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                                     ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                  2005/EES/49/34 

frá 14. apríl 2003 

um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir gistiaðstöðu í 
 ferðaþjónustu (*) 

(tilkynnt með númeri C(2003) 235) 

(2003/287/EB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 
 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 
 
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 1980/2000 frá 17. júlí 2000 um endurskoðað kerfi um 
veitingu umhverfismerkis Bandalagsins (1), einkum annarri 
undirgrein 1. mgr. 6. gr. og 6. lið 2. liðar V. viðauka, 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1980/2000 er heimilt 

að veita umhverfismerki Bandalagsins fyrir vöru sem 
býr yfir eiginleikum sem gera það að verkum að hún 
stuðlar að verulegum umbótum að því er varðar helstu 
umhverfisþætti. 

 
2) Í reglugerð (EB) nr. 1980/2000 er kveðið á um að 

settar skuli sérstakar viðmiðanir fyrir umhverfismerki 
samkvæmt vöruflokkum. 

 
3) Að því er varðar gistiaðstöðu í ferðaþjónustu skal 

skipta vistfræðilegu viðmiðununum í lögboðnar 
viðmiðanir, sem skylt er að uppfylla allar, og val-
kvæðar viðmiðanir, en nóg er að uppfylla tiltekinn 
fjölda þeirra. 

 
4) Um lækkun á gjöldum, sem tengjast umhverfismerk-

inu, skal fara með eins og kveðið er á um í 
reglugerð (EB) 1980/2000 og 5. gr. ákvörðunar 
framkvæmdastjórnarinnar 2000/728/EB frá 10. nóv-
ember 2000 um ákvörðun á gjöldum vegna afgreiðslu 
umsókna um umhverfismerki Bandalagsins ásamt 
árgjöldum(2). 

 
5) Þegar í hlut eiga örfyrirtæki og fjallaskálar er við hæfi 

að kveða á um frekari lækkun gjalda til þess að taka 
tillit til takmarkaðra tekjulinda þeirra og sérstaks 
mikilvægis innan þessa vöruflokks. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 102, 24.4.2003, bls. 82. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 128/2003 frá 
26. september 2003 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál)  
við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-
sambandsins nr. 64, 18.12.2003, bls. 34. 

(1) Stjtíð. EB L 237, 21.9.2000, bls. 1. 
(2)  Stjtíð. EB L 293, 22.11.2000, bls. 18.  

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari 
ákvörðun, byggjast á drögum að viðmiðunum sem 
umhverfismerkinganefnd Evrópusambandsins setti 
fram skv. 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 1980/2000. 

 

7) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari 
ákvörðun, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem 
komið var á fót skv. 17. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 1980/2000. 

 

 

 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

 

 

 

1. gr. 

 

Þjónustan, sem veitt er, getur því aðeins hlotið 
umhverfismerki Bandalagsins samkvæmt reglugerð (EB) 
nr. 1980/2000, að hún falli undir vöruflokkinn „gistiaðstaða 
í ferðaþjónustu“, sem skilgreindur er í 2. gr. þessarar 
ákvörðunar, og uppfylli þær vistfræðilegu viðmiðanir sem 
eru settar fram í viðaukanum við þessa ákvörðun. 

 

Þessar viðmiðanir skiptast í lögboðnar viðmiðanir, sem 
skylt er að uppfylla allar, og valkvæðar viðmiðanir, en nóg 
er að uppfylla tiltekinn hluta þeirra, eins og tilgreint er í 
viðaukanum. 

 

2. gr. 

 

Vöruflokkurinn „gistiaðstaða í ferðaþjónustu“ nær til þjón-
ustu þar sem gisting í herbergjum með viðeigandi búnaði, 
a.m.k. með rúmi, er veitt gegn gjaldi og þjónustan beinist 
aðallega að ferðamönnum, ferðalöngum og dvalargestum. 
Gistingunni getur fylgt önnur þjónusta, m.a. matsala, 
aðstaða til líkamsræktar og/eða afnot af útivistarsvæði. 
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3. gr. 
 
1. Umsóknargjald og árgjald skal vera eins og mælt er 
fyrir um í ákvörðun 2000/728/EB. 
 
2. Þrátt fyrir 1. mgr. skal umsóknargjald fyrir örfyrirtæki 
og fjallaskála lækkað um 75% og er ekki kostur á frekari 
lækkun. 
 
Lágmarksárgjald skal vera 100 evrur og heildarsala ársins, 
sem árgjaldið er reiknað af, skal lækkuð um 50%. 
 
Heildarsala hvers árs skal reiknuð með því að margfalda 
söluverð með fjölda gistinátta og lækka töluna, sem fæst 
þannig, um 50%. Söluverð er meðalgjaldið sem gestur 
greiðir fyrir næturdvölina, þ.m.t. er öll þjónusta sem veitt er 
án sérstaks gjalds. Lækkunin á lágmarksárgjaldinu, sem sett 
er fram í 2. gr. ákvörðunar 2000/728/EB, skal gilda. 
 
3. Í þessari ákvörðun er skilgreining á örfyrirtæki sú sem 
fram kemur í tilmælum framkvæmdastjórnarinnar 
96/280/EB frá 3. apríl 1996 um skilgreiningu á litlum og 
meðalstórum fyrirtækjum (1), með síðari breytingum, og 
fjallaskáli er skilgreindur sem gistiaðstaða fyrir ferðamenn á 
einangruðum fjallasvæðum þar sem fjallgöngumönnum og 
öðrum göngumönnum býðst húsaskjól yfir nótt. 

4. gr. 
 

Í stjórnsýslunni er kenninúmerið „25“ notað fyrir vöru-
flokkinn „gistiaðstaða í ferðaþjónustu“. 

 

5. gr. 

 

Ákvörðun þessi gildir frá 1. maí 2003 til 30. apríl 2007. 
Hafi endurskoðaðar viðmiðanir ekki verið samþykktar 
30. apríl 2007 gildir þessi ákvörðun til 30. apríl 2008. 

 

6. gr. 

 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

 

Gjört í Brussel 14. apríl 2003. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Margot WALLSTRÖM 

framkvæmdastjóri. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)   Stjtíð. EB L 107, 30.4.1996, bls. 4. 
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VIÐAUKI 

RAMMAÁKVÆÐI 

Markmiðið með viðmiðunum 

Viðmiðununum er ætlað að draga úr helstu umhverfisáhrifum á hinum þremur stigum þjónustuferlisins (innkaup, 
veiting þjónustu og meðferð úrgangs). Viðmiðunum er einkum ætlað að: 

— draga úr orkunotkun, 

— draga úr vatnsnotkun, 

— draga úr myndun úrgangs, 

— stuðla að notkun endurnýjanlegra auðlinda og umhverfisvænni efna en áður voru notuð, 

— efla kynningu og fræðslu um umhverfismál. 

Kröfur varðandi mat og sannprófun 

Sérstakar kröfur varðandi mat og sannprófun eru tilgreindar í hverri viðmiðun. 

Þar sem við á er heimilt að nota aðrar prófunaraðferðir og staðla en tilgreindir eru í hverri viðmiðun ef þar til bær 
aðili, sem metur umsóknina, fellst á að aðferðirnar og staðlarnir séu jafngildir. 

Þegar þess er krafist að umsækjandi leggi fram yfirlýsingar, upplýsingaskjöl, niðurstöður greininga, prófunarskýrslur 
eða annað til staðfestingar á að varan uppfylli viðmiðanirnar ríkir sá skilningur að þessi plögg komi annaðhvort frá 
umsækjanda sjálfum og/eða birgi/birgjum hans eða undirbirgi/undirbirgjum þeirra o.s.frv. eins og við á. 

Ef við á geta þar til bærir aðilar krafist fylgiskjala og framkvæmt óháða sannprófun. 

