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GREEN KEY

Hva er miljøsertifisering? 

Miljøsertifisering

- Ekstern verifisering som 

gir omverden en 

sikkerhet på at 

virksomheten arbeider 

seriøst med å redusere 

sin påvirkning på det 

ytre miljøet

Miljøledelsessystem

- Bedriften følger 

bransjespesifikke 

standarder/krav for å 

redusere negative 

innvirkning på miljøet

- Hensikt: å sette miljø-

og klimaarbeid i 

system

vs.



GREEN KEY

Hvorfor miljøsertifisere bedriften? 

1. Reduser egen miljøbelastning – bli bærekraftig! 

Detajert informasjon  Green Key’s link til bærekraftsmålene:  
http://www.greenkey.global/our-programme/

http://www.greenkey.global/our-programme/


GREEN KEY

Hvorfor miljøsertifisere bedriften? 

2. Få et anerkjent kvalitets merke

- Ekstern uavhengig tredjepartskontroll

- Gir konkurransefortrinn
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Hvorfor miljøsertifisere bedriften? 

3. Øk egen anseelsen blant gjestene

- 8/10 nordmenn ønsker å leve mer bærekraftig enn de 

gjør i dag

- Undersøkelse fra IN fra 2019 blant turister viser at 

holdninger er i endring

- Ressursforvaltning lokalt, både miljømessig og sosialt, 

sammen med destinasjon og transport er fremheves

- Hva skal til for å få deg til å velge en mer bærekraftig 

ferie? 

Bedre informasjon om hvilke reiser som er bærekraftige
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Informer gjestene
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Hvorfor miljøsertifisere bedriften? 

4. Markedsføring
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4. Markedsføring

GREEN KEY
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Hvorfor miljøsertifisere bedriften? 

5. Kutt kostnader

Reduserte ressurser betyr ofte reduserte 

kostnader

- Ved å gjennomgå rutiner og gjøre tiltak 

for å forbedre disse, kan du også spare 

penger

- Dette kan være på avfallsreduksjon, 

mindre matsvinn, energi- og vannforbruk. 
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Hvorfor miljøsertifisere bedriften? 

6. Synlig anerkjennelse og bekreftelse

- Viser gjester, leverandører, 

samarbeidspartnere og ikke 

minst ansatte at dere tar 

ansvar

- Gjør det dere kan!
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Green Key -

Den internasjonale miljøsertifiseringen

for reiselivsbedrifter
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Oversikt

- Om Green Key

- Samarbeidspartnere

- Fordeler

- Søknadsprosess

- Green Key kriteriene

- Priser

- Oppsummering –

hvorfor Green Key?

- Veien videre



GREEN KEY

Foundation for Environmental

Education

- Green Key eies og drives i Norge av FEE Norway 
- Stiftelsen FEE Norway er en del av det internasjonale 

nettverket Foundation for Environmental Education
(FEE), med totalt 70 medlemsland

- Tilbyr internasjonale programmer for miljøsertifisering:

- Formålet er å stimulere bærekraftig utvikling gjennom 
miljøundervisning
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Hva er Green Key?

- Miljøsertifiseringsordning for 

reiselivsbedrifter: hoteller, 

overnattingssteder og andre 

reiselivsbedrifter, det finnes 

også internasjonalt sertifiserte 

attraksjoner og restauranter

- En av de største globale 

miljøsertifiserings-ordningene 

for overnattingsvirksomheter, 

relativt kjent av utenlandske 

turister

- Anerkjent av UNWTO og UNEP
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Internasjonalt anerkjent og 

nasjonalt godkjent

- Er som eneste 

sertifiseringsordning mot 

overnattingssteder i Norge 

anerkjent av GSTC (Global 

Sustainable Tourism Council)

- Anerkjent og godkjent som 

miljøledelsessystem ihht. 

forskrift om offentlig 

anskaffelse, og inkludert i 

Difis veiledere til off. innkjøp 

av hotell- og 

konferansetjenester 
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Internasjonale og nasjonale 

samarbeidspartnere

- Innovasjon Norge / Visit Norway

- Store int. bookingselskaper; 
- Booking.com

- Expedia

- Bookdifferent

- BookGreener, m.fl

- Hotellkjeder
- Radisson Hotel group

- Starwood Hotels and Resorts

- Best Western

- Organisasjoner
- Clean the world

- Ekoenergy
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Green Key søknadsprosess

1. Virksomheten fyller ut elektronisk 

søknadsskjema

2. Green Key veileder i prosessen 

- Dialog, oppfølgingsmøter, osv.

