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 ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR   2013/EES/4/68 

frá 9. júlí 2009 

um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis Bandalagsins fyrir gistiaðstöðu í 
 ferðaþjónustu (*) 

(tilkynnt með númeri C(2009) 5619) 

(2009/578/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., 

að höfðu samráði við umhverfismerkinganefnd Evrópusam-
bandsins, 

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 setja 
skuli sértækar viðmiðanir fyrir umhverfismerkið fyrir 
hvern vöruflokk og skuli þær byggjast á drögum að 
viðmiðunum sem umhverfismerkinganefnd Evrópusam-
bandsins hefur sett fram. 

3) Þar er einnig kveðið á um að endurskoðun á við-
miðununum fyrir umhverfismerkið, sem og á kröfum 
vegna mats og sannprófunar er varða viðmiðanirnar, 
skuli fara fram í tæka tíð fyrir lok gildistímabils viðmið-
ananna sem tilgreindar eru fyrir viðkomandi vöruflokk. 

 ________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 198, 30.7.2009, bls. 57. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 93/2010 frá 2. júlí 
2010 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 59, 21.10.2010, 
bls. 17. 

(1) Stjtíð. EB L 237, 21.9.2000, bls. 1. 

4) Í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1980/2000 hafa vist-
fræðilegu viðmiðanirnar verið endurskoðaðar innan 
tilskilins tíma og einnig tilheyrandi kröfur vegna mats 
og sannprófunar sem settar voru fram í ákvörðun fram-
kvæmdastjórnarinnar 2003/287/EB frá 14. apríl 2003 
um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki 
Bandalagsins fyrir gistiaðstöðu í ferðaþjónustu (2). 
Þessar vistfræðilegu viðmiðanir og tilheyrandi kröfur 
vegna mats-og sannprófunar gilda til 31. október 2009. 

5) Í ljósi þessarar endurskoðunar er rétt, til að unnt sé að 
taka tillit til vísinda- og markaðsþróunar, að breyta skil-
greiningunni á vöruflokknum og setja nýjar vistfræði-
legar viðmiðanir. 

6) Vistfræðilegu viðmiðanirnar og tilheyrandi kröfur 
vegna mats og sannprófunar skulu gilda í fjögur ár frá 
samþykktardegi þessarar ákvörðunar. 

7) Að því er varðar gistiaðstöðu í ferðaþjónustu skulu vist-
fræðilegar viðmiðanir skiptast í lögboðnar viðmiðanir 
og valkvæðar. 

8) Að því er varðar gjöld fyrir umsóknir örfyrirtækja, eins 
og þau eru skilgreind í tilmælum framkvæmdastjórnar-
innar 2003/361/EB frá 6. maí 2003 um skilgreininguna 
á örfyrirtækjum, litlum fyrirtækjum og meðalstórum 
fyrirtækjum (3), um umhverfismerkið og notkun örfyrir-
tækjanna á því er rétt að kveða á um lækkun gjaldanna 
skv. 5. gr. ákvörðunar 2000/728/EB, til viðbótar þeirri 
lækkun sem kveðið er á um í reglugerð (EB) nr. 
1980/2000 og 1. og 2. gr. ákvörðunar framkvæmda-
stjórnarinnar 2000/728/EB frá 10. nóvember 2000 um 
ákvörðun á gjöldum vegna afgreiðslu umsókna um 
umhverfismerki Bandalagsins ásamt árgjöldum (4), í því 
skyni að taka tillit til takmarkaðra tekjulinda örfyrir-
tækja og sérstaks mikilvægis þeirra innan þessa 
vöruflokks. 

 ________________  

(2) Stjtíð. ESB L 102, 24.4.2003, bls. 82. 
(3) Stjtíð. ESB L 124, 20.5.2003, bls. 36. 
(4) Stjtíð. EB L 293, 22.11.2000, bls. 18. 



24.1.2013  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins  

 
Nr. 4/1155

9) Því ber að skipta út ákvörðun 2003/287/EB. 

10) Heimila skal umbreytingartímabil fyrir þjónustu-
veitendur sem veitt hefur verið umhverfismerkið fyrir 
gistiaðstöðu í ferðaþjónustu, á grundvelli viðmiðananna 
í ákvörðun 2003/287/EB, svo að þeir hafi nægan tíma til 
að laga þjónustu sína að endurskoðuðum viðmiðunum 
og kröfum. Þjónustuveitendum skal einnig vera heimilt 
að leggja fram umsóknir samkvæmt viðmiðununum 
sem settar eru fram í ákvörðun 2003/287/EB eða sam-
kvæmt viðmiðununum sem settar eru fram í þessari 
ákvörðun þar til ákvörðun 2003/287/EB fellur úr gildi. 

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

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

1. Vöruflokkurinn „gistiaðstaða í ferðaþjónustu“ nær til 
þjónustu þar sem gisting í herbergjum með viðeigandi búnaði, 
a.m.k. með rúmi, er veitt gegn gjaldi og það er meginþátturinn 
í þjónustu við ferðamenn, ferðalanga og dvalargesti. 

Gistingunni getur fylgt önnur þjónusta, m.a. matsala, aðstaða 
til líkamsræktar og frístundastarfsemi og/eða afnot af grænu 
svæði. 

2. Í þessari ákvörðun fellur morgunverður undir matsölu; 
undir aðstöðu til líkamsræktar og frístundastarfsemi falla 
sánaböð, sundlaugar og öll slík aðstaða sem er á umráðasvæði 
gistiaðstöðunnar og til grænna svæða skulu teljast 
almennings- og ræktaðir garðar sem gestir hafa aðgang að. 

3. Í þessari ákvörðun gildir sama skilgreining á 
örfyrirtækjum og í tilmælum 2003/361/EB. 

2. gr. 

1. Gistiaðstaða í ferðaþjónustu, sem fær umhverfismerki 
Bandalagsins samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1980/2000 (hér á 
eftir nefnt "umhverfismerkið"), skal uppfylla allar eftirfarandi 
kröfur: 

a) hún skal falla undir vöruflokkinn „gistiaðstaða í 
ferðaþjónustu“, 

b) hún skal uppfylla allar þær viðmiðanir sem settar eru fram 
í A-þætti viðaukans við þessa ákvörðun, 

c) hún skal uppfylla nægilega margar þeirra viðmiðana sem 
settar eru fram í B-þætti viðaukans við þessa ákvörðun til 
að fá tilskilinn fjölda stiga eins og um getur í 2. og 3. mgr. 

2. að því er varðar c-lið 1. mgr. skal gistiaðstaðan í 
ferðaþjónustu ná a.m.k.: 20 stigum fyrir meginþjónustuna. 

3. Stigafjöldinn, sem um getur í 2. mgr., skal aukinn sem hér 
segir, ef eftirfarandi þjónusta er undir stjórn eða í eigu 
rekstraraðila gistiaðstöðunnar: 

a) um þrjú stig fyrir matsölu, 

b) um þrjú stig fyrir græn svæði/útisvæði sem gestir hafa 
aðgang að, 

c) um þrjú stig fyrir aðstöðu til frístundastarfsemi og 
líkamsræktar en fimm stig ef aðstaðan til 
frístundastarfsemi og líkamsræktar er í heilsumiðstöð. 

3. gr. 

1. Þrátt fyrir ákvæði 3. mgr. 1. gr. ákvörðunar 2000/728/EB 
skal gjald vegna umsóknar lækkað um 75% þegar um er að 
ræða örfyrirtæki sem sækir um umhverfismerkið og er ekki 
kostur á frekari lækkun. 

2. Þrátt fyrir ákvæði fyrsta málsliðar 5. mgr. 2.gr. 
ákvörðunar 2000/728/EB skal lágmarksárgjald örfyrirtækis 
fyrir notkun umhverfismerkisins vera 100 evrur. 

3. Heildarsala allrar gistiaðstöðunnar í ferðaþjónustu á 
hverju ári skal reiknuð með því að margfalda 
afhendingarverðið með fjölda gistinátta og lækka töluna, sem 
þannig fæst, um 50%. Afhendingarverðið er meðalgjaldið sem 
gesturinn greiðir fyrir næturdvöl, þ.m.t. er öll þjónusta sem 
veitt er án sérstaks gjalds. 

4. Lækkunin á lágmarksárgjaldinu, sem kveðið er á um í 6.–
10 mgr. 2. gr. ákvörðunar 2000/728/EB, gildir. 
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4. gr. 

Vistfræðilegar viðmiðanir fyrir vöruflokkinn „gistiaðstaða í 
ferðaþjónustu“ og viðeigandi kröfur vegna mats og 
sannprófunar skulu gilda í fjögur ár frá samþykktardegi 
þessarar ákvörðunar. 

