (BEWi 2015a). Klor är en halogen (Hansén 
2013). Följaktigt kan det konstateras att produkten inte innehåller 
klorparaffiner. 

 Ftalater: På dokumentet bilaga 6 – Intyg om oönskade ämnen i fasta 
byggprodukter, anges det att produkten inte innehåller ftalater 
(BEWi 2015a). 

 Bromerade flamskyddsmedel: På dokumentet bilaga 6 – Intyg om 
oönskade ämnen i fasta byggprodukter, anges det att produkten inte 
innehåller ftalater (BEWi 2015a). 

 Tungmetaller: På dokumentet bilaga 6 – Intyg om oönskade ämnen i 
fasta byggprodukter, anges det att produkten inte innehåller bly, 
kadmium arsenik, krom eller kvicksilver (BEWi 2015a). 

 Per- och polyflourerade alkylerade föreningar (PFA): På dokumentet 
bilaga 6 – Intyg om oönskade ämnen i fasta byggprodukter, anges det 
att produkten inte innehåller PFA-föreningar (BEWi 2015a). 

 Alkylfenoletoxylater (APEO): På dokumentet bilaga 6 – Intyg om 
oönskade ämnen i fasta byggprodukter, anges det att produkten inte 
innehåller APEO-föreningar (BEWi 2015a). 

 Bisfenol-A: På dokumentet bilaga 6 – Intyg om oönskade ämnen i 
fasta byggprodukter, anges det att produkten inte innehåller bisfenol-
A (BEWi 2015a). 

 Borföreningar: På dokumentet bilaga 6 – Intyg om oönskade ämnen i 
fasta byggprodukter, anges det att produkten inte innehåller 
borföreningar (BEWi 2015a). 

 Tennorganiska föreningar: På dokumentet bilaga 6 – Intyg om 
oönskade ämnen i fasta byggprodukter, anges det att produkten inte 
innehåller Tennorganiska föreningar (BEWi 2015a). 

Produkten klarar kravet. 
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Produkten anses kunna godkännas för användning i det Svanenmärkta huset. 

5.4.13 Fönster 

Fönster och fönsterdörrar är omfattad av olika krav, beroende på vilka 
material som ingår. Alla fönster måste uppfylla O26. Om 
Fönstret/fönsterdörren är gjort av kompositträ eller trä som impregnerats 
måste även krav O25 uppfyllas. Om fönstret är gjort av aluminium, stål eller 
PVC, måste även O28 uppfyllas. Om fönstret/fönsterdörren är gjort av trä, 
måste även O30 och O31 uppfyllas. Om fönstret/fönsterdörren är 
Svanenmärkt, uppfyller det per definition kraven. 

Exempel på Svanenmärkt produkt: Svenska Fönster – SP Fönster 
Balans+ fönster eller Svenska Fönster – SP Fönster Stabil+ fönster. Båda fås 
som fast- eller öppningsbart fönster. 

Produkt som GBJ önskar undersökt: Uppgiften var att hitta ett fönster 
från NorDan som klarar kraven. Om Nordan inte kan leverera en produkt 
som kan godkännas, kan även Elitfönster eller H-fönster användas. 

Fönstret Ntech Passiv från NorDan fås med båda fast karm och som 
öppningsbart fönster. Ntech Passiv är Svanenmärkta och uppfyller därför per 
definition kraven. Endast produktnamn och namn på tillverkaren krävs som 
dokumentation. 

Elitfönster har tidigare haft Svanenmärkta produkt och det går även att hitta 
bilagor som möjligen har varit använd som dokumentation i ansökan om 
Svanenmärkning på Sundahus.se. 

5.4.14 Fönsterdörr 

Exempel på Svanenmärkt produkt: Svenska Fönster – SP fönster Balans+ 
fönsterdörr eller Svenska Fönster – SP Fönster Stabil+ fönsterdörr. 

Produkt som GBJ önskar undersökt: Uppgiften var att hitta en 
fönsterdörr från NorDan som klarar kraven. Om Nordan inte kan leverera en 
produkt som kan godkännas, kan , även Elitfönster eller H-fönster användas. 

