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SERVICEYDELSE 

 

RENHOLD   (opstarter 1.1.2020) 
 

 
BESKRIVELSE 
(GENERELT) 

 
Renhold spiller en væsentlig rolle ift. at sikre, at arbejdspladsen fremstår 
præsentabel, og at der er et sundt indeklima. ISS tager afsæt i høj faglighed, 
solide arbejdsmetoder, veluddannede medarbejdere og fokus på gode 
brugeroplevelser med mindst mulig gene. 
 
ISS opfylder behov som: 

• Rene, pæne og præsentable omgivelser - leverer den aftalte kvalitet 

• Stabilitet - levere den korrekte rengøring og forhindre, at problemer 
gentages 

• Fleksibilitet – tilpasse, lytte, stille forslag og reagere på udfordringer 

Rengøringstype 
Alle styrelser og statslige institutioner vil blive rengjort ud fra renholdkonceptet – 
programmeret rengøring.  
 
Individuelle programkoder beskriver, hvor ofte der skal gøres rent i hvert lokale 
eller lokaletype afhængig af behovet. Programkoden finder du på dørmærkaten, 
som opsættes i dørkarmen til hvert enkelt rum. Her på kan du også se, hvilken 
dag der er grundig rengøring for netop din kontorplads. 
 

 
UNDERYDELSER  

 
Forskellige underydelser 
ISS har, udover den daglige rengøring, almindelig soignering og periodiske 
rengøringsopgaver, også ansvaret for og hjælper med udførelse af: 
 
1. Linnedservice  

Vask og rens af arbejdstøj – primært på Banedanmarks lokaliteter 
 

2. Måtteservice  
Professionelle måtteløsninger i indgangspartiet forhindrer, at skidt og snavs 
undgås på kontorområderne. ISS samarbejder med Berendsen og aftalen er 
sæsonbaseret. 

 
3. Planteservice 

Grønne planter bidrager til et bedre indeklima, og de er et vigtigt element ift. 
kontorindretningen. ISS samarbejder med DK Planteservice, som har et 
stort katalog af planter, træer, plantevægge m.m., samt leverer buketter, 
juletræer og andre årstidsbestemte dekorationer. DK Planteservice 
varetager pasningen planterne og leverer plantegaranti. 

 
4. Vinduespolering 

ISS har sin egen landsdækkende vinduespudserafdeling, som leverer både 
intern og ekstern vinduespolering, tilpasset den enkelte kundes ønsker og 
behov. Vinduerne pudset årligt to gange både indvendigt og udvendigt. 
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Indvendigt glas på døre, vægge m.v. vil blive pudset fire gange årligt. 
 

Inden vi starter opgaven, kontakter vinduespudseren den lokale FM-
kontaktperson to uger forinden for at informere og koordinere, så vi tager 
hensyn til planlagte og akutte aktiviteter, der måtte være på de enkelte 
lokaliteter.   

 
5. Tømning af skraldespande 

Indendørs affaldshåndtering vil som udgangspunkt blive udført af 
rengøringsmedarbejdere. ISS har en grøn profil og opfordrer til 
kildesortering i tekøkkener, kopirum og kontorarealer.  

 
 

 
VIGTIG 
INFORMATION 

 
Opstartsdato 
Bygningsstyrelsen overtager ansvaret for renholdkontrakterne med nuværende 
rengøringsleverandører fra den 1. oktober 2019, men først fra den 1.1.2020 
opstarter ISS med at udføre renhold i styrelserne og de statslige institutioner.  
 
Fra den 1. oktober 2019 skal alle renholdopgaver og fejlmeldinger 
indrapporteres via Bygningsstyrelsens Serviceportal (Atrium). 
 
Opstart af planteservice, måtteservice og linnedservice (vask og rens af 
arbejdstøj) opstarter ISS den 1. oktober 2019. 
 
Hvornår bliver der gjort rent? 
Rengøringen udføres som udgangspunkt i tidsrummet kl. 05.00 – 18.00. Der kan 
være aftalt særlige forhold lokalt. 
 