5. gr. 

Í stjórnsýslunni er kenninúmerið „025“ notað fyrir 
vöruflokkinn „gistiaðstaða í ferðaþjónustu“. 

6. gr. 

Ákvörðun 2003/287/EB er felld úr gildi. 

7. gr. 

1. Umsóknir um umhverfismerkið, sem falla undir 
vöruflokkinn "gistiaðstaða í ferðaþjónustu" og eru lagðar fram 
fyrir samþykktardag þessarar ákvörðunar, skulu metnar í 
samræmi við þau skilyrði sem mælt er fyrir um í ákvörðun 
2003/287/EB. 

2. Umsóknir um umhverfismerkið, sem falla undir 
vöruflokkinn "gistiaðstaða í ferðaþjónustu" og eru lagðar fram  

eftir samþykktardag þessarar ákvörðunar en eigi síðar en 31. 
október 2009, má byggja annaðhvort á viðmiðunum, sem 
settar eru fram í ákvörðun 2003/287/EB, eða á viðmiðunum 
sem settar eru fram í þessari ákvörðun. 

Umsóknirnar skulu metnar í samræmi við viðmiðanirnar sem 
þær eru byggðar á. 

3. Þegar umhverfismerkið er veitt á grundvelli umsóknar 
sem metin er í samræmi við viðmiðanirnar sem settar eru fram 
í ákvörðun 2003/287/EB má nota það umhverfismerki í tólf 
mánuði frá samþykktardegi þessarar ákvörðunar. 

8. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 

Gjört í Brussel 9. júlí 2009. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Stavros Dimas 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 

RAMMI 

Markmiðið með viðmiðununum 

Markmiðið með þessum viðmiðunum er að takmarka helstu umhverfisáhrif á öllum þremur stigum þjónustuferlis 
gistiaðstöðu í ferðaþjónustu (innkaupum, veitingu þjónustunnar og úrgangi). Þeim er einkum ætlað að: 

— draga úr orkunotkun, 

— draga úr vatnsnotkun, 

— draga úr myndun úrgangs, 

— stuðla að notkun endurnýjanlegra auðlinda og ýta undir að valin séu umhverfisvænni efni en áður voru notuð, 

— efla kynningu og fræðslu um umhverfismál. 

Kröfur vegna mats og sannprófunar 

Sértækar kröfur vegna mats og sannprófunar eru tilgreindar fyrir neðan hverja viðmiðun sem sett er fram í A- og B-þætti. Þar 
sem við á er heimilt að nota aðrar prófunaraðferðir og staðla en tilgreindir eru í hverri viðmiðun ef þar til bær stofnun, sem 
metur umsóknina, fellst á að aðferðirnar og staðlarnir séu jafngild. Ef þess er krafist að umsækjandi leggi fram yfirlýsingar, 
upplýsingaskjöl, niðurstöður greininga, prófunarskýrslur eða annað til staðfestingar á að farið sé að viðmiðunum ríkir sá 
skilningur að þessi plögg geti annaðhvort verið frá umsækjanda sjálfum og/eða birgjum hans eða undirbirgjum þeirra o.s.frv., 
eftir því sem við á. 

Þar til bærar stofnanir skulu annast skoðanir á staðnum áður en leyfið er veitt. 

Ef við á geta þar til bærar stofnanir krafist fylgiskjala og framkvæmt óháða sannprófun. Á gildistíma leyfisins skulu þar til 
bærar stofnanir hafa eftirlit með því að viðmiðanirnar séu uppfylltar. 

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

Almennar kröfur 

Til að geta sótt um umhverfismerkið verður umsækjandinn að uppfylla lagalegar kröfur Bandalagsins og aðildarríkjanna og 
staðbundnar kröfur. Einkum skal eftirfarandi tryggt: 

1. Byggingin sé reist löglega og í samræmi við öll gildandi lög og reglugerðir er varða svæðið þar sem hún er reist, einkum 
lög og reglugerðir í tengslum við landvernd og verndun lífræðilegrar fjölbreytni. 

2. Gerð byggingarinnar sé í samræmi við lög og reglur Bandalagsins og hvers aðildarríkis fyrir sig og staðbundin lög og 
reglugerðir varðandi orkusparnað, vatnslindir, hreinsun og frárennsli vatns, söfnun og förgun úrgangs, viðhald og eftirlit 
tækja og öryggis- og heilbrigðisráðstafanir. 

3. Fyrirtækið sé í rekstri og skráð, samkvæmt landslögum og/eða staðbundnum lögum, og starfsfólk þess sé löglega ráðið 
og tryggt. 

A-ÞÁTTUR 

LÖGBOÐNAR VIÐMIÐANIR SEM UM GETUR Í 1. MGR. 2. GR. 

ORKA 

1. Raforka frá endurnýjanlegum orkugjöfum 

Að minnsta kosti 50% af allri raforku skulu koma frá endurnýjanlegum orkugjöfum, eins og þeir eru skilgreindir í tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2001/77/EB (1) 
 

 
(1)  Stjtíð. EB L 283, 27.10.2001, bls. 33. 



Nr. 4/1158  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 24.1.2013 

 

Þessi viðmiðun gildir ekki um um gistiaðstöðu í ferðaþjónustu sem hefur ekki aðgang að markaði þar sem raforka, sem er 
framleidd með endurnýjanlegum orkugjöfum, stendur til boða. 

Bindandi samningsskilmálar (s.s. um sektir), sem gilda í a.m.k. tvö ár þegar skipt er um orkuveitu, geta talist vera "enginn 
aðgangur" að markaði þar sem í boði er raforka, sem framleidd er með endurnýjanlegum orkugjöfum. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu frá orkuveitunni (eða samning við hana) þar sem fram kemur 
eðli endurnýjanlega orkugjafans eða orkugjafanna, hve stór hundraðshluti raforkunnar, sem notuð er, kemur frá 
endurnýjanlegum orkugjafa, gögn um hitakatlana (varmagjafana) sem notaðir eru, ef einhverjir eru, og hve stór hundraðshluti 
raforkunnar getur verið frá endurnýjanlegum orkugjafa þegar best lætur. Samkvæmt tilskipun 2001/77/EB eru 
endurnýjanlegir orkugjafar skilgreindir sem orkugjafar sem eru ekki endurnýjanlegt jarðefnaeldsneyti (vindorka, sólarorka, 
jarðvarmaorka, öldu- og sjávarfallaorka, vatnsorka og orka úr lífmassa, hauggasi, gasi frá skólphreinsunarstöðvum og 
lífgasi). Hafi gistiaðstaðan í ferðaþjónustu ekki aðgang að markaði þar sem orka frá endurnýjanlegum orkugjöfum stendur til 
boða þarf að leggja fram gögn sem sýna að óskað hafi verið eftir endurnýjanlegri orku. 

2. Kol og svartolía 

Ekki skal nota nein kol sem orkugjafa og heldur ekki neina svartolíu sem inniheldur meira af brennisteini en 0,1%. Kol fyrir 
eldstæði til skrauts eru undanþegin þessari viðmiðun. 

Þessi viðmiðun gildir einungis um gistiaðstöðu í ferðaþjónustu með sjálfstætt hitunarkerfi. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu þess efnis að þessi viðmiðun sé uppfyllt og tilgreina eðli 
þeirra orkugjafa sem eru notaðir. 

3. Nýtni og varmaframleiðsla 

Ef ný tæki til varmaframleiðslu eru sett upp á gildistíma umhverfismerkisins skulu þau vera einingar fyrir samvinnslu með 
góða orkunýtni (samkvæmt skilgreiningunni í 3. gr. og III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/8/EB (2), 
varmadæla eða orkunýtinn ketill. Í síðara tilvikinu skal orkunýtni ketilsins vera fjögurra stjarna (u.þ.b. 92% við 50 °C og 
95% við 70 °C), mæld samkvæmt tilskipun ráðsins 92/42/EBE (3), eða samkvæmt gildandi framleiðslustöðlum og reglum 
fyrir þá katla sem falla ekki undir ákvæði þessarar tilskipunar. 