Við mat á umsóknum og eftirlit með því að viðmiðanirnar séu uppfylltar er mælt með því að þar til bærir aðilar taki 
tillit til þess hvort viðurkenndum umhverfisstjórnunarkerfum, svo sem EMAS eða ISO 14001, er beitt. (Aths.: þess er 
ekki krafist að slíkum stjórnunarkerfum sé beitt.) 

LÖGBOÐNAR VIÐMIÐANIR 

Uppfylla verður allar viðmiðanir í þessum þætti. 

ORKA 

1. Raforka frá endurnýjanlegum orkugjöfum 

Að minnsta kosti 22% raforkunnar skulu fást með endurnýjanlegum orkugjöfum, eins og skilgreint er í tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2001/77/EB frá 27. september 2001 um að auka hlutdeild rafmagns, sem er framleitt með 
endurnýjanlegum orkugjöfum, á innri raforkumarkaði (1). 

Þessi viðmiðun gildir eingöngu um gististaði sem hafa aðgang að markaði þar sem orka, framleidd með 
endurnýjanlegum orkugjöfum, stendur til boða. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu frá orkuveitunni (eða samning við hana) þar sem 
fram kemur um hvers konar endurnýjanlegan eða endurnýjanlega orkugjafa er að ræða, hve stór hundraðshluti 
raforkunnar, sem notuð er, kemur frá endurnýjanlegum orkugjafa og hversu stóran hundraðshluta raforku væri hægt 
að fá frá endurnýjanlegum orkugjafa. Samkvæmt tilskipun 2001/77/EB eru endurnýjanlegir orkugjafar skilgreindir 
sem endurnýjanlegir orkugjafar sem eru ekki jarðefnaeldsneyti (vindorka, sólarorka, jarðvarmaorka, öldu- og 
sjávarfallaorka, vatnsorka og orka úr lífmassa, hauggasi, gasi frá skólphreinsunarstöðvum og lífgasi). 

2. Kol og svartolía 

Hvorki skal nota kol sem orkugjafa né svartolíu sem inniheldur meira af brennisteini en 0,2%. 

Þessi viðmiðun gildir einungis um gististaði með sjálfstætt hitunarkerfi. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu um að þessi viðmiðun sé uppfyllt þar sem tilgreint er 
hvers konar orkugjafar eru notaðir. 

3. Rafmagn til hitunar 

Að minnsta kosti 22% þeirrar raforku, sem er notuð til að hita herbergi og vatn til heimilishalds skal koma frá 
endurnýjanlegum orkugjöfum eins og skilgreint er í tilskipun 2001/77/EB. 

 
(1)   Stjtíð. EB 283, 27.10.2001, bls. 33. 
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Þessi viðmiðun gildir eingöngu um gististaði sem hafa sjálfstætt rafhitunarkerfi og aðgang að markaði þar sem 
rafmagn, sem er framleitt með endurnýjanlegum orkugjöfum, stendur til boða. 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu um að þessi viðmiðun sé uppfyllt þar sem tilgreint er 
hvers konar orkugjafar eru notaðir til hitunar og í hve miklum mæli, ásamt gögnum um hitakatla (varmagjafa), ef þeir 
eru notaðir. 
 

4. Orkunýtni hitakatla 
 
Orkunýtni allra nýrra hitakatla (varmagjafa), sem eru keyptir á gildistímabili umhverfismerkisins, skal a.m.k. vera 
90%, mælt samkvæmt ákvæðum tilskipunar ráðsins 92/42/EBE frá 21. maí 1992 um kröfur varðandi orkunýtni nýrra 
heitavatnskatla sem brenna fljótandi eða loftkenndu eldsneyti (1), eða samkvæmt gildandi framleiðslustöðlum og 
reglum að því er varðar katla sem falla ekki undir ákvæði þessarar tilskipunar. 
 
Heitavatnskatlar, sem brenna fljótandi eða loftkenndu eldsneyti samkvæmt skilgreiningu í tilskipun 92/42/EBE, skulu 
uppfylla staðla um orkunýtni eins og tilgreint er í tilskipuninni. 
 
Orkunýtni hitakatla, sem falla ekki undir gildissvið tilskipunar 92/42/EBE, skal vera í samræmi við leiðbeiningar 
framleiðanda og innlenda og staðbundna löggjöf um orkunýtni. 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram tækniskýrslu frá þeim sem ber ábyrgð á sölu og/eða viðhaldi 
ketilsins þar sem orkunýtni er tilgreind. Í tilskipun 92/42/EBE er nýtni skilgreind (gefin upp í %) sem hlutfallið milli 
þess varma, sem skilað er í vatnið á tímaeiningu, og margfeldis nettóvarmagildis við fastan eldsneytisþrýsting og 
eldsneytisnotkunar á tímaeiningu. 
 
Í 3. gr. tilskipunar 92/42/EBE eru eftirfarandi katlar undanskildir: heitavatnskatlar, sem geta brennt mismunandi 
tegundum eldsneytis, þ.m.t. eldsneyti í föstu formi, gegnumstreymishitarar fyrir vatn, katlar, sem eru gerðir til að 
brenna eldsneyti sem að eiginleikum er verulega frábrugðið því fljótandi og loftkennda eldsneyti sem er algengt á 
markaði (úrgangsgas frá iðnaði, lífrænt gas o.s.frv.), eldavélar og tæki sem er einkum ætlað að hita það rými, sem 
tækin eru sett upp í, og jafnframt að hita upp miðstöðvarkerfi og vatn til heimilishalds. 
 

5. Loftræsting 
 
Öll loftræstikerfi, sem eru keypt á gildistímabili umhverfismerkisins, skulu að lágmarki vera í orkunýtniflokki B eins 
og mælt er fyrir um í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/31/EB frá 22. mars 2002 um framkvæmd tilskipunar 
ráðsins 92/75/EBE að því er varðar orkumerkingar á loftræstibúnaði til heimilisnota (2) eða með samsvarandi 
orkunýtni. 
 
Aths.: Þessi viðmiðun gildir ekki um loftræstisamstæður, sem geta einnig nýtt aðra orkugjafa, tæki, sem 

flytja varma frá lofti til vatns eða frá vatni til vatns, eða einingar með afköst (kæligetu) sem eru meiri 
en 12 kW. 

 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram tækniskýrslu frá faglærðum tæknimönnum sem bera ábyrgð á 
uppsetningu, sölu og/eða viðhaldi loftræstikerfisins. 
 

6. Einangrun í gluggum 
 
Allir gluggar í herbergjum skulu vera nægilega vel varmaeinangraðir með tilliti til loftslags á viðkomandi stað og 
hljóðeinangrun þeirra skal einnig vera viðunandi. 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandi skal leggja fram eigin yfirlýsingu eða yfirlýsingu frá faglærðum tæknimanni þess 
efnis að þessi viðmiðun hafi verið uppfyllt, nægi eigin yfirlýsing ekki. 
 

7. Stöðvun upphitunar eða loftræstingar 
 
Ef ekki slokknar sjálfkrafa á hitunar- og/eða loftræstibúnaði þegar gluggar eru opnaðir skulu vera áberandi 
upplýsingar til að minna gesti á að loka glugga eða gluggum ef hitunar- eða loftræstikerfi eru í gangi. 
 
Þessi viðmiðun gildir einungis um gististaði með upphitun og/eða loftræstingu. 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu um að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt 
upplýsingatextanum (ef við á). 
 
 
 
(1)  Stjtíð. EB L 167, 22.6.1992, bls. 17. 
(2)  Stjtíð. EB L 86, 3.4.2002, bls. 26. 
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8. Slökkt á ljósum 
 
Ef herbergisljós slokkna ekki sjálfkrafa skulu vera greinilegar upplýsingar til gesta þar sem þeir eru beðnir um að 
slökkva ljós þegar þeir yfirgefa herbergi sín. 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu um að þessi viðmiðun sé uppfyllt og tilgreina hvernig 
upplýsingunum er komið á framfæri. 
 

