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Gagnagrunnur yfir sótthreinsunarefni — að skipta út 
hættulegum vörum á sjúkrahúsum, skólum og öðrum 
almenningsstöðum 

STOFNUN/FYRIRTÆKI 

Umboðsskrifstofan fyrir 
umhverfisvernd í Vín 

LAND 

Austurríki 
ATVINNUGREIN 

Opinber aðili 
VERKEFNI 

Sótthreinsun gólfa, 
vinnuflata, innréttinga, 
lækningatækja og húðar 

 

Bakgrunnur 
Á hverju ári kaupir Vínarborg kringum 400 tonn af 
sótthreinsiefni til notkunar í mannvirkjum og 
starfsstöðvum borgarinnar, þar á meðal í skólum, á 
sjúkrahúsum og á hjúkrunarheimilum. Notkun á slíkum 
vörum — á vinnuflötum, gólfum, innréttingum, 
lækningatækjum og á húð — þetta er grundvallaratriði 
til þess að hægt é að koma í veg fyrir útbreiðslu sýkinga 
og til þess að vernda heilsuna. Samt sem áður eru 
mörg sótthreinsiefni hættuleg heilsu manna og 
umhverfinu: mörg þessara sótthreinsiefna eru með 
ofnæmisvaldandi eiginleika eða valda eituráhrifum, og 
sum þeirra innihalda jafnvel efnisþætti sem eru 
krabbameinsvaldandi, eru með eiturhrif gangvart 
æxlun eða stökkbreytandi, eins og formaldehýð. 
Einkum á barnshafandi starfslið ekki að vera útsett fyrir 
sótthreinsiefnum sem innihalda skaðleg efni. 

Vínarborg hefur einsett sér að stunda „græn“ opinber 
innkaup, og árið 1998, innleiddu borgaryfirvöld 
framkvæmdaáætlun um sjálfbær opinber innkaup — 
ÖkoKauf Wien — sem miðar að því að velja vörur sem 
valda sem minnstri hættu fyrir starfsfólk og umhverfið. 
Samkvæmt þessari áætlun var komið á fót vinnuhóp 
sem átti sérstaklega að beina sjónum sínum að 
sótthreinsiefnum — undir forystu umboðsskrifstofunnar 
fyrir umhverfisvernd í Vín — til að styðja við val 
sótthreinsiefna sem ekki innihalda ofnæmisvaldandi 
efni eða valda eituráhrifum. 

Ólíkt öðrum vörum sem innihalda efni þá eru hinir 
skaðlegu eiginleikar sótthreinsiefna hins vegar oft ekki 
eins augljósir, og það er aðeins nýlega sem fyrirvari 
hefur verið gerður varðandi innihaldsefni í slíkum 
vörum um að þau verði að gangast undir kerfisbundna 
skráningu hjá ESB samkvæmt reglugerð um skráningu, 
úttekt, leyfisveitingu og takmarkanir á efnum (REACH) 
og reglugerðinni um sæfiefni. 

Þess vegna og í því skyni að styðja undir val á öruggari 
sótthreinsiefnum fyrir opinbera staði Vínarborgar, þá 
reyndist mikilvægt að tryggja að nákvæmar, uppfærðar 
upplýsingar um hættulega eiginleika slíkra vara séu til 
staðar. 

Heimild: Wiener Umweltanwaltschaft. 
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Markmið 
Til þess að tryggja kerfisbundinn stuðning og ráðgjöf 
til opinberra þjónustustofnana hjá borgaryfirvöldum 
um val árangursríkra og viðráðanlegra sótthreinsiefna 
sem eru með lágmarks eituráhrif gagnvart mannlegri 
heilsu og umhverfinu. 

Hvað var gert og hvernig? 
Umboðsskrifstofan fyrir umhverfisvernd í Vín — í 
samvinnu við alþjóðlega og innlenda sérfræðinga frá 
slysatryggingaráði austurrískra launþega (AUVA — 
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt), Austurríska 
félagið um hollustuhætti, örverufræði og 
forvarnarlæknisfræði, Samtök sjúkrahúsa í Vinarborg, 
Skrifstofa efnaverkfræði, TB-Klade og aðrar stofnanir 
— þróuðu gagnasafnið fyrir sótthreinsiefni í Vínarborg, 
WIDES. 