Rengøringen tilpasses, så den er til mindst mulig gene for medarbejderne – her 
tænkes særligt på støvsugning af kontorer, der planlægges udført inden kl. 8.00. 
 

 
ANDEN RELEVANT 
VIDEN 
 

 
Forbrugsartikler og nye hvide dispensere til toiletter leveres af ISS. I løbet af 
november/december 2019 vil der – efter accept fra kunden – blive opsat nye 
hvide dispensere fra Berendsen. Fra den 1. januar 2020 vil forbrugsartikler blive 
leveret af Berendsen. 
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SERVICEYDELSE 

 

FORPLEJNING   
 

 
BESKRIVELSE 
(GENERELT) 

 
Styrelserne og statens institutioner vil få en løsning, der har den rette balance 
mellem kvalitet, økologi og bæredygtighed, og som indtænker hele oplevelsen og 
ikke kun maden. ISS sikrer et ensartet højt niveau på tværs af alle kantinerne med 
plads til lokal tilpasning. 
 
Kantinerne tager afsæt i ISS’ koncept Mad & Mennesker, hvor der arbejdes med: 
1. Kvalitet 

I kantinen vil der være ernæringsrigtig og smagfuld mad, der er hjemmelavet 
og tilberedt af årstidens råvarer, som herigennem sikrer en høj kvalitet for 
kantinens gæster. 

2. Sundhed 
Vi arbejder efter principperne fra måltidsmærket. Kantinen arbejder med at 
reducere indholdet af salt, sukker og fedt i maden, samt tilsætter flere fibre og 
grove grøntsager i retterne. 

3. Bæredygtighed 
Der er fokus på bæredygtig emballage til pakning af take away-retter og 
køkkenet benytter primært produkter, der er fremstillet bæredygtigt. 

4. Oplevelser  
I kantinen er der sæsonoplevelser fire gange om året, hvor kantinen arbejder 
med sæsonvarer og giver gæsterne en ekstraordinær oplevelse. Udover 
sæsonoplevelser afholdes der mindst én månedlig mærke- eller temadag i 
kantinen og hvert halve år vil der blive afholdt en økologidag, hvor 
økologigraden hæves endnu mere i maden. Der kan hen over året også blive 
afholdt markedsdage, hvor vi sælger lækre, økologiske råvarer og produkter, 
blandt andet fra vores samarbejdspartner Søris. 

5. Økologi 
I kantinen vil der minimum være 40% økologi på buffeten. ISS har ikke 
mulighed for at synliggøre det i retterne inden kantinen er blevet certificeret 
med bronzemærket, som tidligst kan ske efter tre sammenhængende 
måneder, hvor ISS kan dokumentere over 30% økologi i maden. 

6. Madspild  
I kantinen vil der være informationsmateriale omkring reducering af madspild, 
samt opsætning af spande ved afrydningsstationen til madspild. Hver dag vil 
der blive informeret gårsdagens madspild i kilo. Målsætningen er en 20% 
reducering. 

 
Herunder kan du se udvalget af de forskellige buffeter, alt efter antal brugere: 
Lille Buffet (25-49 brugere): 

• 1 Varm ret med kød/fisk (fisk 1x ugentlig) med tilbehør og grønt 
• 1 varm/lun ret (2 x ugentlig)  
• 1 måltidsalat 
• 6 enkeltdele grønt    
• 1 salat komponent 
• 1 proteinkilde vegetabilsk 
• 1 proteinkilde animalsk 
• 2 toppings 
• 2 dressinger 
• 2 slags pålæg, heraf 1 fisk med anrettet grønt og tilbehør 
• 2 slags brød (Rug/hvede) 
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• 1 kage/dessert (1x ugentlig)  
• 1 ost (1x ugentlig) 

 
Mellem Buffet (50-264 brugere): 

