Blomsten og Svanen
Det europæiske miljømærke
Blomsten og det nordiske miljømærke Svanen er Danmarks officielle miljømærker. De administreres af Miljømærkesekretariatet.
Blomsten og Svanen hjælper dig
med at vælge miljøvenlige varer.
Som forbruger skal du blot
lægge mærke til, om et produkt
er mærket med enten Blomsten

eller Svanen, så er du sikker på:
• At det lever op til
skrappe miljøkrav
• At der er taget
hensyn til sundheden
• At kvaliteten er god
Miljømærkerne er en frivillig ordning for virksomheder, hvis produkter kan leve op til mærker-

nes krav. Miljømærkerne findes i
dag på en lang række produkter
og serviceydelser, og der kommer hele tiden nye til.
Du kan læse meget mere om
Blomsten og Svanen på
www.ecolabel.dk. Her kan
du finde alle de miljømærkede
produkter og læse om forbrug,
miljø og sundhed i øvrigt.

Vælg Rengøringsselskab

med omtanke
Uanset hvilken rengøringstjeneste din virksomhed benytter sig
af, er den med til at sikre jer et behageligt indeklima. Men sikrer
I jer også, at rengøringen sker med omtanke for miljøet?
Mange rengøringsprodukter indeholder kemiske stoffer, der er
skadelige for vandmiljøet eller for sundheden. Men der er også
andre faktorer, som gør rengøringsselskaber belastende for miljøet.
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Vælg et svanemærket rengøringsselskab
Ved at vælge et rengøringsselskab, som er mærket med det nordiske miljømærke Svanen, kan din virksomhed sikre sig, at rengøringen lever op til skrappe miljøkrav, tager hensyn til sundheden og bruger produkter af god kvalitet. Det er noget at være
stolt af. Også for din virksomhed!

Kravene til svanemærket rengøring
For at et rengøringsselskab kan mærkes med Svanen skal det leve op til en
række skrappe krav:
Rengørings- og vaskemidler skal
som hovedregel være miljømærkede
med det nordiske miljømærke Svanen
eller det europæiske miljømærke
Blomsten.

generelt. Her kan microfiberklude være
en god hjælp.
Når man begrænser forbruget af rengøringsmidler nedsætter man samtidig
vandforbruget, da rengøringsmidler jo
fortyndes med vand. Nedsat vandforbrug er derfor en ekstra miljøgevinst.

Hvis der også anvendes midler, som
ikke er miljømærkede, må de ikke
være klassificeret som miljøfarlige og
må ikke indeholde særligt miljø- eller
sundhedsskadelige stoffer. Herudover
må højst 1% af forbruget af rengøringsmidler indeholde klor.

Biler og varevogne skal på forskellig
vis leve op til krav om miljøvenlig kørsel. Det kan gøres ved at bilparken
hovedsagligt består af nye modeller,
som kører langt på literen, og ved at
optimere planlægningen af kørslen
så der er styr på det totale benzin- og
dieselforbrug. Alle tiltag sikrer minimeret forurening.

Miljømærket Svanen kræver også et
begrænset forbrug af rengøringsmidler

Affaldshåndtering skal ske så der
genereres så lille en affaldsmængde

som muligt. Selv om rengøringsselskabet ikke kan påvirke den mængde af
affald, som din virksomhed genererer,
kan mængden af affaldsposer, brugte
mopper, klude, emballage til rengøringsmidler etc. sagtens minimeres.
Affaldsposer udgør ca. 85 % af affaldet fra rengøringsselskaber. Derfor stiller miljømærket Svanen selvfølgelig
krav til at minimere forbruget af affaldsposer.
Rengøringskvaliteten stiller Svanen
ikke krav til. Rengøringsløsningen tager til enhver tid udgangspunkt i jeres
særlige ønsker og behov.
Det er derfor op til din virksomhed, som
kunde, at aftale effektivitet, standard og
service med rengøringsselskabet.

Svanemærket stiller imidlertid krav til,
at rengøringsselskabet har et kvalitetssystem, som sikrer, at der bliver fulgt
op på den aftalte rengøringskvalitet.
Det svanemærkede rengøringsselskab og din virksomhed
Skriftlige arbejdsinstruktioner hjælper
rengøringsassistenterne med at overholde den aftalte rengøring og med at
sørge for, at Svanens krav opfyldes.
Samtidig modtager din virksomhed
gode råd om, hvordan I selv kan være
med til at minimere forureningen fra
rengøringen.