Enligt Eilif Nilsen från Nordan, producerar Nordan även en fönsterdörr i 
serien Ntech Passiv som har identisk uppbyggnad och sammansättning som 
de Svanenmärkta fönstren som beskrivs i 5.4.13 (Nilsen/Nordan 2015). 
Dörren bör därför kunna godkännas, även om den inte är Svanenmärkt. 
Produkten omfattas av krav O26, O28, O30 och O31. Tillverkaren måste 
intyga att kraven uppfylls. 
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Elitfönster kan också vara ett alternativ. Se kommentar om tillgängliga 
Svanen-bilagor i 5.4.13. 

5.4.15 Parkettgolv 

Exempel på Svanenmärkt produkt: Ett flertal golv från Kährs, till 
exempel Ek Siena. 

Produkt som GBJ önskar undersökt: GBJ har angett att de önskar köpa 
golv från Kährs och vill ha ett mattlackerat parkettgolv i 3-stavs ek i 14 mm 
tjocklek.  

Om man väljer filtren ”mattlack”, ”3-stav” och ”ek” på Kährs websida, 
returneras 12 olika golv som resultat (Kährs 2015). Produkterna är: 

 Ek Siena 

 Ek Heidelberg 

 Ek Sorento 

 Ek Cancun 

 Ek Frost 

 Ek Limestone 

 Ek Smoke 

 Ek Ember 

 Ek Lava 

 Ek Condo 

 Ek Abetone 

 Ek Erve 

Alla 12 golv är Svanenmärkta och uppfyller därför per definition kraven. 
Dock finns inga av dem i 14 mm tjocklek. De flesta är 15 mm, utom de sista 
två som är 13 mm. Kährs har inget 14 mm golv på deras websida. 

5.4.16 El-installationsrör 

Exempel på Svanenmärkt produkt: Svanenmärkt installationsrör finns ej. 

Produkt som GBJ önskar undersökt: GBJ har inte angett någon specifik 
produkt. 
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Undersökt produkt: Wendler Halogenfria böjbara elinstallationsrör, HFIR-
New 

Produkten är omfattat av Svanens krav O25. Produkten innehåller en 
ospecificerad flamhärdare, som anges vara halogenfri. Eftersom den anges 
vara halogenfri, tas det inte hänsyn till flamhärdaren i undersökningen 
nedan. Om produkten ska användas i den Svanenmärkta byggnad, måste 
dock tillverkaren intyga att ämnet är tillåtit enligt samtliga kriterierna i O25.  

O25 – Exkluderade ämnen i fasta byggprodukter:  

 ECHA:s kandidatlista: Inga av ämnen som uppges att ingå i 
produkten på säkerhetsdatabladet finns med på listan, (Sundahus.se 
2013h), (ECHA 2015a).  

 PBT-ämnen: Enligt informationen på Sundahus.se innehåller 
produkten inga PBT-ämnen (Sundahus.se 2013h). 

 vPvB-ämnen: Enligt informationen på Sundahus.se innehåller 
produkten ingen vPvB-ämnen (Sundahus.se 2013h). 

 EU:s prioriteringslista över potentiellt hormonstörande ämnen som 
ska undersökas närmare: Inga av ämnen som uppges på Sundahus.se 
(Sundahus.se 2013h) finns med på listan, (European Commission 
2015). 

 Klorparaffiner: Enligt informationen på Sundahus.se innehåller 
produkten inga klorparaffiner (Sundahus.se 2013h). 

 Ftalater: Enligt informationen på Sundahus.se innehåller produkten 
inga ftalater (Sundahus.se 2013h).  

 Bromerade flamskyddsmedel: Enligt uppgifterna på Sundahus.se 
innehåller produkten en ospecificerad halogenfri flamhärdare 
(Sundahus.se 2013h). Brom tillhör gruppen av halogener (Hansén 
2013) och om flamhädaren är fri från halogener, kan det därför 
konkluderas att den är fri från brom. 

 Tungmetaller: Enligt informationen på Sundahus.se innehåller 
produkten inget bly, kadmium, arsenik, krom eller kvicksilver 
(Sundahus.se 2013h). 