9. Orkunýtnar ljósaperur 
 
a) Innan eins árs frá dagsetningu umsóknar skulu a.m.k. 60% allra ljósapera á gististaðnum vera í orkunýtniflokki A 

eins og skilgreint er í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/11/EB frá 27. janúar 1998 um framkvæmd 
tilskipunar ráðsins 92/75/EBE að því er varðar orkumerkingar lampa til heimilisnota (1). Þetta gildir ekki um 
ljósaperur sem eru þeirrar gerðar að ekki er unnt að skipta þeim út fyrir orkunýtnar perur. 

 
b) Innan árs frá dagsetningu umsóknar skulu a.m.k. 80% allra ljósapera, sem eru á stöðum þar sem líklegt er að 

kveikt sé á þeim lengur en fimm klukkustundir á dag, vera í orkunýtniflokki A eins og skilgreint er í tilskipun 
98/11/EB. Þetta gildir ekki um ljósaperur sem eru þeirrar gerðar að ekki er unnt að skipta þeim út fyrir orkunýtnar 
perur. 

 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu um að báðir þættir þessarar viðmiðunar hafi verið 
uppfylltir og tilgreina orkunýtniflokk hinna mismunandi ljósapera sem eru notaðar.  
 

10. Tímastillir fyrir sánu 
 
Tímastillir skal vera í öllum sánaböðum. 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram tækniskýrslu frá faglærðum tæknimönnum sem bera ábyrgð á 
uppsetningu og/eða viðhaldi þessara kerfa. 
 

VATN 
 

11. Vatnslind 
 
Forsvarsmaður gististaðarins skal lýsa yfir því við yfirvöld vatnsveitumála að hann sé fús til að taka vatn úr annarri 
vatnslind (t.d. vatnsveitu, yfirborðsvatni) ef rannsóknir í tengslum við vatnsverndaráætlun staðarins benda til þess að 
mikil umhverfisáhrif hljótist af töku vatns úr þeirri lind sem er í notkun. 
 
Þessi viðmiðun gildir því aðeins að gististaðurinn fái ekki vatn úr lögn vatnsveitu. 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu, eins og að framan greinir, ásamt viðeigandi gögnum, 
þ.m.t. niðurstöður úr rannsóknum í tengslum við vatnsverndaráætlun staðarins (ef um hana er að ræða), tilgreina 
ráðstafanir sem nauðsynlegt er að gera og leggja fram gögn um þær aðgerðir sem gripið hefur verið til. 
 

12. Vatnsrennsli úr krönum og sturtum 
 
Vatnsrennsli úr krönum og sturtum skal ekki vera meira en 12 lítrar á mínútu. 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu um að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt skýringum 
og gögnum, eins og við á, um það hvernig þessi viðmiðun er uppfyllt á gististaðnum. 
 

13. Vatnssparnaður á baðherbergjum og salernum 
 
Á baðherbergjum og salernum skulu vera nægilegar upplýsingar fyrir gesti um hvernig þeir geti stuðlað að 
vatnssparnaði á gististaðnum. 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu um að þessi viðmiðun sé uppfyllt og tilgreina 
upplýsingarnar sem miðlað er til gestanna. 
 

14. Ruslafötur á salernum 
 
Á hverju salerni skal vera ruslafata við hæfi og gestir skulu hvattir til að setja viðeigandi úrgang í fötuna í stað 
salernisins. 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu um að þessi viðmiðun sé uppfyllt og tilgreina 
upplýsingarnar sem miðlað er til gestanna. 
 
 
(1)  Stjtíð. EB L 71, 10.3.1998, bls. 1. 
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15. Skolun þvagskála 
 
Skolun þvagskála má vera hvort sem er sjálfvirk eða handvirk en þannig að ekki sé skolað niður úr fleiri en fimm 
þvagskálum samtímis. 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu um að þessi viðmiðun sé uppfyllt og viðeigandi gögn 
um uppsettar þvagskálar. 
 

16. Leki 
 
Við þjálfun starfsfólks skal því uppálagt að kanna daglega hvort sýnilegur leki er einhvers staðar og gera viðeigandi 
ráðstafanir eftir þörfum. Gestir skulu hvattir til að láta starfsfólk vita um hvers kyns leka. 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu um að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt afriti af 
viðkomandi gögnum um þau málefni sem fjallað er um í þjálfuninni og afriti af upplýsingunum sem er miðlað til 
gestanna.  
 

17. Skipt á rúmum og um handklæði 
 
Gestir skulu upplýstir um þá umhverfisstefnu gististaðarins að skipt sé á rúmum og um handklæði að beiðni gesta en 
að öðrum kosti einu sinni í viku á gististöðum í lægri flokki og tvisvar í viku á gististöðum í hærri flokki. 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu um að þessi viðmiðun sé uppfyllt og viðeigandi gögn 
um það hvernig þessu er komið á framfæri við gestina. 
 

18. Vökvun plantna og garða 
 
Blómjurtir og garðar skulu að jafnaði vökvuð áður en sól er hæst á lofti eða eftir sólsetur þar sem því verður við 
komið með tilliti til svæðisbundinna skilyrða eða veðurskilyrða. 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandi skal leggja fram yfirlýsingu um að þessi viðmiðun sé uppfyllt. 
 

19. Skólphreinsun 
 
Allt skólp skal hreinsað. 
 
Ef ekki er unnt að tengjast skólphreinsunarstöð staðarins skal vera sjálfstætt skólphreinsunarkerfi fyrir gististaðinn 
sem uppfyllir kröfur sem settar eru fram í viðeigandi, staðbundinni eða innlendri löggjöf eða löggjöf Bandalagsins. 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu um að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt gögnum um 
það hvernig tengingu er háttað við skólphreinsunarstöð staðarins eða um eigin skólphreinsunarkerfi, eins og við á. 
 

20. Áætlun varðandi skólp 
 
Forsvarsmaður gististaðarins skal kanna hvort staðaryfirvöld hafa sett fram áætlun um skólp og fylgja henni ef svo er. 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram bréfið til yfirvalda skólphreinsunarmála á staðnum, þar sem hann 
óskar eftir skólpáætluninni, og svarið sem honum barst við því. Ef áætlun er fyrir hendi skal umsækjandinn leggja 
fram gögn um það sem gert hefur verið til að fylgja henni. 
 

ÞVOTTAEFNI OG SÓTTHREINSIEFNI 
 

21. Sótthreinsiefni 
 
Sótthreinsiefni skulu því aðeins notuð að nauðsyn beri til í því skyni að uppfylla hreinlætiskröfur sem kveðið er á um 
í lögum. 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu um að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt því að 
tilgreina hvar og hvenær sótthreinsiefni eru notuð. 
 

22. Þjálfun starfsfólks í notkun þvottaefna og sótthreinsiefna 
 
Starfsfólki skal uppálagt að nota ekki meira af þvottaefni og sótthreinsiefnum en tilgreint er á umbúðum efnanna. 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu um að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt upplýsingum 
um viðkomandi þjálfun. 
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ÚRGANGUR 
 

23. Þátttaka gesta í flokkun úrgangs 
 
Séð skal fyrir viðeigandi sorpílátum þannig að gestir geti flokkað úrgang í samræmi við staðbundin kerfi eða kerfi á 
landsvísu. Í herbergjum skulu vera áberandi upplýsingar þar sem gestir eru beðnir um að flokka úrgang sem fellur til 
hjá þeim. 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu um að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt upplýsingum 
um sorpílátin og afriti af skiltunum/upplýsingunum. 
 

