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Dokumentation konferens 
Kriterium 1.4  
 
I listan nedan anges vilka obligatoriska kriterier och poängkriterier ni behöver upprätta dokumentation för.  
De kriterier som inte är tillämpliga i er verksamhet behöver ni inte dokumentera. Det rekommenderas att 
dokumentationen sparas i en digital mapp. 
 

Dokumentation obligatoriska kriterier 
 
1. Miljöledning 
• 1.2 Daterad och signerad hållbarhetspolicy, mindre än tre år gammal.  

   → Exempel hållbarhetspolicy 

• 1.3 Minst 3 miljö-/hållbarhetsmål med handlingsplaner.  
   → Mall för mål och handlingsplaner 

• 1.5 Dokumentation som beskriver/visar minst ett aktivt samarbete med relevanta intressenter inom 
hållbarhetsområdet. Typ av dokumentation: T.ex. fakturor, intyg, bilder, mejl. 
 

2. Personalmedverkan 

• 2.1 Dokumentation från möten mellan; a) ledningsgrupp och personal, b) ledningsgrupp och 
miljöansvarig, som visar vilka miljö-/hållbarhetsfrågor som berördes. Typ av dokumentation: T.ex. 
anteckningar eller protokoll. 

• 2.2 Lista över vilka som genomfört en grundläggande utbildning inom miljö- och hållbarhet (vid ansökan 
samt vid behov). Datum och typ av utbildning ska framgå. 
   → Green Keys grundläggande miljöutbildning online 
   → Lista för utbildning 

• 2.3 Lista över vilka som genomfört årlig utbildning inom miljö- och hållbarhet de senaste 12 månaderna. 
Datum och typ av utbildning ska framgå. 
   → Green Keys miljöutbildningar online 
   → Mall för data 

 

3. Gästinformation 
• 3.2, 3.3 Gästinformation om Green Key, verksamhetens miljöarbete och hur gästerna kan delta. 

   → Mall för gästinformation 
 

4. Vatten 
• 4.1 Registreringar av vattenförbrukning månadsvis samt beräknad vattenförbrukning per gästnatt.    

   → Mall för data 

• 4.2 Verksamheter som ansöker för första gången ska bifoga en sammanställning över flöden per minut 
från minst 30% av alla kranar. Mätningarna ska ske i olika typer av utrymmen, t.ex. på olika våningar, 
renoverade och icke renoverade toaletter osv.  
→ Mall för vattenflöden 

• 4.5 Dokumentation över toaletter inköpta de senaste 12 månaderna, som visar att de inte förbrukar med 
än 3/6 liter per spolning. Typ av dokumentation: T.ex. produktblad eller faktura. 

• 4.6 Dokumentation över huv-/tunneldiskmaskiner inköpta de senaste 12 månaderna, som visar att de 
inte förbrukar mer än 3,5 liter per korg/program. Typ av dokumentation: T.ex. produktblad eller faktura. 

 

https://www.greenkey.se/material/miljo-och-hallbarhetspolicy/
https://www.greenkey.se/kriterier/arlig-rapport/
https://www.greenkey.se/material/utbildning/
https://www.greenkey.se/material/mallar/
https://www.greenkey.se/material/utbildning/
https://www.greenkey.se/material/mallar/
https://www.greenkey.se/material/gastinformation/
https://www.greenkey.se/material/mallar/
https://www.greenkey.se/material/mallar/
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5. Kemikalier 
• 5.1 Lista över inköpta städkemikalier de senaste 12 månaderna. I listan ska dagliga städkemikalier 

markeras, respektive produkts miljömärkning anges och inköpta mängder redovisas. Typ av 
dokumentation: T.ex. Green Keys ”mall kemikalielista”, utdrag över inköp från leverantör eller fakturor. 
   → Mall kemikalielista 

• 5.2 Lista över desinfektionsmedel som används, inklusive säkerhetsdatablad/produktblad. 
 → Mall kemikalielista 