Heitavatnskatlar, sem fyrir eru og hitaðir með fljótandi eldsneyti eða gasi samkvæmt skilgreiningu í tilskipun 92/42/EBE, 
skulu uppfylla staðla um nýtni, a.m.k sem svarar þremur stjörnum, eins og tilgreint er í tilskipuninni. Þær einingar fyrir 
samvinnslu raf- og varmaorku, sem fyrir eru, skulu vera í samræmi við skilgreininguna á góðri orkunýtni í tilskipun 
2004/8/EB. Nýtni katla, sem falla ekki undir tilskipun 92/42/EBE, skal vera í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda, 
landslög og staðbundna löggjöf um nýtni, en að því er varðar slíka katla sem fyrir eru (að frátöldum lífmassakötlum) skal 
nýtni þeirra vera að lágmarki 88%. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram tækniforskrift frá þeim sem ber ábyrgð á sölu og/eða viðhaldi ketilsins 
þar sem nýtnin er tilgreind. 

4. Loftræsting 

Allar loftræstisamstæður til heimilisnota, sem keyptar voru á gildistíma umhverfismerkisins, skulu vera í orkunýtniflokki A 
eða ofar, eins og mælt er fyrir um í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/31/EB (5), eða vera með samsvarandi orkunýtni. 

Athugasemd: 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 tækniforskrift frá framleiðandanum eða faglærðum tæknimönnum sem 
bera ábyrgð á uppsetningu, sölu og/eða viðhaldi loftræstikerfisins. 
 
 
 
(1)  Stjtíð. ESB L 52, 21.2.2004, bls. 50. 
(2)  Stjtíð. EB L 167, 22.6.1992, bls. 17. 
(3)  Í 3. gr. tilskipunar 92/42/EBE eru eftirfarandi katlar undanskildir: heitavatnskatlar, sem kynda má með mismunandi eldsneyti, þ.m.t. fast 

eldsneyti, gegnumstreymishitarar fyrir vatn, katlar, sem eru gerðir til að brenna eldsneyti sem að eiginleikum er verulega frábrugðið 
fljótandi eldsneyti og gasi sem er algengt á markaði (úrgangsgas frá iðnaði, lífgas o.s.frv.), eldavélar og búnaður sem er einkum ætlað að 
hita það rými, sem tækin eru sett upp í, og hitar auk þess vatn fyrir miðstöðvarkerfi og vatn til heimilishalds. 

(4)  Stjtíð. EB L 86, 3.4.2002, bls. 26. 
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5. Orkunýtni bygginga 

Gistiaðstaðan í ferðaþjónustu skal vera í samræmi við landslög og staðbundnar byggingareglugerðir varðandi orkunýtni og 
orkunýtingu bygginga. 

Mat og sannprófun: Umsækjandi skal leggja fram orkuvottun samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/91/EB (6) 
eða, ef það er ekki fyrir hendi í framkvæmdakerfi viðkomandi lands, niðurstöður úr orkuúttekt óháðs sérfræðings í 
orkunýtingu bygginga. 

6. Einangrun í gluggum 

Allir gluggar í upphituðum og/eða loftræstum herbergjum og sameiginlegu rými skulu vera nægilega vel varmaeinangraðir 
samkvæmt staðbundnum reglugerðum og með tilliti til loftslags á viðkomandi stað og hljóðeinangrun þeirra skal einnig vera 
viðunandi. 

Allir gluggar í upphituðum og/eða loftræstum herbergjum og sameiginlegu rými, sem settir eru í eða endurnýjaðir eftir að 
umhverfismerki Bandalagsins hefur fengist, skulu vera í samræmi við tilskipun 2009/91/EB (4., 5. og 6. gr.) og tilskipun 
ráðsins 89/106/EBE (7) og tilheyrandi tæknireglugerðir hvers lands um sig að því er varðar framkvæmd þeirra. 

Mat og sannprófun: Umsækjandi skal leggja fram yfirlýsingu frá faglærðum tæknimanni um að þessi viðmiðun sé uppfyllt 
ásamt upplýsingum um kólnunartölu (varmatapsstuðla, U-gildi). Umsækjandi skal leggja fram orkuvottun fyrir glugga sem 
uppfylla tilskipun 2002/91/EB eða yfirlýsingu frá verktakanum, sé orkuvottun ekki fyrir hendi í framkvæmdakerfi 
viðkomandi lands. 

7. Stjórnun upphitunar eða loftræstingar 

Ef ekki slokknar sjálfkrafa á hitunar- og/eða loftræstibúnaði þegar gluggar eru opnaðir skulu vera greinilegar upplýsingar til 
að minna gesti á að loka glugga eða gluggum ef hitunar- eða loftræstikerfi eru í gangi. Stök hitunar-/loftræstikerfi, sem sett 
eru upp eftir að vottun með umhverfismerki Bandalagsins hefur fengist, skulu búin sjálfvirkum slökkvibúnaði sem fer í gang 
þegar gluggar eru opnaðir. 

Þessi viðmiðun gildir einungis um gistiaðstöðu í ferðaþjónustu þar sem er upphitun og/eða loftræsting. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu þess efnis að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt textanum 
með upplýsingunum sem miðlað er til gestanna (ef við á). 

8. Stjórnun lýsingar 

Ef herbergisljós slokkna ekki sjálfkrafa skulu vera greinilegar upplýsingar til gesta þar sem þeir eru beðnir um að slökkva 
ljós þegar þeir yfirgefa herbergið. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu þess efnis að þessi viðmiðun sé uppfyllt og tilgreina hvernig 
upplýsingunum er komið á framfæri. 

9. Orkunýtnar ljósaperur 

a) Að minnsta kosti 80% allra ljósapera í gistiaðstöðunni í ferðaþjónustu skulu vera í orkunýtniflokki A eins og skilgreint 
er í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/11EB (8). Þetta gildir ekki um ljósabúnað sem er þeirrar gerðar að ekki er 
unnt að nota orkunýtnar perur. 

b) Allar ljósaperur, sem eru á stöðum þar sem líklegt er að kveikt sé á þeim lengur en fimm klukkustundir á dag, skulu vera 
í orkunýtniflokki A, eins og skilgreint er í tilskipun 98/11/EB. Þetta gildir ekki um ljósabúnað sem er þeirrar gerðar að 
ekki er unnt að nota orkunýtnar perur. 

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

(1)  Stjtíð. EB L 1, 4.1.2003, bls. 65. 
(2)  Stjtíð. EB L 40, 11.2.1989, bls. 12. 
(3)  Stjtíð. EB L 71, 10.3.1998, bls. 1. 
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10. Tæki til hitunar utandyra 

Í gistiaðstöðunni í ferðaþjónustu skal einungis nota tæki sem knúin er með endurnýjanlegum orkugjöfum til að hita útisvæði, 
svo sem reykingasvæði eða veitingasvæði utandyra. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu þess efnis að þessi viðmiðun sé uppfyllt og tilgreina eðli 
þeirra orkugjafa sem eru notaðir þegar um er að ræða tæki sem knúin eru með endurnýjanlegum orkugjöfum. 

 

VATN 

11. Rennsli vatns úr krönum og sturtum 

Meðalrennsli úr krönum og sturtuhausum, að undanskildum eldhúskrönum og krönum við baðkör, skal ekki vera meira en 9 
lítrar á mínútu. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu þess efnis að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt tilheyrandi 
gögnum, þ.m.t. skýringar á því hvernig þessi viðmiðun er uppfyllt á gistiaðstöðunni í ferðaþjónustu. 

12. 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 þess efnis þessi viðmiðun sé uppfyllt, ásamt viðeigandi 
gögnum varðandi upplýsingarnar til gestanna. 

13. Skolun þvagskála 

Allar þvagskálar skulu hafa annaðhvort sjálfvirkt (tímastillt) eða handvirkt skolunarkerfi til að koma í veg fyrir stöðuga 
skolun. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu þess efnis að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt viðeigandi 
gögnum um uppsettar þvagskálar. 

14. Skipti á handklæðum og lökum 

Gestir skulu upplýstir um umhverfisstefnu gistiaðstöðunnar í ferðaþjónustu við komu. Í upplýsingunum skal koma fram að 
skipt sé um lök og handklæði í herbergjunum þegar beðið er um það eða sjálfgefið eins oft og umhverfisstefna 
gistiaðstöðunnar í ferðaþjónustu segir til um eða eins og krafist er samkvæmt lögum og/eða lagaákvæðum viðkomandi lands. 
Þetta gildir einungis um gistiaðstöðu í ferðaþjónustu þar sem handklæði og/eða lök eru innifalin í þjónustunni. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu þess efnis að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt viðeigandi 
gögnum um það hvernig þessu er komið á framfæri við gestina og hvernig óskir gestanna eru virtar í gistiaðstöðunni í 
ferðaþjónustu. 

