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Green Keys reviderede kriterier for 2017 

Betydning af farverne: 

Nye dele eller kriterier 

Ændringer af eksisterende 

Dele som fjernes 

 

   Overskift Kriterium for 2017 Type 

1 Miljøledelse Miljøledelse Type 

1.1 Udpeget miljøansvarlig Virksomhedens ledelse har udpeget en person, som er 
ansvarlig for miljøarbejdet. 

Obligatorisk 

1.2 Indsendt miljøpolitik Virksomheden skal udarbejde en miljøpolitik, der er under-
skrevet af ledelse. 

Obligatorisk 

1.3. Indsendt miljømål og 
handlingsplan 

Virksomheden skal med ansøgningen til Green Key indsen-
de planlagte miljømål og handlingsplan herfor. 

Obligatorisk 

1.3.2 Årlig revidering af mål og 
handlingsplan 

Miljømål og handlingsplan skal revideres årligt og tjekkes 
ved konsulentbesøg. 

Obligatorisk 

1.4 Miljømappe/-intranet Virksomheden opretter og vedligeholder en mappe og/eller 
intranet med relevant miljø- og dokumentationsmateriale. 

Obligatorisk 

1.5 Årlig tjek af opfyldelse Hvert år skal virksomheden gennemgå kriterierne for 
Green Key.  

Obligatorisk 

1.6 Indragelse af samarbejds-
partnere 

Virksomheden informerer og inddrager relevante samar-
bejdspartnere i miljøarbejdet.  

Obligatorisk 

1.7 CO2-aftryk Virksomheden måler sit CO2 fodaftryk med anerkendt 
målingsværktøj.  

2 point 

2 Personaleinddragelse Personaleinddragelse Type 

2.1 Fire årlige ledelsesmøder 
om miljø 

Den miljøansvarlige skal mindst fire gange årligt holde 
møder med ledelsen og her orienterer om udviklingen på 
miljøområdet. 

Obligatorisk 

2.2 Årlige miljømøder for 
personale 

Virksomheden skal hvert år holde et eller flere motivati-
onsmøder om miljø- og Green Key arbejdet for alle fastan-
satte – enten samlet eller fordelt på forskellige arbejdsom-
råder. 

Obligatorisk 

2.3 Involvering og informering 
af personale 

Den miljøansvarlige medarbejder har ansvar for, at perso-
nalet løbende involveres i og informeres om initiativer og 
miljøspørgsmål i relation til Green Key samt om hvordan 
de gør en forskel. 

Obligatorisk 

2.4 Rengøringsprocedure Rengøringspersonalet kender til virksomhedens procedure 
for sortering af affald og skift af håndklæder og linned. 

Obligatorisk 

3 Gæsteinformation Gæsteinformation Type 

3.1 Tydeligt skilt, diplom eller 
folder 

Virksomheden skal have tydesynligt Green Key skilt, di-
plom eller folder i forbindelse med indgangen og/eller virk-
somhedens fællesarealer. 

Obligatorisk 

3.2 Information ved reception Der skal være Green Key og miljøinformation i/ved recepti-
onen.  

Obligatorisk 

3.2.1 Miljøinformation på hjem-
meside 

Der skal være Green Key og miljøinformation på virksom-
hedens hjemmeside.  

Obligatorisk 

3.2.2 Ikke værelsesmappe hen-
vises til reception eller 
hjemmeside 

Virksomheden informerer om Green Key og miljø i værel-
sesmappe eller på skærm. Alternativt henvises der på 
værelserne til information ved reception eller på hjemme-
siden. 

Obligatorisk 
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3.3 Synlig information om, 
hvordan gæsterne passer 
på miljøet 

Virksomheden skal have synlig information om Green Key, 
virksomhedens miljøindsats samt om, hvordan gæsterne 
kan passe på miljøet. 

Obligatorisk 

3.4 Personalet kender til 
Green Key 

Personalet skal kunne informere gæsterne om Green Key 
og virksomhedens miljøindsats. 

Obligatorisk 

3.10 Information om offentlig 
transport 

Gæsterne skal kunne få information om offentlig transport. Obligatorisk 

3.20 Information om håndklæ-
deskift 

Der skal opsættes synlig information på værelserne om-
kring gæsteafhængigt håndklædeskift. 

Obligatorisk 

3.30 Kommentere miljøarbejde Gæsterne har mulighed for at kommentere virksomhedens 
miljøbæredygtighedsarbejde fx ved spørgeskema, link til 
hjemmeside etc. 

