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Hvorfor begrænse kemikalieforbrug i byggeri?
Byggeindustrien er en af de store forbrugere af
kemiske stoffer og produkter i Danmark. Kemikalier i
byggeri kan påvirke arbejdsmiljøet både i forbindelse med produktion af byggematerialer og for medarbejdere, som er involverede i selve opførelsen af
byggeriet. Desuden kan kemiske stoffer fra byggematerialer afdampe og f.eks. skabe dårligt indeklima
i den efterfølgende driftsfase for bygningen. Det
ydre miljø påvirkes ligeledes gennem produktion af
materialer samt gennem håndtering og bortskaffelse af byggeaffald.
Byggerier med særlige krav til materialevalg får
stadig større opmærksomhed og er ikke længere
forbeholdt de få. Flere kommuner er begyndt at stille krav om mere bæredygtigt byggeri – ofte med
energikrav og i nogle tilfælde også med krav om
minimering af brugen af farlige kemiske stoffer og
produkter.
I Herfølge ved Køge har projektet ”Fremtidens
parcelhus” vist en række eksempler på miljøvenlige
huse i hvert deres design. Husene lever alle op til
Svanemærkets krav til småhuse – herunder krav om
anvendelsen af PVC, træimprægnering, tungmetaller, bromerede flammehæmmere m.m. I Stenløse
Syd har Egedal Kommune valgt at forbyde anvendelsen af PVC og trykimprægneret træ i de nye byggerier. Dette er gjort ved, at kommunen har købt
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jorden og efterfølgende tinglyst forbudene som servitutter på grundene inden videresalg. Albertslund
Kommune har ligeledes et forbud mod anvendelse
af PVC og trykimprægneret træ i byggeri, hvor de
selv er bygherre og et ønske om anvendelse af miljømærkede produkter, hvis muligt.
Ved flere byggerier på Fyn er der udført kemikaliestyring ved hjælp af KEMIguiden og derved opnået
overblik over de kemiske stoffer, der anvendes i byggeprocessen. Kemikaliestyringsværktøjet er udviklet
og ejes af en række af de regionale miljønetværk,
herunder MiljøForum Fyn.
I DR-byggeriet i Ørestaden arbejdes der med en
positivliste over kemiske produkter omfattende
fugemasser, malinger og gips. Kun produkter godkendt af sikkerhedsgruppen må anvendes på byggepladsen.
Arbejdet med kemikaliebegrænsning og substitution kan altså foregå på mange måder og på
mange niveauer.
De senere år har Danmark oplevet en stor
opblomstring af nybyggerier. De kommende år vil
der være behov for omfattende renoveringsarbejde
på den ældre del af bygningerne i landet. Opmærksomheden på anvendelsen af kemikalier er lige relevant i begge situationer.
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Mod nye krav i lovgivningen
Ifølge arbejdsmiljøloven er det lovpligtigt at erstatte farlige kemiske stoffer og produkter med mindre
farlige, men ofte har det vist sig svært for tilsynsmyndighederne at kontrollere. Arbejdstilsynet kan
dog forlange dokumentation for, at udskiftning af
produktet med et mindre farligt ikke kan foretages.
Sædvanligvis vil det sige, at man har indhentet tilbud fra 3 væsentlige leverandører på området, og
disse ikke har kunnet tilbyde rimelige alternativer til
opgaven. Anvendes farlige produkter skal disse
mærkes med fareklasse, og der skal altid være en
arbejdspladsbrugsanvisning, som beskriver, hvordan
produkterne anvendes, og hvordan man forebygger
skader.
Implementeringen af den nye EU-kemikalielovgivning REACH forventes med tiden at føre til yderligere begrænsninger og forbud mod særligt problematiske stoffer. REACH trådte i kraft i 2007 og vil
indføre stigende krav til kemikalier, indtil implementeringen er fuldført i 2018. Allerede nu er der nye
regler for sikkerhedsdatablade og videregivelse af
informationer i leverandørkæden, og fra 1.6.2008 er
producenter og importører forpligtede til præregistrering af kemiske stoffer. Professionelle brugere af
kemiske stoffer og produkter skal sikre sig, at deres
anvendelse af et konkret kemikalie/kemisk produkt
er registeret, dvs. om anvendelsen falder inden for,
hvad producenten/importøren har angivet, at de
pågældende stoffer og produkter kan anvendes til.
For virksomheder og alle i byggebranchen er det
derfor nødvendigt at få overblik over, hvilke kemiske
stoffer der indgår i deres arbejdsprocesser. På denne
måde kan man gøre sin virksomhed parat til at
møde de nye krav.
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Hvem kan gøre noget og hvordan?
Med denne pjece ønsker vi at give inspiration til,
hvordan kemikaliestyring og begrænsning af uønskede kemiske stoffer kan foregå inden for byggeriet. Vi vil vise, hvor bygherre, rådgiver, entreprenører
og håndværkere kan påvirke kemikalieforbruget.
Desuden vil vi præsentere forskellige værktøjer og
mærkningsordninger, der kan benyttes i arbejdet
frem mod et bedre arbejdsmiljø, et bedre indeklima
og et bedre ydre miljø.
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BYGHERRE + rådgiver

Aktører i byggeriets
faser
Idé

BRUGEREN

Projektering

Drift

RÅDGIVER
+ bygherre

Udførelse

RÅDGIVER + ENTREPRENØR
OG HÅNDVÆRKER

Beslutningskompetencen
i de forskellige faser af
byggeriet.

