
 

 

Þegar flutt er í nýtt húsnæði er gott að hafa eftirfarandi umhverfissjónarmið í huga: 

• Við gerum kröfu um orkusparnað, s.s. með tímastýrðri loftræstingu, vatnssparandi krönum og 

notendastýrðri lýsingu. 

• Við gerum kröfu um að umhverfisvottuð efni séu notuð í enduruppbyggingu s.s. málning, 

gólfefni og byggingarplötur. Gott úrval er af Svansvottuðum efnum og efnum með 

Evrópublómsvottun í byggingarvöruverslunum, endilega spyrjist fyrir.  

− Athugið að hægt er að fá Svansvottun á endurbótum á húsnæði, Svansvottun á 

byggingar og BREEAM vottun á byggingar, sjá t.d. efni frá Grænni byggð hér.  

▪ Hér er svo listi yfir Svansvottuð byggingarefni og efni sem samþykkt eru fyrir 

Svansvottaðar byggingar.  

− Upplýsingar um Svaninn og Evrópublómið hér.  

− Upplýsingar um Svansvottun á endurbótum Umhverfisstofnunar hér. 

• Þar sem viðvera er lítil, svo sem á snyrtingum og í geymslum er gott að hafa hreyfiskynjara í stað 

rofa.  

• Gott aðgengi þarf að vera fyrir flokkun (góð og vel merkt ílát sýnileg/vel staðsett).  

• Í mötuneyti og/eða á kaffistofum þarf fólk að hafa aðgang að vaski til að skola umbúðir sem fara 

í flokkun.  

• Gott aðgengi að rafhleðslu fyrir rafbíla starfsmanna og gesta.  

• Huga þarf að hjólandi og gangandi starfsmönnum og gestum.  

− Góð aðstaða til að geyma og læsa hjólum. T.d. hjólabogar fyrir gesti en hjólaskýli fyrir 

starfsmenn. Aðgengi að viðgerðarsetti er kostur. 

− Í hjólaaðstöðu þarf að vera aðgengi að rafhleðslu fyrir hjól og rafhlaupahjól. 

https://www.graennibyggd.is/utgefidefni
http://visthus.is/itarefni/
https://www.ust.is/graent-samfelag/graenn-lifstill/vottanir-og-adrar-merkingar/areidanleg-umhverfismerki/
https://www.reitir.is/is/frettir/reitir-hljota-svansvottun-fyrir-endurbaetur-husnaedis-ust


 

− Góð aðstaða til að fara í sturtu og skipta um föt. Þurrkskápur fyrir blaut föt í aðstöðunni 

og pláss til að geyma íþróttafötin. 

• Endurnotum og endurseljum byggingarefni eftir bestu getu. Hér má finna vettvanga fyrir kaup og 

sölu á notuðu efni:  

− Efnismiðlun Góða hirðisins á endurvinnslustöð SORPU  

− Facebook hópar sem selja byggingarefni: Brask og brall.is, Byggingarefni til sölu/óskast 

− Heimasíður: Bland, Efnisveitan  

− Minnum einnig á Nytjamarkað Grænna skrefa  

 

https://www.facebook.com/Efnismidlungodahirdisins
https://bland.is/
https://www.efnisveitan.is/
https://www.facebook.com/groups/nytjamarkadur