24. Hættulegur úrgangur 
 
Starfsfólk skal flokka frá hættulegan úrgang, sem er tilgreindur í skrá í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2000/532/EB frá 3. maí 2000, sem kemur í stað ákvörðunar 94/3/EB um skrá yfir úrgang samkvæmt a-lið 1. gr. 
tilskipunar ráðsins 75/442/EBE um úrgang og ákvörðunar ráðsins 94/904/EB um skrá yfir hættulegan úrgang 
samkvæmt 4. mgr. 1. gr. tilskipunar ráðsins 91/689/EBE um hættulegan úrgang (1) og síðari breytingum hennar, og 
farga honum á viðeigandi hátt. Til þessa úrgangs heyrir m.a. prentduft, blek, kælibúnaður, rafhlöður og lyf. 
 
Ef staðaryfirvöld annast ekki förgun hættulegs úrgangs skal umsækjandinn árlega leggja fram yfirlýsingu frá 
staðaryfirvöldum þess efnis að ekki hafi verið komið upp kerfi til að farga hættulegum úrgangi. 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu um að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt skrá yfir 
hættulegan úrgang, sem fellur til á gististaðnum, og upplýsingar um aðferðir sem eru notaðar við meðhöndlun, 
flokkun, hirðingu og förgun úrgangsins, þ.m.t. afrit af samningum við þriðja aðila sem gerðir eru í þessu skyni. 
Umsækjandinn skal árlega leggja fram yfirlýsingu sama efnis frá staðaryfirvöldum, eftir því sem við á. 
 

25. Flokkun úrgangs 
 
Starfsfólk skal flokka úrgang í flokka sem meðhöndla má hvern fyrir sig hjá sorpstöðvum sem starfa á staðar- eða 
landsvísu. Ef staðaryfirvöld annast ekki hirðingu og/eða förgun flokkaðs úrgangs skal forsvarsmaður gististaðarins 
skrifa þeim og láta í ljós vilja sinn til að flokka úrgang og láta í ljós áhyggjur sínar vegna þess að ekki hefur verið 
komið á hirðingu og/eða förgun flokkaðs úrgangs. 
 
Árlega skal leggja fram beiðni til staðaryfirvalda þess efnis að komið verði á hirðingu og/eða förgun flokkaðs 
úrgangs. 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu um að þessi viðmiðun sé uppfyllt og tilgreina þá 
flokka úrgangs, sem staðaryfirvöld taka við, sem og aðferðir sem eru notaðar á gististaðnum við hirðingu, flokkun, 
meðhöndlun og förgun úrgangs í þessum flokkum og/eða viðeigandi samninga við einkaaðila. Umsækjandinn skal 
árlega leggja fyrir staðaryfirvöld yfirlýsingu sama efnis, eftir því sem við á.  
 

26. Flutningur úrgangs 
 
Ef staðaryfirvöld, sem bera ábyrgð á sorpmeðhöndlun, hirða ekki úrgang við gististaðinn eða nálægt honum skal 
forsvarsmaður gististaðarins sjá til þess að hann sé fluttur á viðeigandi stað í grenndinni í því skyni að halda 
flutningum í lágmarki. 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu um að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt því að 
tilgreina viðeigandi staði, tilhögun við flutning og upplýsingar um vegalengdir í flutningum.  
 

27. Einnota vörur 
 
Ekki skal nota neinar af eftirfarandi, einnota vörum á herbergjum eða veitingastöðum, nema þess sé krafist samkvæmt 
lögum: 
— snyrtivörur í stökum skömmtum eða einnota (hárþvottalögur, sápa, baðhettur o.s.frv.), 
— drykkjarmál, diska og hnífapör. 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu um að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt tilgreiningu 
á því hverjar af þessum vörum eru notaðar og vísun í löggjöf þar sem notkunar þeirra er krafist. 
 

ÖNNUR ÞJÓNUSTA 
 

28. Reykingabann í sameiginlegu rými 
 
Í sameiginlegu rými skal vera svæði þar sem bannað er að reykja. 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandi skal leggja fram yfirlýsingu um að þessi viðmiðun sé uppfyllt. 
 
(1)   Stjtíð. EB L 226, 6.9.2000, bls. 3. 
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29. Almenningssamgöngur 
 
Gestir og starfsfólk skulu eiga greiðan aðgang að upplýsingum um hvernig nota megi almenningssamgöngur til að 
komast til gististaðarins og annarra áfangastaða í nágrenninu. Ef engar almenningssamgöngur við hæfi eru í boði skal 
veita upplýsingar um aðra vistvæna samgöngukosti. 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu um að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt afriti af 
upplýsingaefni sem liggur fyrir. 
 

ALMENN STJÓRNUN 
 
Umsækjendur, sem hafa umhverfisstjórnunarkerfi sem er skráð samkvæmt EMAS-reglugerðinni eða hafa hlotið 
vottun samkvæmt staðlinum ISO 14001, uppfylla sjálfkrafa lögboðnar viðmiðanir um almenna stjórnun sem 
tilgreindar eru hér á eftir. Í því tilviki er EMAS-skráning eða vottun samkvæmt ISO 14001 staðfesting á samræmi við 
þessar lögboðnu viðmiðanir fyrir stjórnun. 
 

30. Almennt viðhald og þjónusta 
 
Allur búnaður, sem viðkemur þjónustu á gististaðnum, skal fá þjónustuskoðun og viðhald eins og lög segja til um og 
hvenær sem er annars ef nauðsyn krefur og það starf skal eingöngu unnið af mönnum með viðeigandi starfsréttindi. 
Þegar um er að ræða búnað, sem fellur undir viðmiðanirnar, skal forstöðumaður gististaðarins afla sér skriflegrar 
yfirlýsingar frá tæknimanni þar sem tilgreint er hve oft viðhaldsskoðun þarf að fara fram samkvæmt lögum. 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu um að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt skrá yfir 
búnaðinn og einstaklinga/fyrirtæki sem annast viðhaldið.  
 

31. Viðhald og þjónusta á kötlum 
 
a) Viðhald og þjónusta á kötlum skal eiga sér stað a.m.k. árlega, en oftar ef þess er krafist samkvæmt lögum eða 

nauðsyn krefur, og það skal unnið af mönnum með viðeigandi starfsréttindi sem fylgja CEI-stöðlum og 
innlendum stöðlum, ef þeir gilda, eða leiðbeiningum framleiðanda. 

b) Árlega skal prófa hvort viðmiðunarmörk fyrir orkunýtni, eins og hún er skilgreind í tilskipun 92/42/EBE eða 
innlendri löggjöf eða tilgreind af framleiðanda, séu uppfyllt og að losun sé innan löglegra marka. Ef 
eftirlitsskoðun leiðir í ljós að framangreindar kröfur eru ekki uppfylltar skal þegar í stað grípa til viðeigandi 
ráðstafana til úrbóta. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu um að báðir þættir þessarar viðmiðunar séu uppfylltir 
ásamt lýsingu á kötlunum og viðhaldsáætlun þeirra og upplýsingar um einstaklinga/fyrirtæki sem annast viðhald 
þeirra og hvaða þættir eru skoðaðir í tengslum við viðhaldið. 
 

32. Umhverfisstefna og aðgerðaáætlun 
 
Stjórnendur gististaðarins skulu fylgja stefnu sem miðar að vernd umhverfisins og semja einfalda, stefnumarkandi 
yfirlýsingu um umhverfisstefnuna og nákvæma aðgerðaáætlun til að tryggja framkvæmd hennar. 
Í aðgerðaáætluninni skulu tilgreind stefnumið um vistvænleika varðandi orku, vatn, íðefni og úrgang, sem skulu sett 
til tveggja ára í senn og í þeim skal tekið tillit til valkvæðu viðmiðananna. Þar skal tilgreina þann einstakling sem 
verður umhverfisstjóri gististaðarins og ber ábyrgð á að nauðsynlegum aðgerðum sé hrint í framkvæmd og að 
stefnumiðunum verði náð. Gestir skulu hvattir til að setja fram athugasemdir og kvartanir og taka skal tillit til þeirra. 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu um að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt afriti af 
umhverfisstefnunni, stefnuyfirlýsingunni og aðgerðaáætluninni og reglum um það hvernig tekið er tillit til 
athugasemda og kvartana gesta. 
 

