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Miljøprogram  
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Maxirent AS 

 

Innhold 
 
 
 
 
 

 

1 Innledning 
2 Betydelige miljøaspekt knyttet til driften 
3 Miljøgjennomgåelse 
  

3.1 Krav i lover og forskrifter 
 
3.2 Fastsettelse av betydelige miljøaspekt 

3.2.1 Våre utslipp til luft 
3.2.2 Våre utslipp til vann 
3.2.3 Vår avfallsbehandling 
3.2.4 Vår forurensning av jord 
3.2.5 Vårt forbruk av råmaterialer og naturressurser 
3.2.6 Andre lokale og kommunale miljøforhold 
 

3.3 Gjennomgang av alle foreliggende miljøstyringsrutiner 
 
3.4 Vurdering av tidligere hendelser 
 

4 Oppdatering av miljøprogrammet  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

1. Innledning 
Vi har fattet en beslutning om at Renhold AS skal fremstå som en foretrukket leverandør også med 
hensyn til våre miljøprestasjoner. Vi vil arbeide for å oppnå en god miljøprestasjon ved å styre 
organisasjonens aktiviteter og tjenester som påvirker miljøet omkring oss.  
 
Vårt miljøprogram tar utgangspunkt i virksomhetens miljøpolitikk og ønsket om å støtte en global 
tanke om en bærekraftig utvikling: Vi skal tenke globalt og handle lokalt. 
 

2. Betydelige miljøaspekt knyttet til driften 
Det å verne om vårt ytre miljø omfatter å forhindre forurensning av luft, vann og jord. Redusere 
forbruk av naturressurser og kildesortere avfall med det for øye å sikre en størst mulig 
resirkulering. For vår virksomhet vil flere av disse miljøaspektene være av mindre betydning. 
Miljøanalyser viser at vår betydeligste miljøpåvirkning er de kjemikalier som benyttes ved utførelse 
av våre tjenester. 
 

3. Miljøgjennomgåelse 

For å få en total oversikt over alle organisasjonens miljøaspekter har det blitt gjennomført en 
fullstendig miljøgjennomgåelse. Gjennomgåelsen dekker de fire hovedområdene som er angitt i NS-
EN ISO 14001:2004 

 

• Krav i lover og forskrifter 

• Fastsettelse av betydelige miljøaspekter 

• Gjennomgang av alle foreliggende miljøstyringsrutiner 

• Vurdering av tidligere hendelser 
 

3.1  Krav i lover og forskrifter  

Det har blitt gjennomført en helhetlig gjennomgang av forurensningsloven og forskrifter hjemlet i 
denne. 

  
         Andre krav og anbefalinger 

Virksomheten forplikter seg til å overholde de krav og anbefalinger som måtte fremkomme innen 
de kommuner og byer der våre tjenester tilbys. 

 

3.2 Fastsettelse av betydelige miljøaspekt 
 

Fastsettelse av betydelige miljøaspekt ble gjort basert på resultatene fra vår miljøgjennomgåelse. I 
standarden settes det ingen krav til nivået av miljøprestasjoner. Vi har derfor valgt et tempo og 
omfang av våre kontinuerlige miljøforbedringer som kan forsvares både hva praktisk gjennomføring 
angår og hva som er forsvarlig rent økonomisk. Innsamling og analyse av underlag for å fastslå 
omfanget av vår påvikning ble konsentrert omkring følgende elementer: 

• Våre utslipp til luft    

• Våre utslipp til vann      

• Vår avfallsbehandling      

• Vår forurensning av jord  

• Vårt forbruk av råmaterialer og naturressurser   

• Andre lokale og kommunale miljøforhold  
 

For kartlegging og oppfølging: 

Miljøaspekt - miljøpåvirkning 

Utslipp til vann – Registrering av forbruk 



  

 

Miljøtiltak ved rengjøring 

 

3.2.1 Våre utslipp til luft 

Resultatene fra innsamlingen av data i forbindelse med utslippsmengde av miljøgasser som har stor 
påvirkning av klimaet og som har stor helserisiko for omgivelsene vurderes til å være begrenset. 
Virksomheten vil således ikke satse på noen reduksjon av dette. 

 
3.2.2 Våre utslipp til vann 

Resultater fra innsamling og analyse av data fra utslipp av kjemikaler viser at dette er vårt 
betydeligste miljøaspekt.  