 Per- och polyflourerade alkylerade föreningar (PFA): Enligt 
informationen på Sundahus.se innehåller produkten inga PFA-
föreningar (Sundahus.se 2013h). 

 Alkylfenoletoxylater (APEO): Enligt informationen på Sundahus.se 
innehåller produkten inga APEO-ämnen (Sundahus.se 2013h). 

 Bisfenol-A: Enligt informationen på Sundahus.se innehåller 
produkten inget bisfenol-A (Sundahus.se 2013h). 

 Borföreningar: Enligt informationen på Sundahus.se innehåller 
produkten inga borföreningar (Sundahus.se 2013h). 



 

76 

Berkowicz 

 Tennorganiska föreningar: Enligt informationen på Sundahus.se 
innehåller produkten inga tennorganiska föreningar (Sundahus.se 
2013h). 

Produkten klarar kravet.  

Produkten anses kunna godkännas för användning i det Svanenmärkta huset. 

5.5 Resultatsammanfattning av kemiska- och fasta byggprodukter 

I Tabell 7 nedan, ges en översikt över de kemiska och fasta byggprodukter 
som är undersökta i 5.3 och 5.4 och som enligt undersökningen bör kunna 
godkännas för användning i den Svanenmärkta byggnaden. 

I kolonnen ”Kan godkännas” ges författarens uppskattning av chansen för att 
produkten blir godkänd. Står det ”Ja” i kolonnen, betyder det att produkten 
blir godkänd. Antigen är produkten redan Svanenmärkt eller så har ingen 
information hittats som indikerar att produkten inte skulle kunna godkännas. 
Står det ”Sannolikt” betyder det att ingen eller endast mycket lite 
information har dykt upp i undersökningen som indikerar att produkten inte 
skulle kunna godkännas. ”Ovisst” betyder att det finns en eller fler punkt i 
undersökningen, där risken att produkten skulle bli underkänd öppnas. Dock 
anses chansen att produkten blir godkänd fortfarande så hög att det är värt 
att kontakta tillverkaren och begära dokumentation, om produkten önskas 
använd i byggnaden.  

Tabell 7: Sammanfattning av vilka material och produkter som undersökts i 5.3 och 5.4 och som anses 
klara Svanens krav 

Produkt 
/kapitelnummer 

Kategori Svanen-
märkt 

Kan 
godkännas 

Omfattat 
av krav 

Dokumentation 

Danalim Vävlim 
Extra 214 /5.3.1 

Vävlim Ja Ja O20-O24 - 

Casco 
Våtrumssilikon 

4091 /5.3.2 

Silikonfog - Sannolikt O20-O24 Bilaga 7+8, 
Säkerhetsdatablad, beräkning 

av konserveringsmedel 

Beckers Symfoni 
väggfärg /5.3.3 

Inomhusfärg 
vägg 

Ja Ja O20-O24 - 

Jotun Jotaprof 
PVA interiør 

/5.3.3 

Inomhusfärg 
vägg 

Ja Ja O20-O24 - 

Jotun Jotaprof 
Prima Air /5.3.3 

Inomhusfärg 
vägg 

Ja Ja O20-O24 - 

Beckers Symfoni 
takfärg /5.3.4 

Inomhusfärg 
tak 

Ja Ja O20-O24 - 

Jotun Lady 
Våtrum 20 /5.3.5 

Inomhusfärg 
våtrum 

Ja Ja O20-O24 - 



 