Pointkriterium  
3 point 

4 Vand Vand Type 

4.1 Vand aflæses månedlig Det samlede vandforbrug skal aflæses mindst én gang hver 

måned. 

Obligatorisk 

4.1.1 Nøgletal hvert kvartal Der udarbejdes nøgletal for vandforbruget hvert kvartal. Obligatorisk 

4.2 Særskilt bimåler Virksomheden bør have særskilt vandbimålere - især ved 
stærkt vandforbrugende installationer. 

Pointkriterium 
3 point 

4.3 Personale ser efter utæt-
heder 

Personalet skal løbende holde øje med dryppende vandha-
ner, utætte wc-cisterner og rør.  

Obligatorisk 

4.3.1 Installationer gennemgås 
jævnligt 

Alle vandinstallationer gennemgås jævnligt. Obligatorisk 

4.3.2 Utætheder repareres asap Utætheder skal repareres med det samme. Obligatorisk 

        

4.10 Nye toiletter skal have 
dobbeltskyl 

Alle nye toiletter skal have dobbeltskyl. Obligatorisk 

4.10.1 Central placerede toiletter 
skal have dobbeltskyl 
inden 1 år 

Alle ofte brugte og centralt placerede offentlige toiletter 
skal have dobbeltskyl senest 1 år efter tildeling. 

Obligatorisk 

4.10.2 Antal offentlige toiletter 
som ikke har dobbeltskyl 

Antal offentlige toiletter, som ikke har dobbeltskyl.  
Hvis de er central placeret skal dobbeltskyl etableres se-
nest 1 år efter tildeling. 

Information 

4.11 80 % med dobbeltskyl 80 % af alle wc-cisterne har dobbeltskyl. Pointkriterium  
4 point 

4.11.1 Antal værelser med dob-
beltskyl 

Antal værelser med dobbeltskyl. Information 

4.11.2 Antal offentlige med dob-
beltskyl 

Antal offentlige toiletter med dobbeltskyl. Information 

4.12 Toilet med affaldsspand På Ved hvert toilet skal der være en affaldsspand eller en 
affaldspose. 

Obligatorisk 

4.13 Urinaler begrænser vand Urinaler skal have automatisk tidsbegrænsning, sensor, 
trykknap eller være vandfrie for at undgå unødigt vand-
spild. 

Obligatorisk 

4.14 Vandfrie urinaler Alle virksomhedens urinaler er vandfrie. Pointkriterium 
3 point 

4.20 Bruser ikke over 9 l/min Vandflowet fra brusere må ikke overstige 9 liter pr. minut. Obligatorisk 

4.21 Nye håndvask under 4 
l/min 

Vandflowet for nyindkøbte håndvaskarmaturer overstiger 
ikke 4 liter pr. minut.  

Obligatorisk 

4.21.1 Offentlige håndvask under 

4 l/min 

Vandflowet for offentlige håndvaskarmaturer overstiger 

ikke 4 liter pr. minut.  

Obligatorisk 

4.21.2 Værelses håndvask under 
6 l/min 

Vandflowet for værelseshåndvaske overstiger ikke 6 liter 
pr. minut. 

Obligatorisk 
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4.22 Værelses håndvask under 
4 l/min 

Vandflowet fra håndvaskarmaturer på alle værelser over-
stiger ikke 4 liter pr. minut. 

Pointkriterium 
4 point 

4.23 Sensor ved vask på offent-
lige toiletter 

Der er sensorer på de ofte brugte og centralt placerede 
offentlige toiletters håndvaske. 

Pointkriterium 
3 point 

4.30 Ny opvaskemaskine ikke 
over 3,5 l/kurv 

Nyindkøbte hætte- og tunnelopvaskemaskiner må maksi-
malt indtage 3,5 liter vand pr. kurv. 

Obligatorisk 

4.31 Ny opvaskemaskine har 

energimærke A 

Ny traditionel opvaskemaskine skal have Energimærke A. Obligatorisk 

4.32 Besparelsesskilt ved op-
vask 

Ved opvaskemaskiner skal der opsættes skiltning om, 
hvordan den pågældende maskine anvendes, så vand- og 
energiforbruget minimeres. 

