INDKØBSMÅL 5 –
RENGØRING
Partnerskabet medlemmer har forpligtet sig til
•
•

At følge de fælles konkrete indkøbsmål.
At have en offentligt tilgængelig indkøbspolitik, hvoraf det fremgår, at
miljøhensyn er et væsentlig parameter i forbindelse med indkøb.

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb er baseret på fælles forpligtende
grønne indkøbsmål. Partnerskabet stræber imod både at forny gamle mål og
formulere nye indkøbsmål årligt. De er et værktøj til at stille miljøkrav i
indkøb, og dermed påvirke markedet og sikre positiv effekt på det globale og
lokale miljø.
Indkøbsmålet for rengøring har til formål at sikre, at rengøring udføres med
brug af så få skadelige kemikalier som muligt, både hvad angår antal og
mængde (dosering). Ved indkøb af rengøringsmidler og -remedier, samt ved
udbud af rengøringsservices ønsker Partnerskabet at sætte ambitiøse krav
til miljø- og arbejdsmiljø.

Kriterier
Forbrugsvarer til rengøringsservice
5.a Universal- og sanitetsrengøringsmidler
Alle universal- og sanitetsrengøringsmidler, som indkøbes opfylder som
minimum kriterierne for ét af miljømærkerne: Svanen, Blomsten eller
tilsvarende. Universal- og sanitetsrengøringsmidler er defineret som i
Svanens kriteriedokument for Rengøringsmidler.
Svanens kriteriedokument for rengøringsmidler kan findes her:
http://www.ecolabel.dk/da/blomsten-og-svanen/kriterier/visproduktgruppe?produktgruppeid=26&projektgruppe=Svanen
5.b Vaske- og opvaskemidler
Alle indkøbte tekstilvaskemidler og opvaskemidler opfylder som minimum
kriterierne for ét af miljømærkerne: Svanen, Blomsten eller tilsvarende.
Relevante kriteriesæt kan findes her:
http://www.ecolabel.dk/da/blomsten-og-svanen/kriterier
5.c Håndhygiejneprodukter
Alt indkøbt håndsæbe og håndhygiejnecremer opfylder som minimum
kriterierne for miljømærket Svanen eller tilsvarende.
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Relevante kriteriesæt kan findes her:
http://www.ecolabel.dk/da/blomsten-og-svanen/kriterier
5.d Aftørringsprodukter
Alt aftørringspapir er 100 % genbrugspapir og/eller opfylder kriterierne for ét
af miljømærkerne: Svanen, Blomsten eller tilsvarende. Aftørringspapir
omfatter toiletpapir, køkkenruller, jumboruller, papirhåndklæder og
papirlommetørklæder. Det bør i indkøbet overvejes, om
stofhåndklædedispensere eller håndtørrere/blæsere kan erstatte
aftørringspapir.
For vejledning i hygiejnisk og effektiv håndaftørring se:
European Textile Services Association - Hygiejnisk håndaftørring
http://www.textileservices.eu/_common/file.cfm?id=4F881FC5E761775E470B896DCC207868
5.e Desinficerende rengøringsmidler
Partnerskabets medlemmer skal så vidt muligt undgå/minimere brug af
desinficerende rengøringsmidler. Ved særligt krævende rengøring, hvor
desinfektion er nødvendigt af hygiejniske årsager, bør det overvejes om klor
kan undgås.
For information og vejledning om desinficerende rengøringsmidler se:
Miljøstyrelsens tips om rengøringsmidler
http://mst.dk/groenne-tips/hjemmet/rengoeringsmidler/
5.f Emballage
Alle produkter skal leveres med tydelige doseringsangivelser. Spraydåser
eller -flasker med drivgasser må ikke anvendes.
Rengøringsservicekontrakter
Ved indkøb af rengøringsservice vil Partnerskabets medlemmer bestræbe
sig på via udbud med funktionskrav eller på anden vis at efterspørge nye
metoder til miljø- og arbejdsmiljømæssig optimal rengøring – fx i form af
kemikaliefri rengøring.
5.g Rengøringsservice
1
Rengøringsservice til daglig rengøring skal leve op til Svanens kriterier for
rengøringstjenester eller tilsvarende.
Ved kemikaliefri rengøringsservice opfattes Svanens krav til kemikalier som
opfyldt, men de resterende krav i Svanens kriteriesæt skal opfyldes, fx ang.
transport, affaldssortering og uddannelse.

1

Rengøring på hospitaler er ikke omfattet af målet.
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Svanens kriteriedokument kan findes her:
http://www.ecolabel.dk/da/blomsten-og-svanen/kriterier/visproduktgruppe?produktgruppeid=76&projektgruppe=Svanen
5.h Arbejdsmiljø
Det efterstræbes, at alle leverandører af serviceydelser på
rengøringsområdet opfylder kriterierne for det internationale
arbejdsmiljøcertifikat efter DS/OHSAS 18001 eller tilsvarende.
Rengøringsremedier
5.i Rengøringsremedier
Det efterstræbes, at alle indkøbte remedier til rengøring (klude, mopper
mm.) som minimum opfylder kriterierne for ét af miljømærkerne: Svanen,
Blomsten eller tilsvarende.
5.j Ergonomi
Det efterstræbes, at alle anvendte rengøringsremedier er ergonomisk
korrekte, således at rengøringspersonalet kan udføre deres arbejde med
minimal fysisk belastning forårsaget af rengøringsremedierne.
For vejledning i ergonomisk korrekt brug af remedier og arbejdsmetoder se:
Branchearbejdsmiljørådet for Service- og Tjenesteydelsers vejledning om
ergonomi og rengøring
http://www.bar-service.dk/Files/Billeder/BARservice/pdf/Rengoering
vaskerier og renserier/Ergonomi-og-rengoering_2011.pdf

Procesmål
5.k Uddannelse af eget rengøringspersonale
Partnerskabets medlemmer skal sikre, at alle medarbejdere har modtaget
eller modtager instruktion i områder som dosering, ergonomi,
arbejdsmetoder og miljø.
Det er essentielt for miljø- og arbejdsmiljø, at eget rengøringspersonale
besidder den fornødne viden til at varetage den daglige rengøring på en
kvalitetsbevist måde, der minimerer miljøbelastning og den fysiske slitage af
den enkelte medarbejder.
For inspiration til uddannelse af nye medarbejdere se:
Servicebranchens Udviklingsfonds inspirationsmateriale om rengøring og
uddannelse
http://www.sus-udd.dk/wp-content/uploads/reng%C3%B8ring-oguddannelse_2011_web4.pdf
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Baggrundsdokument
Udvikling
Partnerskab for Offentlige Grønne indkøb vedtog i vinteren 2014, at
indkøbsmålet for rengøring skulle revideres. En arbejdsgruppe under
Partnerskabet har i foråret og sommeren 2015 således revideret
indkøbsmålet og har her tilføjet yderligere kategorier under afsnittet
Forbrugsvarer til rengøringsservice, samt udvidet målet til også at inkludere
bl.a. rengøringsservice, rengøringsremedier og ergonomi.
Målopfølgning
Partnerskabets mål kan dokumenteres med licens til Svanen eller Blomsten.
Desuden vil produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de
anførte kriterier, kunne anses for at opfylde kravene ligesom anden relevant
dokumentation også vil kunne accepteres.
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