33. Fræðsla starfsfólks 
Af hálfu gististaðarins skal upplýsa og fræða starfsfólkið, m.a. með skriflegum verklagsreglum eða handbókum, til að 
tryggja að ráðstöfunum á sviði umhverfismála verði hrint í framkvæmd og til að auka vitund um vistvæna hegðun. 
Allir nýir starfsmenn skulu hljóta fullnægjandi fræðslu innan fjögurra vikna frá því að þeir hefja störf og allir 
starfsmenn a.m.k. einu sinni á ári. 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu um að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt upplýsingum 
um fræðsluáætlunina, inntak hennar og tilgreina skal hvaða fræðslu hver starfsmaður hefur fengið og hvenær hún var 
veitt. 
 

34. Upplýsingar til gesta 
Gestir, þ.m.t. ráðstefnugestir, skulu upplýstir um umhverfisstefnu gististaðarins, um aðgerðir sem gripið hefur verið til 
og um umhverfismerki Evrópusambandsins. Upplýsingarnar skulu veittar öllum gestum í móttökunni og tilkynningar, 
sem hvetja gesti til að leggja sitt af mörkum til að umhverfismarkmiðunum verði náð, skulu blasa við gestum, einkum 
í herbergjum þeirra. 
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Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu um að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt afriti af 
upplýsingum og tilkynningum sem beint er til gesta. 
 

35. Gögn um orku- og vatnsnotkun 
 
Á gististaðnum skulu vera í notkun aðferðir til að safna saman og fylgjast með gögnum um heildarorkunotkun (kWh), 
rafmagnsnotkun (kWh), orku sem er notuð til hitunar (kWh) og vatnsnotkun (í lítrum). 
 
Gögnum skal safnað af hverjum reikningi sem berst, eða eigi sjaldnar en á þriggja mánaða fresti, og þau skulu líka 
gefin upp sem notkun fyrir hverja gistinótt og fyrir hvern m2 innanhúss. Forsvarsmenn gististaðarins skulu árlega 
skýra þar til bærum aðila, sem metur umsóknina, frá niðurstöðunum. 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu um að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt lýsingu á 
aðferðunum sem notaðar eru. Við umsókn skal umsækjandinn leggja fram gögn um framangreinda notkun fyrir a.m.k. 
þrjá síðustu mánuði (liggi þau fyrir) og eftir það skal hann árlega leggja fram þessi gögn fyrir árið á undan. 
 

36. Söfnun annarra gagna 
 
Á gististaðnum skulu vera í notkun aðferðir til að safna saman og fylgjast með gögnum um notkun íðefna (grömm 
þurrefnis) og rúmmál úrgangs sem fellur til (lítrar og/eða kg óflokkaðs úrgangs). 
 
Gögnum skal safnað a.m.k. á sex mánaða fresti og þau skulu líka gefin upp sem notkun eða framleiðsla fyrir hverja 
gistinótt og fyrir hvern m2 innanhúss. Forsvarsmenn gististaðarins skulu árlega skýra þar til bærum aðila, sem metur 
umsóknina, frá niðurstöðunum. 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu um að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt lýsingu á 
aðferðunum sem notaðar eru. Við umsókn skal umsækjandinn leggja fram gögn um framangreinda notkun fyrir a.m.k. 
næstliðna sex mánuði (liggi þau fyrir) og eftir það skal hann árlega leggja fram þessi gögn fyrir árið á undan. 
Umsækjandinn skal tilgreina þá þjónustu sem stendur til boða og hvort þvottur er þveginn á staðnum. 
 

37. Upplýsingar sem fram koma á umhverfismerkinu 
 
Eftirfarandi texti skal standa í reit 2 á umhverfismerkinu: 
 
— ráðstafanir til að spara orku og vatn, 
 
— ráðstafanir til að minnka úrgang, 
 
— almennar úrbætur í umhverfismálum. 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal tilgreina dæmi um hvernig merkið er notað ásamt yfirlýsingu um að þessi 
viðmiðun sé uppfyllt. 
 

VALKVÆÐAR VIÐMIÐANIR 
 

Stigagjöf 
 
Eins og fram kemur í yfirskrift hverrar viðmiðunar í þessum þætti eru stig veitt fyrir allar valkvæðar viðmiðanir. 
Fjöldi viðmiðana, sem uppfylla þarf, verður alls að svara til 16,5 stiga. 
 
Heildarfjöldi stiga, sem krafist er, hækkar um 1 stig fyrir hverja af þremur tegundum sérþjónustu sem stendur til boða 
og er undir stjórn eða í eigu gististaðarins: matsala, aðstaða til líkamsræktar, afnot af útivistarsvæði. 
 
Morgunverður er hluti af matsölu. Aðstaða til líkamsræktar er m.a. sána, sundlaugar og hvers kyns önnur svipuð 
aðstaða á umráðasvæði gististaðarins. Útivistarsvæði eru m.a. skrúð- og almenningsgarðar sem eru opnir gestum. 
 

ORKA 
 

38. Rafmagnsframleiðsla með sólar- eða vindorku (2 stig) 
 
Á gististaðnum skulu vera sólarrafhlöður eða vindrafstöð sem stendur undir eða mun standa undir a.m.k. 20% af 
heildarrafmagnsnotkun hvers árs. 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu um að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt gögnum um 
sólarrafhlöðurnar eða vindrafstöðvarnar, hve mikið þær geta framleitt og hver raunveruleg framleiðsla þeirra er. 
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39. Hitun með endurnýjanlegum orkugjöfum (1,5 stig) 
 
Að minnsta kosti 50% af þeirri heildarorku, sem er notuð til að hita upp herbergi og vatn til heimilishalds, skulu fást 
með endurnýjanlegum orkugjöfum. 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu um að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt gögnum um 
orkunotkun til upphitunar á herbergjum og hitunar á vatni og gögnum sem sýna fram á að a.m.k. 50% þeirrar orku 
fáist með endurnýjanlegum orkugjöfum. 
 

40. Orkunýtni katla (1 stig) 
 
Á gististaðnum skal vera fjögurra stjarna ketill samkvæmt skilgreiningu í 6. gr. tilskipunar 92/42/EB. 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu um að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt skýrslu frá 
faglærðu tæknimönnunum sem bera ábyrgð á sölu og/eða viðhaldi ketilsins. 
 

41. NOx-losun ketilsins (1,5 stig) 
 
Ketillinn skal vera í 5. flokki samkvæmt staðlinum EN 297 prA3 um stjórnun á NOx-losun og losunin frá honum skal 
vera undir 70 mg NOx/kWh. 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu um að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt skýrslu frá 
faglærðu tæknimönnunum sem bera ábyrgð á sölu og/eða viðhaldi ketilsins. 
 

42. Fjarhitun (1 stig) 
 
Gististaðurinn skal hitaður með varma frá fjarhitun. 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu um að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt gögnum sem 
staðfesta tengingu við fjarhitun. 
 

43. Varma- og raforkuvinnsla (1,5 stig) 
 
Allt rafmagn og allur varmi á gististaðnum skal koma frá varma- og raforkuveri. 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu um að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt gögnum um 
varma- og raforkuverið. 
 

44. Varmadæla (1,5 stig) 
 
Á gististaðnum skal vera varmadæla sem sér fyrir varma til upphitunar og/eða fyrir varma fyrir loftræstisamstæðu. 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu um að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt viðeigandi 
gögnum um varmadæluna. 
 