• 5.3 Lista över inköpt tvättmedel de senaste 12 månaderna. I listan ska typ, miljömärkning och inköpt 
mängd framgå. Typ av dokumentation: T.ex. Green Keys ”mall kemikalielista”, utdrag över inköp från 
leverantör eller fakturor. 
 → Mall kemikalielista 

• 5.4 Lista över inköpt hand- och maskindiskmedel de senaste 12 månaderna. I dokumentationen ska typ, 
miljömärkning och inköpt mängd framgå. Typ av dokumentation: T.ex. Green Keys ”mall kemikalielista”, 
utdrag över inköp från leverantör eller fakturor. 
 → Mall kemikalielista 

• 5.5 Lista över inköpt hygienpapper de senaste 12 månaderna där produkternas miljömärkningar framgår. 
Typ av dokumentation: T.ex. utdrag från inköp från leverantör eller fakturor. 
 → Mall kemikalielista 

 

6. Avfall 
• 6.1 Mängd avfall månadsvis för hushållssopor (i kg). Om möjligt mängder för övriga fraktioner för 

materialåtervinning (plast, glas, metall etc.).  
     → Mall för data 

• 6.2 Dokumentation över avfall som transporteras och tas omhand för materialåtervinning. 
Typ av dokumentation: T.ex. avtal med avfallsentreprenör eller fakturor. 

 

7. Energi 
• 7.1 Registreringar av el- och energiförbrukning (värme/kyla) månadsvis.  

     → Mall för data 
• 7.2 Aktuell dokument som visar inköp av 100% förnybar el. Typ av dokumentation: T.ex. intyg eller 

faktura (om elens ursprung är angivet). 

• 7.3 Dokumentation över de vanligaste ljuskällorna som köps in och används. Energiklass ska framgå. Typ 
av dokumentation: T.ex. översikt eller produktblad. 
      → Mall för översikt 

• 7.5 Daterad dokumentation för kontroll av värme-, kyl- och ventilationssystemet de senaste 12 
månaderna och resultatet av kontrollen (inklusive underhåll). Typ av dokumentation: T.ex. 
servicerapport. 

• 7.9 Dokumentation över typ och mängd köldmedier som fyllts på de senaste 12 månaderna. 
Typ av dokumentation: T.ex. köldmedierapport. 
 

8. Livsmedel 
• 8.1 Lista över att minst 8 livsmedelsprodukter som erbjuds på konferenser köps in ekologiskt, miljö-

/hållbarhetsmärkt, rättvisemärkt eller närproducerat till, samt vilka märkningar livsmedlen har. För 
närproducerade livsmedel ska ursprung vara angivet. 
   → Mall för livsmedelslista 

• 8.2 Dokumentation som visar att minst 5% av livsmedelsinköpen (i kr) de senaste 12 månaderna utgörs 
av ekologiska livsmedel (om egen restaurang). Typ av dokumentation: T.ex. utdrag över inköp från 
leverantörer. 

• 8.6 Lista över genomförda och planerade initiativ för att minska matsvinnet. 
 → Exempel på plan för minskat matsvinn 

 

https://www.greenkey.se/material/mallar/
https://www.greenkey.se/material/mallar/
https://www.greenkey.se/material/mallar/
https://www.greenkey.se/material/mallar/
https://www.greenkey.se/material/mallar/
https://www.greenkey.se/material/mallar/
https://www.greenkey.se/material/mallar/
https://www.greenkey.se/material/mallar/
https://www.greenkey.se/material/mallar/
https://www.greenkey.se/material/mallar/


 

 3 

10. Grönområden 
• 10.3 Dokumentation som visar att gräsklippare inköpta de senaste 12 månaderna är elektriska, 

handdrivna eller miljömärkta. Typ av dokumentation: T.ex. faktura, produktblad. 

• 10.4 Förvaltningsplan för att skydda och gynna den biologiska mångfalden på verksamhetens 
grönområden. 
 → Exempel på förvaltningsplan 

 

11. Samhällsansvar 
• 11.1 Skriftligt intyg som bekräftar att verksamheten efterlever relevant lagstiftning, inklusive lagstiftning 

inom områdena miljö, arbetsvillkor, hälsa och säkerhet. Intyget ska vara signerat och daterat. 
 → Mall för intyg 

 

13. Administration 
• 13.1 Dokumentation över att externa företag informerats om verksamhetens hållbarhetsinitiativ och 

uppmuntrats att också arbeta med hållbarhetsfrågor i enlighet med Green Keys kriterier. Typ av 
dokumentation: T.ex. mötesprotokoll, mejl, avtal, företagets miljö-/hållbarhetspolicy etc. 