Byggeriets parter
Bygherrens muligheder:
Allerede før idéen til et nyt byggeri opstår, er det
hensigtsmæssigt for bygherren at medtage kemikalier i sin politik for sin virksomhed/organisation.
Mange private og offentlige virksomheder har i
mange år haft indkøbspolitikker, hvor miljø og
arbejdsmiljø indgår. En bygherre bør ligeledes minimere miljøbelastningen i forbindelse med anlæg og
drift – de offentlige er endda direkte forpligtet hertil
i flg. Miljøbeskyttelsesloven.
Mulighederne for at stille krav til begrænsning
af kemikalieforbruget er størst i starten af et byggeprojekt. Her har bygherren frihed til at stille en
række krav uanset om bygherren er offentlig eller
privat, stor eller lille, og uanset om der er tale om
nybyggeri eller renovering af eksisterende bygninger. Disse muligheder for påvirkning af byggeriet
mindskes i takt med at byggeprocessen skrider
frem. Krav opstillet af bygherren fra starten kan få
indflydelse på valget af rådgiver og entreprenør.
Krav til kemikalieforbruget kan opstilles på
mange måder. Der kan f.eks. laves en positivliste
over stoffer/produkter/materialer, som er tilladt.
Eller det kan kræves, at produkter og materialer
lever op til bestemte kriterier som beskrevet i f.eks.
svanemærkningen eller indeklimamærkningen.

UØNSKEDE KEMI KALI ER I BYGGER I

Kravene kan udformes som negativlister over stoffer/produkter/materialer, der ikke må anvendes –
eller endelig som forbud mod, at stoffer opført på
bestemte officielle kemikalielister indgår i byggeriets faser (f.eks. Miljøstyrelsens liste over uønskede
stoffer eller arbejdstilsynets liste over kræftfremkaldende stoffer).
Det er her i programfasen, at der er størst mulighed for at påvirke byggeriets brug af kemikalier.
Programfasen foregår i et samspil mellem bygherren og rådgiverne. I de tilfælde, hvor bygherren ikke
kan forventes at være ekspert på området, må rådgiveren træde til for at opstille de relevante krav.
Rådgivers muligheder:
Rådgiver er ofte med i programfase, projekteringsfase og til en vis grad i byggefasen, og har et overordnet samlet overblik over byggeriet. Derfor spiller
rådgiver en central rolle i at sikre begrænsning af
uønskede kemikalier i byggeri. Rådgiver har i mange
tilfælde en tættere kontakt til entreprenør og håndværker end både bygherre og bruger og kan derfor
bedre følge detaljerne i materiale- og produktbehov.
I mange tilfælde vil rådgiveren derfor være eksperten, der kan vejlede bygherre om, hvordan realistiske
krav til håndtering af kemikalieforbruget kan stilles
og udføres.
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Ingeniøren: Eksempelvis bør ingeniøren undgå, at
krav til f.eks. lang levetid pr. automatik leder til krav
om anvendelse af farlige stoffer, men først undersøge om de pågældende egenskaber kan opnås med
mindre farlige stoffer, mere miljøvenlige konstruktioner, hensigtsmæssigt vedligehold eller, om levetiden på et givent bygningselement passer til de øvrige dele af bygningen.
Arkitekten: Bør f.eks. være opmærksom på ikke at
stille designkrav, som medfører unødig brug af
kemiske produkter eller materialer, der er fremstillet
med brug af uønskede kemikalier, eksempelvis i forbindelse med ønsker til specielle overflader på gulve
og vægge. Det vurderes generelt, at undgåelse af
farlige stoffer kan forenes med ønsket om smukt
arkitektonisk design. Samtidig bør arkitekten overveje alternative anvendelsesmuligheder for bygningen, når den tiltænkte brug er tilendebragt, ligesom
mulighederne for en miljømæssig hensigtsmæssig
adskillelse og bortskaffelse af bygningen inkl. affaldet bør indgå i design-fasen
Entreprenørens og håndværkernes muligheder:
De udførende parter bør stille krav om, at der er
visse former for arbejde, man ikke udfører af hensyn
til medarbejdernes arbejdsmiljø eller det ydre miljø.
Denne holdning ligger på linie med arbejdspladser,
der vedtager grønne politiker for medarbejdernes
aktiviteter og for f.eks. indkøb af miljøvenlige pro-
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dukter. Påvirkningsmuligheden er mindre i udførelsesfasen end i de forrige faser, især hvis det står
præcist beskrevet hvilke materialer og produkter,
der skal bruges. Her må entreprenøren markere sin
holdning tidligt i dialogen med bygherre, allerede i
udbudsrunden, og påpege, hvis der er stoffer eller
materialer, man ikke ønsker at arbejde med. I denne
sammenhæng kan entreprenøren også gøre bygherre og rådgiver opmærksom på mulige alternativer.
Brugerne:
Ønsker og krav til f.eks. byggeriets udseende kan
medføre anvendelse af uønskede kemiske stoffer,
det kan f.eks. være ønsket om indvendige blanke
mure eller højglans gulve. Ofte har brugeren ikke
kendskab til konsekvenserne af deres ønsker/krav.
Her må byggeriets fagfolk påpege de uheldige konsekvenser af brugerens ønsker og foreslå alternative
og mere miljøvenlige muligheder. I andre tilfælde vil
der være et klart ønske hos de kommende brugere
af en bygning om, at det færdige byggeri skal have
et sundt indeklima eller, at byggeriet har så lille en
miljøbelastning som muligt. Denne type brugere vil
oftere være villige til at betale mere for et miljøvenligt byggeri, som er sundt og giver en god samvittighed. Det er vigtigt, at den kommende bruger
fremkommer med sine ønsker, så byggeriets parter
motiveres til at indarbejde disse krav i kommende
byggerier og renoveringsarbejder.
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VÆRKTØJER

Forsiden af det web-baserede
værktøj Dansk Kemidatabase.

