
Miljøsertifisering 



Hvorfor miljøsertifisering? 

• Gjøre det enkelt å troverdig å kommunisere bærekraft 

• Gjør det enkelt å velge mer miljøvennlig 

• Reduserer miljøskader  

• Stimulerer til grønn innovasjon og vekst i næringslivet 

• Økonomi 

 

 



Hvorfor har vi valgt Svanemerket 



Søknadsprosess 

• Søknadskjema 
leveres 

• Oppstartsmøte 

• Levering av 
dokumentasjon         
Tilbakemelding 

• Internkontroll 

• Kontrollbesøk 

 



• O1 Beskrivelse av bedrift og tjeneste  
• Hva skal svanemerkes – vanlig rengjøring og/ eller vindusvask? 

• Organisasjonsstruktur, flere avdelinger/ regioner? 

• Benyttes underleverandør? 

• Dokumenter med bilag 1 eller regneark 

 

• O2 Rengjorte kvadratmeter 
• Alt 1: m2 gulvareal pr år 

• Dokumenter med liste over kunder og kvm, samt 5 renholdskontrakter 

 

• Alt 2: antall /årsverk:  

• Antall m2 på et år = antall årsverk x 330 000 m2  

• Dokumenter med liste over ansatte og stillingsprosent 

 



• O3 Informasjon om 
kjemikalier 

• Liste over aktuelle 
kjemikalier (navn, 
produsent og funksjon) 
 

• O4 Korrekt dosering 
• Dokumenteres med 

beskrivelse av rutiner 
rundt bruk av 
doseringsutstyr 
 



• O5 Kjemikalieforbruk 

 

• Dokumenter med innkjøpsstatistikk 

• Hvor mye er brukt pr. m2 

• Inkluder tekstilvaskemiddel til mopper/ 
kluter, både internt og eksternt 

• For eksterne vaskerier: Oppgi forbruk av 
tekstilvaskemiddel/ kg mopp 



• O6 Andel miljømerkede kjemikalier 
• Minimum 80% av kjemiske produkter som 

brukes til rengjøring skal være miljømerkede. 
• Miljømerket = Svanemerket, EU Ecolabel eller 

Bra Miljöval 
 

• O7 Ikke miljømerkede kjemikalier, 
fareklassifisering 

• Tekstilvaskemiddel til intern/ ekstern vask av 
mopper omfattes av kravet, men produkter som 
benyttes av svanemerket vaskeri unntas. 

• Miljømerking innhenter nødvendig 
dokumentasjon fra leverandør 
 
 



• O8 Ikke miljømerkede kjemikalier, stoffer 
som ikke kan inngå 

• Ikke tillatt med f.eks reaktive 
klorforbindelser (natriumhypokloritt), EDTA 
og optisk hvitt.  

– Ionisert vann (m/u elektrolysekjørt 
saltløsning).  

 
• O9 Innhold av fluortensider og 

silikontensider i grunnpolish, gulvpolish og 
gulvvoks 
 

• O10 Parfyme og konserveringsmidler i 
produkter ved bruk av sprayflasker 

• Ikke tillatt med allergifremkallende parfyme 
og konserveringsmidler i sprayprodukter  

• Dokumenteres ved beskrivelse av rutiner for 
bruk av sprayflasker 
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• O11 Innkjøp av kjøretøy 

• Dokumenteres med innkjøpsrutiner 

 

• O12 Maksimalt forbruk av drivstoff til 
transport 

• Dokumenteres med lister over biler med 
deres drivstofforbruk og kjørelengde. Benytt 
regneark. 



P5 Poser 

Dette gjelder poser i søppelbøtter og ikke sekker. 

 

Forbrukes under 40 mg poser/ m2:   5 p  
Forbrukes mellom 40 - 79 mg poser/m2:  4 p  
Forbrukes mellom 80 - 119 mg poser/ m2:   3 p  
Forbrukes mellom 120 - 159 mg poser/ m2:   2 p  
Forbrukes mellom 160 - 200 mg poser/ m2:   1 p  



Kjemikalieforbruk      maks 5 p 

Miljømerkede kjemikalier     maks 3 p 

Drivstofforbruk       maks 5 p 

Poseforbruk       maks 5 p 

Bruk av miljømerkede produkter og tjenester   maks 6 p 

 

Må oppnå minimum 14 poeng av 24 mulige 

(Hvis ikke biler: 11 poeng) 

 



• Kvalitet O14-O17 

• Rutiner for styring og kontroll 

• Rutiner for utarbeidelse av inspeksjonsrapporter 

• Skriftlige arbeidsinstruksjoner 

• Rutiner ved endringer, avvik og reklamasjoner 

• Årlig gjennomgang for å vedlikeholde lisensen 

 

 

• Etikk og arbeidsmiljø O18-O22                 

• Plan for opplæring av personale 

• Skatteattest 

• Oppført i Arbeidstilsynets register over rengjøringsbedrifter 

• Kopi av siste års revisorgodkjente regnskap 

• Kopi av ansvarsforsikring 

 

 

 



To muligheter: 

 

 

A. Underleverandør leverer hele ytelsen (arbeidskraft, kjemikalier, etc.),  

 

B. Underleverandøren stiller kun arbeidskraft til rådighet 



TAKK FOR MEG 