• 13.2 Dokumentation som visar att leverantörerna har informerats om verksamhetens hållbarhetsinitiativ 
och uppmuntrats att hantera sina aktiviteter i enlighet med Green Keys kriterier. 
Typ av dokumentation: T.ex. uppförandekod, anteckningar från möten, kommunikation via mejl. 
 → Exempeltext för information till leverantörerna  

• 13.3 Dokumentation som visar att minst 90% av kopieringspapperet (i kr) inköpt de senaste 12 
månaderna är miljömärkt. Typ av dokumentation: T.ex. utdrag av inköp från leverantör, fakturor. 

• 13.4 Dokumentation som visar att minst 75% av beställda trycksaker (i kr) de senaste 12 månaderna är 
miljömärkta och/eller tryckta på ett miljömärkt eller miljöcertifierat tryckeri. Typ av dokumentation: 
T.ex. fakturor och tryckeriets certifikat. 

 

Skriftliga rutiner/policys 
Obligatoriska kriterier som kräver skriftliga rutiner eller policys:  
 → Mall för skriftliga rutiner/policys 

 

• 4.4 Rutin för kontroll och åtgärder av läckande kranar och toaletter. 

• 5.2 Rutin för användning av desinfektionsmedel. 

• 6.4 Rutin för förvaring och transport av farligt avfall. 

• 6.5 Rutin för källsortering av gästernas avfall i konferensrum (om tillämpligt). 

• 6.6 Policy kring användning av engångsartiklar. 

• 7.1 Policy för användning av olja eller annat fossilt bränsle för uppvärmning (om tillämpligt). 

• 7.5 Rutin för kontroll och underhåll av värme-, kyl- och ventilationssystem. 

• 7.6 Rutin för rengöring av fettfilter i kök. 

• 7.7 Rutin för kontroll av tätningslister. 

• 7.8 Rutin för avfrostning av frysutrustning. 

• 7.10 Rutin för konferenslokaler som står tomma kortare och längre perioder. 

• 7.11 Rutin för inställning av standardtemperatur för värme och kyla i konferenslokaler och övriga rum. 

• 8.4 Policy kring servering av kranvatten till gäster och personal. 

• 8.5 Policy för inköp av fisk- och skaldjur. 

• 9.2 Policy för rökning under arbetstid. 

• 10.1 Policy kring användning av bekämpnings- och gödningsmedel. 

• 10.2 Rutin för bevattning. 
 
 

  

https://www.greenkey.se/material/mallar/
https://www.greenkey.se/material/mallar/
https://www.greenkey.se/material/mallar/
https://www.greenkey.se/material/mallar/
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Dokumentation poängkriterier 
 

1. Miljöledning 

• 1.6 Underlag för beräkningar och resultat av verksamhetens årliga växthusgasutsläpp. Det ska 
framgå vilket verktyg som använts. 
   → Green Keys klimatverktyg enligt GHG Protokollet 

• 1.8 Dokumentation som styrker genomförd klimatkompensation de senaste 12 månaderna. 
Dokumentationen ska visa köpt volym, typ av projekt samt vilken internationell certifiering 
klimatkompensation skett genom. 

• 1.9 Fyra typer och dokumentation för att påvisa klimatneutralitet: 
1. En redovisning av de totala utsläppen av växthusgaser samt kategorisering i scope 1, 2 och 3. 
2. Den uppdaterade strategin för minskning av växthusgasutsläppen för det aktuella året. 
3. Underlag för genomförd klimatkompensation. 
4. Bekräftelse av en oberoende revisor att ovanstående punkter är granskade. 