45. Varmaendurvinnsla (2 stig) 
 
Á gististaðnum skal vera búnaður til varmaendurvinnslu fyrir eitt (1 stig) eða tvennt (2 stig) af eftirfarandi: kælikerfi, 
viftur, þvottavélar, uppþvottavélar, sundlaug(ar) og fráveitukerfi.  
 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu um að þessi viðmiðun sé uppfyllt og viðeigandi gögn 
um varmaendurvinnsluna. 
 

46. Hitastýring (1,5 stig) 
 
Hitastig allra herbergja skal stillt í hverju herbergi um sig. 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu um að þessi viðmiðun sé uppfyllt og viðeigandi gögn 
um hitastýrikerfið. 



29.9.2005  Nr. 49/363EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

47. Einangrun bygginga sem fyrir eru (2 stig) 

Byggingar skulu vera betur einangraðar en innlendar lágmarkskröfur segja fyrir um þannig að orkunotkun verði 
umtalsvert minni en ella hefði verið. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu frá viðeigandi tæknimanni á orkusviði um að þessi 
viðmiðun sé uppfyllt ásamt gögnum um einangrunina og innlendar lágmarkskröfur. 

48. Loftræsting (1,5 stig) 

Loftræstikerfi skal vera í orkunýtniflokki A, eins og mælt er fyrir um í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 
2002/31/EB frá 22. mars 2002 um framkvæmd tilskipunar ráðsins 92/75/EBE að því er varðar orkumerkingar á 
loftræstibúnaði til heimilisnota (1), eða með samsvarandi orkunýtni. 

Þessi viðmiðun gildir ekki um tæki, sem geta einnig nýtt aðra orkugjafa, tæki, sem flytja varma frá lofti til vatns eða 
frá vatni til vatns, eða einingar með afköst (kæligetu) sem eru meiri en 12 kW. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram tækniskýrslu frá faglærðum tæknimönnum sem bera ábyrgð á 
uppsetningu, sölu og/eða viðhaldi loftræstikerfisins. 

49. Sjálfvirk stöðvun loftræstisamstæðu (1 stig) 

Sjálfvirkt kerfi skal slökkva á loftræstisamstæðu þegar gluggar eru opnir. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram tækniskýrslu frá faglærðum tæknimönnum sem bera ábyrgð á 
uppsetningu, sölu og/eða viðhaldi loftræstikerfisins. 

50. Lífveðurfræðileg byggingarlist (2 stig) 

Gististaðurinn skal byggður í samræmi við meginreglur lífveðurfræðilegrar byggingarlistar. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram greinargóða lýsingu á því hvernig þessi viðmiðun er uppfyllt á 
gististaðnum og viðeigandi gögn. 

51. Orkunýtnir kæliskápar (1 stig), uppþvottavélar (1 stig), þvottavélar (1 stig) og skrifstofubúnaður (1 stig) 

a) (1 stig): Allir kæliskápar til heimilisnota skulu vera í orkunýtniflokki A samkvæmt tilskipun framkvæmda-
stjórnarinnar 94/2/EB frá 21. janúar 1994 um framkvæmd tilskipunar ráðsins 92/75/EBE að því er varðar 
orkumerkingar á rafknúnum kæliskápum, frystiskápum og sambyggðum skápum til heimilisnota (2) og allir 
smákælar og smábarir skulu vera a.m.k. í orkunýtniflokki C. 

Mat og sannprófun: Umsækjandi skal leggja fram gögn þar sem orkunýtniflokkur allra kæliskápa, smákæla og 
smábara er tilgreindur og tilgreina þá sem hafa hlotið umhverfismerki. 

b) (1 stig): Allar uppþvottavélar til heimilisnota skulu vera í orkunýtniflokki A, eins og mælt er fyrir um í tilskipun 
framkvæmdastjórnarinnar 97/17/EB frá 16. apríl 1997 um framkvæmd tilskipunar ráðsins 92/75/EBE að því er 
varðar orkumerkingar á uppþvottavélum til heimilisnota (3). 

Mat og sannprófun: Umsækjandi skal leggja fram gögn þar sem orkunýtniflokkur allra uppþvottavéla er 
tilgreindur og tilgreina þær sem hafa hlotið umhverfismerki. 

Aths.: uppþvottavélar, sem falla ekki undir tilskipun 97/17/EB (t.d. uppþvottavélar til iðnaðarnota), 
þurfa ekki að uppfylla þessa viðmiðun. 

c) (1 stig): Allar þvottavélar til heimilisnota skulu vera í orkunýtniflokki A, eins og mælt er fyrir um í tilskipun 
framkvæmdastjórnarinnar 95/12/EB frá 23. maí 1995 um framkvæmd tilskipunar ráðsins 92/75/EBE að því er 
varðar orkumerkingar á þvottavélum til heimilisnota (4). 

Mat og sannprófun: Umsækjandi skal leggja fram gögn þar sem orkunýtniflokkur allra þvottavéla er tilgreindur 
og tilgreina þær sem hafa hlotið umhverfismerki. 

Aths.: þvottavélar, sem falla ekki undir tilskipun 95/12/EB (t.d. þvottavélar til iðnaðarnota), þurfa ekki 
að uppfylla þessa viðmiðun. 

d) (1 stig): Að minnsta kosti 80% skrifstofubúnaðar (einkatölvur, skjáir, bréfasímar, prentarar, skannar, ljósritunar-
vélar) skulu uppfylla viðmiðanir fyrir Orkustjörnuna eins og mælt er fyrir um í reglugerð Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB) nr. 2422/2001 frá 6. nóvember 2001 um áætlun Bandalagsins varðandi orkunýtnimerkingar á 
skrifstofubúnaði (5). 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandi skal leggja fram gögn sem staðfesta að skrifstofubúnaðurinn uppfylli viðmiðanir 
fyrir Orkustjörnuna og/eða tilgreina þær einkatölvur og fartölvur sem hafa hlotið umhverfismerki. 

 
 
(1) Stjtíð. EB L 86, 3.4.2002, bls. 26. 
(2) Stjtíð. EB L 45, 17.2.1994, bls. 1. 
(3) Stjtíð. EB L 118, 7.5.1997, bls. 1. 
(4) Stjtíð. EB L 136, 21.6.1995, bls. 1. 
(5) Stjtíð. EB L 332, 15.12.2001, bls. 1. 
 



Nr. 49/364  29.9.2005EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

52. Staðsetning kæliskápa (1 stig) 
 
Kæliskáp eða kæliskápum í eldhúsi skal komið fyrir í samræmi við meginreglur um orkusparnað og þeir skulu stilltir í 
samræmi við sömu reglur. 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram greinargóða lýsingu á því hvernig þessi viðmiðun er uppfyllt á 
gististaðnum. 

53. Sjálfvirk slokknun ljósa í herbergjum gesta (1 stig) 

Sjálfvirk kerfi, sem slökkva ljósin þegar gestir fara út úr herbergjum sínum, skal vera í 80% herbergja gesta. 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram tækniskýrslu frá faglærðum tæknimönnum sem bera ábyrgð á 
uppsetningu og/eða viðhaldi þessara kerfa. 
 

54. Sjálfvirk slokknun ljósa utanhúss (1 stig) 
 
Sjálfvirkur búnaður skal slökkva öll óþörf ljós utanhúss. 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram tækniskýrslu frá faglærðum tæknimönnum sem bera ábyrgð á 
uppsetningu og/eða viðhaldi þessara kerfa. 

VATN 

55. Notkun regnvatns (1,5 stig) og endurnýtts vatns (1,5 stig) 
 
a) (1,5 stig): Regnvatni skal safnað og það notað til annars en til heimilishalds eða drykkjar. 
 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram greinargóða lýsingu á því hvernig þessi viðmiðun er uppfyllt 
á gististaðnum ásamt viðeigandi fylgigögnum og viðeigandi tryggingu fyrir því að vatni til heimilishalds og 
drykkjar sé algerlega haldið aðskildu frá regnvatninu. 

 
b) (1,5 stig): Endurnýttu vatni skal safnað og það notað til annars en í heimilishaldi og ekki sem drykkjarvatn. 
 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram greinargóða lýsingu á því hvernig þessi viðmiðun er uppfyllt 
á gististaðnum ásamt viðeigandi fylgigögnum og viðeigandi tryggingu fyrir því að vatni til heimilishalds og 
drykkjar sé algerlega haldið aðskildu frá endurnýtta vatninu. 
 