15. Rétt losun skólps 

Forsvarsmenn gistiaðstöðunnar í ferðaþjónustu skulu upplýsa gesti og starfsfólk um rétta aðferð við losun skólps til að 
forðast að í það berist efni sem gætu hindrað hreinsun skólps í samræmi við áætlanir sveitarfélagsins varðandi skólp og 
reglugerðir Bandalagsins. Ef sveitarfélagið er ekki með áætlun varðandi skólp skulu forsvarsmenn gistiaðstöðunnar í 
ferðaþjónustu leggja fram skrá yfir efni sem ekki má farga með skólpinu samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2006/118/EB (1). 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu þess efnis að þessi viðmiðun sé uppfyllt og viðeigandi gögn 
(áætlun um losun skólps, liggi hún fyrir, og upplýsingar fyrir gesti og starfsfólk). 
 
 
 
(1)  Stjtíð. ESB L 372, 27.12.2006, bls. 19. 
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ÞVOTTA- OG HREINSIEFNI OG SÓTTHREINSIEFNI 

16. Sótthreinsiefni 

Sótthreinsiefni skulu því aðeins notuð að þau séu nauðsynleg til þess að uppfylla lögbundnar kröfur um hreinlæti. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu þess efnis að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt tilgreiningu á 
því hvar og hvenær sótthreinsiefni eru notuð. 

 

ÚRGANGUR 

17. Þátttaka gesta í flokkun úrgangs 

Upplýsa skal gesti um hvernig og hvar þeir geta flokkað úrgang, samkvæmt bestu kerfum viðkomandi staðar eða lands, innan 
svæðanna sem gistiaðstaðan í ferðaþjónustu tilheyrir. Hentug ílát fyrir flokkun úrgangs skulu vera á herbergjunum eða 
skammt frá þeim. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu þess efnis að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt viðeigandi 
gögnum um upplýsingarnar sem miðlað er til gestanna og gögnum sem sýna hvar ílátin eru í gistiaðstöðunni í ferðaþjónustu. 

18. Flokkun úrgangs 

Flokka skal úrgang þannig að unnt sé að meðhöndla hvern flokk um sig í úrgangsmeðhöndlunarstöðvum sem starfa á staðar- 
eða landsvísu og skal sérstök aðgát höfð varðandi hættulegan úrgang, sem skal flokkaður sérstaklega og honum safnað og 
fargað samkvæmt skránni í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/532/EB (1) og skal leitast við að farga úrganginum á 
viðeigandi hátt. Skráin tekur til prentdufts, bleks, kæli- og rafbúnaðar, rafhlaða, orkunýtinna ljósapera, lyfja, fitu/olíu og 
raftækja, eins og tilgreint er í tilskipun 2002/96/EB (2) og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/95/EB (3). 

Ef staðaryfirvöld annast ekki sérstaka söfnun og/eða förgun flokkaðs úrgangs skal forsvarsmaður gistiaðstöðunnar í 
ferðaþjónustu 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 söfnun og/eða förgun flokkaðs úrgangs. Ef staðaryfirvöld annast ekki förgun hættulegs úrgangs skal 
umsækjandinn leggja árlega fram yfirlýsingu frá staðaryfirvöldum þess efnis að ekki hafi verið komið upp kerfi til að farga 
hættulegum úrgangi. 

Beiðnin til staðaryfirvalda þess efnis að komið verði á söfnun og/eða förgun flokkaðs úrgangs skal lögð fram árlega. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu þess efnis að þessi viðmiðun sé uppfyllt og tilgreina þá 
flokka úrgangs, sem staðaryfirvöld taka við, og/eða viðeigandi samninga við einkaaðila. Ef við á skal umsækjandinn leggja 
árlega fyrir staðaryfirvöld yfirlýsingu sama efnis. 

19. Einnota vörur 

Ekki skal nota snyrtivörur, svo sem hárþvottalög og sápu, í einnota umbúðum (umbúðum sem ekki eru endurfyllanlegar) og 
aðrar einnota vörur, svo sem baðhettur, bursta, naglaþjalir o.s.frv., nema þess sé krafist samkvæmt lögum. Sé notkunar slíkrar 
einnota vöru krafist samkvæmt lögum skal umsækjandinn bjóða gestum upp á báðar lausnirnar og hvetja þá með viðeigandi 
upplýsingum til að nota margnota vörur. 

Einungis skal nota einnota drykkjarílát (bolla og glös), diska og hnífapör ef þau eru úr endurnýjanlegum hráefnum, 
lífbrjótanleg og myltast samkvæmt EN 13432. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu þess efnis að þessi viðmiðun sé uppfyllt, ásamt viðeigandi 
gögnum þar sem fram kemur hvernig hún er uppfyllt (þ.m.t. vísun í löggjöf þar sem notkunar á einnota vörum er krafist) og 
samræmdar upplýsingar að því er varðar margnota vörur og/eða upplýsingarnar til gestanna þar sem þeir eru hvattir til að 
nota margnota vörur (ef við á). 

Til að sýna fram á að einnota bollar og glös, diskar og hnífapör uppfylli þessa viðmiðun skulu fylgja gögn til staðfestingar 
því að farið sé að EN 13432. 
 
 
(1) Stjtíð. EB L 226, 6.9.2000, bls. 3. 
(2)  Stjtíð. ESB L 37, 13.2.2003, bls. 24. 
(3)  Stjtíð. ESB L 37, 13.2.2003, bls. 19. 
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20. Notkun umbúða við morgunverð 

Engar stakskammtapakkningar skulu notaðar við morgunverð eða aðra matsölu, að undanskildu mjólkurviðbiti (s.s. smjör, 
smjörlíki og mjúkur ostur), súkkulaðismuráleggi og hnetusmjörsviðbiti, og sultum og mauki sem eru sérfæði fyrir 
sykursjúka, nema þess sé krafist samkvæmt lögum. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu þess efnis að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt greinargóðri 
lýsingu á því hvernig hún er uppfyllt í gistiaðstöðunni, auk skrár yfir vörur sem notaðar eru í stökum skömmtum og vísunar í 
löggjöf þar sem þessa er krafist. 

 

ÖNNUR ÞJÓNUSTA 

21. Reykingabann í sameiginlegu rými 

Í öllu sameiginlegu rými innandyra skal vera svæði þar sem bannað er að reykja. 

Mat og sannprófun: Umsækjandi skal leggja fram yfirlýsingu þess efnis að þessi viðmiðun sé uppfyllt. 

22. Almenningssamgöngur 

Gestir og starfsfólk skulu eiga greiðan aðgang að upplýsingum, í gegnum aðalsamskiptamiðil gistiaðstöðunnar í 
ferðaþjónustu, um hvernig nota megi almenningssamgöngur til að komast að og frá gistiaðstöðunni. Ef engar 
almenningssamgöngur við hæfi eru í boði skal veita upplýsingar um aðra vistvæna samgöngukosti. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu þess efnis að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt afriti af 
upplýsingaefninu sem liggur fyrir. 

 

ALMENN STJÓRNUN 

Umsækjendur, sem hafa umhverfisstjórnunarkerfi sem er skráð samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
761/2001 (1) eða hafa hlotið vottun samkvæmt ISO-staðli 14001, uppfylla sjálfkrafa eftirfarandi viðmiðanir um almenna 
stjórnun, að undanskildum 27., 28. og 29. viðmiðun (gagnasöfnun og upplýsingar). Í þeim tilvikum er EMAS-skráning eða 
vottun samkvæmt ISO 14001 staðfesting á samræmi við þessar viðmiðanir. 

23. Eftirlit og viðhald á kötlum og loftræstikerfum 

Eftirlit og viðhald á kötlum og loftræstikerfum 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 eða landsstöðlum, ef 
þeir gilda, eða leiðbeiningum framleiðandans. 

Viðhald loftræstikerfa (eftirlit með leka og viðgerðir) skal framkvæma samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 842/2006 (2) í samræmi við það magn flúoraðra gasa (flúoraðra gróðurhúsalofttegunda) sem búnaðurinn inniheldur, sem 
hér segir:: 

— að minnsta kosti á tólf mánaða fresti á búnaði sem inniheldur 3 kg eða meira af flúoruðum gösum (þetta gildir ekki um 
búnað með loftþéttum kerfum, sem er merktur þannig og inniheldur minna en 6 kg af flúoruðum 
gróðurhúsalofttegundum), 

— að minnsta kosti á sex mánaða fresti á búnaði sem inniheldur 30 kg eða meira af flúoruðum gösum, 

— að minnsta kosti á þriggja mánaða fresti á búnaði sem inniheldur 300 kg eða meira af flúoruðum gösum. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu þess efnis að allir þættir þessarar viðmiðunar séu uppfylltir, 
ásamt lýsingu á kötlunum og viðhaldsáætlun varðandi þá og upplýsingar um einstaklinga/fyrirtæki sem annast viðhald þeirra 
og hvaða þættir eru skoðaðir í tengslum við eftirlitið. 
 