Obligatorisk 

4.34 Et-grebs håndbruser Der skal være et-grebs håndbruser i køkkenet. Obligatorisk 

4.40 Opsamling af regnvand Regnvand opsamles og anvendes som gråt vand til f.eks. 
wc-cisterner, vanding og lignende. 

Pointkriterium 
3 point 

4.50 Dækket swimmingpool Swimmingpool overdækkes om natten og når den ikke 
benyttes i en længere periode 

Pointkriterium  
3 point 

4.51 Tjek af swimmingpool Swimmingpool kontrolleres regelmæssigt for lækager Pointkriterium  
2 point 

5 Vask og rengøring Vask og rengøring Type 

5.1 Genbrug af engangspak-
ninger for sæbe/shampoo  

Hvis der anvendes engangspakninger for sæbe/shampoo 
skiftes de kun ved ny gæst eller når de er næsten færdig-
brugte eller genbruges andre steder. 

Obligatorisk 

5.2 Dispenser til håndsæ-
be/shampoo 

Virksomheden bruger dispenser for håndsæbe/shampoo. Pointkriterium 
3 point 

5.2.1 Engangspakninger for 

sæbe/shampoo  er ned-
brydeligt 

Virksomheden bruger nedbrydeligt emballage for engangs-

pakninger for håndsæbe/shampoo. 

Se ovenfor 

5.3 Undgå duftspray og par-
fume i plejeprodukter 

Virksomheden undgår duftspray og parfume i plejeproduk-
ter. 

Pointkriterium 
2 point 

5.10 Rengørings- og vaskemid-
ler overholder krav. 50 % 
af det mest anvendte er 
miljømærket 

Rengørings- og vaskemidler må ikke indeholde stoffer, som 
findes på Green Keys Leverandør-ark for ”Vask og rengø-
ring”.  
50 % af de mest anvendte rengøringsprodukttyper skal 
være miljømærkede produkter. 
Eksternt rengøringsfirma skal dokumentere, at de anvend-
te rengøringsmidler lever op til Green Keys krav. 

Obligatorisk 

5.11 90 % miljømærkede ren-

gøringsprodukt 

90 % af rengøringsprodukttyperne er miljømærkede pro-

dukter. 

Pointkriterium 

3 point 

5.12 Ordentlig dosering af mid-
ler 

Rengøringsmidler, vaskemidler, sæbe etc. skal indkøbes, 
anvendes og doseres, så de påvirker miljøet mindst muligt.  

Obligatorisk 

5.13 Automatisk doseringssy-
stem 

Virksomheden har et automatisk doseringssystem for ren-
gøringsmidler. 

Pointkriterium 
2 point 

5.14 Information om dosering 

til personale  

Medarbejdere der står for rengøring og vask skal informe-

res om korrekt brug og dosering af produkterne. 

Obligatorisk 

5.15 Brug af fiberklude Virksomheden bruger primært fiberklude – gerne miljø-
mærket - til rengøring. 

Obligatorisk 

5.16 Desinfiktionsmidler bruges  
ved nødvendighed 

Desinfektionsmidler må kun bruges, hvor det er nødvendigt 
og efter med henvisning til gældende hygiejnelovgivning. 

Obligatorisk 

5.20 Papirhåndklæder og toilet-
papir er miljømærket og 
ikke klorbleget 

Papirhåndklæder og toiletpapir skal være fremstillet af 
ikke-klorbleget papir eller af miljømærket papir. 

Obligatorisk 
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6 Affald Affald Type 

6.1 Affaldsplan inden 1 år Virksomheden skal have udarbejdet en selvstændig af-
faldsplan senest 1 år efter tildelingen, og den skal opdate-
res hvert 5. år. Altså senest d. 1.1.2013 

Obligatorisk 

6.10 Ordentlig sortering af 
almindeligt affald 

Virksomheden skal følge affaldsbekendtgørelsen og kom-
munens erhvervsaffaldsregulativ og sortere mest muligt af 
affaldet til genanvendelse. 
Det sorteres typisk i pant emballage, papir, pap, 
glas/flasker, dåser/metal, plast, porcelæn, elektronik, 
organisk affald, fritureolie samt restaffald. 

Obligatorisk 

6.11 Ordentlig sortering af 

miljøfarligt affald 

Miljøfarligt affald såsom batterier, lysstofrør, E-pærer, 

maling, kemikalier, hårde hvidvare etc. skal opbevares 
forsvarligt i separate beholdere og bringes til godkendte 
modtageanlæg. 