• 1 Varm ret med kød/fisk (fisk 1x ugentlig) med tilbehør og grønt 
• 1 varm/lun ret (2 x ugentlig) 
• 1 måltidsalat 
• 1 Let salat 
• 6 enkeltdele grønt    
• 1 salat komponent 
• 1 proteinkilde vegetabilsk 
• 1 proteinkilde animalsk 
• 3 toppings 
• 2 dressinger 
• 3 slags pålæg, heraf 1 fisk med anrettet grønt og tilbehør 
• 2 slags brød (Rug/hvede) 
• 1 kage/dessert (1x ugentlig) 
• 2 oste (1x ugentlig) 

 
Stor Buffet (265- og over brugere) 

• 1 Varm ret med kød/fisk (fisk 1x ugentlig)) med tilbehør og grønt 
• 1 varm/lun ret (Vegetarisk)            
• 1 suppe (1x ugentlig)                     
• 2 måltidsalater         
• 1 Let salat                 
• 6 enkeltdele grønt                          
• 1 salat komponent   
• 1 proteinkilde vegetabilsk              
• 1 proteinkilde animalsk                  
• 3 toppings                
• 2 dressinger              
• 3 slags pålæg, heraf 1 fisk med anrettet grønt og tilbehør       
• 3 slags brød (Rug/hvede/glutenfri)                     
• 1 kage/dessert (1x ugentlig)          
• 3 ost (1x ugentlig) 

 
 
UNDERYDELSER  

 
Take away-mad 

• Udvalgte kantiner kan bestille mad med hjem via app/webportal.  
• Køb en portion mad med hjem ud fra de ”rester”, der er tilbage efter 

dagens frokostservering i form af konceptet ”tøm buffeten”. 
 
Frugtordning 

• Hver kantinegæst kan gratis tage et styk frugt i kantinen fire gange om 
ugen (dette gælder steder med kantine, øvrige lokaliteter vil få leveret 
frugt) 

 
 
 
Mødeforplejning 

• Der bestilles mødeforplejning via nuværende bestillingsportal eller via ISS' 
bestillingsportal (FMS) på hver lokalitet, hvad enten det er frokostmøder 
eller det blot er kaffe, der er behov for. 
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VIGTIG 
INFORMATION 

Kantiner, der overtages af ISS den 1. oktober 2019 
 

Kantine Åbningstid Køkkentype Take 
away 

Øko. 

% 

Banedanmark, Carsten 
Niebuhrs Gade 49, Kbh 

V 

Frokost 
11:30-13:00 

Modtager buffet fra SKAT, 
Oswald Helmuths vej Nej 40% 

Banedanmark, 
Vasbygade 10, Kbh SV 

Frokost 
11:30-13:00 

Modtager buffet fra SKAT, 
Oswald Helmuths vej Nej 40% 

Banedanmark, Mellem 
Broerne 12 /14, 

Ringsted 

Frokost 
11:30-13:00 

Modtager buffet fra 
Fødevarestyrelsen, 

Søndervang 4 
Nej 40% 

Banedanmark, 
Lumbyesvej 34, 

Fredericia 

Frokost 
11:30-13:00 

Modtager portionspakning 
fra SKAT, Teglgårdsparken Ja 40% 

Styrelsen for 
International 

Rekruttering og 
Integration, Carl 

Jacobsens Vej 39, Valby 

Morgenmad? 
Frokost 
08:00-

14:00(?) 

Modtager buffet fra 
Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsen, Carl 
Jacobsens Vej 35 

Nej 40% 

Statens IT, Lautruphøj 2-
6, Ballerup Frokost? Kantine Nej 40% 

Fødevarestyrelsen, 
Stationsparken 31-33, 

Glostrup 

Morgenmad 
7:30-10:30 

Frokost 
(7:30)-13? 

Kantine Ja 60% 

Fødevarestyrelsen, 
Søndervang 4, Ringsted 

Morgenmad 
7:30-10:30 

Frokost 
(7:30)-13? 