56. Vatnsrennsli úr krönum og sturtuhausum (1,5 stig) 
 
Meðalrennsli úr öllum krönum og sturtuhausum, að undanskildum krönum við baðkör, skal ekki vera meira en 8,5 
lítrar á mínútu. 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram greinargóða lýsingu á því hvernig þessi viðmiðun er uppfyllt á 
gististaðnum og viðeigandi fylgigögn. 

 
57. Skolun salerna (1,5 stig) 

Að minnsta kosti 80% salerna skulu skolast með sex lítrum vatns eða minna. 
 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram greinargóða lýsingu á því hvernig þessi viðmiðun er uppfyllt á 
gististaðnum og viðeigandi fylgigögn. 

58. Vatnsnotkun uppþvottavélar (1 stig) 

Vatnsnotkun uppþvottavéla (gefin upp sem W(mælt)) skal vera minni eða jöfn mörkunum, sem eru skilgreind í jöfnunni 
hér á eftir, miðað við sömu prófunaraðferð samkvæmt EN 50242 og sama þvottakerfi og var valið fyrir tilskipun 
framkvæmdastjórnarinnar 97/17/EB. 

W(mælt) ≤ (0,625 × S) + 9,25, 

þar sem: 

W(mælt)   = mæld vatnsnotkun uppþvottavélarinnar í lítrum í einum þvotti, gefin upp með einum aukastaf, 

S  =  fjöldi borðbúnaðareininga af staðalstærð sem uppþvottavélin getur tekið. 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram tækniskýrslu frá faglærðum tæknimönnum sem bera ábyrgð á 
framleiðslu, sölu eða viðhaldi uppþvottavélanna eða staðfestingu þess að uppþvottavélarnar hafa hlotið umhverfis-
merki Bandalagsins. 

 
59. Vatnsnotkun þvottavéla (1 stig) 

 
Þvottavélar, sem notaðar eru á gististaðnum eða í þvottahúsinu sem þjónar gististaðnum, skulu ekki nota meira en 
12 lítra af vatni á hvert kílógramm þvottar mælt samkvæmt EN 60456:1999 þar sem notað er sama staðlaða 60 °C 
þvottakerfið fyrir baðmull og var valið fyrir tilskipun 95/12/EB. 
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Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram tækniskýrslu frá faglærðum tæknimönnum sem bera ábyrgð á 
framleiðslu, sölu eða viðhaldi þvottavélanna eða staðfestingu þess að þvottavélarnar hafi hlotið umhverfismerki 
Bandalagsins. Forsvarsmenn gististaðarins skulu leggja fram tæknigögn frá þvottahúsinu sem þjónar gististaðnum 
sem staðfesta að þvottavél þeirra uppfylli þessa viðmiðun. 
 

60. Hiti og rennsli kranavatns (1 stig) 
 
Unnt skal vera að stilla nákvæmlega og fljótt hita og rennsli vatns í a.m.k. 80% krana. 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram greinargóða lýsingu á því hvernig þessi viðmiðun er uppfyllt á 
gististaðnum og viðeigandi fylgigögn. 
 

61. Tímastillar fyrir sturtur (1 stig) 
 
Sturtur í eldhúsum og utanhúss skulu vera með búnaði sem stöðvar sjálfkrafa rennsli vatns eftir tiltekinn tíma eða ef 
þær eru ekki í notkun. 
 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram greinargóða lýsingu á því hvernig þessi viðmiðun er uppfyllt á 
gististaðnum og viðeigandi fylgigögn. 

HÆTTULEG EFNI 

62. Þvottaefni (allt að 4 stig) 

Að minnsta kosti 80% (miðað við þyngd) af því þvottaefni, sem er notað til uppþvottar í höndum, og/eða þvottaefni 
fyrir uppþvottavélar og/eða þvottavélar og/eða alhliða hreinsiefnum, sem eru notuð á gististaðnum, skulu hafa hlotið 
umhverfismerki Bandalagsins eða önnur umhverfismerki, innlend eða svæðisbundin, af gerð I samkvæmt ISO-staðli 
(1 stig fyrir hvern þessara fjögurra flokka þvottaefna). 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandi skal leggja fram gögn (m.a. viðeigandi reikninga) sem sýna hve mikið er notað af 
þessum vörum og hve mikið af þeim hefur hlotið umhverfismerki. 
 

63. Innanhússmálning og -lökk (1 stig) 
 
Við málun innanhúss skal a.m.k. 50% málningarinnar og lakksins hafa hlotið umhverfismerki Bandalagsins eða önnur 
umhverfismerki, innlend eða svæðisbundin, af gerð I samkvæmt ISO-staðli. 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandi skal leggja fram gögn (m.a. viðeigandi reikninga) sem sýna hve mikið er notað af 
þessum vörum og hve mikið af þeim eru vörur sem hafa hlotið umhverfismerki. 
 

64. Notkun sótthreinsiefna í sundlaugum (1 stig) 
 
Í sundlaug skal vera búnaður með sjálfvirkniskömmtun sem notar aðeins það lágmarksmagn sótthreinsiefnis sem þarf 
til að tryggja viðeigandi hreinlæti. 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram tæknigögn um sjálfvirkniskömmtunarbúnaðinn. 
 

65. Vélræn hreinsun (1 stig) 
 
Á gististaðnum skulu vera til taks nákvæmar verklagsreglur um hvernig megi beita íðefnafrírri hreinsun, svo sem 
hreinsun með örtrefjum, íðefnafríum hreinsiefnum eða öðrum aðferðum sem skila svipuðum árangri. 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram greinargóða lýsingu á því hvernig þessi viðmiðun er uppfyllt á 
gististaðnum og viðeigandi fylgigögn, ef við á. 
 

66. Lífrænt ræktaðir garðar (1 stig) 
 
Útivistarsvæði skulu ræktuð án þess að nokkur varnarefni séu notuð eða í samræmi við meginreglur í lífrænum 
búskap, eins og mælt er fyrir um í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2092/91 frá 24. júní 1991 um lífræna framleiðslu 
landbúnaðarafurða og merkingar þar að lútandi á landbúnaðarafurðum og matvælum (1) með síðari breytingum, eða 
eins og mælt er fyrir um í landslögum eða viðurkenndu, innlendu kerfi fyrir lífræna ræktun. 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram greinargóða lýsingu á því hvernig þessi viðmiðun er uppfyllt á 
gististaðnum og viðeigandi fylgigögn, ef við á. 
 
 
(1)   Stjtíð. EB L 198, 22.7.1991, bls. 1. 
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ÚRGANGUR 

67. Moltugerð (2 stig) 

Á gististaðnum skal skilja frá lífrænan úrgang (garðaúrgangur 1 stig, eldhúsúrgangur 1 stig) og tryggja að hann sé 
notaður til moltugerðar í samræmi við leiðbeiningar staðaryfirvalds (t.d. undir umsjón staðaryfirvalda, gististaðarins 
sjálfs eða einkafyrirtækis). 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram greinargóða lýsingu á því hvernig þessi viðmiðun er uppfyllt á 
gististaðnum og viðeigandi fylgigögn ef við á. 

68. Einnota dósir undan drykkjum (2 stig) 

Drykkir í einnota dósum skulu ekki vera í boði á svæðum, sem eru í eigu gististaðarins eða eru undir beinni stjórn 
hans, nema þess sé krafist samkvæmt lögum. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu um að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt því að 
tilgreina hvaða vörur af þessu tagi eru notaðar, ef einhverjar, og vísun í löggjöf þar sem þessarar notkunar er krafist. 