Dansk Kemidatabase
Dansk Kemidatabase er et web-baseret IT-værktøj,
der bl.a. kan anvendes til at skaffe overblik over de
kemiske produkter, som anvendes i en virksomhed
eller på en byggeplads. En indbygget farlighedsklassificering med farvekoder giver et hurtigt overblik
over, hvor farlige egenskaber de forskellige produkter har i forhold til arbejdsmiljø og det ydre miljø.
Værktøjet giver samtidig mulighed for at sammenligne farligheden af forskellige produkter og
kan dermed bruges som et prioriteringsværktøj. Ved

sammenligning med andre produkter i databasen
kan man få ideer til substitution af farlige kemiske
produkter med mindre farlige. ALECTIA (tidligere
Dansk Arbejdsmiljø) står for opdatering af Dansk
Kemidatabase.
Farlighedsklassificeringen af produkter sker på
baggrund af fareklasser (de kendte firkanter med
sorte angivelser på orange, med betegnelserne
ætsende, sundhedsskadelig, lokalirriterende, giftig
osv.) samt tilhørende risikosætninger (R-sætninger).

Klassificeringen opdeler produkter i tre kategorier:

• Mindre farlig, •• Farlig, ••• Meget farlig
Signatur
Kategori
Fareklassificering
•
••
•••

Tilhørende risikosætninger

Mindre farlig

Ingen

Ingen

Farlig

Ætsende
Sundhedsskadelig
Lokalirriterende
Miljøfarlig

R34
R20-21-22-65-67, R48/20-21-22
R36-37-38-41-66
R50-51-52-53-52/53
- og produkter der indeholder >0,2 % af et stof fra
Arbejdstilsynets grænseværdiliste.

Meget farlig

Meget giftig
Giftig
Ætsende
Sundhedsskadelig
Lokalirriterende
Miljøfarlig

R26-27-28, R39/26-27-28
R23-24-25-48/23-24-25-39/23-24-25, R45-46-49-60-61,
R35
R42, R40-62-63-64-68
R43
R50/53-51/53-59
- og produkter der indeholder > 0,1 % af et stof på
Arbejdstilsynets liste over stoffer som anses for
kræftfremkaldende.
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Desuden tages der hensyn til indholdet af opløsningsmidler (opført på Arbejdstilsynets grænseværdiliste) og indhold af kræftfremkaldende stoffer
(Arbejdstilsynets liste over stoffer som anses for
kræftfremkaldende).
Det ses at stoffer, som f.eks. tilhører fareklasen
”ætsende” kan være både gule og røde afhængig af
hvilke R-sætninger, der er knyttet til.
Inden for bygge- og anlægssektoren indeholder
Dansk Kemidatabase i dag informationer og fareklassificeringer af ca. 4000 produkter med tilhørende leverandørbrugsanvisninger, som man kan
benytte sig af som medlem (databasen kræver
login-adgang). Den enkelte virksomhed udvælger
sine produkter fra produktlister i databasen. De
udvalgte produkter kan organiseres overskueligt
f.eks. efter, hvor de bruges i virksomheden eller på
byggepladsen. En typisk byggevirksomhed kan finde
75 % af sine kemiske produkter i databasen.
Et nyt produkt kan tilføjes efter indsendelse af
leverandørbrugsanvisning til ALECTIA, hvor en kemiker vurderer produktet og medfølgende informationer. På denne baggrund klargøres desuden arbejdspladsbrugsanvisninger, som kun mangler udfyldelse
af lokale informationer om bl.a. opbevaring af produktet, værnemidler, brandslukningsmateriel og
affaldshåndtering.
Når produktet fareklassificeres med farvekoderne, skal brugeren efterfølgende selv ind og læse om
produktet i databasen for at vide, hvorvidt farlig-

Dansk Kemidatabase er et værktøj, der kan bruges af flere aktører i byggeprocessen. Såvel rådgiver, entreprenør, håndværker som leverandør
kan hermed tjekke de enkelte byggeprodukter
og finde muligheder for substitution til mindre
farlige produkter.

hedsvurderingen skyldes ydre miljø eller arbejdsmiljø. Ud fra produktlisterne i databasen kan man se
vurderingen af sit eget produkt og evt. sammenligne det med vurderingen af et lignende produkt,
man kunne erstatte det med.
Substitutionseksempel:
I kemidatabasen kan man under produkttypen
”Bitumenemulsioner/-opløsninger” finde Icopal
)
murasfalt, der vurderes som ”meget farlig” (
på baggrund af risikosætningen R51/53 (miljøfarlig).
Produktet har flere risikosætninger, pga. såvel dets
sundhedsskadelige (R48/20) og lokalirriterende
(R66) egenskaber og produktet har MAL-koden 2-1.
Man kan derimod vælge at udskifte Icopal murasfalt
med Icopal 2000 murasfalt. Dette produkt vurderes
som ”mindre farlig” ( ), har ingen R-sætninger og
MAL-koden 1-1. Det vil derfor være et godt valg både
af hensyn til det ydre miljø og til arbejdsmiljøet.