 
(1)  Stjtíð. EB L 114, 24.4.2001, bls. 1. 
(2)  Stjtíð. ESB L 161, 14.6.2006, bls. 1. 
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Að því er varðar loftræstikerfi sem innihalda 3 kg eða meira af flúoruðum gösum skal umsækjandinn leggja fram skrár yfir 
magn og tegundir flúorgasa í búnaðinum, magnið sem bættist við og magnið sem var endurheimt meðan á viðhaldinu stóð, 
eftirlit og endanlega förgun og auðkenni fyrirtækisins eða tæknimannsins sem sá um eftirlitið eða viðhaldið, auk dagsetninga 
og niðurstaðna úr lekaeftirlitinu og viðeigandi upplýsingar þar sem ýmis staðbundinn búnaður, með meira en 30 kg af 
flúoruðum gösum, er sérstaklega tilgreindur. 

24. Umhverfisstefna og umhverfisáætlun 

Stjórnendur skulu fylgja stefnu sem miðar að vernd umhverfisins og semja einfalda yfirlýsingu um umhverfisstefnuna og 
nákvæma aðgerðaáætlun til að tryggja framkvæmd umhverfisstefnunnar. 

Í aðgerðaáætluninni skulu tilgreind stefnumið um vistvænleika varðandi orku, vatn, íðefni og úrgang, þau skulu sett til 
tveggja ára í senn og taka skal tillit til valkvæðu viðmiðananna og gagna sem aflað er, liggi þau fyrir. Þar skal tilgreina þann 
einstakling sem verður umhverfisstjóri gistiaðstöðunnar í ferðaþjónustu og ber ábyrgð á að nauðsynlegum aðgerðum sé 
hrundið í framkvæmd og að stefnumiðunum verði náð. Almenningur skal hafa aðgang að umhverfisstefnunni. Taka skal tillit 
til athugasemda og svara gesta við spurningalistum eða gátlistum. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu þess efnis að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt afriti af 
umhverfisstefnunni eða stefnuyfirlýsingunni og aðgerðaáætluninni og hvernig tekið er tillit til athugasemda og viðbragða 
gesta. 

25. Fræðsla og þjálfun starfsfólks 

Af hálfu gistiaðstöðunnar í ferðaþjónustu skal upplýsa og fræða starfsfólkið, m.a. með skriflegum verklagsreglum eða 
handbókum, til að tryggja að ráðstöfunum á sviði umhverfismála verði hrundið í framkvæmd og í því skyni að auka vitund 
um vistvæna hegðun. Einkum skal taka tillit til eftirfarandi atriða: 

Orkusparnaður: 

— Starfsfólk skal þjálfað í því hvernig spara má orku. 

Sparnaður á vatni: 

— Starfsfólk skal þjálfað í því að kanna daglega hvort sýnilegur leki sé einhvers staðar og gera viðeigandi ráðstafanir eftir 
þörfum. 

— Blómjurtir og útisvæði skulu að jafnaði vökvuð áður en sól er hæst á lofti eða eftir sólsetur, eftir því sem best hentar með 
tilliti til staðbundinna eða veðurfarslegra skilyrða. 

— Starfsfólk skal upplýst um stefnu gistiaðstöðunnar í ferðaþjónustu varðandi 14. viðmiðun um skipti á handklæðum og fá 
fyrirmæli um hvernig á að fylgja henni. 

Íðefni: 

— Starfsfólki skal kennt að nota ekki meira af þvotta- og hreinsiefni og sótthreinsiefni en tilgreint er á umbúðum efnanna. 

Úrgangur: 

— Starfsfólk skal þjálfað í að safna, skilja að og farga úrgangi á viðeigandi hátt í flokkum sem hægt er að meðhöndla 
sérstaklega í úrgangsmeðhöndlunarstöðvum sem starfa á staðar- eða landsvísu eins og skilgreint er í 18. viðmiðun. 

— Starfsfólk skal þjálfað í að safna, skilja að og farga hættulegum úrgangi á viðeigandi hátt samkvæmt skránni í ákvörðun 
2000/532/EB og skilgreiningunni í 18. viðmiðun. 

Allir nýir starfsmenn skulu hljóta nægilega fræðslu innan fjögurra vikna frá ráðningu og allir starfsmenn a.m.k. einu sinni á 
ári. 
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Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu þess efnis að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt upplýsingum 
um fræðsluáætlunina og inntak hennar og tilgreina skal hvaða starfsmenn hafa fengið fræðslu og þjálfun, hvers eðlis hún er 
og hvenær hún var veitt. Umsækjandinn skal einnig leggja fram afrit af verklagsreglum og tilkynningum til starfsfólks um öll 
framangreind atriði. 

26. Upplýsingar til gesta 

Forsvarsmenn gistiaðstöðunnar í ferðaþjónustu skulu veita gestum sínum, m.a. ráðstefnugestum, upplýsingar um 
umhverfisstefnu sína, þ.m.t. öryggis- og eldvarnaþættir, og hvetja þá til að leggja sitt af mörkum við framkvæmd hennar. 
Upplýsingarnar til gestanna skulu varða aðgerðirnar sem gripið hefur verið til í tengslum við umhverfisstefnuna og veita 
upplýsingar um umhverfismerki Bandalagsins. Í móttökunni skulu öllum gestum veittar þessar upplýsingar og þeir skulu fá í 
hendur spurningalista um skoðanir þeirra á umhverfisþáttum gistiaðstöðunnar í ferðaþjónustu. Tilkynningar, þar sem gestir 
eru hvattir til að styðja umhverfismarkmiðin, skulu vera sýnilegar, einkum í sameiginlegu rými og herbergjum. 

Sértækar aðgerðir fyrir einstök rými skulu vera eftirfarandi: 

Orka: 

— Upplýsa skal gesti um það hvernig slökkt er á hitunar-/loftræstibúnaði og ljósum, skv. 7. og 8. viðmiðun, ef við á. 

Vatn og skólp: 

— Á baðherbergjum skulu vera nægilegar upplýsingar fyrir gesti um hvernig þeir geti stuðlað að vatnssparnaði í 
gistiaðstöðunni. 

— Gestir skulu hvattir til að láta starfsfólk vita um hvers kyns leka. 

— Á snyrtingum skulu vera veggspjöld þar sem gestir eru beðnir um að henda úrgangi í sorptunnur en ekki í salernin. 

Úrgangur: 

— Gestir skulu upplýstir um þá stefnu gistiaðstöðunnar í ferðaþjónustu að draga úr úrgangi og nota gæðavörur í stað 
einnota vara og þeir skulu hvattir til að nota margnota vörur, einnig þegar þess er krafist samkvæmt lögum að notaðar 
séu einnota vörur. 

— Þeir skulu upplýstir um hvernig og hvar þeir geta flokkað úrgang, samkvæmt kerfum viðkomandi staðar eða lands, innan 
yfirráðasvæðis gistiaðstöðunnar og hvar þeir geta fargað hættulegum efnum. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu þess efnis að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt afritum af 
upplýsingum og tilkynningum til gesta og tilgreina aðferðir við dreifingu og söfnun upplýsinga spurningalista og með hvaða 
hætti svör eru tekin til greina. 

27. Gögn um orku- og vatnsnotkun 

Í gistiaðstöðunni í ferðaþjónustu skulu vera í gildi verklagsreglur um söfnun gagna um heildarorkunotkun (kWh) og eftirlit 
með þeim, notkun rafmagns og annarrar orku (kWh) og vatnsnotkun (í lítrum). 

Gögnum skal safnað þar sem því verður við komið, mánaðarlega eða a.m.k. árlega, á því tímabili sem gistiaðstaðan í 
ferðaþjónustu er opin og þau skulu einnig gefin upp sem notkun fyrir hverja gistinótt og fyrir hvern m2 innanhúss. 

Forsvarsmenn gistiaðstöðunnar í ferðaþjónustu skulu árlega skýra þar til bærri stofnun, sem metur umsóknina, frá 
niðurstöðunum. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu þess efnis 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. sex 
næstliðna mánuði (liggi þau fyrir) og síðan skal hann árlega leggja fram þessi gögn fyrir árið á undan eða fyrir tímabilið 
þegar opið er. 
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28. Söfnun annarra gagna 

Í gistiaðstöðunni í ferðaþjónustu skulu vera í gildi verklagsreglur um söfnun gagna um notkun íðefna, sem gefin er upp í 
kílógrömmum og/eða lítrum, og eftirlit með þeim og tekið skal fram hvort efnin eru óblönduð eða ekki og tilgreint það magn 
úrgangs sem fellur til (lítrar og/eða kg óflokkaðs úrgangs). 