69. Notkun umbúða við morgunmat (2 stig) 

Stakskammtapakkningar skulu ekki notaðar við morgunverð nema þess sé krafist samkvæmt lögum. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram greinargóða lýsingu á því hvernig þessi viðmiðun er uppfyllt á 
gististaðnum og viðeigandi fylgigögn. 

70. Förgun fitu/olíu (2 stig) 

Fituskiljur skulu settar upp og safna skal saman feiti/olíu, sem er notuð við pönnu- og djúpsteikingu, og farga á 
viðeigandi hátt. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram greinargóða lýsingu á því hvernig þessi viðmiðun er uppfyllt á 
gististaðnum og viðeigandi fylgigögn. 

71. Notuð textílefni og húsgögn (2 stig) 

Notuð húsgögn, textílefni og annað efni skal selt eða gefið til góðgerðarmála eða samtaka sem taka við og dreifa 
slíkum vörum. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram greinargóða lýsingu á því hvernig þessi viðmiðun er uppfyllt á 
gististaðnum og viðeigandi fylgigögn frá viðkomandi samtökum. 

ÖNNUR ÞJÓNUSTA 

72. Kynning og fræðsla um umhverfismál (1,5 stig) 

Beina skal kynningar- og fræðsluorðsendingum til gesta gististaðarins um umhverfismál, um fjölbreytni í lífríki 
staðarins, landslag og náttúruverndaraðgerðir. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram greinargóða lýsingu á því hvernig þessi viðmiðun er uppfyllt á 
gististaðnum og viðeigandi fylgigögn. 

73. Reykingabann í herbergjum (1 stig) 

Reykingabann skal gilda í a.m.k. 50% herbergja. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal tilgreina fjölda og gerð herbergjanna og tilgreina hver þeirra eru reyklaus. 

74. Reiðhjól (1 stig) 

Gestir skulu hafa afnot af reiðhjólum. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram lýsingu á því hvernig þessi viðmiðun er uppfyllt á gististaðnum. 

75. Margnota flöskur (2 stig) 

Á gististaðnum skal vera í boði a.m.k. ein eftirfarandi drykkjarvörutegunda í margnota flöskum: gosdrykkir, vatn eða 
bjór. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram greinargóða lýsingu á því hvernig þessi viðmiðun er uppfyllt á 
gististaðnum og viðeigandi fylgigögn frá flöskubirgjunum. 
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76. Pappírsvörur (allt að 2 stig) 
 
Að minnsta kosti 50% af salernis-/hreinlætispappír og/eða skrifstofupappír, sem er notaður á gististaðnum, skal hafa 
hlotið umhverfismerki Bandalagsins eða önnur umhverfismerki, innlend eða svæðisbundin, af gerð I samkvæmt ISO-
staðli (1 stig fyrir hvorn þessara tveggja flokka pappírsvara). 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandi skal leggja fram gögn (m.a. viðeigandi reikninga) sem sýna hve mikið er notað af 
þessum vörum og hversu stór hluti þeirra hefur hlotið umhverfismerki. 
 

77. Varanlegar neysluvörur (allt að 3 stig) 
 
Að minnsta kosti 10% varanlegra neysluvara í öllum flokkum (svo sem rúmföt, handklæði, borðdúkar, einkatölvur, 
fartölvur, sjónvarpstæki, dýnur, húsgögn, þvottavélar, uppþvottavélar, kæliskápar, ryksugur, hörð gólfefni, ljósaperur 
o.fl.), sem eru í notkun á gististaðnum, skulu hafa hlotið umhverfismerki Bandalagsins eða önnur umhverfismerki, 
innlend eða svæðisbundin, af gerð I samkvæmt ISO-staðli (1 stig fyrir hvern af allt að þremur flokkum varanlegra 
neysluvara). 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandi skal leggja fram gögn um það hve mikið er af þessum vörum í eigu gististaðarins og 
hve mikið af þeim eru vörur sem hafa hlotið umhverfismerki. 
 

78. Lífrænt framleidd matvæli (1 stig) 
 
Megininnihaldsefni a.m.k. tveggja rétta skulu vera framleidd með aðferðum lífræns búskapar, eins og mælt er fyrir 
um í reglugerð (EBE) nr. 2092/91. 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu um að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt viðeigandi 
fylgigögnum. 
 

79. Matvæli af staðnum (1 stig) 
 
Við hverja máltíð, þ.m.t. við morgunverð, skulu vera í boði a.m.k. tvær matvælategundir úr heimahéraði. 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu um að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt viðeigandi 
fylgigögnum. 
 

ALMENN STJÓRNUN 
 

80. EMAS-skráning (3 stig) eða ISO-vottun (1,5 stig) gististaðar  
 
Gististaðurinn skal skráður samkvæmt umhverfisstjórnunarkerfi Bandalagsins (EMAS) (3 stig) eða vottaður 
samkvæmt ISO-staðli 14001 (1,5 stig). 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram viðeigandi staðfestingu á EMAS-skráningu eða vottun 
samkvæmt ISO-staðli 14001. 
 

81. EMAS-skráning (1,5 stig) eða ISO-vottun (1 stig) birgja  
 
Að minnsta kosti einn af helstu birgjum eða veitendum þjónustu gististaðarins skal hafa EMAS-skráningu (1,5 stig) 
eða vottun samkvæmt ISO-staðli 14001 (1 stig). 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram viðeigandi staðfestingu á EMAS-skráningu eða vottun 
samkvæmt ISO-staðli 14001 fyrir a.m.k. einn af helstu birgjum sínum. 
 

82. Spurningalisti um umhverfismál (1 stig) 
 
Forsvarsmenn gististaðarins skulu leggja fyrir gesti sína spurningalista til að fá fram afstöðu þeirra til umhverfismála 
á gististaðnum. 
 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram afrit af spurningalistanum og tilgreina hvernig honum er dreift 
og safnað aftur og hvernig tillit er tekið til svaranna. 
 

83. Orku- og vatnsmælar (1 stig) 
 
Á gististaðnum skulu vera uppsettir viðbótarmælar fyrir orku og vatn svo að unnt sé að afla gagna um orku- og 
vatnsnotkun við mismunandi starfsemi eða notkun hinna ýmsu véla.  
 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram greinargóða lýsingu á því hvernig þessi viðmiðun er uppfyllt á 
gististaðnum og greiningu á þeim gögnum sem aflað er (liggi þau þegar fyrir). 
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84. Frekari aðgerðir á sviði umhverfismála (að hámarki 3 stig) 
 
Á gististaðnum skal annaðhvort eftirfarandi aðgerðum hafa verið hrint í framkvæmd: 
 
a) frekari aðgerðir í umhverfismálum (allt að 1,5 stig fyrir hverja aðgerð, að hámarki 3 stig): Stjórnendur 

gististaðarins skulu beita sér fyrir frekari aðgerðum til að bæta vistvænleika hans á sviðum sem falla ekki undir 
framangreindar viðmiðanir (lögboðnar eða valkvæðar). Þar til bær aðili, sem metur umsóknina, skal gefa stig fyrir 
þessar aðgerðir, þó ekki meira en 1,5 stig fyrir hverja aðgerð. 

 
Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu um að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt 
fullnaðarlýsingu á hverri viðbótaraðgerð sem umsækjandi óskar eftir að tillit verði tekið til. 

 
eða eftirfarandi aðgerðum: 

 
b) Veiting umhverfismerkis (3 stig): Gististaðurinn skal hafa hlotið eitt af innlendu eða svæðisbundnu 

umhverfismerkjunum af gerð I samkvæmt ISO-staðli. 
 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram viðeigandi staðfestingu á því að honum hafi verið veitt 
umhverfismerki. 

 

 
 
 


