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SVANSUMSÓKN – GÁTLISTI FYRIR 

RÆSTINGAÞJÓNUSTUR 

Þetta skjal er gátlisti fyrir gagnasöfnun umsækjenda og  kemur ekki í stað viðmiða Svansins heldur ber 
að líta á sem verkfæri fyrir umsækjendur til að auka yfirsýn yfir þær kröfur sem gerðar eru til 
sönnunargagna af þeirra hálfu.  
 
O1 Fjöldi ræstra fermetra 
 – Skila þarf:  Útreikningi á fjölda fermetra sem fyrirtækið ræstir á ári (að frádregnum 
sérverkefnum). 
 
 
O2 Upplýsingar um efni  

– Skila þarf:  Öryggisblöðum fyrir öll efni og leiðbeiningum um notkun og skömmtun. 
 
 
O3 Skömmtun 

 – Skila þarf:  Skömmtunarbúnaður skal vera til staðar fyrir efni (athugað við úttekt). 
 
 
O4/P1 Efnanotkun 

 – Skila þarf:   Útreikningi á hlutfalli fjölda lítra af efnum  á hvern ræstan fermetra. 
 
 
O5 Umhverfismerkt efni  

– Skila þarf:   Útreikningi á  hlutfalli umhverfismerktra efna af heildar efnanotkun. 
 
 
O6 Hættumerkingar óumhverfisvottaðra efna  

– Skila þarf:   Öryggisblöðum fyrir öll efni sem notuð eru (sjá kröfur ef efni eru merkt H20, H21 
og/eða H22). 
 
 
O7 Óleyfileg efnasambönd óumhverfisvottaðra efna 
 – Skila þarf:   Útfylltum Appendix 6 fyrir öll óumhverfismerkt efni (sjá kröfur ef notað er ADBAC). 
 
 
P2 Umhverfisvottuð efni 
 – Skila þarf:   Yfirlitum frá öllum birgjum sem fyrirtækið kaupir efni af. 
>95%    - 5 stig 
86-95%  - 4 stig 
75-85%  - 3 stig 
66-75%  - 2 stig 
55-65%  - 1 stig 
<55%  - 0 stig 
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P3 Virk efni 
 – Skila þarf:   Útreikningi á hlutfalli efna sem hafa 30% eða hærra hlutfall virkra efna. 
>50%  - 2 stig 
30-50%  - 1 stig 
<30%  - 0 stig 
 
 
O8 Euronorm IV bílar 

– Skila þarf:   Sönnun um Euronorm IV (td. yfirlýsingum frá framleiðendum bifreiða). 
   Útreikningi á hlutfalli Euronorm IV bíla (fjöldi bíla eða eknir km.). 
 
O9 Eldsneytisnotkun 
 – Skila þarf:   Útreikningi á eldsneytisnotkun bifreiða sem notaðar eru í tengslum við ræstingar. 
 
 
P4/P5 Nýting eldsneytis 
 – Skila þarf:   Útreikningi á nýtingu eldsneytis miðað við fjölda ræstra fermetra eða ekna km. 
 
 
P6 Plastpokanotkun 
 – Skila þarf:   Útreikningi á neyslu á pokum á hvern ræstan fermeter. 
 
 
P7 Flokkun 
 – Skila þarf:   Áætlun/verklagsreglum um flokkun og meðhöndlun sorps. 
 

 

P8 /P9 Innkaup á umhverfismerktri vöru og þjónustu 

 – Skila þarf:   Sönnunargögnum um allar umhverfismerktar vörur/þjónustu svo sem ársyfirliti frá 

birgjum/þjónustuaðilum. 

  

 Samtals stig -  

 

 

O10 Gæði ræstinga 

 – Skila þarf:   Gæðastefnu samkvæmt kröfum. 

 

 

O11 Leiðbeiningar um þrif 

 – Skila þarf:   Verklagsreglum um þrif samkvæmt kröfum. 
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O12 Upplýsingar til viðskiptavina 

 – Skila þarf:   Verklagsreglu um upplýsingar til viðskiptavina sem vilja lágmarka neikvæð 

umhverfisáhrif vegna ræstinga enn frekar. 

 

 

O13 Skyldur við hið opinbera 

 – Skila þarf:   Vottorði  frá Heilbrigðiseftirliti sem og Vinnueftirliti. 

 

 

O14 Siðferðisleg skilyrði 

 – Skila þarf:   Yfirlýsingu um skil frá Tollstjóra. 

   Staðfestingu á VSK númeri. 

   Staðfestingu á samningi við verkalýðsfélagi fyrir starfsmenn. 

   Reikningar síðasta árs undirritaðir af löggiltum endurskoðanda. 

   (Starfsmenn þurfa að bera nafnspjöld – engin skil, skoðað við úttekt). 

 

 

O15 Þjálfun starfsfólks 

 – Skila þarf:   Verklagsreglum um þjálfun starfsmanna skv. kröfum. 

 

 

O16 Gæðastjórn 

– Skila þarf:   Skipuriti fyrirtækis. 

   Útfylltum Appendix 4. 

 

O17 Ársskýrsla 

 – Skila þarf:   Verklagi um gerð ársskýrslu skv. kröfum Svansins. 

 

 

O18 Gögn varðandi Svan 

 – Skila þarf:   Engu.  Öll gögn er varða Svan verða að vera aðgengileg við úttekt. 

 

 

O19 Markaðssetning 

 – Skila þarf:   Útfylltum Appendix 7. 

   Dæmum um auglýsingar fyrirtækis. 

   Stuttri lýsingu á annarri þjónustu sem fyrirtækið veitir utan ræstinga. 