Gögnum skal safnað þar sem því verður við komið, mánaðarlega eða a.m.k. árlega, og þau skulu líka gefin upp sem notkun 
eða framleiðsla fyrir hverja gistinótt og fyrir hvern m2 innanhúss. 

Forsvarsmenn gistiaðstöðunnar skulu árlega skýra þar til bærri stofnun, sem metur umsóknina, frá niðurstöðunum. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu þess efnis 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. sex 
næstliðna mánuði (liggi þau fyrir) og síðan skal hann árlega leggja fram þessi gögn fyrir árið á undan eða fyrir tímabilið 
þegar opið er. Umsækjandinn skal tilgreina þá þjónustu sem stendur til boða og hvort þvottur er þveginn á staðnum. 

29. Upplýsingar sem fram koma á umhverfismerkinu 

Eftirfarandi texti skal standa í reit 2 á umhverfismerkinu: 

„Í þessari gistiaðstöðu í ferðaþjónustu eru gerðar ráðstafanir til að nota endurnýjanlega orkugjafa, spara orku og vatn, minnka 
úrgang og bæta umhverfi staðarins.“ 

Mat og sannprófun: Umsækjandi skal tilgreina dæmi um fyrirhugaða notkun merkisins og leggja fram yfirlýsingu þess efnis 
að þessi viðmiðun sé uppfyllt. 

 

B-ÞÁTTUR 

VALKVÆÐAR VIÐMIÐANIR SEM UM GETUR Í 1. OG 2. MGR., 2. GR. 

Sérhverri viðmiðun, sem sett er fram í þessum þætti, hefur verið úthlutað gildi sem gefið er upp í stigum eða brotum úr 
stigum. Til þess að hægt sé að veita gistiaðstöðu í ferðaþjónustu umhverfismerkið verður hún að ná a.m.k. 20 stigum. 

Heildarfjöldi stiga, sem krafist er, skal aukinn um 3 stig fyrir hverja af eftirfarandi tegundum viðbótarþjónustu sem stendur til 
boða og er undir stjórn eða í eigu rekstraraðila gistiaðstöðunnar: 

— matsala (þ.m.t. morgunverður) 

— aðstaða til frístundastarfsemi og líkamsræktar, þ.m.t. sánaböð, sundlaugar og hvers kyns önnur svipuð aðstaða á 
umráðasvæði gistiaðstöðunnar. Ef aðstaðan til frístundastarfsemi og líkamsræktar er í heilsumiðstöð skal fjölga 
stigunum, sem krafist er, um 5 í stað 3, 

— græn svæði/útisvæði, þ.m.t. almenningsgarðar og ræktaðir garðar, sem eru opin gestum. 

ORKA 

30. Framleiðsla rafmagns með endurnýjanlegum orkugjöfum (allt að 4 stig) 

Í gistiaðstöðunni í ferðaþjónustu skulu vera sólarrafhlöður (plötur/þiljur) eða rafmagnsframleiðsla með vatnsafls-, jarðvarma-
, lífmassa- eða vindorkuveri sem framleiðir að lágmarki sem svarar 20% af heildarraforkunotkun á ári (2 stig). 

Dreifikerfi gistiaðstöðunnar í ferðaþjónustu skal flytja tiltekið nettómagn af raforku sem framleidd er með endurnýjanlegum 
orkugjöfum (2 stig). 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu þess efnis að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt gögnum um 
sólarrafhlöðurnar, vatnsaflsvirkjunina, jarðvarmavirkjunina, lífmassa- eða vindrafstöðvarnar, hver mikið þær geta framleitt 
og hver raunveruleg framleiðsla þeirra er og upplýsingar um raforkuflæði að og frá dreifikerfinu til að sýna fram á 
nettóframlag eða raforku frá endurnýjanlegum orkugjöfum til dreifikerfisins. 
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31. Orka frá endurnýjanlegum orkugjöfum (allt að 2 stig) 

Af þeirri heildarorku, sem er notuð til að hita upp eða kæla niður herbergi eða til að hita upp grávatn skulu a.m.k. 70% fást 
með endurnýjanlegum orkugjöfum. (1,5 stig, 2 stig ef 100% af orku gistiaðstöðunnar í ferðaþjónustu, sem notuð er í þessum 
tilgangi, fást með endurnýjanlegum orkugjöfum). 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu þess efnis að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt gögnum um 
orku, sem er notuð til að hita upp herbergi og vatn, og gögnum sem sýna fram á að a.m.k. 70% eða 100% þeirrar orku fáist 
með endurnýjanlegum orkugjöfum. 

32. Orkunýtni ketils (1,5 stig) 

Í gistiaðstöðunni í ferðaþjónustu skulu vera fjögurra stjarna katlar samkvæmt skilgreiningu í tilskipun 92/42/EBE. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu þess efnis að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt fullnægjandi 
gögnum. 

33. NOx-losun ketilsins (1,5 stig) 

Katlarnir skulu vera í 5. flokki samkvæmt staðlinum EN 297 prA3 um stjórnun á NOx-losun og losunin frá þeim skal vera 
undir 60 mg NOx/kWh (gasþéttikatlar) eða70 mg NOx/kWh (aðrir gaskatlar með framleiðsluafköst allt að 120 kW). 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu þess efnis að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt skýrslu eða 
tækniforskriftum frá faglærðu tæknimönnunum sem bera ábyrgð á sölu og/eða viðhaldi ketilsins. 

34. Fjarhitun (1,5 stig) 

Gistiaðstaðan í ferðaþjónustu skal hituð með varma frá skilvirkri fjarhitun, sem skilgreind er á eftirfarandi hátt að því er 
varðar umhverfismerkið. 

Varminn myndast annaðhvort í samvinnslueiningum með góða orkunýtni, samkvæmt skilgreiningu í tilskipun 2004/8/EB og 
öðrum gerningum framkvæmdastjórnarinnar sem samþykktir voru til beitingar þeirrar tilskipunar, eða í kötlum sem eingöngu 
framleiða varma og þar sem orkunýtni katlanna samsvarar eða er betri en viðeigandi viðmiðunargildi sem er fastsett með 
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/74/EB (1). 

Að auki gildir eftirfarandi: 

Lagnirnar í dreifikerfi fjarhitunarinnar skulu uppfylla kröfurnar sem eru settar fram í viðeigandi CEN-staðli fyrir slíkar 
lagnir. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu þess efnis að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt gögnum sem 
staðfesta tengingu við fjarhitun. 

35. Samþætt varma- og raforkuvinnsla – samvinnsla raf- og varmaorku (1,5 stig) 

Rafmagn og upphitun í gistiaðstöðunni í ferðaþjónustu skal koma frá samvinnslueiningum með góða orkunýtni samkvæmt 
tilskipun 2004/8/EB. Ef slík eining fyrir samvinnslu raf- og varmaorku er fyrir hendi í gistiaðstöðunni skal hita- og 
rafmagnsframleiðsla hennar standa undir a.m.k. 70% af heildarnotkun á hita og rafmagni á staðnum. Framleiðslan skal 
reiknuð í samræmi við aðferðina sem kveðið er á um í tilskipun 2004/8/EB. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu þess efnis að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt gögnum um 
samþætta varma- og raforkuverið. 

36. Varmadæla (allt að 2 stig) 

Í gistiaðstöðunni í ferðaþjónustu skal vera varmadæla sem sér fyrir varma til upphitunar og/eða fyrir varma fyrir 
loftræstisamstæðu (1,5 stig). Í gistiaðstöðunni skal vera varmadæla með umhverfismerki Bandalagsins eða öðru 
umhverfismerki af gerð I samkvæmt ISO-staðli (2 stig). 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu þess efnis að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt gögnum um 
varmadæluna. 
 
 
(1)  Stjtíð. ESB L 32, 6.2.2007, bls. 183. 



24.1.2013  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 4/1167 

 
37. Varmaendurvinnsla (allt að 1,5 stig) 

Í gistiaðstöðunni í ferðaþjónustu skal vera varmaendurvinnslukerfi fyrir eitt (1 stig) eða tvennt (1,5 stig) af eftirfarandi: 
kælikerfi, viftur, þvottavélar, uppþvottavélar, sundlaug(ar) og skólp frá hreinlætisaðstöðu. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu þess efnis að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt gögnum um 
varmaendurvinnslukerfið. 

