Vælg et
svanemærket
rengøringsselskab

Bedre for miljøet.
Bedre for medarbejderne.

Svanemærket er Nordens officielle
miljømærke. Mærket gør det enkelt at
vælge blandt de miljømæssigt bedste
produkter og serviceydelser. Målet med
Svanemærket er at mindske forbrugets
samlede miljøbelastning. Derfor ser
mærket på de miljøproblemer, der kan
være forbundet med en serviceydelse
- til gavn for mennesker, miljø og
jordens ressourcer.

Ren arbejdsplads
– og renere miljø
Jeres valg af rengøringsselskab betyder ikke kun
noget for, hvor godt der bliver gjort rent i jeres
virksomhed. Det betyder også noget for, hvor
meget eller hvor lidt I er med til at beskytte miljøet.
Hvis jeres virksomhed vælger et svanemærket
rengøringsselskab, betyder det, at rengøringen
lever op til skrappe miljøkrav og begrænser forbruget af kemikalier. Det er både godt for miljøet og for rengøringspersonalets sundhed.
Samtidig skal rengøringen selvfølgelig være effektiv. Derfor har svanemærkede rengøringsselskaber et kvalitetssystem, der sikrer, at rengøringskvaliteten er høj.
Nogle svanemærkede rengøringsselskaber tilbyder også svanemærket vinduespolering.

Hvilke krav
lever svanemærket
rengøringsservice
op til?

For at et rengøringsselskab kan blive certificeret
med Svanemærket, skal det bl.a. leve op til
følgende krav:

Rengørings- og vaskemidler
Forbruget af rengørings- og vaskemidler
er minimeret for at undgå overforbrug.
Samtidig skal en stor andel af rengørings- og
vaskemidlerne være miljømærkede for at
minimere forbruget af unødvendige kemikalier.

Kvalitet
Svanemærket sikrer høj kvalitet ved
at stille krav til, at rengørings
selskabet har et kvalitetssystem,
hvor skriftlige arbejdsinstruk
tioner hjælper rengøringsper
sonalet med at overholde jeres
aftaler og er med til at sikre, at
Svanemærkets krav bliver opfyldt.

Personale
Rengøringsselskabets personale er bl.a. oplært
i at håndtere rengøringsmidler og affald korrekt
og i miljøvenlig kørsel. Derudover skal rengøringsselskabet arbejde efter overenskomst og/
eller have tegnet en kollektivaftale med et fagforbund for sine medarbejdere.

Transport
Biler og varevogne skal på forskellig vis leve
op til krav, der begrænser CO2-udledningen.
Bl.a. er der grænser for, hvor meget
nyindkøbte og ny-leasede biler
må forurene, og
brændstofforbruget skal
være lavt.

Svanemærket
rengøringsservice …
… minimerer forbruget af rengøringsmidler
og bruger en høj andel af miljømærkede
rengøringsmidler
… har et kvalitetssystem, der sikrer høj
rengøringskvalitet
… oplærer sine medarbejdere i miljørigtige
rengøringsrutiner
… begrænser miljøpåvirkningen fra transport

Bedre for miljøet.
Bedre for medarbejderne.
Læs mere om Svanen på ecolabel.dk
Miljømærkning Danmark
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