•••

•

Se mere på: www.dansk-kemidatabase.dk

Opslag i Dansk Kemidatabase på murasfalt, her særligt Icopal-produkterne.
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KEMIguiden angiver hvilke
kemikalielister, indholdsstofferne
befinder sig på.

KEMIguiden
KEMIguiden er et IT/Web-baseret værktøj, der kan
skabe overblik over, hvorvidt kemiske produkter, der
overvejes anvendt eller som allerede er anvendt i et
byggeri, indeholder farlige stoffer.
KEMIguiden er siden 2004 med succes anvendt i
flere byggesager på Fyn.
KEMIguiden kan bruges af både rådgiver, entreprenør, håndværker og leverandør til at tjekke de
enkelte byggeprodukter og sætte fokus på substitution af de mest farlige. Bygherrens ønske om, at der
i byggeriet ikke må bruges stoffer, som er på
bestemte kemikalielister, f.eks. Listen over uønskede
stoffer fra Miljøstyrelsen, kan nemt eftervises.
På de officielle kemikalielister kan kemiske stoffer være optaget ud fra deres sundheds- eller miljøskadelige effekter. Listerne stammer bl.a. fra EU,
Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet. Nogle af listerne
bygger derfor på internationale regler, andre på rent
danske. Nogle retter sig mod det ydre miljø og
andre mod arbejdsmiljøet. Et enkelt stof kan være
optaget på flere lister. KEMIguiden vil angive, hvilke
lister de forskellige kemiske stoffer befinder sig på.
Byggeriets parter indtaster alle de kemiske produkter, samt deres indholdsstoffer, der agtes
anvendt i byggeriet. Oplysningerne kan findes i
leverandørbrugsanvisningerne fra de påtænkte
materialeleverandører og vil ofte være kendt fra tidligere byggerier. En så fyldestgørende indholdsdeklaration som muligt er at foretrække. Ved at angive
hvor på byggepladsen, man benytter det kemiske
produkt (eventuelt opdelt i underentrepriser el.
fagentrepriser), kan man se hvor i projekteringsfa-
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sen og på byggepladsen, det kan være værd at
sætte ind.
Når alle ens produkter er indtastet giver KEMIguiden en oversigt over, hvorvidt de benyttede
produkter indeholder stoffer fra kemikalielisterne.

Produkter, der indeholder stoffer, som er på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer (LOUS) eller på
921-listen (liste over udledning af visse farlige stoffer til vandløb, søer eller havet), angives med rødt
og er de allerførste, der bør substitueres (udskiftes)
med produkter, der er mindre problematiske. Men
der skal også kigges på de produkter, der bliver markeret med gult . Den gule farve omfatter f.eks. produkter indeholdende stoffer på effektlisten.
Effektlisten omfatter stoffer fra bl.a. EU´s liste over
farlige stoffer (LOFS), listen over hormonforstyrrende stoffer samt stoffer, der mistænkes for at være
giftige, svært nedbrydelige eller bioakkumulerende,
dvs. ophobes i levende organismer. Stofferne på
denne liste kan være ligeså problematiske som stofferne på LOUS, men de anvendes blot i mindre
mængder i Danmark. Det er derfor vigtig ikke at
substituere et produkt mærket med rød til et produkt indeholdende stoffer fra Effektlisten (mærket
gul). Såvel ”gule” som ”røde” produkter indeholder
farlige og uønskede stoffer. Hvis bygherren på forhånd har frabedt sig uønskede kemikalier fra officielle lister, må der således hverken anvendes produkter fra den røde eller gule kategori.
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Kemikalieoversigten i KEMIguiden viser en rangordning af produkterne efter farve (og dermed
kemikalielister). Siden viser også mængden af
oplysninger om de enkelte produkter (√) samt
en angivelse af uønsket/problematisk/håndterbarhed (UPH).

Den blå farve viser, at produktet indeholder stoffer,
som kan være farlige og er på EU´s liste over farlige
stoffer (LOFS). Denne liste indeholder ca. 8000 stoffer og stofgrupper. Disse stoffer er vurderet og klassificeret efter fælles EU-regler og skal mærkes af
producenter eller importører, så brugeren kan se,
hvordan de kan anvendes på en sikker måde.
Den grå farve indikerer enten, at produktet ikke
indeholder problematiske stoffer eller, at der ikke er
tilstrækkelige oplysninger om produktet. Mængden
af tilgængelige oplysninger ses på antallet af flueben: √√= der er mange oplysninger, √= der er kun få
oplysninger, ingen √= manglende information. Det
er vigtigt at være opmærksom på, at hvis et produkt
markeres gråt og mangler flueben, skal man ikke
opfatte produktet som uproblematisk, men derimod
som et produkt man ikke ved tilstrækkeligt om. Det
kan være grund nok til at undgå stoffet.
Udover farvemarkeringen af produkterne bliver
det også angivet, hvorvidt produktet er uønsket,
problematisk eller håndterbart ud fra såvel eksterne
Det kræver ingen kemividen på forhånd at
benytte KEMIguiden, og resultaterne kan bruges direkte som dokumentation over for bygherre og i en eventuel miljøredegørelse for det
pågældende byggeri.