Obligatorisk 

6.11.1 Frasorteres batterier Frasorteres batterier. Information 

6.11.2 Frasorteres e-pære og 
lysstofrør 

Frasorteres e-sparepære og lysstofrør. Information 

6.11.3 Frasorteres maling og 

kemikalier 

Frasorteres maling og kemikalier. Information 

6.12 Grønt affald komposteres. Grønt Haveaffald komposteres. Pointkriterium 
1 point 

6.13 Kildesorteringsinformation Der skal opsættes letforståelig kildesorteringsinformation 
for personalet - gerne med illustrationer og på flere sprog. 

Obligatorisk 

6.14 Gæstesortering Gæsterne skal have mulighed for at sortere deres affald 

ved at anvise, hvor gæsterne kan aflevere papir, fla-
sker/dåser brugte batterier og evt. andet affald til genbrug.  

Obligatorisk 

6.14.1 Hvad sorteres? Hvad affald kan gæsterne frasortere?  Information 

6.14.2 Hvordan sorteres? Hvordan kan gæsterne frasortere affald?  Information 

6.15 Minimering af papirforbrug Virksomheden arbejder aktivt for at nedbringe papirforbru-
get 

Pointkriterium  
2 point 

6.20 Aftaler med leverandør om 
returemballage 

Hvor det er relevant skal Virksomheden etablerer aftaler 
med leverandørerne omkring afhentning af transportem-
ballage og så vidt muligt andre former for emballage. 

Obligatorisk 

6.21 Undgå engangsservice Engangsservice såsom glas, tallerkner og bestik må alene 
anvendes ved servering i badearealer, ved kaffe- og vand-
automater, take-away og ved særlige arrangementer som i 
forbindelse med dinér transportable. 

Obligatorisk 

6.22 Ikke portionspakker med 
få undtagelser 

Virksomheden bruger ikke portionspakker i forbindelse 
med servering med undtagelse af smørbare mejeriproduk-
ter (smør, ost), chokoladesmør og marmelade. 

Pointkriterium 
1 point 

6.22.1 Ikke brug af portionspak-
ker 

Virksomheden bruger slet ikke portionspakker i forbindelse 
med servering. 

Information 

6.23 Nedbrydeligt service Biologisk nedbrydeligt service benyttes, hvor det ikke kan 
bruges almindelig service. 

Pointkriterium  
2 point 

6.24 Postevand Der serveres primært postevand frem for kildevand. Pointkriterium  

4 point 

6.30 Genopladelige batterier Der indkøbes miljømærkede genopladelige batterier, hvor 
det er muligt.  

Pointkriterium 
1 point 

6.31 Genpåfyld af tonerpatron Det indkøbes miljømærkede tonerpatroner til printere m.v., 
som efter brug sendes til genpåfyldning. 
 
 
 

Pointkriterium 
1 point 
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7 Energi Energi Type 

7.1 Månedlig energiaflæsning Det samlede energiforbrug inkl. el skal aflæses mindst én 
gang pr. måned. 

Obligatorisk 

7.1.1 Kvartalsmæssige nøgletal Der udarbejdes nøgletal for energiforbruget hvert kvartal. Obligatorisk 

7.2 Flere bimålere Der opsat energibimålere på væsentlige områder til gen-
nemførelse af energistyring. 

Pointkriterium 
3 point 

7.3 EMO udarbejde plus råd-
givning 

Virksomheden skal hvert 5 år iværksætte et energisyn i 
form af energimærkning eller tilsvarende, hvor der frem-
kommer forslag til energimæssige forbedringer. 
Energi- og energimærkningsrapporter skal indsendes til 
sekretariatet seneste 3 mdr. efter udarbejdelsen. 

Obligatorisk 

7.3.1 Dato for sidste energi-
mærke 

Dato for sidste energimærke. Information 

7.3.2 Bogstav for sidste energi-
mærke 

Bogstav for sidste energimærke. Information 

7.4 Målrettet med forbedrings-
forslag 

Virksomheder skal arbejde målrettet med energisynets og 
energimærknings forbedringsforslag. Som minimum skal 
forslag med en tilbagebetalingstid på under 3 år sættes i 
værk inden 3 år efter rapportens udarbejdelse. 

Obligatorisk 

7.10 Varmestyring Varmestyring forefindes, så varme og køling reguleres 
efter fast standardtemperatur og slukkes eller nedregule-
res, når værelser, ferielejligheder eller feriehuse ikke er 
udlejede. 