• 1.10 Dokumentation bevisar genomförd klimatkompensation, köpt volym, typ av 
projekt samt vilken internationell certifiering klimatkompensation skett genom. 
 

2. Personalmedverkan 

• 2.5 Dokumentation som visar hur personal och gäster uppmuntras använda miljöanpassade 
transportsätt. Typ av dokumentation: T.ex. resepolicy. 
 

3. Gästinformation 

• 3.7 Utfall av gästenkäten i frågorna som berör verksamhetens miljömässiga och sociala 
hållbarhetsarbete. 
 

4. Vatten  

• 4.10 Registrering per månad av vattenförbrukningen från respektive vattenmätare.  

• 4.12 Vattenriskbedömningen och dokumentation över att rekommendationerna från den externa 
bedömningen beaktats. 
 

5. Kemikalier 

• 5.6 Dokumentation som visar att inköp av tvål är miljömärkt. Typ av dokumentation: T.ex. utdrag 
från inköp från leverantör, fakturor. 

• 5.7 Dokumentation som visar att minst tre produktkategorier av textilier som köps eller hyrs är miljö- 
eller rättvisemärkta med en internationellt eller nationellt erkänd märkning, eller är tillverkade av 
100% återvunnet material.   

• 5.8 Dokumentation som visar vilket tvätteri verksamheten anlitar, samt vilken miljömärkning eller 
miljöcertifiering tvätteriet har. Typ av dokumentation: T.ex. avtal eller faktura. 

• 5.9 Dokumentation som visar att tvätteriet är beläget mindre än 100 km från anläggningen. Typ av 
dokumentation: T.ex. underlag med tvätteriets adress samt beräknat avstånd. 

• 5.12 Dokumentation som visar att städkemikalierna för dagligt städ köps i koncentrerad form. Typ av 
dokumentation: T.ex. produktblad. 
 

https://www.greenkey.se/material/mallar/
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6. Avfall 

• 6.10 Avfallsplan för hur verksamheten jobbar med att minska och/eller återanvända avfallet. 

7. Energi 

• 7.13 Dokumentation över verksamhetens värmeåtervinningssystem. Typ av dokumentation: T.ex. 
tekniska specifikationer. 

• 7.14 Dokumentation som visar vilka funktionsförbättringar som genomförts för att minska 
energiförbrukningen från värme-, kyl- och ventilationssystem. Typ av dokumentation: T.ex. fakturor. 

• 7.15 Dokumentation över att minst 50% av fyllnadsmängden köldmedier har en GWP-faktor på 
maximalt 5. Typ av dokumentation: T.ex. verksamhetens senaste köldmedierapport. 

• 7.16 Dokumentation som verifierar att verksamheten använder förnybara energikällor för 
uppvärmning. Typ av dokumentation: T.ex. faktura eller intyg. 

• 7.17 Dokumentation som visar att verksamheten köper 100% miljömärkt el. Typ av dokumentation: 
T.ex. faktura eller intyg. 

• 7.19 Dokumentation som visar att byggnaden är certifierad med en internationell/nationell 
miljöcertifiering. Typ av dokumentation: T.ex. certifikat. 

• 7.20 Senaste rapporten för energirevision genomförd inom de senaste 5 åren. 

• 7.21 Månadsvis registreringar av elförbrukningen från respektive elmätare.  

• 7.23 Dokumentation över de vanligaste ljuskällorna på anläggningen (se kriterium 7.3). 

• 7.25 Dokumentation som visar att elektriska produkter inköpta de senaste 12 månaderna har en 
erkänd miljömärkning eller hög energieffektivitet. Typ av dokumentation: T.ex. faktura eller 
produktblad. 

• 7.26 Dokumentation över att minst 75% av alla fönster är energieffektiva. Typ av dokumentation: 
T.ex. produktblad. 

• 7.27 Dokumentation över att minst 75% av gästrum och konferenslokaler har ett system för att 
automatiskt stänga av värme, ventilation och luftkonditionering när fönster eller dörrar står öppna. 
Typ av dokumentation: T.ex. tekniska specifikationer. 
 

8. Livsmedel 

• 8.7 Dokumentation över registreringar av matavfall/matsvinn i olika kategorier. 