77 

Berkowicz 

Produkt 
/kapitelnummer 

Kategori Svanen-
märkt 

Kan 
godkännas 

Omfattat 
av krav 

Dokumentation 

Beckers 
Akrylatfärg Max 

/5.3.6 

Utomhusfärg Ja Ja O20-O24 - 

Lasol 
Alkydgrund 

/5.3.6 

Utomhusfärg 
system 

- Sannolikt O20-O24 Bilaga 7+8, 
Säkerhetsdatablad 

Lasol Fasadmatt 
8000 

Utomhusfärg 
system 

- Sannolikt O20-O24 Bilaga 7+8, 
Säkerhetsdatablad 

Lasol Fasadmatt 
9000 /5.3.6 

Utomhusfärg 
system 

- Sannolikt O20-O24 Bilaga 7+8, 
Säkerhetsdatablad 

Scanox/Jotun 
Trestjerner 

Gulvlakk /5.3.7 

Golvlack Ja Ja O20-O24 - 

Duri Golvlack 
EcoLogic /5.3.7 

Golvlack Ja Ja O20-O24 - 

Beckers Scotte 
LH /5.3.8 

Väggspackel Ja Ja O20-O24 - 

Dalapro 
Lightning Nova 

/5.3.8 

Väggspackel Ja Ja O20-O24 - 

Beckers Scotte 
LF /5.3.9 

Gips/ 
skarvspackel 

Ja Ja O20-O24 - 

Hey’di Proplan 
/5.3.10 

Golvspackel Ja Ja O20-O24 - 

Alfix Planemix 
20 /5.3.10 

Golvspackel - Sannolikt O20-O24 Bilaga 7+8, 
Säkerhetsdatablad, beräkning 

av konserveringsmedel 

Alfix 2K Binder 
/5.3.11 

Tätnings-
massa 

- Ovisst O20-O24 Bilaga 7+8, 
Säkerhetsdatablad, beräkning 

av konserveringsmedel 

Alfix 2K 
Quickcement 

/5.3.11 

Tätnings-
massa 

- Sannolikt O20-O24 Bilaga 7+8, 
Säkerhetsdatablad 

Bostik 
våtrumsspackel 
roll lrv /5.3.12 

Våtrums-
spackel 

- Ja O20-O24 Bilaga 7+8, 
Säkerhetsdatablad, beräkning 

av konserveringsmedel 

Alfix Letfix 
/5.3.13 

Fix - Ovisst 
Innehåller 

Krom 

O20-O24 Bilaga 7+8, 
Säkerhetsdatablad 

Ardex77 /5.3.13 Fix - Sannolikt O20-O24 Bilaga 7+8, 
Säkerhetsdatablad 

Hey´di 
Klinkerfog 

/5.3.14 

Klinkerfog Ja Ja O20-O24 - 

Hey´di Multifog 
/5.3.14 

Klinkerfog Ja Ja O20-O24 - 
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Produkt 
/kapitelnummer 