Kantine Ja 60% 

Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsen, Carl 
Jacobsens Vej 35, Valby 

Morgenmad 
7:30-10:00 

Frokost 
11:30-13:00 

Kantine Ja 40% 

Fødevarestyrelsen, 
Sønderskovvej 5, 

Lystrup 

Morgenmad 
8.00-10.00 

Frokost 
(09:00?)-

13.00 

Kantine Ja 60% 

Moderniseringsstyrelsen, 
Landgreven 4, Kbh K 

Morgenmad 
07:30-09:30 

Frokost 
11:00-13:30 

Kantine Ja 40% 

Vejdirektoratet, 
Toldbuen 6, Næstved 

Morgenmad 
8:00-? 
Frokost 

8:00-14:00 

Kantine Ja 40% 
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Vejdirektoratet, 
Guldalderen 12-18, 

Hedehusene 

Morgenmad 
8:00-10:30 

Frokost 
(08:00?)-

14.00 

Kantine Ja 40% 

Vejdirektoratet, Helsteds 
Vej 11, Skanderborg 

Morgenmad 
7:00-14:30 

Frokost 
7:00-14:30 

Kantine 

 
Ja 40% 

Vejdirektoratet, 
Teglgårdsparken 102, 

Middelfart 

Morgenmad 
7:00-14:00 

Frokost 
7:00-14:00 

Kantine 

 
Nej 40% 

SKAT, Osvald Helmuts 
vej, 2000 Frederiksberg 

Morgenmad? 
Frokost? Kantine Ja 40% 

SKAT, Universitetsvej 2, 
Roskilde 

Morgenmad? 
Frokost 

11:0013:30 
Kantine  40% 

SKAT, Nicolai Eigtveds 
Gade 28, Kbh K 

Morgenmad 
7:45-10:30 

Frokost 
11:30-13:30 

Kantine Ja 40% 

SKAT, Sluseholmen 8B, 
Kbh SV 

Frokost 
11:00-13:00 Kantine Nej 40% 

SKAT, 
Strandboulevarden 89-

91, Kbh Ø 
Frokost? Modtager buffet fra SKAT, 

Østbanegade Nej 40% 

SKAT, Vester 
Farimagsgade 7, Kbh V Frokost? Modtager buffet fra SKAT, 

Oswald Helmuths vej Nej 40% 

SKAT, Østbanegade 
123, Kbh Ø 

Morgenmad 
7:30-10:00 

Frokost 
11:00-13:30 

Kantine Ja 40% 

SKAT, Helgeshøj Allé 9 
og 49-55, Taastrup 

Frokost 
11:00-13:00 Kantine Nej 40% 

SKAT, Kratbjerg 236, 
Fredensborg 

Morgenmad 
8:30-10:00 

Frokost 
11:30-13:00 

Kantine Nej 40% 

SKAT, Glarmestervej 2, 
Silkeborg Frokost? 

Modtager portionspakning 
fra 

Vejdirektoratet, Skanderborg 
Ja 40% 

SKAT, Brændgårdsvej 
10, Herning 

Morgenmad? 
Frokost 

11:30-13:00 
Kantine Nej 40% 

SKAT, Chr. X's Vej 22, 
Haderslev 

Morgenmad 
8:30-09:45 

Frokost 
Kantine Nej 40% 
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11:30-13:00 

SKAT, Damstrædet 2, 
Ringkøbing 

Morgenmad 
8:30-10:15 

Frokost 
11:30-13:00 

Kantine Nej 40% 

SKAT, Lyseng Alle 1, 
Højbjerg (inkl. Styrelsen 

for IT og Læring) 

