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• Sætter miljøarbejdet i system 
• Sikrer fremdrift i miljøarbejdet 
• Sparer penge 
• Giver ejerskab i hele virksomheden 
• Viser resultater af miljøarbejdet 
• Fremtidssikrer virksomheden 
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Formål 

• Fremme øget indsat til gavn for miljøet 

• Sikre flow i medlemmers miljøarbejde 

• Styrke Green Key og medlemmer 
troværdighed og brand i forhold til 
miljøindsatsen 

• Opnå GSTC-godkendelse som har 
betydning for rejsegiganter som fx TUI 

• Ikke for administrativt tungt 
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Generelt 

• CSR er nyt punkt 13 suppleret med nye pointkriterier 

• Mere fokus på fødevareområdet 

• Flere pointkriterier 

• Pointgrænse hæves fra 25 til 30 % 

• Overflødige kriterier fjernet 

• Mindre omskrivninger fx i forhold til ændret lovgivning 

• Ikke bare ændre for at ændre 
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• CSR (Corporate Social Responsibility, ofte også 
Corporate Sustainability and Responsibility) er ofte 
blevet oversat til virksomhedernes sociale ansvar og 
en række andre tilgrænsende betegnelser. I den 
tidligere danske regerings handlingsplan på området 
fra maj 2008 anvendes begrebet 
virksomheders samfundsansvar. Grundlæggende 
handler CSR om at virksomheder handler globalt og 
samfundsmæssigt ansvarligt, for eksempel ved at tage 
hensyn til menneskerettigheder, sociale vilkår, 
arbejdsforhold, miljø, klima etc.: 
https://da.wikipedia.org/wiki/Corporate_Social_Respo
nsibility  

• Mere information følger 

https://da.wikipedia.org/wiki/Corporate_Social_Responsibility
https://da.wikipedia.org/wiki/Corporate_Social_Responsibility
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13. CSR Kriterier 

• Et obligatoriske kriterium 
om lovgivning 

• 7 pointkriterier vægtes med 
1 point 

• Adgang for alle 

• Ligestilling 

• Støtte lokale 
bæredygtige tiltag 

• Støtte lokale 
iværksættere 

• Beskytte nærområder 

• Truede arter 

• Donation 

• 13.2 om CSR politik flyttes 
fra administration (12.4) 
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8. Fødevare 

• 8.6 Omformulering af procentvis fastholdelse 

• 8.10 Ændring af mærkede produkter – 2 point 

• 8.11 Madspild minimeres – 5 point 

• 8.12 Minimerer kødforbrug – 2 point 

• 8.13 Lokale og årstidens råvarer – 4 point 

• 8.14 Kommunikation til gæsten – 2 point 
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7. Energi-kriterier 

• 7.18 Opdeling i egen 
vedvarende energi og 
”grøn strøm”, som 
giver 3 point ekstra 

• 7.25 Behovsstyret 
emhætte - 1 point 

• 7.31 Hvis 
virksomheden ikke har 
minibar - 3 point 

• 7.43 Grænsen for 
energivenlig belysning 
hæves fra 80 til 90 % 
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1. Miljøledelse 

• 1.7 Beregning af CO2-aftryk – 2 point 

 

2. Personale 

• 2.4 Klar rengøringsprocedure – Obligatorisk 
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Slettet 

• Kriterium om kvartals nøgletal for vand og energi 

• Kriterium om et-grebs-håndbruser 

• Fjerne flere informationsspørgsmål 

• Ubrugt grænse for kviksølv i energisparepære 

• Kriterier om rygning som er del af lov 

• Drypvandingssystem som bruges i varme lande  
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Mere information 

• Rådgivningsmail udsendes efteråret 
2016 

• Indberetningsmail udsendes i slutningen 
af 2016 

• Hold øje på: http://greenkey.dk/om-
green-key/kriterier/styrkelse-2017/  

• Send en mail til: green-key@horesta.dk  

 

http://greenkey.dk/om-green-key/kriterier/styrkelse-2017/
http://greenkey.dk/om-green-key/kriterier/styrkelse-2017/
http://greenkey.dk/om-green-key/kriterier/styrkelse-2017/
http://greenkey.dk/om-green-key/kriterier/styrkelse-2017/
http://greenkey.dk/om-green-key/kriterier/styrkelse-2017/
http://greenkey.dk/om-green-key/kriterier/styrkelse-2017/
http://greenkey.dk/om-green-key/kriterier/styrkelse-2017/
mailto:green-key@horesta.dk
mailto:green-key@horesta.dk
mailto:green-key@horesta.dk