Obligatorisk 

7.10.1 Elektronisk varmestyring Varmestyring forefindes elektronisk. Information 

7.10.2 Manuel varmestyring Varmestyring sker manuelt med faste procedure. Information 

7.11 CTS-anlæg Der er installeret CTS-anlæg til styring af varme, belysning 
og andre særligt energiforbrugende anlæg. 

Pointkriterium 
5 point 

7.12 Ingen 1-lags vinduer efter 

1 år 

1-lags vinduer i opvarmede lokaler skal senest 1 år efter 

tildeling af Green Key være udstyret med flere lag glas 
eller lavenergiruder. 

Obligatorisk 

7.13 Ordentlig isolering Opvarmede bygninger er ordentlig isoleret. Jf. kriterium 
7.4 skal alle isoleringsforslag fra energimærkningen med 
en tilbagebetalingstid på under 3 år iværksættes. Styre-
gruppen kan ved særlige omstændigheder dispensere for 
dette krav. 

Pointkriterium 
5 point 

7.14 Isolerede varmtvandsrør Varmtvandsrør skal være isoleret. Obligatorisk 

7.15 Ikke el-panel eller radiator Der opvarmes ikke med direkte virkende elvarme, såsom 

el-paneler eller el-radiatorer. 

Pointkriterium 

3 point 

7.16 Autosluk på vinduer Virksomheden har automatisk sluk af varme og aircondition 
ved åbne vinduer. 

Pointkriterium 
3 point 

7.17 Egen vedvarende energi Virksomheden har egen vedvarende energi produktion 
(solvarmeanlæg, solcelleanlæg, biobrændselsfyr, jordvar-
me eller vindmølle). 

Pointkriterium 
5 point 

7.18 Grøn energi Virksomheden køber branchedeklarerede elprodukter med 

klimavalg energi, hvormidler etablerer mere vedvarende 
energi. 

Pointkriterium 

3 point 

7.20 Min årlig rengøring af 
ventilation, klimaanlæg og 
kedler  

Ventilationsanlæg, kedler og evt. klimaanlæg rengøres 
jævnligt og efterses mindst én gang om året.  

Obligatorisk 

7.20.1 Fedtfiltre rengøres Fedtfiltre og andet udstyr rengøres og vedligeholdes efter 
de tekniske anvisninger og hygiejnelovgivningens bestem-
melser. 

Obligatorisk 
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7.21 Automatisk styring af 
ventilation inden 6 mdr. 

Der skal senest 6 måneder efter tildeling af Green Key 
være indført styring af ventilation så den nedregule-
res/slukkes i fællesarealer og køkken, når disse områder 
ikke benyttes. 

Obligatorisk  

7.22 Nye klimaan-
læg/varmepumber med 
lavt energiforbrug 

Nyindkøbte klimaanlæg (aircondition) eller varmepumper 
skal have et lavt energiforbrug, og klimaanlæg på under 12 
kW skal have energimærke A. 

Obligatorisk 

7.23 Nye køleanlæg og varme-
pumper uden CFC og 
HCFC 

Nyindkøbte køleanlæg og varmepumper må ikke indeholde 
CFC og HCFC. 

Obligatorisk 

7.24 Varmeveksler på ventilati-
onsanlæg 

Der er opsat varmeveksler til opvarmning af udeluft til 
ventilationsanlægget. 

Pointkriterium 
3 point 

7.25 Behovsstyret emhætte Køkkenets emhætter er udstyret med automatisk behovs-
styring fx med infrarød måler. 

Pointkriterium 
1 point 

7.30 Tætningslister på køl, frys 
og varmeskabe 

Køle-, fryse og varmeskabe (rum) samt ovne skal være 
forsynet med intakte tætningslister.  

Obligatorisk 

7.30 Tætningslister på køl og 
frys 

Køle- og fryseskabe (rum) er forsynet med intakte tæt-
ningslister.  

Information 

7.30.1 Tætningslister på ovne og 
varmeskabe 

Varmeskabe (rum) samt ovne er forsynet med intakte 
tætningslister.  

Information 

7.31 Nye minibare max bruge  
0,75 kWh/døgn 

Nyindkøbte minibarer må ikke have et større energiforbrug 
end 0,75 kWh/døgn. 

Obligatorisk 

7.31.1 Har minibar Virksomheden har ikke minibarer. Pointkriterium 
3 point 

7.32 Køleskab slukkes i feriehu-
se/lejligheder 

Køleskabe slukkes, når ferielejligheder og feriehuse i en 
periode af mindst en uge ikke er udlejede. 