Þetta gagnasafn opið öllum og aðgengilegt á netinu, 
bæði á ensku og þýsku, og gegnir tvenns konar 
hlutverki. Í fyrsta lagi þá veitir safnið öruggar 
upplýsingar um sótthreinsiefnablöndur og innihaldsefni 
þeirra, þar á meðal upplýsingar um verkun, 
hættuflokkun, eiginleika, notkun, virkni, efnissamhæfi 
og eiturhrif/vist-eiturhrif. Í öðru lagi þá gefur safnið mat 
á hættueiginleikum, með því að flokka innihaldsefni frá 
lítilli hættu upp í mikla hættu. Hættuflokkarnir eru sem 
hér segir: „Bráðaeiturhrif (öndunarvegur)“, „Erting og 
tæring“, „Hugsanlegur ofnæmisvaldur“, 
„Stökkbreytandi, krabbameinsvaldur, eiturhrif gangvart 
æxlun, varanlega eitrað“, „Virkni í yfirborðsvatni — 
bráð“ og „Virkni í yfirborðsvatni — langvarandi“. Á 
þennan hátt eru hættulegum eiginleikum yfir 200 
sótthreinsandi innihaldsefna safnað saman í yfirlitstöflu 

og eru auðveldlega aðgengilegir og sambærilegir með 
því að nota WIDES. 

Gagnasafninu er viðhaldið og uppfært reglulega með 
fjárhagsstuðningi frá Vínarborg (borgarskrifstofa 
Vínarborgar fyrir umhverfisverndarmál og 
Umboðsskrifstofan fyrir umhverfisvernd í Vín), 
slysatryggingaráði austurrískra launþega og ráðuneyti 
sambandsríkisins um sjálfbærni og ferðamennsku. 
Starfsmenn innkaupadeilda Vínarborgar hafa hlotið 
þjálfun í því að nota gagnasafnið, og 
kennslumyndbönd eru fáanleg öllum á netinu bæði á 
ensku og þýsku. 

Hverju var áorkað? 
Öllum borgarstofnunum Vínarborgar er nú skylt 
samkvæmt lögum að nota WIDES gagnabankann í því 
skyni að nota örugg sótthreinsiefni. Þetta hefur leitt til 
þess að verulega hefur dregið úr notkun efna sem eru 
skaðleg heilsu manna og umhverfinu. 

Til dæmis er staðan núna á sjúkrahúsum í Vínarborg 
þessi: 

• Notkun sótthreinsiefna fyrir yfirborðsfleti, tæki og til 
að sótthreinsa hendur, sem innihalda 
krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi efni eða efni 
sem hafa eiturhrif á æxlun hefur að miklu leyti verið 
hætt, þar sem notkun hefur minnkað úr u.þ.b. einu 
tonni niður í nánast ekkert. 

• Magn ofnæmisvaldandi efna í sótthreinsunarefnum 
sem notuð eru hefur verið minnkuð úr 1,5 tonnum 
niður í næstum ekkert. 

• Magn hugsanlega krabbameinsvaldandi efna sem 
notuð eru í (gólf)skúringarvélum hefur verið 
helmingað. 

• Sápuefnum sem innihalda tríklósan til þrifa vegna 
örvera hefur verið skipt út fyrir önnur öruggari efni. 

Árið 2015, gaf ráðuneyti vinnumála, félagsmála og 
neytendaverndar í austurríska sambandsríkinu út 
tilskipun um að vernda barnshafandi konur  gegn 
útsetningur sótthreinsiefna sem innihalda efni sem 
flokkast sem krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi efni 
eða efni sem hafa eiturhrif á æxlun, næmandi eða eru 
eitruð (með langvinn eða mjög bráð eiturhrif). 
Tilskipunin mælist sérstaklega til þess að WIDES 
gagnasafnið sé  notað til að velja öruggar vörur og 
hefur þetta haft mikil áhrif í þá átt að draga úr notkun 
skaðlegra sótthreinsiefna á austurrískum sjúkrahúsum. 

Vegna þess að gagnasafnið er gjaldfrjálst og öllum 
aðgengilegt á netinu og er á tveimur tungumálum, þá 
geta kaupendur sótthreinsiefna hvarvetna um heiminn 
notað það til þess að geta fundið á fljótlegan og 
auðveldan hátt vörur á markaðinum sem eru með fáa 
eða enga hættulega eiginleika, sem byggjast á 
uppfærðum og traustum upplýsingum. Gagnasafnið er 
nú með notendur frá öllum heimsálfum og fær u.þ.b. 
1.500 heimsóknir á mánuði. 

Árangursþættir 
Árangursrík þróun og innleiðing  WIDES 
gagnasafnsins er að miklu leyti að þakka þeirri 

Heimild: Wiener Umweltanwaltschaft. 
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fjölfaglegu nálgun sem beitt var og sem byggist á 
samvinnu, og felur í sér þáttöku Umboðsskrifstofu fyrir 
umhverfisvernd í Vín, austurrískum stofnunum um 
hollustuhætti og forvarnarlæknisfræði og vinnuvernd, 
innlenda vinnueftirlitið, framleiðendur sótthreinsiefna 
og eiturefnafræðinga. Fjárhagslegur stuðningur fyrir 
viðhald og uppfærslu gagnasafnsins er tryggður. 