Morgenmad 
8:00-10:00 

Frokost 
11:30-13:00 

Kantine 

 
Nej 40% 

SKAT, Løvenørnsgade 
25, Horsens 

Frokost 
11:30-13:00 

Kantine 

 
Nej 40% 

SKAT, Parallelvej 11, 
Hjørring 

Morgenmad 
8:00-09:00 

Frokost 
11:30-13:00 

Kantine 

 
Nej 40% 

SKAT, Pioner Allé 1, 
Tønder 

Frokost 
11:30-13:00 

Kantine 

 
Nej 40% 

SKAT, Skibsbyggerivej 
5, Aalborg 

Morgenmad 
8:00-10:00 

Frokost 
11:30-13:00 

Kantine 

 
Nej 40% 

SKAT, Østergade 48, 
Ringkøbing 

Frokost 
11:30-13:00 

Modtager buffet fra SKAT, 
Damstrædet 2 Nej 40% 

SKAT, Vestre Havne-
promenade 5, Aalborg 

Morgenmad 
7:30-09:30 

Frokost 
11:30-13:00 

Kantine 

 
Nej 40% 

SKAT, Slet Parkvej 1, 
Tranbjerg 

Morgenmad? 
Frokost? 

Kantine 

 
Nej 40% 

SKAT, Sorsigvej 35, 
Ribe 

Frokost 
11:30-13:00 

Kantine 

 
Nej 40% 

Styrelsen for 
Patientklager, Olof 

Palmes Allé 18, Aarhus 
N 

Morgenmad 
8:00-09:30 

Frokost 
11:30-13:00 

Kantine 

 
Ja 40% 

SKAT, Thomas B. 
Thriges gade 44-48, 

Odense 
Frokost? Modtager buffet fra SKAT, 

Lerchesgade 35 Nej 40% 

SKAT, Teglgårdsparken 
19, Middelfart 

Frokost 
11:30-13:00 

Kantine 

 
Ja 40% 

SKAT, Lerchesgade 35, 
Odense C 

Morgenmad 
7:00-09:30 

Frokost 
11:30-13:00 

Kantine Nej 40% 
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ANDEN RELEVANT 
VIDEN 
 

 
Alle kantiner kører med en fast pris: 29,- DKK for en buffettallerken.  
 
Begrundelsen for valg af en fast pris i kantinen i stedet for pr. vægt er, at: 
 

• Man som kantinebruger har en tendens til at vælge de sunde og "tunge" 
råvarer fra, som fx linser, kikærter, kål, rugbrød m.v., når man betaler pr. 
vægt. Her går man i stedet for efter de hurtigt mættende råvarer, som fx 
de usunde kulhydrater og protein fra kød. Hvis man giver medarbejderen 
det frie valg (fast buffetpris), vil flere tage lidt af det hele 

• Mad på vægt skaber lange køer ved betaling 
• Det kan være sværere at gennemskue ens frokostpris, hvis der også 

eksisterer andre kantinepriser, fx dagens varme ret til en fast pris 
 
Beslutningen blev taget på et møde i 2018 mellem flere kunderepræsentanter, 
konsulent fra Københavns Madhus og Bygningsstyrelsen. 
 
Hvis du har generelle spørgsmål omkring kantineløsningen m.v., bedes du 
kontakte kantinens køkkenchef. 
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SERVICEYDELSE 

 

INTERNE SERVICES   
 

 
BESKRIVELSE 
(GENERELT) 

 
Intern service indeholder serviceydelser, der sikrer en god og velfungerende 
arbejdsdag for kundens medarbejdere og gæster. Opgaverne er både daglige 
og planlagte samt pludselig opståede. Det er meget forskelligt fra lokalitet til 
lokalitet, hvor mange interne serviceydelser, der skal leveres.  
 
Da der er stor variation i omfanget af serviceydelser, der skal leveres lokalt, 
mængden af opgaver og brugere på kontorerne, vil det også variere, hvor 
mange ISS-medarbejdere der er på den enkelte lokalitet dagligt. Man kan dog 
altid kontakte ISS vedrørende interne serviceopgaver via Atrium serviceportal. 
 

 
UNDERYDELSER  

 
Intern service indebærer mange forskellige serviceydelser, de mest gængse er:  
 
Bemanding af reception 
En receptionsløsning, herunder også omstilling på visse lokaliteter, sikrer en 
professionel modtagelse af gæster og korrekt information og vejledning ved 
henvendelser. 
 
