Velg en
svanemerket
rengjøringstjeneste
Ren arbeidsplass
– og renere miljø
Hva slags rengjøringstjeneste dere velger, betyr
ikke bare noe for hvor rent det blir hos dere. Det
betyr også noe for miljøet hva dere velger.
Hvis dere velger en svanemerket
rengjøringstjeneste, vil renholdet tilfredsstille
strenge miljøkrav som begrenser forbruket av
kjemikalier. Det er både bra for miljøet og for
helsen til de ansatte.

Svanemerket
rengjøringstjeneste…
… har lavt forbruk av rengjøringsmidler
… bruker stor andel miljømerkede rengjøringsmidler
…h
 ar kvalitetssystem som sikrer høy
rengjøringskvalitet
…h
 ar opplæring i miljøriktige rengjøringsrutiner for
sine ansatte
… gir lavere miljøbelastning fra transport

Samtidig skal rengjøringen selvsagt være effektiv.
Derfor har svanemerkede rengjøringsbedrifter
et kvalitetssystem som sikrer at kvaliteten på
renholdet er høy.
Noen svanemerkede rengjøringsbedrifter tilbyr
også svanemerket vinduspolering.

... kan være avgjørende i anbudskonkurranser

Bedre for miljøet.
Bedre for de ansatte.
Les mer om Svanen på svanemerket.no
Stiftelsen Miljømerking i Norge
Henrik Ibsens gate 20, 0255 Oslo
Telefon 24 14 46 00
info@svanemerket.no
/svanemerket

Bedre for miljøet.
Bedre for de ansatte.

Kvalitet

Hvilke krav lever
en svanemerket
rengjøringstjeneste
opp til?

Svanemerket sikrer høy kvalitet ved å
stille krav til at rengjøringsbedriften
har et kvalitetssystem der skriftlige
arbeidsinstrukser hjelper de
ansatte i arbeidet, og er med på
å sikre at Svanemerkets krav er
oppfylt.

Personalet
Rengjøringsbedriftens personale er blant annet
opplært i å håndtere rengjøringsmidler og avfall
på riktig måte, og de har lært mer miljøvennlig
bilkjøring.

Etikk

Svanemerket er Nordens offisielle

For at en rengjøringstjeneste skal kunne bli
sertifisert med Svanemerket, skal den leve opp til
følgende krav:

miljømerke. Merket gjør det enkelt å
velge blant de miljømessig beste
varene og tjenestene. Målet med
Svanemerket er å redusere forbrukets
samlede miljøbelastning. Derfor
vurderer merket alle de relevante
miljøproblemene som kan knyttes til en
tjeneste – til beste for menneskene,
miljøet og jordas ressurser.

En svanemerket rengjøringstjeneste skal være
oppført i Arbeidstilsynets register over godkjente
renholdsvirksomheter. Dette gir sikkerhet for at
bedriften overholder både sentrale bestemmelser
i arbeidsmiljølovgivning og sine økonomiske
forpliktelser.

Rengjørings- og vaskemidler
Forbruket av rengjøringsmidler er begrenset for å
unngå overforbruk. Samtidig skal en stor andel av
rengjørings- og vaskemidlene være miljømerkede
for å unngå forbruk av unødvendige helse- og
miljøskadelige kjemikalier.

Transport
Biler som brukes i rengjøringstjenesten skal på
ulike måter leve opp til krav som begrenser CO2utslippet. Blant annet er det grenser
for hvor mye nyinnkjøpte og
ny-leasede biler kan
forurense, og de skal
bruke lite drivstoff.

