
FAKTA OM RENGØRING

DET SIGER LOVEN
 

LOVGRUNDLAG
Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 om faste arbejdssteders indretning: § 41. og § 42

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1234 om arbejdets udførelse: § 16

• Arbejdsstedet skal holdes forsvarligt vedlige, rent 
og ryddeligt, så forholdene er sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt forsvarlige

• Færdselsveje og -arealer, herunder 
gulvbelægninger, skal holdes i forsvarlig stand og fri 
for genstande, materialer, spild eller lign., der kan 
være til fare for færdslen og personalet

• Tekniske hjælpemidler samt stoffer og materialer 
skal opbevares forsvarligt

• Forekommer der spild, skal det fjernes forsvarligt, 
og medarbejderne skal instrueres i, hvordan spild 
fjernes forsvarligt. De skal tillige have instruks i, 
hvordan affald samles og bortskaffes på en 
forsvarlig måde

• Vinduer, lysarmaturer o. lign. skal vedligeholdes og 
rengøres

• Der må ikke anvendes rengøringsmidler eller -
metoder, der kan forringe de sikkerheds- eller 
sundhedsmæssige forhold på arbejdsstedet

• Der skal på arbejdsstedet være forsvarlige forhold 
for udførelsen af oprydning, rengøring og 
vedligeholdelse, så arbejdet hermed kan ske uden 
fare for sikkerhed og sundhed for såvel dem, der 
udfører dette arbejde, som for andre beskæftigede 
på virksomheden

GODT AT VIDE
 

 

• Planlæg, hvordan og hvor ofte der foretages 
rengøring, og sørg for, at rengøringen opfylder det 
aktuelle behov, fx at rengøringshyppighed og 
omfanget er sat i system, så der ikke er nogen 
områder, der overses, fx lysarmaturer og 
ventilationsanlæg

• Vær klar over, hvilke dele af butikken/inventaret I 
selv skal rengøre, og hvad et evt. 
rengøringspersonale skal gøre rent

• Hvis I selv står for rengøringen, så instruer 
personalet i, hvordan de kan arbejde i gode 
arbejdsstillinger, i sikker brug og dosering af 
rengøringsmidler samt i brug af evt. 
rengøringsmaskiner

• Vælg rengøringsmidler, der opfylder 
rengøringsbehovet, fx evt. veterinære standarder i 
produktionsafdelinger. Vælg så vidt muligt 
rengøringsmidler, der ikke er faremærkede. Hvis der 
anvendes faremærkede produkter, skal der 
udarbejdes en arbejdspladsbrugsanvisning – Tag fx 
udgangspunkt i leverandørbrugsanvisningen, som 
skal følge med leveringen af rengøringsmidlet

• Beskyt hænderne ved hyppig kontakt med vand og 
stærke rengøringsmidler – Brug handsker eller 
vandafvisende creme, der er velegnet til rengøring

• Bortskaf levnedsmiddelaffald, biologisk materiale, 
returemballage m.m. på forsvarlig vis, fx i særlige 
containere

• I forbindelse med ny- og ombygning bør hensynet 
til passende rengøring indtænkes, fx let afvaskelige 
overflader på inventar og gulvbelægning

• Inddrag arbejdsmiljøorganisationen i 
arbejdsmiljøspørgsmål

LÆS MERE OM EMNET
 

Fra BFA Handel
Branchevejledning Indeklima i detailhandlen

Om Arbejdspladsbrugsanvisning
 

Fra Arbejdstilsynet
At-vejledning A.1.4 om Rengøring og vedligeholdels
 

Fra Andre BFA
Branchevejledning om rengøringsmidler, BAU Service 
– Turisme

Branchevejledning om ergonomi og rengøring, 
BAU Service – Turisme
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https://amid.dk/regler/bekendtgoerelser/faste-arbejdssteders-indretning-96-sam/
https://amid.dk/regler/bekendtgoerelser/arbejdets-udfoerelse-1234/
http://bfahandel.dk/Files/Filer/BFAHandel/pdf/Indeklima_vejledning_2018.pdf
http://bfahandel.dk/fysisk-arbejdsmiljoe/arbejdspladsbrugsanvisning-for-stoffer-og-materialer
https://amid.dk/regler/at-vejledninger/rengoering-vedligeholdelse-a-1-4/
http://www.bar-service.dk/Files/Billeder/BARservice/pdf/Rengoering%20vaskerier%20og%20renserier/Rengoeringsmidler_2011.pdf
http://www.bar-service.dk/Files/Billeder/BARservice/pdf/Rengoering%20vaskerier%20og%20renserier/Rengoeringsmidler_2011.pdf
http://www.bar-service.dk/Files/Billeder/BARservice/pdf/Rengoering%20vaskerier%20og%20renserier/Ergonomi-og-rengoering_2011.pdf
http://www.bar-service.dk/Files/Billeder/BARservice/pdf/Rengoering%20vaskerier%20og%20renserier/Ergonomi-og-rengoering_2011.pdf