KEMIguiden kan hjælpe i en prioritering af,
hvilke produkter der bør fokuseres på først,
hvis man ønsker at rydde ud i anvendelsen
af de miljø- eller sundhedsskadelige stoffer.
KEMIguiden er et værktøj, der kan bruges
af flere aktører i byggeprocessen. Både rådgiver, entreprenør, håndværker og leverandør kan tjekke de enkelte byggeprodukter
og sætte fokus på substitution af de mest
farlige.

miljøhensyn som arbejdsmiljøhensyn. Det angives
med et U, P eller H. Der findes en rapport-/oversigtsfunktion for denne markering.
Der er en lang række andre rapportmuligheder i
KEMIguiden, f.eks. kemikalieoversigt, indholdsstofoversigt, arbejdspladsbrugsanvisning osv.
KEMIguiden opdateres løbende i forhold til
kemikalielisterne. De regionale miljønetværk, der
ejer guiden, afholder løbende kurser i brug af systemet. Enkelte støtter deres medlemsvirksomheder
med hjælp til kemikaliestyringen. Alle kan anvende
den åbne del af KEMIguiden til check af enkelt-stoffer i forhold til kemikalielisterne. En systematisk
kemikaliestyring med KEMIguide udover prøveperioden forudsætter login, som fås ved henvendelse til
det regionale miljønetværk.
Se mere på www.kemiguiden.dk og www.mf-fyn.dk.
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Svanemærkning af småhuse og af kemiske byggeprodukter
Brugen af svanemærkede
produkter er endnu en
måde at sikre et mindsket
forbrug af farlige kemikalier på. Det er også muligt
at tage skridtet fuldt ud
og bygge et helt hus, der
er svanemærket. Mærket
er anerkendt blandt mange forbrugere. Med det
mærke på produktet eller byggeriet viser man forbrugeren, at der er taget hensyn til såvel sundhed
som det ydre miljø. Miljømærkning Danmark giver
en virksomhed licens og dermed retten til at få og
bruge mærket ud fra nogle præcise kriterier.
Kriterierne strammes jævnligt op, typisk hvert 3. år.
Hermed sikres, at mærket kun gives til bygninger/
produkter, der er blandt de bedste på markedet. I
øjeblikket findes der kriterier for svanemærkning af
småhuse (dvs. parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse). Kriterier for kemiske byggeprodukter forventes
vedtaget i slutningen af maj 2008. Retningslinier
for etageboliger og institutioner er under udarbejdelse.
Svanemærkede huse
Ved bygning af et svanemærket hus stilles der både
krav til materialerne og til husets energiforbrug. Der
er i dag 19 licenshavere dvs. firmaer, der kan bygge
et svanemærket parcel- el. rækkehus. Svanen er et
livscyklusmærke, dvs. det stiller krav til produkterne
i hele produktionsfasen til og med bortskaffelse af
affald i forbindelse med opførelsen af huset. Dog
stilles ikke direkte krav i forbindelse med nedrivning
og bortskaffelse af selve huset.
Den nuværende svanemærkning af huse, version
1, gælder frem til 2010, hvorefter en revideret version
træder i kraft.
Kravene er opdelt på absolutte krav (inkl. forbud)
og fleksible krav, hvor man skal samle et antal point.
De fleksible krav behøver altså ikke alle at være
opfyldt, hvis man blot lever op til særligt strenge
krav på andre områder.
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Følgende krav kan nævnes i forhold til kemikalier (se www.ecolabel.dk for Kriteriedokumentet):
• Forbud mod PVC i indvendige vægge, gulve
og lofter – bortset fra vådrum. Der er point,
hvis PVC undgås i vådrum. Vinduer må max.
indeholde 3 vægt-% PVC.
• Indendørs lim, farve, lak og gulvolier skal
mht. flygtige organiske forbindelser, tungmetaller og fareklassificering leve op til kravene i EU blomsten (det europæiske miljømærke).
• Spartel, flydespartel, fugemasse o.lign. må
ikke indeholde epoxyharpiks og må kun
indeholde små koncentrationer af tinorganiske forbindelser.
• Træimprægnering må ikke indeholde stoffer der klassificeres som kræftfremkaldende
(risikosætningerne R45, R49, R40), mutagene (R46, R68) eller reproduktionsskadelige
(R60, R61, R63), arsenik, krom, tinorganiske
forbindelser, bor eller kreosotolier.
• Kravene for afgivelse af formaldehyd fra
træbaserede produkter lægger sig op ad
Dansk Indeklimamærke
• Faste tætningsprodukter må ikke indeholde
Bisfenol A, Blyfosfat, DEHP (en phthalat),
bromerede flammehæmmere, monoakrylamid, benzo(a)pyren samt benzo(b)pyren.
• Isoleringsmaterialer må ikke indeholde bromerede flammehæmmere eller flammehæmmere med borax og borsyre og må
ikke være klassificeret som kræftfremkaldende.
• Elinstallationer og afløbsrør må ikke indeholde pthalater, bly, kadmium, arsenik,
krom, kviksølv og deres forbindelser eller
bromerede flammehæmmere (PBB og
PBDE).
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Svanemærkning af kemiske byggeprodukter
Mærkningen omfatter lim, fugemasser, spartel samt
udendørs maling og lak. Kriteriernes endelige
udformning kendes i slutningen af maj. Kriterierne
er opbygget af obligatoriske krav, som gælder for
hele produktgruppen samt af produktspecifikke
krav (se www.ecolabel.dk for de fulde kriterier, når de
er endelig vedtaget).

