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 Elite Hotels miljöpolicy

Elite Hotels of Sweden arbetar för att främja en 
hållbar utveckling i samhället. Med hållbar utveckling 
menar vi att nu levande och kommande generationer 
tillförsäkras en god och hälsosam miljö. Vi har 
därför valt att miljömärka alla våra befi ntliga och 
kommande hotell. 

Vi strävar efter att erbjuda produkter och tjänster 
som med bibehållen kvalitet har producerats med 
minsta möjliga miljöpåverkan. Genom att studera 
livscykeln på våra produkter, processer och tjänster är 
vår ambition att minimera konsumtion av energi och 
material. Vi ska kontinuerligt förbättra vårt arbete 
inom energi, vatten, resursförbrukning, kemikalie- och 
avfallshantering för att minska vår miljöbelastning. 

Elite Hotels of Swedens strategi är att med kompetens 
och engagemang öka insikten om hur vår miljö 
utvecklas och skapa ett miljömedvetet företag, där 
de anställda känner sig delaktiga och tar ansvar 
för miljön. Därför arbetar vi systematiskt med att 
informera anställda och gäster om våra framsteg. Med 
tydliga rutiner och fortlöpande utbildning gör vi alla 
delaktiga i miljöarbetet.  

Vi prioriterar leverantörer som är miljöcertifi erade och 
som arbetar aktivt med hållbarhet. Elite Hotels 
of Sweden iakttar miljölagstiftningen i vår verksamhet 
och följer utvecklingen av denna.

Bicky Chakraborty, vd och ägare
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elite hotels miljöarbete

Genom miljömärkning av våra anläggningar 
förbinder vi oss bland annat till att följa gällande 
miljölagstiftning, minimera och dokumentera vår 
energi- och vattenförbrukning samt att använda 
miljömärkta tvätt- och rengöringsmedel, sortera 
vårt avfall och effektivisera våra transporter. 

Vi har upprättat och samlar löpande relevant 
dokumentationsmaterial för att hålla vårt miljöarbete 
levande och ständigt förbättra vårt miljöarbete.

Elite Hotels of Sweden har som ambition att inte 
bara uppfylla, men också överträffa de kvalificerande 
baskrav som ställs för miljömärkning. 

detta gör vi inom respektive område

Energi

•	 Vi köper el märkt med Bra Miljöval.

•	 Vi ser kontinuerligt över energianvändningen  
och registrerar förbrukningen varje månad. 

•	 För våra befintliga hotell som är inhysta i 
gamla historiska fastigheter pågår ett ständigt 
förnyelsearbete gällande miljön utifrån respektive 
fastighets förutsättningar.

•	 50 % av vår förbrukade energi från egna 
vindkraftverk, resterande från vattenkraft.

•	 Utrymmen är till stor del utrustad med närvarostyrd 
belysning.

•	 Lågenergilampor/LED-lampor används där det är 
möjligt och vi fasar ut äldre lampor.

•	 Utrymmen är försedda med behovsanpassad 
ventilation.

•	 Utrustning är installerad för att recirkulera värme 
från ventilation, kylmaskiner och avloppsvatten.

•	 Samtliga hotell och har energieffektiviserats genom 
byte av fläktar och styrsystem.

Vatten

•	 Toaletter är snålspolande där det är möjligt.

•	 Vatten på flaska fasas ut och ersätts med kranvatten.

•	 Särskilda munstycken för kranar och dusch används 
för att minimera förbrukning.

•	 Intill disk- och tvättmaskiner finns information om 
hur man diskar och tvättar vattensnålt. 

Avfall

•	 Vi sorterar vårt avfall så långt det är möjligt och 
strävar efter att minska mängden osorterat avfall. 

•	 Vi strävar efter att sortera matavfall, glas, 
returpapper (papper/tidningar), 
pappersförpackningar (kartong/wellpapp), 
hårdplastförpackningar, metallförpackningar, el  
(t ex ljuskällor), farligt avfall (t ex batterier).

•	 Vi ser över och minimerar användningen av 
engångsartiklar. 

Tvätt och rengöring

•	 Rengörings- och tvättmedel som används i den 
dagliga verksamheten är miljömärkt. 

•	 Toalett- och hushållspapper, pappershanddukar och 
andra pappersprodukter är miljömärkta.   

•	 Vi är noga med att dosera rengöringsmedel i rätt 
mängd.

•	 Tvätterier som anlitas innehar Tvätteriförbundets 
certifiering i kvalitetssammanhang.

•	 I nästa steg ska sänglinne och handdukar med i 
detta arbete.

Livsmedel

•	 Rengörings- och tvättmedel som används i den 
dagliga verksamheten är miljömärkt. 

•	 Vi erbjuder ekologiska och närproducerade 
alternativ vid servering och strävar efter att öka 
utbudet.

•	 Vi erbjuder alltid vegetariska alternativ. Detta för 
att minska mängden köttkonsumtion som har stor 
miljöpåverkan.

•	 Engångsförpackningar fasas ut så långt det är 
möjligt.

Personal och gäster

•	 Vi informerar, utbildar och fortbildar personal för 
att öka kunskap och engagemang i miljöarbetet.

•	 Vi informerar våra gäster om vårt miljöarbete. 

•	 Vi visar hur våra gäster kan vara med och bidra i 
vårt miljöarbete under sin vistelse.

Administration

•	 Våra brev, skrivarpapper och annat papper på våra 
kontor är miljömärkta.

•	 Vi stänger ned vår utrustning när den inte används.
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miljömärkningen green key

Green Key drivs i Sverige av Stiftelsen Håll 
Sverige Rent och internationellt av Foundation 
för Environmental Education (FEE). FEE startade 
sin verksamhet 1981 och är ett internationellt 
samarbetsorgan för miljöorganisationer. Green Key 
stöds av World Tourism Organization och United 
Nations Environment Programme.

En logi- eller konferensanläggning med Green Key 
arbetar aktivt med att minimera sin miljöpåverkan 
genom att uppfylla ett antal kriterier inom exempelvis 
miljöledning, gästinformation, vatten, avfall, 
kemikalieförbrukning och livsmedel. Det handlar 
bland annat om avfallssortering, att minimera 
energi- och vattenförbrukning, att välja miljömärkta 
rengöringsmedel och att använda närproducerade och 
ekologiskt odlade råvaror.

Detta följt av obligatorisk kontroll och dokumentation 
för uppföljning samt incitament att utvärdera och 
kontinuerligt driva ett förbättringsarbete inom dessa 
områden. Vi vill givetvis göra allt för att kartlägga de 
positiva effekterna av vårt miljöarbete.