• 8.8 Dokumentation som styrker att minst 20% av inköpen (i kr) av livsmedel (inklusive drycker) de 
senaste 12 månaderna är ekologiska.  

• 8.9 Dokumentation som styrker att minst 50% av inköpen (i kr) av livsmedel (inklusive drycker) de 
senaste 12 månaderna är ekologiska, miljö-/hållbarhetsmärkta eller rättvisemärkta.  

• 8.10 Lista över minst 10 närproducerade (=inom 25 mil) livsmedel, där livsmedlens ursprung är 
angivet. 

• 8.11 Dokumentation som styrker att inköp av fisk- och skaldjursprodukter de senaste 12 månaderna 
är ekologiska, miljö- eller hållbarhetsmärkta. Typ av dokumentation: T.ex. sammanställning från 
leverantören eller fakturor.  
 

9. Inomhusmiljö 

• 9.4 Dokumentation som visar att minst 75% av inköpta kapitalvaror de senaste 12 månaderna är 
miljömärkta eller producerade av ett miljöcertifierat företag. Typ av dokumentation: T.ex. fakturor 
eller produktblad.  

• 9.5 Dokumentation över miljöanpassade material- och produktval de senaste 12 månaderna. Typ av 
dokumentation: T.ex. fakturor. 
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• 9.7 Dokumentationen över resultaten av övervakningen av inomhusluftkvalitén och eventuella 
åtgärder. 
 

10. Grönområden 

• 10.5 Förvaltningsplan för anläggningens grönområden som inkluderar plantering av inhemska arter 
och ett aktivt avlägsnande och utrotande av invasiva främmande arter. 
 

11. Samhällsansvar 

• 11.2 Dokumentation som beskriver hur verksamheten aktivt arbetar med jämställdhets- och 
mångfaldsperspektiv vid rekrytering. Typ av dokumentation: T.ex. hållbarhetspolicy. 

• 11.3 Dokumentation över verksamhetens aktiva stöd för minst två aktiviteter inom miljömässig och 
social samhällsutveckling. Även registreringar över de timmar anställda volontärarbetat. Typ av 
dokumentation: T.ex. deltagarlista, diplom, bilder eller nyhetsbrev. 

• 11.7 Dokumentation över vilka material och föremål som donerats de senaste 12 månaderna samt 
till vilken/vilka välgörenhetsorganisationer. 
 

12. Aktiviteter 

• 12.5 Dokumentation över genomförda aktiviteter med fokus på hållbar utveckling, miljö och natur de 
senaste 12 månaderna, samt planerade aktiviteter de kommande 12 månaderna. 
Typ av dokumentation: T.ex. bilder, intyg eller marknadsföringsmaterial. 

• 12.7 Skriftlig översikt över alla motorfordon som används samt information om fordonet är elektriskt, 
eller typ av förnybart bränsle. 
 

13. Administration 

• 13.6 Dokumentation som visar att minst 75% av leverantörerna är miljöcertifierade eller har en miljö-
/hållbarhetspolicy. Typ av dokumentation: T.ex. lista över verksamhetens leverantörer inklusive deras 
miljöcertifieringar eller miljö-/hållbarhetspolicys. 

 

Skriftliga rutiner/policys 

Poängkriterier som kräver skriftliga rutiner eller policys:  
 

• 6.12 Rutin för insamling och återanvändning av minst fem typer av förpackningar som returneras till 
leverantören. 

• 8.12 Policy för färre inköp av kött, val av kött med lägre klimat- och miljöpåverkan samt med hänsyn 
till djurens välfärd. 

• 8.13 Ev. rutin för hur restaurangpersonalen informerar gästerna om ursprung för kött som serveras. 

• 8.15 Policy som beskriver hur det säkerställs att livsmedelsprodukter som innehåller palmolja inte 
köps in. 

• 11.6 Policy för hållbara inköp av kapitalvaror, mat/dryck, byggmaterial, förbrukningsvaror och inköp 
av tjänster. 

• 12.7 Policy för fordon på tomgång vid anläggningen. 
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