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Inger Dahl 

Ren Ekspertise 

NFSR har i 2017 vært representert i følgende 
standardiseringsarbeid: 
 
 SN/K 285  

Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og 
utvikling for bygninger (FDV dokumentasjon) 
Under arbeid 
 

 SN/K 436 
Beskrivelsestekster for renholdstjenester – BAE 
Under arbeid 
 

 Revisjon av NS-INSTA 800 
Arbeid avsluttet  
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 Standarden er nå blitt delt i 2: 
 
INSTA 800-1 og INSTA 800-2 
 

 Del 1 består av alle kapitler og tillegg med unntak av Tillegg 
A og B  
 

 Del 2 omfatter kun de gamle Tillegg A og B, det vil si 
bestemmelser knyttet til sertifisering og kompetanse. I og 
med at alt om sertifisering er flyttet til del 2 så er denne 
delen av standarden også gjort "Normativ". Det betyr i praksis 
at det kreves sertifikat fra en nøytral tredje part dersom man 
ønsker å dokumentere at man innehar kunnskapsnivå 3 eller 
4 slik disse er definert i standarden.  

 

 Definisjoner 

 Renhold( tar med vedlikehold også): 

En prosess for å ivareta og beskytte et godt arbeidsmiljø og 

ivareta og beskytte eiendeler og overflater ved å fjerne løst 

smuss, støv, flekker og flatesmuss I alle typer bygninger og 

lokaler, inkludert vedlikehold av overflater (f. eks. 

Polishbehandling) 

 Kvalitetsfrekvens: 

Hvor ofte kravene i en gitt kvalitetsprofil til en 

inspeksjonsenhet skal være oppfylt.  

 I den norske og finske versjonen er det lagt til en definisjon 

av ikke tilgjengelig sted. 
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 Det er lagt inn noen flere forklaringer og eksempler på 
samlinger. 
 

 Det er også lagt inn forklaringer på komplekse møbler som f. 
eks. en sykehusseng og hvordan en stol skal deles opp. 
 
 Maks. inndeling på en stol 
-  sete og armlener 
-  baksiden av ryggen 
-  forsiden av ryggen 
-  stolben 
 

 Når det gjelder flatesmuss på gulv så er det beskrevet 
hvordan man skal beregne skitne fuger 

 

 

 

 Urenhetsgruppe 2 flatesmuss er ikke lenger delt i lett 
tilgjengelig og vanskelig tilgjengelig 
 

 Krav til kontrakten er flyttet til et eget kapittel som er blitt 
utvidet. 

  

 I anneks B er det redusert fra 6 til 3 måleinstrumenter 
-støv skal måles 4 ganger i året 
- reviderte krav til glansmålinger 
 

 Nye skjemaer 
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 Kravet til kunnskap til de som skal undervise er 
blitt spesifisert. De skal være sertifiserte på nivå 4, 
med unntak av de som underviser på nivå 1 og 2. 
De kan være sertifiserte på nivå 3. 


