Vælg hotel

med omtanke
På de fleste hoteller har man en naturlig forventning om god
service og generelt gode forhold. Men hvad med hotellets
forhold til miljøet? For det er nok ikke overraskende for mange,
at hoteldrift er meget ressourcekrævende, fx hvad angår
forbrug af vand, energi og mængden af affald.
Det europæiske miljømærke Blomsten og det nordiske miljømærke Svanen gør det nemt for dig at finde et hotel,
hvor miljøbelastningen er minimeret. Et hotel kan nemlig kun
blive mærket med Blomsten eller Svanen, når dets drift lever
op til en række skrappe miljøkrav.

Miljømærkning
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Obligatoriske krav

Affald Genbrug er afgørende for

For at et hotel kan mærkes med enten

miljøet – derfor skal så meget affald

Blomsten eller Svanen, skal det opfylde

som muligt sorteres. Blomsten og

krav inden for en række områder:

Svanen kræver, at både personale og
gæster på hotellet sorterer deres affald

Energi tærer på knappe ressourcer,

– og at det skal være nemt. Derudover

bidrager til sur regn og drivhuseffekten.

skal farligt affald, som fx kasserede

Et miljømærket hotel skal anvende

batterier, indsamles separat.

„grøn“ elektricitet, så en stor del af
elforbruget kommer fra vedvarende

Ledelse og information Miljømærker-

energikilder som fx vand- eller vindkraft.

ne stiller krav om, at hotelpersonalet
skal være uddannet til at sikre, at miljø-

Vand Forbrug af vand og håndtering

mærkernes krav opfyldes.

af spildevand er ressourcekrævende.

Hotellet skal have en miljøpolitik, som

Blomsten og Svanen stiller skrappe

gæsterne skal informeres om – for

krav til vandforbrug for vandhaner,

som gæst spiller dit forbrug og håndte-

brusere og toiletter på hotellet.

ring af ressourcer under opholdet

Personalet skal være uddannet til

naturligvis også en rolle for stedets

dagligt at kontrollere for løbende

samlede miljøbelastning.

cisterner og lignende, der kan betyde
stort vandspild. Endvidere skal hotellets
spildevand renses.

Valgfrie krav

Uvildig kontrol

Udover de obligatoriske krav er der en

Blomsten og Svanen gør det nemt for

række valgfrie krav, hotellet kan vælge

dig at vælge et hotel, der tager hensyn

imellem. De valgfrie krav giver hver

til miljøet. Miljømærkerne administreres

især nogle points, når de opfyldes, og

af Miljømærkning Danmark, der via

samlet set skal hotellet opnå et på for-

uvildig kontrol er din garanti for, at

hånd fastsat antal points for at få

hotellet er blandt de mest miljøvenlige.

enten Blomst- eller Svanemærket.
På www.ecolabel.dk kan du se hvilke
De valgfrie krav drejer sig bla. om

hoteller, der er miljømærkede, og læse

anvendelse af varmegenindvinding, sol-

mere om de krav, der stilles.

energi, automatiske doseringssystemer,
miljømærkede produkter og/eller økologiske fødevarer.
Du får de samme faciliteter
Miljømærkede hoteller findes i alle
klasser. Derfor tilbyder et miljømærket
hotel præcis de samme faciliteter, som
et tilsvarende ikke-mærket hotel. Et
miljømærket hotel giver derfor en ekstra grøn gevinst til dit hotelophold.

Blomsten & Svanen
Det europæiske miljømærke
Blomsten og det nordiske
miljømærke Svanen er Danmarks officielle miljømærker. De administreres af
Miljømærkning Danmark.
Blomsten og Svanen hjælper
dig med at vælge miljøvenlige varer. Når et produkt er
mærket med enten Blomsten
eller Svanen, er du sikker på:

•
•
•

at det lever op til skrappe
miljøkrav
at der er taget hensyn til
sundheden
at kvaliteten er god

Miljømærkning er en frivillig
ordning for virksomheder,
hvis produkter lever op til
mærkernes krav. Blomsten
og Svanen findes i dag på
en lang række produkter og

serviceydelser, og der kommer hele tiden nye til.
Du kan læse meget mere
om Blomsten og Svanen på
www.ecolabel.dk.
Her kan du finde alle de
miljømærkede produkter
og få gode råd om forbrug,
miljø og sundhed i øvrigt.
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