Virksomheten bruker kjemikalier til regelmessig renhold og hovedrengjøring. For å synliggjøre 
forbruket på best mulig måte og samtidig være mest mulig sammenlignbar med bransjen for øvrig 
deler vi kjemikaliene inn i følgende kategorier: 

 

   

Anvendelsesområde Kjemi -forbruk 

Regelmessig renhold   

Hovedrengjøring   

Vaskeri   

Produkter som ikke går direkte i sluk   

Vinduspuss   

 

For både regelmessig renhold og hovedrengjøring så overvåker vi ren mengde kjemikalier. 

Statistikker og nøkkeltall utarbeides på grunnlag av kvartalsrapporter over levert mengde fra våre 
leverandører. 

              Tiltak:  

Arbeide mot å bruke mest mulig tørre metoder, mindre bruk av kjemikalier. Utvide antall 
arbeidsplasser med doseringsmaskiner. 

 

Måleindikatorer. Relasjonsverdier 

For å gjøre våre miljøprestasjoner mest mulig sammenlignbare fra år til år og bransjen for øvrig 
anvender vi såkalte ”relasjonsverdier”. Denne regnes ut etter følgende formel:  

Rv= antall l/arbeidstime 
 

Relasjonsverdier Liter pr time 

Anvendelsesområde Rv  

kjemi 

Regelmessig renhold   

Hovedrengjøring   

Vaskeri   

Produkter som ikke går direkte i sluk   

Vinduspuss   
  

Tiltak: 

Arbeide aktivt for å bruke kjemikalier med lavest mulig miljøbelastning innenfor hver risikogruppe. 

Riktig produkt til riktig smusstype. Tettere samarbeid med våre produktleverandører.  

 
  



  

 

3.2.3 Vår avfallsbehandling 

Resultater fra innsamling og registrering av avfall viser at dette er vårt andre betydelige 
miljøaspekt. Avfall som et resultat av emballasje og engangsartikler er betydelig. Spesielt omfatter 
dette plastemballasje. Denne samles inn og leveres tilbake til våre leverandører som sørger for en 
miljøbevist resirkulering. 

 

Plast flasker/kanner. 

Størrelse Bruk Antall brukt Antall retur Avfall  

0,5 liter     

0,75liter     

1,0 liter     

3,8 liter     

5,0 liter     

10,0 liter         
  

                 Alle plastflasker og kanner returneres ved leverandør.   

 

Tiltak: 

Mer bruk av doseringssystem vil redusere bruk av emballasje.  

Kjøpe i større emballasje på vaskeritjenesten. 

  

Papir 

Virksomheten har etablert et system for innsamling og retur av papir. Dette omfatter i første 
omgang papiravfall knyttet til kontordrift og emballasje/kartong for kjemikalier. Innsamling og 
levering av brunt papir er regulert av ”Forskrift for innsamling, oppbevaring og levering av brunt 
papir” når års- volumet overstiger 250 kg. 

 

Papir  

Type  Antall kg brukt Antall kg retur Restavfall  

Vanlig papir     

Brunt papir/kartong     

     

     

     

     
 

Inngår i kundens avfallsbehandlingssystem 

 

Spesialavfall 

Virksomheten har etablert et system for innsamling, oppbevaring og innlevering av spesialavfall. 
Omfanget av denne type avfall i virksomheten er ubetydelig og vi har derfor valgt å ikke gjøre 
omfattende registreringer av volum.  

 

3.2.4 Vår forurensning av jord 

Virksomhetens aktiviteter forårsaker ingen forurensning av jord. 
 

3.2.5 Vårt forbruk av råmaterialer og naturressurser  

Virksomhetens forbruk av råmaterialer og naturressurser vurderes som ikke betydelig vil således 
ikke være et satsningsområde 



  

 

 

3.2.6 Andre lokale og kommunale miljøforhold   

Det foreligger ingen lokale eller kommunale miljøtiltak som er relevante for Virksomheten. 
 

3.3 Gjennomgang av alle foreliggende miljøstyringsrutiner 

Etablert ordning for å arbeide mot reduserte antall basisprodukter.  
 

3.4 Vurdering av tidligere hendelser 

Det har ikke forekommet tidligere hendelser. 
 
 
4. Oppdatering av miljøprogrammet 

Dette miljøprogrammet skal oppdateres årlig. Oppdateringen baseres på resultatene fra målinger, 
analyser og konklusjoner i ledelsens gjennomgåelse. 

Daglig leder er ansvarlig for oppdateringen 

 
 

 