Posthåndtering 
Al post modtages, sorteres og lægges i ét centralt placeret dueslag samt korrekt 
afsendelse fra dag til dag. Modtagende pakker stilles ét centralt placeret sted og 
modtageren adviseres.  
 
Der er på visse lokaliteter afhentning af post i postboks samt kørsel af post 
mellem lokaliteter. 
 
Kontorservice  
Kontorservice sikrer, at medarbejdere i normal arbejdstid altid har et 
velfungerende printer/kopirum samt kontorartikellager. ISS sikrer opfyldning af 
papir, toner og kontorartikler samt bestilling af materiale samt tilkalder support til 
maskiner, som ikke fungerer optimalt.  
 
Gennemgang af mødelokaler én gang om ugen for at sikre, at der er tuscher og 
flipoverpapir til rådighed i lokalerne. 
 
Handyman-opgaver 
Servicemedarbejdere runderer på lokaliteterne og sikrer oprydning, herunder 
også på lagrer/depoter. Der foretages alle former for mindre reparationer, 
opsætninger og mindre flytninger. 
 
På visse lokaliteter skal der også hejses og nedtages flag ifølge flagkalender. 
 
Vognpark- og cykelservice 
Vognpark – og cykelservice sikrer, at medarbejdere har funktionsdygtige 
tjenestebiler og cykler, herunder service og reparation, udlevering af nøgler og 
andet relevant materiale samt opfyldning af materialer i biler, hvor dette er 
relevant.  
 
Arrangementer og mødeforplejning 
De lokaliteter, hvor der er denne servicefunktion, sikrer ISS, at forplejning 
leveres rettidigt og at udstyr i mødelokalet fungerer efter hensigten. 
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ISS er også behjælpelig med instruktion til medarbejdere af AV-udstyr i 
mødelokalet. ISS udbedrer kun fejl på AV-udstyr som udskiftning af pærer, filtre 
eller defekte kabler. 
 
Kaffeservice  
Kaffeservice dækker over fem servicefunktioner: 

1. Rengøring og opfyldning af kaffeautomater/maskiner 
2. Bestilling af forbrugsvarer på kundens eksisterende aftale 
3. Service og rengøring af kaffeautomater, elkedler m.v.  
4. Levering af forbrugsvarer  
5. Levering af kaffeautomater 

 
Administrative opgaver 
ISS varetager på visse lokaliteter administrative opgaver som for eksempel lokal 
driftsadministration, energistyring, varelagerkontrol samt udarbejdelse af 
medarbejderkort. 
 
Andre ad hoc-opgaver 
Eksempler på almindelige ad hoc-opgaver, som ISS varetager for 
medarbejderne, er for eksempel opstilling af advarselsskilte, koordinering af 
flytteopgaver, opdatering af relevante systemer, intranetnyheder samt deltagelse 
i større planlagte aktioner. 
 

 
VIGTIG 
INFORMATION 

 
Receptionens åbningstider Åbningstid:  

Kalvebod Brygge / Carsten Niebuhrs Gade 43, Kbh  8.00 - 17.00 

Moderniseringsstyrelsen, Landgreven 4, Kbh K 8.00 - 16.00 

Banedanmark, Vasbygade 10, Kbh SV 8.00 - 15.00 

Banedanmark, Carsten Niebuhrsgade 49, Kbh V 8.00 - 16.00 

Banedanmark, Mellem Broerne 12 /14, Ringsted 7.00 - 14.00 

Banedanmark, Lumbyesvej 34, Fredericia 8.00 - 15.00 

Banedanmark, Banegårdsvej 1, Fredericia TTV 8:00 - 15.00 

SKAT, Gl. Kalkbrænderi Vej 51A, Kbh Ø 

8:30 - 16:00 
Fre. til 15:30 

SKAT, Nicolai Eigtveds Gade 28, Kbh K 

8:00 - 16:00 
Fre. til 15:30 

SKAT, Vester Farimagsgade 7, Kbh V 

9.00 - 16.00 
Fre. til 15.00 

SKAT, Osvald Helmuts vej, Frederiksberg 7.30 - 16.30 

SKAT, Glarmestervej 2, Silkeborg 8.00 - 15.00 

Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, Glostrup 

8.00 - 16.00 
Fre. til 15.00 
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EM_KFST, Carl Jacobsens Vej 35, Valby 

