
 
 

Information om Green Key  

Green	  Key	  är	  en	  internationell	  miljömärkning	  där	  anläggningen	  ska	  uppfylla	  internationellt	  
fastlagda	  kriterier,	  särskilt	  anpassade	  till	  logiverksamheter	  och	  	  konferensanläggningar.	  	  

Internationellt	  sköts	  Green	  Key	  av	  Foundation	  for	  Environmental	  Education	  och	  
märkningen	  finns	  idag	  på	  närmare	  2400	  anläggningar	  i	  50	  länder	  runt	  om	  i	  världen.	  Green	  
Key	  International	  har	  samarbetsavtal	  med	  bland	  andra	  Carlzon	  Rezidor	  Group,	  Starwood	  
samt	  Best	  Western	  Skandinavien.	  

Hotell	  med	  Green	  Key	  ska	  exempelvis	  ha	  en	  miljöpolicy	  samt	  använda	  energibesparande	  
lösningar,	  ha	  åtgärder	  på	  plats	  för	  att	  minska	  vattenförbrukningen	  samt	  att	  
kemikalieinnehållet	  i	  hygienprodukter	  samt	  rengöringsmedel	  följer	  uppsatta	  regler.	  Vidare	  
ställs	  krav	  på	  andel	  ekologiska,	  rättvisemärkta	  och	  eller	  lokalproducerade	  livsmedel.	  
Anläggningen	  ska	  regelbundet	  utbilda/informera	  sin	  personal	  rörande	  miljöfrågor	  och	  det	  
Green	  Key-‐‑arbete	  som	  bedrivs.	  

Det	  finns	  både	  obligatoriska	  kriterier	  och	  så	  kallade	  poängkriterier.	  Kriterierna	  är	  
anpassade	  till	  logi-‐‑	  och	  konferensverksamheter	  och	  är	  uppbyggda	  så	  att	  ständig	  förbättring	  
krävs	  genom	  att	  fler	  och	  fler	  poängkriterier	  ska	  uppfyllas	  varje	  år.	  	  

Kriterierna	  är	  utformade	  för	  att	  minska	  hotellets	  direkta	  miljöpåverkan	  men	  även	  att	  
informera	  och	  uppmuntra	  gäster	  till	  att	  uppmärksamma	  anläggningens	  åtgärder	  och	  
ambition.	  Genom	  information	  ska	  anläggningen	  sträva	  efter	  att	  involvera	  även	  gästerna	  till	  
att	  minska	  anläggningens	  miljöbelastning.	  På	  samma	  sätt	  är	  kriterierna	  utformade	  för	  att	  
eftersträva	  att	  dialog	  om	  produktval	  eller	  produktutveckling	  påbörjas	  med	  anläggningens	  
leverantörer	  och	  andra	  intressenter.	  	  

Därutöver	  ska	  anläggningen	  upprätta	  miljömål	  (minst	  tre)	  inkl	  handlingsplan	  som	  
beskriver	  hur	  målen	  ska	  nås.	  Målen	  ska	  följas	  upp	  och	  förnyas	  årligen.	  Dessa	  mål	  och	  
handlingsplaner	  ska	  baseras	  på	  en	  miljöinventering/-‐‑genomgång.	  	  

I	  arbetet	  ingår	  att	  dokumentera	  hur	  man	  uppfyllt	  kriterierna.	  Kontrollen	  av	  denna	  
dokumentation	  görs	  dels	  via	  årliga	  rapporter	  och	  dels	  via	  regelbundna	  kontrollbesök	  på	  
plats	  på	  anläggningen.	  	  

Kostnaden	  är	  5000	  kr	  samt	  55	  kr/rum	  för	  hotell	  med	  upp	  till	  50	  rum	  och	  9000	  kr	  samt	  55	  
kr/rum	  för	  hotell	  med	  mer	  än	  50	  rum.	  Moms	  tillkommer	  på	  priserna.	  	  
	  

Informationen	  finns	  även	  på	  webbplatsen	  www.greenkey.se	  	  

	  	  



 
 