 
Starfsfólk innkaupadeilda er vel þjálfað í notkun 
gagnasafnsins og er hvatt til að ráðfæra sig við 
tölvustarfsmenn varðandi ráðleggingar um að velja 
öruggustu en samt viðráðanlegustu og áhrifamestu 
sótthreinsiefnin. 

WIDES gagnabankinn er auglýstur og studdur 
innanlands og alþjóðlega á virkan hátt. Gagnabankinn 
fær stuðning frá stjórnendum sveitarfélaga, þar sem 
mælt er með honum í tilskipunum sem gefnar eru út af 
Vínarborg, Samtökum sjúkrahúsa í Vínarborg og 
félagsmálaráðuneytinu. 

Gagnabankinn er einnig studdur af framkvæmdastjórn 
Evrópusambandsins, austurrísku aðgerðaáætlunina 
um sjálfbær innkaup og austurríska rannsóknarhópinn 
loftgæði innanhúss, og er auglýst á virkan hátt á 
alþjóðafundum og ráðstefnum. 

Árangursrík innleiðing  WIDES gagnasafnsins hefur 
aukið eftirspurn eftir sótthreinsiefnum sem hafa í för 
með sér lágmarkshættu fyrir notendur og umhverfið. 
Þetta hefur á sama hátt hvatt framleiðendur til að þróa 
öruggar, áhrifaríkar og viðráðanlegar vörur, og sækja 
um að þær verði teknar með í gagnasafnið. 

Yfirfærsla 
WIDES gagnasafnið og efni til þjálfunar er öllum 
aðgengilegt á netinu bæði á ensku og þýsku þannig að 
gagnasafnið er auðveldlega yfirfæranlegt yfir til 

annarra stofnana í opinbera geiranum og 
einkageiranum, ekki aðeins í Austurríki heldur um allan 
heim. 

Kostnaður og ávinningur 
WIDES gagnabankinn kostar kringum 50.000 evrur á 
ári í rekstur, viðhald og uppfærslur. Hins vegar þá er 
þetta minna en sá kostnaður sem fylgir, t.d. einu tilfelli 
vinnutengdra veikinda sem stafa af útsetningu 
ofnæmisvalda í sótthreinsiefnum. Þess vegna vegur 
ávinningurinn við að nota WIDES margfalt upp á móti 
þeim kostnaði sem fylgir notkun þess. 

Lykilþættir sem dæmi um góða 
starfshætti 
• Nú hefur verið lokið við að setja upp WIDES 

gagnasafnið í Vínarborg, sem hefur haft í för með 
sér verulegan niðurskurð á notkun sótthreinsiefna 
sem innihalda skaðleg efni og hefur tilfærsla átt sér 
stað yfir í notkun öruggra sótthreinsiefna hjá 
framleiðendum. 

• Gagnasafnið gefur kost á sjálfbærri, 
samvinnumiðaðri nálgun gagnvart vinnuvernd sem 
leggur áherslu á sameiginlegar ráðstafanir til að 
draga úr eða eyða hættu sem fylgir hættulegum 
efnum. 

• Gagnasafnið er gjaldfrjálst, fáanlegt á tveimur 
tungumálum og að fullu yfirfæranlegt til annarra 
stofnana, bæði innan opinbera geirans og 
einkageirans, og annars staðar í heiminum. 

Frekari upplýsingar 
Frekari upplýsingar má finna á: 

https://www.wien.gv.at/english/environment/ombuds-
office/ 

https://www.wien.gv.at/wuawides/internet/Inhaltsstoffs
uche/Bewertungen 

Heimildir og upplýsingagögn 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Is
sue_81_Case_Study_158_Vienna.pdf 

www.procuraplus.org/fileadmin/user_upload/Procura_
_case_studies/Procuraplus_case_study_Viennese_W
IDES_Database.pdf 

 

 

 

 

 

Heimild: Wiener Umweltanwaltschaft. 

„Þetta er árangursríkt og sjálfbært dæmi um kerfisbundna 
útskiptingu í því skyni að draga úr eða eyða hættu sem 
fylgir hættulegum efnum og sem gengur lengra en 
almennt gerist í opinberri starfsemi.“ 

https://www.wien.gv.at/english/environment/ombuds-office/
https://www.wien.gv.at/english/environment/ombuds-office/
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