Kategori Svanen-
märkt 

Kan 
godkännas 

Omfattat 
av krav 

Dokumentation 

Danalim Trälim 
Vinter 465 

/5.3.15 

Trälim - Sannolikt O20-O24 Bilaga 7+8, 
Säkerhetsdatablad, beräkning 

av konserveringsmedel 

Danalim 
TurboTack /0 

Montagelim - Sannolikt O20-O24 Bilaga 7+8, 
Säkerhetsdatablad, beräkning 

av konserveringsmedel 

DLH Hårdboard 
/5.4.1 

Hårdboard - Ovisst O18, O30 Bilaga 6+11, Analysrapport 

Medite 
Ecologique /5.4.2 

MDF-skivor Ja Ja O18, O30 - 

DLH MDF-board 
plus /5.4.2 

MDF-skivor - Sannolikt O18, O30 Bilaga 6+11, Analysrapport 

Siniat GKB Scan 
12,5 /5.4.3 

Gipsskivor - Sannolikt O25, O27 Bilaga 9, Ospecificerad 
dokumentation om PVC 

Tasso standard 
glasfiberväv 

/5.4.4 

Glasfiberväv - Sannolikt O25, O27 Bilaga 9, Ospecificerad 
dokumentation om PVC 

Norgips Humid 
board 13 /5.4.5 

Våtrumsgips - Ja O25, O27 Bilaga 9, Ospecificerad 
dokumentation om PVC 

Alfix 
Brunnsmanschett

/ 
tätskiktsduk/5.4.6 

Brunns-
manschett/ 

tätskiktsduk 

- Ja O25 Bilaga 9 

Kullafolie /5.4.7 Ångspärr - Ja O25 Bilaga 9 

Bison 
Vindskyddsduk 

/5.4.8 

Vindskydds-
duk 

- Ja O25 Bilaga 9 

Mataki MB350 
YAP2200 /5.4.9 

Underlags-
takpapp 

- Ja O25, O29 Bilaga 9, ospecificerad 
dokumentation om koppar 

IMEX Softline 
ProVent /5.4.10 

Underlags-
foam för 
parkett 

- Ja O25 Bilaga 9 

Paroc eXtra 
/5.4.11 

Mineralull - Ja O25 Bilaga 9 

BEWi EPS 
standard /5.4.12 

Grund-
isolering 

- Ja O25 Bilaga 9 

NorDan Ntech 
Passiv /5.4.13 

Fönster Ja Ja - - 

NorDan Ntech 
Passiv /5.4.14 

Fönsterdörr - Ja  - 

Kährs Ek Siena + 
ett flertal andra 

Kährsgolv/5.4.15 

Parkettgolv Ja Ja - - 

Wendler 
Halogenfri böjbar 

HFIR /0 

Installations-
rör 

- Ja O25 Bilaga 9 
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6. Diskussion och slutsatser 

En energiberäkning har gjorts, som visar att huset inte klarar kravet i sin 
nuvarande form. GBJ behöver därför göra justeringar för att uppfylla O4, till 
exempel enligt de förslag som anges i 4.1. En annan möjlighet kan vara att 
minska fönsterytan, något som dock inte har testats beräkningsmässigt. 
Beräkningen som har utförts gäller för det aktuella huset, som byggs i 
klimatzon 4. I andra klimatzoner tillåts en högre energianvändning, men 
utetemperaturerna är då samtidigt lägre. Underlaget för energiberäkningen är 
därför inte det samma som i detta arbete. Om huset i framtiden kommer att 
byggas i andra klimatzoner, måste en ny energiberäkning göras för att 
kontrollera att huset klarar Svanens krav i den aktuella klimatzonen.  

Sammanlagt har 81 produkter undersökts och jämförts med kraven i 
Svanens kriteriedokument inom 33 produktkategorier. Av de undersökta 
produkterna anses 58 kunna godkännas. I tillägg har ett okänt antal 
produkter uteslutits från undersökningen via en inledande screeningsprocess. 
GBJ använder i nuläget både produkter som kan godkännas, och som de 
därför kan fortsätta använda, och produkter som underkännas och som 
därför måste bytas mot andra produkter. Förslag på ersättningsprodukter har 
presenterats i detta arbete.  

Bästa tillvägagångssätt när det gäller kraven i 4 i Svanens kriteriedokument, 
är att jobba med den enskilda produkten och inte fokusera på att ”beta av 
kraven”. Mest effektiva sättet att arbeta på för att få produkterna godkända, 
är att skapa sig en snabb överblick över produkten och om den inte direkt 
blir underkänd, kontakta tillverkaren och begär ifyllning av relevanta bilagor 
och annan dokumentation. Detta arbetssätt kräver dock att den som utför 
undersökningen är väl insatt i Svanens kriteriedokument, så att han/hon har 
grepp om vilka krav produkten omfattas av, har en känsla för vilka ämnen 
som tillhör vilka kemikaliegrupper och vilken dokumentation som krävs. 

Arbetet med undersökningen av produkters innehåll av kemikalier har visat 
att bristfällig information kan försvåra analysen. För många av de kemiska 
produkterna var information om ingående ämnen svår att komma åt. På 
säkerhetsdatabladen och byggvarudeklarationerna rapporteras generellt 
endast det som lagen kräver, men Svanen ställer i många fall högra krav än 
lagen. Därför kan det finnas ämnen i produkterna som Svanen förbjuder, 
men som inte finns med på säkerhetsdatabladen eller 
byggvarudeklarationen. Informationen på Sundahus.se är mer komplett, men 
även här finns problem; dels finns inte alla produkter med i deras databas, 
dels finns det ämnen vars egentliga identitet tillverkaren inte tillåter att 
Sundahus visar. I de fallen rapporteras endast ämnets riskfraser. I fall där 
tillverkaren inte har tillhandahållit komplett information för bedömning, 
eller endast angett en kemikaliegrupp istället för det aktuella kemiska ämnet, 
visas ett s.k. ”worst case”-ämne med dess riskfraser. Problemet är att 



 

80 

Berkowicz 

uppgifter om exakt vilka ämnen som ingår i en produkt ofta är 
affärshemligheter som tillverkaren naturligtvis önskar att skydda. Detta 
försvårar bedömningen och kan leda till att vissa produkter blir underkända, 
även om de egentligen skulle få användas eller att de blir godkända fast de 
borde underkännas.  