8.30 - 16.00 
Fre. til 15.00 

FM_STIT, Lautruphøj 2-6, Ballerup 
8.00 - 16.00, 
Fre. til 15.00 

EM_NH, Toldboden 2, Viborg 8:00 - 15:30 

Vejdirektoratet, Guldalderen 12-18, Hedehusene 

8:30 - 16:00 
Fre. til 15:00 

Vejdirektoratet, Th. Helsteds Vej 11, Skanderborg 8.00 - 16.00 
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SERVICEYDELSE 

 

INDVENDIGT VEDLIGEHOLD  
 

 
BESKRIVELSE 
(GENERELT) 

 
Indvendigt vedligehold dækker over bygninger og udstyr hos kunden. ISS tilsikrer, at de 
indvendige lokaler fremstår pæne og ordentlige.  
 
Fejl og mangler indrapporteres af ISS-medarbejderne, og hvis der bliver brug for 
yderligere teknisk faglighed, vil ISS Technical Services stå for udførelsen. 
 
Tekniske anlæg markeret med et ISS-logo og kode vil blive serviceret samt løbende 
kontrolleret for at sikre den højeste driftsstabilitet for tekniske anlæg. 
 

 
UNDERYDELSER  

 
Forebyggende vedligeholdelse på tekniske installationer 

• ISS sikrer forebyggende vedligeholdelse af tekniske installationer 
• Vedligeholdelsen bliver planlagt pr. år jf. lovgivning og specifikationer fra 

Bygningsstyrelsen. 
 
Forebyggende vedligeholdelse på indvendige bygningsdele 

• Observering og mindre reparationer for at fastholde kvalitetsniveau  
• Mindre flytninger af medarbejdere for at vedligeholdelsesaktivitet kan udføres  

 
 
Afhjælpende bygningsvedligehold  

• Interim-foranstaltninger  
• Planlægning, koordinering og projektledelse af alle aktiviteter for at 

funktionsenheden igen opfylder sit formål  
 
 
Afhjælpende vedligehold af tekniske installationer  

• Interim-foranstaltninger  
• Fejlsøgning på nedbrud  
• Reparation og/eller udskiftning af komponenter 

 
 

 
VIGTIG 
INFORMATION 

 
ISS Technical Service kan arbejde med de fleste tekniske områder. Det er altid muligt at 
bestille Projekter og Tilkøbsydelser som ikke er en del at den faste service 
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SERVICEYDELSE 

 

AFFALDSHÅNDTERING  
 

 
BESKRIVELSE 
(GENERELT) 

 
ISS Waste Management har ved affaldshåndtering fokus på 

1. Rådgivning 
2. Optimering 
3. Miljø 
4. Økonomi 
5. Lovgivning 
6. Innovation 
7. Udvikling 

 
ISS Waste Management opsøger og undersøger nye tiltag i branchen for fortsat at kunne 
tilbyde kunderne de bedste løsninger. 
 

 
UNDERYDELSER  

 
• Tømning af udendørs containere 
• Tømning af fortroligt papir 
• Intern kildesortering 
• Tømning af fedtudskillere 

 
 
VIGTIG 
INFORMATION 

 
Nuværende aftaler 

• Det tværministerielle bruger Marius Pedersen og Remondis indtil den 31. januar 
2021.  

• Banedanmark bruger Stena og HCS indtil den 31. december 2021.  
 