Overordnet forventes kriterierne at omfatte
forbud mod indhold af:
• Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionsskadende stoffer, miljøfareklassificerede stoffer og stoffer med en række risikosætninger
• Organiske tinforbindelser (en stramning af
kravene i forhold til hus-kravene)
• Blødgører (Phthalater)
• Tungmetaller eller forbindelser heraf (kadmium, bly, krom VI, kviksølv, arsen, barium,
selen, antimon)
• APEO (Alkylfenoletoxylater og alkylfenolderivater), Halogenerede organiske forbindelser, Isocyanater, Naphtha, Bisfenol-A, parfume
Samt begrænsninger for indholdet af:
• Formaldehyd / konserveringsmidler
• Titandioxid
• Pulverformige stoffers tilsætning
• Nanopartiklers tilsætning (Dette er ikke
generelle krav. Dog er nanometaller, nanocarbonforbindelser og/ nanoflourforbindelser ikke tilladt.)
• Flygtige aromatiske forbindelser (VAH) og
Flygtige organiske forbindelser (VOC) (her
afhænger kravene af hvorvidt der er tale
om lim, fugemasse, spartel eller udendørs
maling og lak.

Svanemærket kan hermed benyttes til at fremme miljøvenligt byggeri i flere faser af byggeriet.
Bygherren kan vælge at stille krav om, at hele
huset eller visse produkter skal være svanemærkede. Rådgiver kan i idéfasen og i projekteringen
vælge at foreslå svanemærkede produkter eller
lade sig inspirere af kriterierne for småhuse.
Entreprenøren kan i mindre grad forsøge at substituere til svanemærkede produkter i de tilfælde,
hvor der ikke stilles specifikke krav til produktvalg
Eksempel på resultater og substitution:
Bygningen af et svanemærket hus betyder større
eller mindre ændringer af materialevalg afhængig
af, hvilke huse man plejer at bygge. Et af de firmaer,
der har bygget et svanemærket hus i Herfølge er
Thyholm huse. Huset er tegnet af Møller Nielsens
tegnestue. De fortæller f.eks., at de generelt kun
anvender trykimprægneret træ, hvor det er strengt
nødvendigt. I forbindelse med bygningen af det svanemærkede hus valgte de at lave en konstruktion,
så trykimprægneret træ helt kunne undgås. De fortæller også, at de i flere år har haft et princip om
ikke at benytte PVC i deres huse. Ønsket om at
benytte PVC-fri ledninger førte f.eks. til, at grossisten måtte finde en ny leverandør. I processen med
de svanemærkede huse blev de opmærksomme på,
at de små monteringsbrikker, der sidder ved vinduerne, indeholdt PVC, og de blev derfor udskiftet med
brikker af træ. Tegnestuen vurderer ikke, at disse
krav har forringet mulighederne for at opnå en god
arkitektonisk kvalitet.
Se mere på www.ecolabel.dk

Thyholm huset i Herfølge tegnet af Møller Nielsens
tegnestue. Foto: Møller Nielsens Tegnestue
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Indeklimamærket
introduceredes i 1993.
Det er en frivillig
mærkningsordning for
producenter af byggevarer, møbler, inventar
og nu også bygninger.
Mærket har opbakning fra producenter,
professionelle brugere, forskningsinstitutioner og
lovgivningen (bygningsreglementet).
Indeklimamærket beskæftiger sig kun med produktet i brugsfasen: ”Hvordan er produktet at være i
stue med”.
Indeklimamærket stiller bl.a. følgende krav til produktet:
• at afgasning fra det testede produkt hurtigt falder til et niveau, hvor det ikke giver slimhindeirritation
• at lugtafgivelsen er lav
• ingen kræftfremkaldende stoffer i afgasning (her
er formaldehyd endnu ikke medtaget, da der
afventes en afgørelse af, hvorvidt stoffet er påvist
kræftfremkaldende på mennesker og ikke blot
muligvis kræftfremkaldende).
Produkterne testes i et laboratorie. De enkelte kemiske stoffer identificeres. Derudover tjekkes dufte af
testpersoner (såkaldt menneskeligt duft tjek).
På nuværende tidspunkt findes der indeklimamærkede produkter inden for følgende produktområder: Textile gulvbelægninger, loft- og vægsystemer, indvendige døre og mobile vægge, halvhårde
gulvbelægninger, laminat- og trægulve, pleje- og
vedligeholdelsesprodukter, vinduer og yderdøre, køkken-, badeværelses- og garderobeskabe, indvendig
bygningsmaling, møbler og inventar, kabelføringsmateriel og -lister samt hele huse.
Tildelingen af mærket genprøves hvert 5. år for
at vurdere, om mærket kan opretholdes på produktet. Derimod gennemgås det hvert år, hvorvidt der
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er sket væsentlige ændringer med produktet, som
bør føre til en genprøvning før, de fem år er gået.
Indeklimamærkning af et helt hus omfatter bedømmelse af luftkvaliteten:
• kemisk analyse af rumluft
• duftmåling, hvor luftprøver tages med hjem til
laboratoriet i ”poser” til et menneskeligt duftpanel.
Eller huset kan være opført udelukkende af indeklimamærkede byggevarer.