6.1 Metoddiskussion 

För en diskussion av validitet och reliabilitet, se 3.4. 

Ett snabbare arbetssätt för att få produkterna godkända som till exempel 
GBJ skulle kunna använda i fortsättningen kunde vara att skapa sig en snabb 
överblick över produkten och om den inte direkt blir underkänd, kontakta 
tillverkaren och skicka relevanta bilagor/begäran om dokumentation. På 
detta sätt elimineras en stor del av informationsinsamlingen och analysen av 
de enskilda ämnen, som är de mest tidkrävande delarna av undersökningen. 
På detta sätt läggs arbetet över på tillverkaren istället. Detta arbetssätt 
kräver, som nämnts i slutsatserna ovan, dock att den som utför 
undersökningen är väl insatt i Svanens kriteriedokument. Många tillverkare 
har varit villiga att hjälpa till med att tillhandahålla information, dock inte 
alla. Och endast en tillverkare valde att fylla i tillsände bilagor för 
dokumentation. Troligtvis skulle det dock vara lättare att få tillverkarna att 
lägga det jobb som krävs för att fylla i bilagor och skriva på 
dokumentationen, om förfrågningen kommer från ett företag som GBJ 
istället för från en student.  

6.2 Resultatdiskussion 

Svanens krav kan kännas tuffa, men de är inte orimligt höga. De siktar på att 
konsumenten ska få en produkt som är lite bättre än de flesta andra 
produkter i samma kategori, sett utifrån en miljö- och hälsomässig 
synvinkel. Svanen anpassar kraven så att det faktiskt går att uppfylla dem. 
Till exempel kommer, enligt Sara Bergman från Svanen, ett undantag för 
ftalaterna DIDP och DINP i fogmassor för fogning på betong, utvändigt på 
byggnaden som har tagits bort i remissdokumentet att återinföras i den 
slutliga versionen av dokumentet (Bergman/Svanen 2015b). Detta eftersom 
produkten som skulle göra det möjligt att uppfylla kravet om att kemiska 
byggprodukter inte alls får innehålla ftalater, inte finns på marknaden än 
(Bergman/Svanen 2015b). Det är mest sannolikt ett medvetet val från 
Svanens sida att ställa realistiska krav framför utopiska, eftersom ett system 
med så höga krav att ingen kan leva upp till dem, troligtvis inte vill ha 
framgång eller genomslagskraft. Man kan se Svanens krav som en slags 
katalysator som hjälper byggsektorn att utvecklas i sitt miljöarbete. Med 
tiden kommer Svanen att ställa allt högre krav, som byggföretagen i sin tur 
kan försöka efterleva och på så sätt utvecklas. 
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Andra studier som motsvarar denna är inte författaren medveten om. Det 
gjordes 2008 en liknande studie som undersökte 3 hus mot Svanens kriterier 
(Lidén och Nordström 2008). Dock användes en tidigare version av Svanens 
kriteriedokument, som naturligtvis inte ställde lika höga krav som det 
dokument som använts i detta arbete. Studierna är därför inte direkt 
jämförbara. Det kan vara intressant att notera att av de punkter där husen i 
Lidén och Nordströms studie underkändes, bedömdes endast en punkt som 
svår att åtgärda, men att husproducenten i fråga ändå inte har Svanenmärkta 
hus i nuläget. 

Byggandet kommer kräva nya rutiner och möjligen nya avtal med 
underleverantörer, för att säkra att alla material och produkt som byggs in i 
huset uppfyller Svanens krav   
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