Obligatorisk 

7.40 Unødig og intelligent be-
lysning 

Virksomheden skal undgå unødigt forbrug af lys ved opti-
mal brug af dagslys, sensorer, nøglekort, skumringsanlæg, 
automatisk lysdæmper mm.  
Se retningslinjer i KeyLight. 

Obligatorisk 

7.41 50 % behovsstyret belys-
ning 

50 % af virksomhedens belysning er behovsstyret. Pointkriterium  
4 point 

7.42 Benytte energisparebelys-
ning 

75 % af virksomheden belysningen skal være energieffek-
tive ved lavenergi lysstofrør, energisparepærer eller LED.  
Se retningslinjer i KeyLight. 

Obligatorisk 

7.43 80 % er lavenergibelys-
ning 

90 % af virksomhedens belysning er energieffektiv. Pointkriterium  
4 point 

7.44 Lysstofrør med minimum 
kviksølv 

Nyindkøbte lysstofrør med enkeltfatning/energispare-pære 
må max indeholde 4 mg. kviksølv og dobbeltfatning max 8 
mg. kviksølv. 

Obligatorisk 

7.50 Timer på saunaer, damp-
bad, spa etc. 

Der skal være timer på eller behovsstyring af saunaer, 
dampbad, spa etc. 

Obligatorisk 

7.51 Nye vaskemaskiner etc. 
med lavt energiforbrug 

Nyindkøbte vaskemaskiner, rengøringsmaskiner og tilsva-
rende skal være energieffektive have lavt energiforbrug og 
indkøbes efter retningslinjer fra Energistyrelsen Center for 
Energibesparelse. 

Obligatorisk 

7.52 Har serveringsautomater Har virksomheden salgs-, kaffe- eller vandautomater mm., 
som ikke bliver brugt i en periode? 

Information 

7.52.1 Sluk af serveringsautoma-
ter 

Bliver Salgs-, kaffe- eller vandautomater mm., slukkest, 
når de ikke bliver brugt? 

Pointkriterium 
2 point 

7.53 Elspareskinne Pc, printer, kopimaskiner mm. har elspareskinne og sluk-
kes i perioder, hvor de ikke bliver brugt. 

Pointkriterium 
3 point 

7.54 Tv slukkes, så de ikke 
standby 
 

Tv slukkes på ledige værelser, så de ikke står på standby. Pointkriterium 
1 point 
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8 Fødevarer Fødevarer Type 

8.1 Registrering af økologi Virksomheden skal registrere sine indkøb af økologiske 
fødevarer i kroner eller vægt og efterfølgende opgøre det 
hvert kvartal. 

Obligatorisk 

8.2 Min 7,5 % økologi efter 2 
år 

Virksomhedens indkøb af økologiske fødevarer udgør mi-
nimum 10 % økologi (minus alkoholiske drikkevare og 
sodavand/læskedrik). Nye medlemmer får fra indmeldelsen 
2 år til at opnå den gældende procentgrænse. indenfor 2 år 
(fra 2014) minimum 7,5 % af det samlede indkøb af føde-
varer (minus alkoholiske drikkevare og sodavand) og 10 % 
økologi indenfor 4 år (fra 2016)..  

Obligatorisk 

8.3 Andel økologi Virksomheden har over 210 % økologisk fødevare (minus 

alkoholiske drikke og sodavand). 

Pointkriterium 

3 point 

8.3.1 Over 10 % økologi Virksomheden har det økologiske spisemærke i bronze 
Virksomheden har over 10 % økologisk fødevare. 

Pointkriterium  
3 point - 10 % 

8.3.2 Over 20 % økologi Virksomheden har det økologiske spisemærke i sølv 
Virksomheden har over 20 % økologisk fødevare. 

Pointkriterium  
4 point - 20 %  

8.4 Økologisk spisemærke Virksomheden har det økologiske spisemærke i guld. Pointkriterium  

5 point 

8.5 Min 10 % økologi alkohol 
og sodavand 

Virksomheden har 10 % økologisk alkoholiske drikke og 
sodavand/læskedrik. 

Pointkriterium  
3 point 

8.6 Ikke faldende procent Den procentvise andel af økologiske varer skal fastholdes 
omtrent på samme niveau eller være stigende hvert år. 