På baggrund af den øgede opmærksomhed på
et sundt og godt indeklima hos brugerne af
bygninger, kan bygherren vælge at stille krav
om, at hele huset eller visse produkter skal være
Indeklimamærket. Rådgiver kan i idéfasen og i
projekteringen vælge at foreslå indeklimamærkede produkter. Entreprenøren kan i mindre
grad forsøge at substituere til indeklimamærkede produkter i de tilfælde, hvor der ikke stilles
specifikke krav til produktvalg. Gevinsten for
entreprenøren vil dog ikke være så stor, da indeklimamærket har brugsfasen/driftsfasen i fokus
og dermed ikke nødvendigvis giver et bedre
arbejdsmiljø.

Se mere på www.teknologisk.dk/253,6
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Opsamlende anbefalinger og sammenligning af værktøjer
De beskrevne værktøjer er af meget forskellig karakter. De to IT-værktøjer kan anvendes til kortlægning
og vurdering af kemiske stoffer og produkter, der
indgår i et byggeri. Desuden kan værktøjerne give
hjælp til at prioritere hvilke produkter, der bør substitueres. De to mærkningsordninger Svanemærket
og Indeklimamærket stiller nogle bestemte krav til
byggeriet. Ikke-mærkede byggerier kan i princippet
være lige så gode, men mærkerne giver bl.a. bygherre en mulighed for at promovere det miljøvenlige
byggeri, og forbrugeren får en garanti for, at
bestemte kriterier er opfyldt.
Før man går i gang med et af de præsenterede
IT-værktøjer, vil det være en stor fordel at starte
med en god oprydning i virksomheden eller på byggepladsen for at få fjernet alle de kemiske produkter, der faktisk ikke er i anvendelse, men bare står og
fylder op. Hermed slipper man for en masse overflødig indtastning i databasen, og desuden bliver billedet af ens kemikalieforbrug mere reelt.
Begge IT-værktøjer kan benyttes til kemikaliestyring, hvor man får skabt overblik over ens anvendelse af kemiske produkter, hvor de benyttes, til hvad
og evt. i hvilke mængder. Ved indtastning af oplysninger om forholdene på ens virksomhed/byggeplads kan IT-værktøjerne desuden anvendes til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger.
Derudover kan man gå skridtet videre og benytte lejligheden til at få ryddet ud i de særligt farlige
kemikalier – både af hensyn til arbejdsmiljøet, indeklimaet og af hensyn til det ydre miljø. Her viser
begge IT-værktøjer, på hver deres måde, hvor man
skal sætte ind. Dansk Kemidatabase er startet som
et arbejdsmiljøværktøj og har senere inddraget det
ydre miljø. KEMIguiden er startet med fokus på det
ydre miljø og de uønskede stoffer og har siden hen
indarbejdet arbejdsmiljøhensyn. Derfor vil der være
lidt forskel på, hvor de vægter ens startindsats. Men
der er i begge værktøjer fokus på de særligt farlige
stoffer.
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Hvad får man så ved at vælge det ene system frem
for det andet?
KEMIguiden inddrager såvel den EU-baserede Listen
over farlige Stoffer LOFS (med fareklasser og risikosætninger) som Effektlisten, Listen over uønskede
stoffer (LOUS) og Arbejdstilsynets grænseværdiliste,
som alle er danske tiltag. Dansk Kemidatabase tager
derimod ikke direkte hensyn til LOUS og effektlisten
men prioriterer de danske arbejdsmiljøregler højere i
farvemarkeringen end KEMIguiden, da stoffers forekomst på Arbejdstilsynets liste over stoffer som
anses for kræftfremkaldende vægtes højt.
Modsat Dansk Kemidatabase indeholder Kemiguiden ikke på forhånd oplysninger om indholdsstoffer i produkter. Kemiguiden har valgt, at brugeren selv skal indtaste oplysninger om de givne produkter for på denne måde at sikre, at afrapportering
af anvendte kemikalier i en konkret byggesag bygger på aktuelle data og ikke på f.eks. tidligere indsendte, men nu forældede sikkerhedsdatablade
f.eks. fra producenter, der senere har substitueret de
problematiske kemikalier. Hermed er anvendelsen af
KEMIguiden dog også meget afhængig af, hvor
fuldstændige oplysninger om indholdsstoffer man
kan få via sikkerhedsdatablade fra leverandøren af
produkterne. Dansk Kemidatabase har valgt en
anden vej ved at lave jævnlige opdateringer af databasen, byggende bl.a. på sikkerhedsdatablade.
Desuden er der kemikere ansat til at vurdere kvaliteten af de oplysninger, der fås om produkterne, hermed foretages en sammenligning af om de oplyste
indholdsstoffer og deres klassificering er i overensstemmelse med produktets endelige faremærkning
og kodenummer.
Importerer man selv et produkt, er man ansvarlig for, at produktet er fareklassificeret og mærket
korrekt samt, at der findes en korrekt leverandørbrugsanvisning. Dette kan være vanskeligt, hvis
man ikke kender produktets præcise indhold.
Specielt på arbejdsmiljøområdet er leverandører i