- Eksempler og maler

3. Etter at søknaden er sendt inn, 

gjennomføres audit/kontrollbesøk (i år 

1., 2. deretter hvert 3. år)

4. Søknadsrapport og audit rapport 

sendes til uavhengig Green Key jury
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Green Key kriteriene

Kriterier innen 13 kategorier: 

1. Miljøledelse

2. Personalinvolvering

3. Gjesteinvolvering

4. Vann

5. Vask og rengjøring

6. Avfall

7. Energi

8. Mat

9. Inneklima

10. Parker og uteområder

11. Miljøaktiviteter

12. Samfunnsansvar

13. Administrasjon

To typer kriterier: 

- Obligatoriske 

krav, skal være 

oppfylt i forkant 

av sertifisering

- Prosentkriterier 

(valgfrie, men 

krav til økning)

Krav til kontinuerlig 

forbedring
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Priser

Årsavgift

• 9000 kr + 55 per rom

• Camping og mindre overnattingssted: 

5000/7000/10000kr avhengig av omsetning 

(hhv. under 5mill, mellom 5 og 10 mill og 

over 10 mill)

Auditkostnad

• 4500 kr, pluss reisekostnad

https://greenkey.fee.no/priser/

https://greenkey.fee.no/priser/
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Hva inngår i årsavgiften? 

• Inkludert i årsavgift er 

oppfølging i 

søknadsprosessen 

gjennom oppstartskurs, 

en-til-en oppfølging via 

telefon og e-post 

korrespondanse, med tips, 

råd og hjelp underveis i 

arbeidet

• Tilgang på søknadsportal 

med eksempler og maler

• Green Key brosjyrer til 

gjesteinformasjon

• Mulig å kjøpe flagg og 

pins

• Søknadsgjennomgang og 
behandling av nasjonal, 
ekstern Green Key jury 
(3. part godkjenning)

• Sertifikat og plakett ved 
sertifisering

• Markedsføring gjennom 
Green Keys egne kanaler 
(nasjonalt og globalt) og 
samarbeidspartnere

• Hjelp til å kontakte lokal 
avis, kommune, ol. etter 
sertifisering
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Hvorfor Green Key? 

Eneste internasjonale 

miljøsertifisering for 

overnattingssteder i Norge

Relativt kjent av 

internasjonale turister

Oversiktlig prisstruktur

Rimelig for små bedrifter, 

drives av en ideell stiftelse

Dialog basert tilnærming

Bedriften får oppfølging og 

hjelp i arbeidet fra 

begynnelse til slutt, samt 

tilgang på gode eksempler og 

andre hjelpemidler

Største globale miljømerket, men 

med nasjonal og lokal forankring 

3200+ bedrifter i 65 land er 

sertifisert

Utviklet i samarbeid med 

reiselivsnæringen

Resultat av dette er fokus på det 

relevante, og en oversiktlig 

søknadsprosess.

Nasjonalt og internasjonalt 

anerkjent

Anerkjent av UNEP, UNWTO, og 

Global Sustainable Tourism 

Council (CSTC). Inkludert i Difis

veileder for offentlige innkjøp. 



GREEN KEY

Oppsummering – veien videre

- Spørsmål

- Utfordringer

- Veien videre

- Er det ønske om å 

etablere et uformelt 

nettverk og 

gjennomføre en 

felles prosess mot 

sertifisering? 

- Annet
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Kontakt oss

Mer informasjon på: greenkey.fee.no  

Marit Kjellesvik

Green Key koordinator

Stiftelsen FEE Norway

mk@fee.no

Tlf. 97608076

mailto:mk@fee.no