Obligatorisk 

8.10 Mærkede produkter Virksomheden bruger dagligt FairTrade-, MSC-, ASC-, og 

Frilands- og Nøglehulsmærkede produkter.  

Pointkriterium 

2 point 

8.11 Madspild Virksomheden har en procedure for at måle og nedbringe 
madspild.  

Pointkriterium 
5 point 

8.12 Minimer kødforbrug Virksomheden tilbyder vegetarmad eller har Nøglehullet, 
som er med til at minimere kødforbruget.  

Pointkriterium 
2 point 

8.13 Årstiden og lokale råvarer Virksomheden har en procedure for at benytte årstidens-,  
lokale- og andre råvarer,  som medfører en mindre miljø-
belastning. 

Pointkriterium  
4 point 

    Virksomheden benytter ikke truede fisk, skaldyr og andre 
arter. 

Pointkriterium  
3 point 

8.14 Information til gæsten Virksomheden kommunikerer til gæsten, hvordan de tilbe-
reder mere miljøvenligt mad. 

Pointkriterium 
2 point 

9 Indeklima Rygning og indeklima Type 

9.1 Rygelov følges Dansk rygelovgivning følges. Obligatorisk 

9.2 80 % røgfrie rum Mindst 80 % af værelserne er røgfrie. Obligatorisk 

9.2.1 Antal røgfrie værelser Antal værelser som er røgfrie. Information 

9.10 Ændringer skal tage hen-
syn til miljø og arbejdsmil-
jø 

Foretager virksomheden ændringer i indretningen, ombyg-
ninger eller større vedligeholdelsesarbejder, skal der under 
arbejdet tilstræbes størst mulig hensyntagen til miljø og 
indeklima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obligatorisk 
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10 Udearealer Udearealer Type 

10.1 Ikke anvende bekæmpel-
sesmidler 

Der må ikke anvendes kemiske ukrudtsbekæmpelsesmidler 
på virksomhedens område. Ukrudtsbekæmpelsesmidler der 
er godkendt af Miljøstyrelsen må dog benyttes der, hvor 
det er et lovkrav om bekæmpelse af specielle planter (fx 
Bjørneklo). Hvor det er muligt benyttes naturlige og orga-
niske midler. 
Green Keys sekretariat kan dispensere, så der højst en 
gang årligt kan anvendes godkendte ukrudtsbekæmpel-
sesmidler til bekæmpelse af ukrudt på belægninger. Tilla-
delsen kan kun gives efter skriftlig anmodning herom til 
sekretariatet og kan alene omfatte såkaldte ”klar-til-brug” 
produkter. 

Obligatorisk 

10.1.1 Findes udearealer Har virksomheden udearealer, hvor der er behov for 
ukrudtsbekæmpelse. 

Information 

10.10 Miljøvenlig plæneklipper Nyindkøbte plæneklippere skal enten være eldrevne, køre 

på blyfri benzin, være hånddrevne eller miljømærkede. 

Obligatorisk 

10.20 Kunstvandning mellem 18 
og 7.00 

Kunstvanding med vand fra vandværk må kun ske i tids-
rummet fra kl. 18.00 til 07.00. 

Obligatorisk 

10.21 Drypvandingssytem Kunstvanding sker med drypvandingssystem. Pointkriterium 
1 point 

10.22 Ikke indføre invasive arter Virksomheden planter ikke og bekæmper invasive plante-

arter såsom Bjørneklo, Rynket Rose etc. 

Pointkriterium 

2 point 

10.30 Glatførebekæmpelse uden 
klorid 

Virksomheden bruger salt uden klorid, eller grus til glatfø-
rebekæmpelse.   

Pointkriterium 
2 point 

11 Grønne aktiviteter Grønne aktiviteter Type 

11.1 Information om område Hvor det er relevant forefindes informationsmateriale om 

nærliggende park- og naturområder, henvisninger til en 
evt. naturvejleder og information om arrangementer. 

Obligatorisk 

11.2 Tilbud om aktiviteter Virksomheden arrangerer, finansierer eller indgår særlige 
aftaler om grønne aktiviteter i lokalområdet 

Pointkriterium  
2 point 

11.3 Nærliggende Blå Flag Virksomheden informerer gæsterne om evt. nærliggende 
Blå Flag strande og lystbådehavne. 

Pointkriterium  
1 point 

11.10 Lån eller leje af cykler Gæsterne har mulighed for at låne eller leje cykler. Hvis 
virksomheden ikke har denne service, skal der henvises til 
eksterne udlejningsvirksomheder. 