38. Hitastýring (1,5 stig) 

Hitastig sameiginlegs rýmis og herbergja skal stillt í hverju rými eða herbergi um sig. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu þess efnis að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt gögnum um 
hitastýrikerfið. 

39. Úttekt á orkunýtingu bygginga (1,5 stig) 

Óháður sérfræðingur skal gera úttekt á gistiaðstöðunni í ferðaþjónustu annað hvert ár og á vegum hennar skal hrundið í 
framkvæmd a.m.k. tvennum tilmælum um að bæta orkunýtingu sem sett eru fram á grundvelli niðurstöðu úttektarinnar. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram úttektarskýrsluna um orkunýtinguna og leggja fram greinargóð gögn um 
það hvernig þessi viðmiðun er uppfyllt í gistiaðstöðunni. 

40. Loftræsting (allt að 2 stig) 

Orkunýting allra loftræstisamstæðna til heimilisnota í gistiaðstöðunni er 15% betri en sem nemur viðmiðunarmörkunum fyrir 
A-flokk í tilskipun 2002/31/EB (1,5 stig). Orkunýting allra loftræstisamstæðna til heimilisnota í gistiaðstöðunni er a.m.k. 
30% betri en sem nemur viðmiðunarmörkunum fyrir A-flokk í tilskipun 2002/31/EB (2 stig). 

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: Umsækjandi skal leggja fram viðeigandi gögn til staðfestingar því að farið sé að viðmiðuninni. 

41. Sjálfvirk stöðvun loftræsti- og hitunarkerfa (1,5 stig) 

Sjálfvirkt kerfi skal sjá til þess að stöðva loftræstisamstæðu og hitunarkerfi í herbergjum þegar gluggar eru opnir. 

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

42. Lífveðurfræðileg byggingarlist (3 stig) 

Gistiaðstaðan í ferðaþjónustu skal byggð í samræmi við meginreglur lífveðurfræðilegrar byggingarlistar. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram greinargóða lýsingu á því hvernig þessi viðmiðun er uppfyllt í 
gistiaðstöðunni ásamt viðeigandi gögnum. 

43. Orkunýtnir kæliskápar (1 stig), ofnar (1 stig), uppþvottavélar (1 stig), þvottavélar (1 stig), þurrkarar (1 stig) og 
skrifstofubúnaður (1 stig) — (að hámarki 3 stig) 

a) (1 stig): Allir kæliskápar til heimilisnota skulu vera í orkunýtniflokki A+ eða A++ samkvæmt tilskipun framkvæmda-
stjórnarinnar 94/2/EB (1) og allir smákælar eða smábarir skulu vera a.m.k. í orkunýtniflokki B. 

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

 
 
(1)  Stjtíð. EB L 45, 17.2.1994, bls. 1. 
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b) (1 stig): Allir rafmagnsbakarofnar til heimilisnota skulu vera í orkunýtniflokki A eins og mælt er fyrir um í tilskipun 
framkvæmdastjórnarinnar 2002/40/EB (1) 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram gögn þar sem orkunýtniflokkur allra rafmagnsbakarofna til 
heimilisnota er tilgreindur. 

Athugasemd: Þessi viðmiðun gildir ekki um ofna sem ekki eru knúnir raforku eða falla að öðru leyti ekki undir tilskipun 
2002/40/EB (t.d. iðnaðarofna). 

c) (1 stig): Allar uppþvottavélar til heimilisnota skulu vera í orkunýtniflokki A eins og mælt er fyrir um í tilskipun 
framkvæmdastjórnarinnar 97/17/EB (2). 

Mat og sannprófun: Umsækjandi skal leggja fram gögn þar sem orkunýtniflokkur allra uppþvottavéla er tilgreindur. 

Athugasemd: Þessi viðmiðun gildir ekki um uppþvottavélar sem ekki falla undir tilskipun 97/17/EB (t.d. uppþvottavélar 
til iðnaðarnota). 

d) (1 stig): Allar þvottavélar til heimilisnota skulu vera í orkunýtniflokki A eins og mælt er fyrir um í tilskipun 
framkvæmdastjórnarinnar 95/12/EB (3). 

Mat og sannprófun: Umsækjandi skal leggja fram gögn þar sem orkunýtniflokkur allra þvottavéla er tilgreindur. 

Athugasemd: Þessi viðmiðun gildir ekki um þvottavélar sem ekki falla undir tilskipun 95/12/EB (t.d. þvottavélar til 
iðnaðarnota). 

e) (1 stig): Að minnsta kosti 80% skrifstofubúnaðar (einkatölvur, skjáir, bréfasímar, prentarar, skannar, ljósritunarvélar) 
skulu uppfylla viðmiðanir fyrir Orkustjörnuna eins og mælt er fyrir um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
106/2008 (4) og ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/168/EB (5). 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram gögn þess efnis að skrifstofubúnaðurinn uppfylli kröfur 
Orkustjörnunnar. 

f) (1 stig): Allar rafknúnir þurrkarar skulu vera í orkunýtniflokki A eins og mælt er fyrir um í tilskipun 
framkvæmdastjórnarinnar 95/13/EB (6). 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram gögn þar sem orkunýtniflokkur allra rafknúinna þurrkara er 
tilgreindur. 

Athugasemd: Þessi viðmiðun gildir ekki um rafknúna þurrkara sem ekki falla undir tilskipun 95/13/EB (t.d. þurrkara til 
iðnaðarnota). 

44. Rafknúnar hand- og hárþurrkur með nándarnema (allt að 2 stig) 

Allar rafknúnar handþurrkur (1 stig) og hárþurrkur (1 stig) skulu búnar nándarnema eða hafa hlotið umhverfismerki af gerð I 
samkvæmt ISO-staðli. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram viðeigandi fylgiskjöl um það hvernig þessi viðmiðun er uppfyllt í 
gistiaðstöðunni. 
 
 
(1)  Stjtíð. EB L 128, 15.5.2002, bls. 45. 
(2)  Stjtíð. EB L 118, 7.5.1997, bls. 1. 
(3)  Stjtíð. EB L 136, 21.6.1995, bls. 1. 
(4)  Stjtíð. ESB L 39, 13.2.2008, bls. 1. 
(5)  Stjtíð. ESB L 67, 12.3.2003, bls. 22. 
(6)  Stjtíð. EB L 136, 21.6.1995, bls. 28. 
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45. Staðsetning kæliskápa (1 stig) 

Kæliskápnum eða kæliskápunum í eldhúsi, á veitingastað og bar skal komið fyrir í samræmi við meginreglur um orkusparnað 
og þeir stilltir í samræmi við sömu reglur til að minnka orkusóun. 

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

46. Sjálfvirk stjórnun ljósa í herbergjum (1,5 stig) 

Sjálfvirkt kerfi, sem slekkur ljósin þegar gestir hverfa úr herbergjum, skal vera í 95% húsnæðis gistiaðstöðunnar í 
ferðaþjónustu. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram tækniforskrift frá faglærðum tæknimönnum sem bera ábyrgð á 
uppsetningu og/eða viðhaldi þessara kerfa. 

47. Tímamælir fyrir sánaböð (1 stig) 

Í öllum sánaböðum og tyrkneskum böðum skal vera tímamælir eða verklagsreglur fyrir starfsfólk um að slökkva og kveikja á 
þeim. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram tækniforskrift frá faglærðum tæknimönnum sem bera ábyrgð á 
uppsetningu og/eða viðhaldi þessara kerfa. 

48. Hitun sundlauga með endurnýjanlegum orkugjöfum (allt að 1,5 stig) 

Orka, sem notuð er til að hita sundlaugarvatn, skal fást með endurnýjanlegum orkugjöfum. Að minnsta kost 50%: 1 stig, 
100%: 1,5 stig. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu þess efnis að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt gögnum um 
orku, sem notuð er til að hita sundlaugarvatn, og gögnum sem sýna fram á hversu mikill hluti orkunnar er fenginn með 
endurnýjanlegum orkugjöfum. 

49. Sjálfvirk stjórnun ljósa utanhúss (1,5 stig) 

Ljós utanhúss, sem ekki eru nauðsynleg af öryggisástæðum, skulu slökkt með sjálfvirkum búnaði eftir ákveðinn tíma eða 
kveikt með nándarnema. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram tækniforskrift frá faglærðum tæknimönnum sem bera ábyrgð á 
uppsetningu og/eða viðhaldi þessara kerfa. 