udlandet er ikke underlagt samme regler, som når
produkter købes i DK. Dette kan have betydning for
eksempelvis tilgængeligheden af oplysninger om
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DR-byggeriet i Ørestaden. Foto: Jesper Bruun
MAL-kode, indholdet af kræftfremkaldende stoffer
og opløsningsmidler < 1 %. Man kan derfor ikke blot
overføre data fra en udenlandsk leverandørbrugsanvisning til en dansk.
Hvis alle fire værktøjer sammenlignes, kan det
nævnes, at svanemærkningen og indeklima-mærkningen tillige stiller krav til byggematerialer, hvilket de to
IT-systemer ikke gør, med mindre de anvendes af producenten af byggematerialer. Hvis de først anvendes i
selve byggefasen, altså på byggepladsen, er det vanskeligt at tjekke mere end de kemiske stoffer og produkter. Til gengæld får man med IT-systemer en mere
all-round dækkende vurdering af de anvendte kemikalier, mens man med de to andre kun ser på de kemikalier, der er omfattet af de særlige kriterier.
Eksempel:
En måde at holde styr på, hvilke materialer der
anvendes i en byggeproces kunne være at lave et
samlet indkøb af alle produkter til brug på byggepladsen. Ved byggeri af et af de Svanemærkede
huse i Herfølge har man haft gode erfaringer med
at flytte byggepladsen indenfor i en hal. En sådan
præfabrikation af huse giver helt andre muligheder
for at styre, at kun de materialer, der må anvendes,
befinder sig i hallen.
Substitution:
På hjemmesiden
www.catsub.dk er samlet en række substitutionseksempler fra for-
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skellige brancher. I alt er der knapt 300 eksempler
på substitution; 21 af disse er fra bygge- og anlægssektoren, og flere er på vej. Det er gratis at benytte
hjemmesiden, og der er mulighed for at søge frit
blandt alle eksempler. Ved at se hvad andre virksomheder har gjort, kan man få ideer til, hvordan man
selv kan komme videre i sin jagt på mindre farlige
alternativer. For hvert eksempel er beskrevet, hvilke
problemer der gav anledning til substitutionen,
hvad der blev anvendt før, hvilke løsninger der fandtes, vurdering af løsningen samt henvisninger til
yderligere oplysninger, litteratur, links m.m. Alle
eksempler har en afsender, så det er muligt at se,
hvem der har udført arbejdet og måske tage en
videre kontakt. Formålet med hjemmesiden er også
at knytte kontakter mellem folk, der arbejder med
de samme problemstillinger. Der kommer løbende
nye eksempler på hjemmesiden. Alle opfordres til at
bidrage med deres projekter/resultater af substitution, så de kan være til inspiration for andre.
Eksempelsamlingen udbygges til stadighed og det
forventes, at der bliver inkluderet yderligere 80
eksempler i løbet af 2008.
Se også publikationen ”Farlige kemiske stoffer
kan erstattes”, 2006, www.ecocouncil.dk/download.
Her beskrives, hvordan man gennemfører substitution og hvilke fordele man kan opnå herved. Der
gennemgås 14 eksempler, hvoraf de 5 er relevante
for byggebranchen.
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Byggebranchen er blandt de store forbrugere af
kemiske stoffer og produkter i Danmark. Kemikalier i
byggeri påvirker vores arbejdsmiljø i forbindelse
med produktion af byggematerialer og opførelsen
af selve byggeriet. Desuden påvirkes indeklimaet og
sundheden i de færdige byggerier. Og ikke mindst
påvirkes vores ydre miljø gennem produktion af
materialer samt gennem håndtering og bortskaffelse af byggeaffald. Lovgivningen stiller øgede krav til
anvendelse og håndtering af kemikalier. Desuden er
der fra brugernes side et øget fokus på sunde og
miljøvenlige bygninger, hvilket skaber et marked for
mere miljørigtigt byggeri. Flere huskøbere er parate
til at betale for et godt indeklima i deres hjem.
Grundet en generel stigning i interessen for miljø
og sundhed, må markedet for miljøvenlige byggerier forventes at stige i fremtiden.
Denne pjece belyser, hvordan bygherre, rådgiver og
entreprenør kan mindske brugen af farlige kemikalier
i byggerier. Hvilke krav kan de stille til sig selv og til de
andre parter, der er involveret i byggeprocessen?
Hvordan finder man de rigtige materialer og kemiske
produkter? Pjecen præsenterer en række værktøjer,
der kan benyttes i arbejdet frem mod et byggeri med
færre farlige kemikalier – til glæde for arbejdsmiljøet,
det ydre miljø og bygningernes indeklima.
Det Økologiske Råd, det regionale miljønetværk
MiljøForum Fyn, Bygge- & Anlægssektorens
Miljøklub Fyn, DHI samt entreprenørfirmaet
Hansson & Knudsen a/s arbejder i 2008 sammen
om metoder til begrænsning af uønskede kemikalier i byggeri. Denne pjece er udarbejdet af Det
Økologiske Råd i samarbejde med MiljøForum Fyn.