Obligatorisk 

12 Administration Administration Type 

12.1 Indkøbspolitik efter 6 mdr. Virksomheden skal senest 6 måneder efter tildelingen have 
en grøn indkøbspolitik.  

Obligatorisk 

12.2 Kontorer i samme bygning 

og som hører til, skal 
opfylde samme krav 

Kontorer og personaleområder, som driftsmæssigt hører til 

virksomheden, skal opfylde samme kriterier. 

Obligatorisk 

12.3 Andre forretning i samme 
bygning orienteres 

Hvis det i direkte sammenhæng med virksomheden, findes 
frisør, fitnesscenter, kiosk eller lignende aktiviteter, skal 
disse orienteres om Green Key og om hvordan de kan 
beskytte miljøet. 

Obligatorisk 

12.10 Nyt IT-udstyr skal være 
miljø- og energimærket 

Nyindkøbte computere, printere og kopimaskiner skal være 
miljømærket, energisparemærket og/eller være fremstillet 
på en miljøcertificeret virksomhed. 

Obligatorisk 

12.11 75 % af udstyr skal være 
på standby 

Mindst 75 % af virksomhedens elektroniske kontorudstyr 
skal være installeret med automatisk standbyfunktion.  

Obligatorisk 
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12.20 Brev- og kopipapir ikke 
klorbleget og skal miljø-
mærket eller genbrug 

Nyindkøbt brevpapir og papir til kopiering mv. må ikke 
være klorbleget og skal være miljømærket eller af 100 % 
genbrugspapir. 

Obligatorisk 

12.21 Trygsager på miljøcertifi-
ceret sted 

Virksomhedens nye tryksager skal være miljømærket eller 
være fremstillet på et miljøcertificeret (fx EMAS eller ISO) 
eller miljømærket (fx Svanen) trykkeri. 
Virksomhedens tryksager skal være miljømærket fx med 
Svanen eller Blomsten og fremstillet på et miljøcertificeret 
eller miljømærket trykkeri 

Obligatorisk 

12.30 Miljøvenlig transport for 
personale 

Det tilstræbes at anvende miljøvenlige transportmidler for 
personale og gæster med en dokumenterbar lavere miljø-
påvirkning samt at begrænse brug af motoriserede køretø-
jer. 

Pointkriterium  
1 point 

12.31 El-biler Virksomheden har elbiler til ansatte og/eller gæster. Pointkriterium  

3 point 

13  CSR  CSR Type  

13.1 Lovgivning Virksomheden opfylder international, national og lokal 
lovgivning indenfor miljø, sundhed, sikkerhed og arbejds-
kraft. (11.1) 

Obligatorisk 

13.2 CSR-politik Virksomheden har en CSR-politik, som dækker menneske-
rettigheder, arbejdsforhold, miljø og anti-korruption 

Pointkriterium  
3 point 

13.3 Adgang Virksomheden informerer om adgang for personer med 
særlige behov fx med mærkningsordningen God Adgang. 

Pointkriterium  
1 point 

13.4 Ligestilling Virksomheden bruger ikke børnearbejde og har ligestil-
ling i forbindele med ansættelser. ansætter på lige fod 
både kvinder og lokale mindoriteter fx i lederstillinger.  

Pointkriterium  
1 point 

13.5 Bæredygtige tiltag Virksomheden støtter aktivt bæredygtige tiltag i nærområ-

det.  

Pointkriterium  

1 point 

13.6 Lokale iværksættere Virksomheden støtter små lokale iværksættere, der udvik-
ler og sælger bæredygtige produkter baseret på områdets 
natur, historie og kultur.  

Pointkriterium  
1 point 

13.7 Beskytte nærområdet Virksomheden deltager i udarbejdelsen af  retningslinjer for 
beskyttelse af nærområdet i samarbejde med lokalsamfun-
det. 

Pointkriterium  
1 point 

13.8 Truede arter Virksomheden sælger, udveksler eller viser ikke truede 
planter og dyr samt historiske og arkæologiske genstande 
med mindre det er i overensstemmelse med loven. 

Pointkriterium  
1 point 

13.9 Donation Materiale, møbler og genstande, der ikke længere anven-
des, indsamles og doneres til velgørende organisationer. 

Pointkriterium  
1 point 

 Antal point    

 Pointgrænse    

 Plus/minus over grænse    

 

 