ISS Waste Management har det administrative ansvar indtil nuværende aftaler udløber. 
Herefter indsætter ISS Waste Management de leverandører, der er bedst egnede til 
opgaven per lokalitet. 
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SERVICEYDELSE 

 

UDENDØRSAREALER  
 

 
BESKRIVELSE 
(GENERELT) 

 
ISS Outdoor leverer grønne serviceydelser, hvor plejeindsatsen kan variere alt efter type 
ejendom og kundens valg.  
 

 
UNDERYDELSER  

 
Specifikke opgaver vil blandt andet være:  

• Græsklipning 
• Græstrimning omkring forhindringer 
• Lugning af beplantede arealer 
• Hækkeklipning og beskæring af buske 
• Ukrudtsbekæmpelse på faste og løse belægninger (flise- og gangarealer)  
• Renhold og løvsamling på arealer 
• Bekæmpelse af skadedyr og invasive arter 
• Løbende partielfejning af flise- og gangarealer inkl. anvendte 

parkeringsområder, der maskinfejes 
• Ind- og udtagning samt vedligeholdelse af havemøbler 
• Tilsyn af udendørsinstallationer 

 
 
VIGTIG 
INFORMATION 

 
ISS’ overordnet årshjul:  
 
Vinter:  

• Snerydning og glatførebekæmpelse 
• Beskæring 
• Renhold 

 
Forår: 

• Fejning, renhold og beskæring 
 
Sommer: 

• Græsklip, lugning, gødskning og hækkeklipning og renhold 
• Opgaverne foretages inden for normal arbejdstid, men til mindst mulig gene og 

hensyntagen til medarbejderne på de enkelte lokaliteter 
 
Efterår: 

• Plantearbejde, løvsamling og beskæring 
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SERVICEYDELSE 

 

VAGT OG SIKKERHED  (opstarter d. 1.1.2020) 
 

 
BESKRIVELSE 
(GENERELT) 

 
ISS har til opgave at opretholde sikkerhedsniveauet på lokaliteterne. Det vil ske gennem 
et partnerskab med vagtselskabet Securitas, som runderer og sikrer kundernes 
lokaliteter. 
 
Med de sikkerhedskritiske anlæg vil der være en konstant overvågning af lokaliteterne, 
der vil alarmere Securitas’ vagtcentral. Herfra kan en vagtpatrulje tilkaldes og rykke ud til 
alle lokaliteter på landsplan.   
 
De sikkerhedskritiske anlæg markeret med et ISS-logo og kode vil blive serviceret samt 
løbende kontrolleret for at sikre den højeste driftsstabilitet for de sikkerhedskritiske 
anlæg. 
 

 
UNDERYDELSER  

 
Vagt & bevogtning 

• På visse lokaliteter vil der sidde en fast vagt. ISS har dog ingen aftale om at 
sidde i receptionen, når den er lukket.  

• På visse lokaliteter vil der i stedet være en vagt, som med passende intervaller 
foretager runderinger. Vagtens opgave er at sikre bygningen samt undgå brand- 
og vandfare ved blandt andet at kontrollere manglende slukkede kaffemaskiner, 
manglende lukkede vinduer m.v. 

• ISS tilbyder også bestilling af vagt til arrangementer og andre specielle 
omstændigheder 

 
Alarmudkald  

• Ved alarm vil Securitas rykke ud og sikre medarbejdere og lokaliteter 
• Der vil komme yderligere kontaktinformation ved fejlalarmer  

 
Sikkerhedskritiske anlæg og systemer  

• Sikkerhedstekniske anlæg vil blive serviceret af ISS Technical Services og den 
daglige administration varetages af de lokale ISS-medarbejdere og Securitas 
vagter 

 
 
VIGTIG 
INFORMATION 

 
ISS Technical Service kan arbejde med de fleste tekniske områder. Det er altid muligt at 
bestille Projekter og Tilkøbsydelser, som ikke er en del at den faste service. 
 
ISS Vagt & Sikkerhed og Securitas starter den 1. januar 2020. 
 
 

 


