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• Radonkrav

• Sammanfattning



Introduktion till 
Miljömärkningen



Om Miljömärkning 

Sverige AB

• Arbetar på Regeringens uppdrag

• Ansvarar för Svanen (Nordic Swan Ecolabel) 

och EU-Blomman (EU Ecolabel)

• Drivs utan bransch- och vinstintresse

• Är den svenska delen av Nordisk Miljömärkning

• Tredjeparts Typ 1-märkning

• GEN-medlemskap





Några milstolpar

• Bort med LAS ur tvättmedel

• Bort med klor från pappersindustrin

• Hållbart trä – ökad efterfrågan

• Energieffektiv hotellnäring

• Miljömärkt på butikshyllorna

• Bättre miljö för tryckeriarbetare

• Bra material vid husbyggen

• Hållbara fonder





Livscykelanalys

Våra kriterier ska utgå från ett 

livscykelperspektiv, det vill säga hela kedjan 

från råvaruutvinning, produktion, användning till 

avfall/återvinning. 



Cirkulär ekonomi

- krav på förnyelsebara, återvinningsbara och hållbara 

råvaror

- minskad användning av resurser och energi

- Kvalitetskrav och livslängd 

- Produktdesign

- Separerbarhet

- Reparabilitet 

- optimal avfallshantering



RPS

x

Potential

Vilka möjligheter till 

miljöförbättringar finns?

Styrbarhet

Kan miljömärkningen 
Svanen åtgärda 
miljöproblemen? 

Relevans

Vilka är miljöproblemen 
och hur omfattande är 

de?

hög sammanlagd RPS ska omfattas av krav



Regelbunden revision 

4–5 år

4
Nyansökan/Omprövning

5
Licensiering

2
Remiss

3
Beslut om kriterier

1
Nyutveckling/revidering 

av kriterier



Radonkrav inom 
Svanen



Svanenmärkta byggnader är 
värderade med 
livscykelperspektiv och:

• har låg energianvändning

• uppfyller höga miljö- och hälsokrav på byggprodukter, 

material och kemiska produkter

• säkrar en god innemiljö och låga emissioner

• har en kvalitetssäkrad byggprocess

Nybyggnation av Småhus, flerbostadshus samt 

byggnader för skolor och förskolor



Kap 3 Innemiljö, Krav O9 
Radon
• Radonförebyggande åtgärder ska vidtas för att säkerställa 

att nationella myndighetskrav uppfylls

• Byggnaden ska konstrueras och byggas radonsäkert 

eller

• byggas med en lägre nivå på radonförebyggande åtgärder 
under förutsättning att riskanalysen av radonförekomst 
(både från mark och från köpta fyllnadsmassor) stödjer 
detta. 

Dokumentation:

• Beskrivning av genomförda radonförebyggande åtgärder i 
byggnaden.

• Om inte uppförs radonsäkert ska en riskanalys upprättas 
som visar riskerna för radonförekomst både från mark och 
från fyllnadsmassor och som stödjer nivån på 
radonförebyggande åtgärder. 

Resultat från geoteknisk undersökning ska ligga till grund    
för riskanalys.



En Svanenmärkt renovering 
garanterar att den renoverade 
byggnaden har:

• låg energianvändning efter renovering

• god innemiljö och låga emissioner av farliga kemikalier

• inventerats innan renoveringen och att hälso- och miljöfarliga 

ämnen och farligt avfall har omhändertagits korrekt

• byggprodukter, material och kemiska produkter uppfyller höga 

miljö- och hälsokrav.

• främjat återbruk av byggprodukter och material

De byggnadstyper som kan genomgå Svanenmärkt renovering är 
småhus, flerbostadshus, byggnader för skola och förskola samt 
kontorsbyggnader.



Kap 4 Innemiljö, krav O9 
Radon

• Radonkoncentrationen i inomhusluften i vistelserum får som 
årsmedelvärde inte överstiga det maximalt tillåtna gränsvärdet 
för nya byggnader som finns i respektive nordiskt lands 
lagstiftning/regler.

• Gränsvärdet ska verifieras antingen med nya mätningar i 
renoverad byggnad eller med tidigare genomförda 
radonmätningar innan renovering. 

• En tidigare genomförd radonmätning får vara högst 5 år 
gammal och det ska dokumenteras att renoveringen inte bidrar 
till en ökad radonexponering.

• Nationella föreskrifter och metodbeskrivningar med angivna 
standarder på området ska följas.

Dokumentation:

• Mätrapport som anger radonkoncentration, mätpunkter och 
högsta mätvärden i vistelserum. 

• Rapporter från radonmätning innan renovering ska 
kompletteras med skriftlig dokumentation att renovering inte 
lett till högre radonhalter.

• Beskrivning av (eventuella) genomförda radonförebyggande 
åtgärder i byggnaden.





Konsument



Vi gör det komplexa enkelt

Märkningen är ett enkelt sätt att visa att produkten är bland den miljömässigt bästa



Sammanfattning
• Miljömärking Sveriges uppdrag är att 

säkerställa en hållbar produktion och 

konsumtion 

• Radonkrav med grund i RPS och en tydlig 

miljö- och hälsorelevans nybyggnation och 

renovering 

• Märkningen är ett enkelt sätt att visa att

produkten är bland den miljömässigt bästa



Tack!
Läs mer på Svanen.se 

Anneli.walden@svanen.se


