Svanenmärkt
byggnad

Vad är Svanenmärkning?
Svanen är Nordens officiella miljömärke. Målet med märkningen är att minska den
totala miljöpåverkan från produktion och konsumtion.
Svanens styrka är att den tittar på helheten – vilket gynnar både människor, miljö och
jordens resurser. Det betyder att hela livscykeln från råvara till produktion, användning,
bortskaffande och återvinning ingår i bedömningen när kraven för Svanen fastställs.
Miljömärkning Sverige, som ansvarar för Svanen i Sverige, kontrollerar och certifierar
alla Svanenmärkta produkter och tjänster. Genom dokumentation och kontroll säkerställs att Svanens strikta krav uppfylls.
Svanen står för:
... strikta miljökrav – i alla relevanta stadier av en produkts livscykel
... strikta krav på kemikalier till förmån för miljön och din hälsa
... skärpta krav för att skapa en hållbar utveckling
... certifiering och kontroll så att du kan vara säker
Läs mer om Svanen på vår webbplats www.svanen.se
Bättre för miljön. Bättre för dig.

Svanenmärkta byggnader. Bättre för miljön. Bättre för dig.
En Svanenmärkt byggnad är ett bra val både för miljön och för de människor som ska vistas

i den eftersom den klarar strikta krav under hela dess livscykel. Det betyder att den uppfyller
Svanens krav för både material, byggprocess, användningsfas samt avfalls- och återvinningsfas.
Detta innebär att en Svanenmärkt byggnad kännetecknas av:
Låg energiförbrukning, inkl. premie för förnybar energi. Detta säkerställer låg klimatpåverkan
under hela byggnadens livslängd och låga framtida energiräkningar.
Bra inomhusklimat med krav på bl.a. ventilation, dagsljus, fuktskydd och emissioner av skadliga kemikalier. Detta är en mycket viktig faktor för att säkerställa en hälsosam och behaglig
inomhusmiljö.
Lever upp till stränga krav på miljö- och hälsofarliga ämnen i både byggnadsmaterial och
kemiska byggprodukter. Det vill säga krav på allt från färger och tätningsmedel till isolering,
ångspärr och golv. Detta innebär bl.a. att bisfenol A inte är tillåtet i en Svanenmärkt byggnad
och att inre ytor som golv och väggar inte får innehålla PVC.
Uppfyller strikta krav för hållbart, certifierat trä. Nordisk Miljömärknings träkrav
säkerställer att träet i byggnadens konstruktioner kommer från hållbart förvaltade skogar och
är lagligt avverkat. Vi strävar efter att stoppa avskogningen som orsakar stora förluster av
biologisk mångfald, markerosion och såväl lokal som global klimatpåverkan.
Granskad av opartisk tredje part. Både byggprocessen och den slutförda konstruktionen
kontrolleras av en oberoende tredje part (Miljömärkning Sverige) för att säkerställa att
processen, materialen och byggnaden uppfyller strikta miljö- och kvalitetskrav. Dessutom
kontrollerar en oberoende byggnadsexpert den totala kvaliteten på byggherrens arbete genom
att granska färdigbyggda byggarbeten. Styrningen säkerställer en hög kvalitet och minimerar
risken för klassiska fel, t.ex. fuktproblem. Detta resulterar i både en sund byggnad
och en solid investering för byggaren.
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