 

VATN 

50. Notkun regnvatns (2 stig) og endurnýtts vatns (2 stig) 

a) (2 stig): Regnvatni 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 í 
gistiaðstöðunni í ferðaþjónustu ásamt viðeigandi fylgigögnum og færa sönnur á að grávatni og drykkjarvatni sé algerlega 
haldið aðskildu frá regnvatninu. 

b) (2 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 í 
gistiaðstöðunni í ferðaþjónustu ásamt viðeigandi fylgigögnum og færa sönnur á að grávatni og drykkjarvatni sé algerlega 
haldið aðskildu frá endurnýtta vatninu. 

51. Sjálfvirkt vökvunarkerfi fyrir útisvæði (1,5 stig) 

Gistiaðstaðan í ferðaþjónustu skal nota sjálfvirkt kerfi sem finnur bestu vökvunartíma fyrir útiplöntur/gras og nýtir vatnið 
eins vel og unnt er. 
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Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram greinargóða lýsingu á því hvernig þessi viðmiðun er uppfyllt í 
gistiaðstöðunni ásamt viðeigandi fylgigögnum. 

52. Rennsli vatns úr krönum og sturtuhausum (1,5 stig) 

Meðalrennsli úr öllum krönum og sturtuhausum, að undanskildum baðkrönum, skal ekki vera meira en 8 lítrar á mínútu. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram greinargóða lýsingu á því hvernig þessi viðmiðun er uppfyllt í 
gistiaðstöðunni ásamt viðeigandi fylgigögnum. 

53. Skolun salerna (1,5 stig) 

Að minnsta kosti 95% salerna skulu skolast með sex lítrum vatns eða minna við fulla skolun. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram greinargóða lýsingu á því hvernig þessi viðmiðun er uppfyllt í 
gistiaðstöðunni ásamt viðeigandi fylgigögnum. 

54. Vatnsnotkun uppþvottavélar (1 stig) 

Vatnsnotkun uppþvottavélarinnar (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 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. 

Viðmiðunin gildir eingöngu um uppþvottavélar til heimilisnota. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram tækniforskrift frá faglærðum tæknimönnum sem bera ábyrgð á 
framleiðslu, sölu eða viðhaldi uppþvottavélanna eða staðfestingu þess að uppþvottavélarnar hafi hlotið umhverfismerki 
Bandalagsins. 

55. Vatnsnotkun þvottavélar (1 stig) 

Þvottavélarnar, sem notaðar eru af gestum og starfsfólki gistiaðstöðunnar eða þvottahúsi sem þjónar gistiaðstöðunni, skulu 
ekki nota meira en 12 lítra af vatni á hvert kílógramm af þvotti, mælt samkvæmt EN 60456, þar sem notað er sama staðlaða 
60 °C þvottakerfið fyrir baðmull og var valið fyrir tilskipun 95/12/EB. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram tækniforskrift frá faglærðum tæknimönnum sem bera ábyrgð á 
framleiðslu, sölu eða viðhaldi þvottavélanna eða staðfestingu þess að þvottavélarnar hafi hlotið umhverfismerki 
Bandalagsins. Forsvarsmenn gistiaðstöðunnar í ferðaþjónustu skulu leggja fram tæknigögn frá þvottahúsinu sem þjónar 
gistiaðstöðunni sem staðfesta að þvottavél þeirra uppfylli þessa viðmiðun. 

56. Hiti og rennsli kranavatns (1 stig) 

Unnt skal vera að stjórna nákvæmlega og stöðugt hita og rennsli vatns í a.m.k. 95% krana. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram greinargóða lýsingu á því hvernig þessi viðmiðun er uppfyllt í 
gistiaðstöðunni ásamt viðeigandi fylgigögnum. 

57. Tímamælar fyrir sturtur (1,5 stig) 

Allar sturtur í aðstöðu starfsfólks, á útisvæðum og í sameiginlegu rými skulu vera með tímamæli/nema sem rýfur 
vatnsstreymi eftir ákveðinn tíma eða þegar sturtan er ekki í notkun. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram greinargóða lýsingu á því hvernig þessi viðmiðun er uppfyllt í 
gistiaðstöðunni ásamt viðeigandi fylgigögnum. 
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58. Yfirbreiðsla sundlaugar (1 stig) 

Breiða skal yfir sundlaug, sem er full af vatni, að næturlagi og ef hún stendur ónotuð lengur en einn dag til að koma í veg 
fyrir að vatnið kólni og til að draga úr uppgufun. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram greinargóða lýsingu á því hvernig þessi viðmiðun er uppfyllt í 
gistiaðstöðunni ásamt viðeigandi fylgigögnum. 

59. Hálkueyðing (allt að 1,5 stig) 

Sé nauðsynlegt að eyða hálku af vegum skal gera það með vélrænum hætti eða nota sand/möl til að öruggt sé að ferðast um 
vegi í gistiaðstöðunni þrátt fyrir ís/snjó (1,5 stig). 

Séu íðefni notuð til að eyða hálku skal nota efni sem innihalda að hámarki 1% klóríðjónir (Cl-) (1 stig) eða hálkueyði sem 
hlotið hefur umhverfismerki Bandalagsins eða önnur umhverfismerki, lands- eða svæðisbundin, af gerð I samkvæmt ISO-
staðli (1,5 stig). 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram greinargóða lýsingu á því hvernig þessi viðmiðun er uppfyllt í 
gistiaðstöðunni ásamt viðeigandi fylgigögnum. 

60. Upplýsingar um vatnshörku (allt að 2 stig) 

Ef ekki er notað sjálfvirkt skömmtunarkerfi (1 stig), sem nýtir þvotta- og hreinsiefni sem allra best í samræmi við hörku 
vatnsins, skulu vera til sýnis nálægt þvottaaðstöðu/þvottavélum/uppþvottavélum upplýsingar um hörku vatnsins (1 stig) á 
staðnum til að gestir og starfsfólk geti nýtt þvotta- og hreinsiefni betur. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu þess efnis að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt viðeigandi 
gögnum um það hvernig þessu er komið á framfæri við gestina. 

61. Vatnssparandi þvagskálar (1,5 stig) 

Við skolun allra þvagskála skal nota vatnslaust kerfi eða handvirkt/sjálfvirkt kerfi þannig að hver skál sé einungis skoluð við 
notkun og þá aðeins einu sinni. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram greinargóð fylgigögn um það hvernig þessi viðmiðun er uppfyllt í 
gistiaðstöðunni í ferðaþjónustu. 

62. Heimahagategundir notaðar til nýrrar plöntunar utandyra (1 stig) 

Við alla plöntun trjáa og limgerða á útisvæðum skal nota heimahagaplöntutegundir. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram viðeigandi forskrift að því hvernig þessi viðmiðun er uppfyllt í 
gistiaðstöðunni í ferðaþjónustu ásamt viðeigandi fylgigögnum frá sérfræðingi. 

 

ÞVOTTA- OG HREINSIEFNI OG SÓTTHREINSIEFNI 

63. Þvotta- og hreinsiefni (allt að 3 stig) 

Að minnsta kosti 80% af þvotta- og hreinsiefni, sem er notað til uppþvottar í höndum, og/eða þvottaefni fyrir uppþvottavélar 
og/eða þvottavélar og/eða alhliða hreinsiefnum og/eða þvottaefni fyrir hreinlætistæki og/eða sápum og hárþvottalegi, sem 
notað er í gistiaðstöðunni í ferðaþjónustu, skulu hafa hlotið umhverfismerki Bandalagsins eða önnur umhverfismerki, lands- 
eða svæðisbundin, af gerð I samkvæmt ISO-staðli (1 stig fyrir hvern þessara flokka þvotta- og hreinsiefna, að hámarki 3 
stig). 

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 umhverfismerkið. 

64. Innan- og utanhússmálning og -lakk (allt að 2 stig) 

Við málun innan- og/eða utanhúss skulu a.m.k. 50% málningar og lakks í gistiaðstöðunni í ferðaþjónustu hafa hlotið 
umhverfismerki Bandalagsins eða önnur umhverfismerki, lands- eða svæðisbundin, af gerð I samkvæmt ISO-staðli. (1 stig 
fyrir innanhússmálningu og -lakk, 1 stig fyrir utanhússmálningu og -lakk) 
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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 umhverfismerkið. 

65. Stuðningur við aðra kosti en tilbúna grillkveikjara (1 stig) 

Auk tilbúinna grill- og arinkveikivara skal bjóða til sölu eða afnota í gistiaðstöðunni í ferðaþjónustu aðrar vörur sem komið 
geta í staðinn, s.s. repjuolíu og hampvörur. 

Mat og sannprófun: Umsækjandi skal leggja fram yfirlýsingu þess efnis að þessi viðmiðun sé uppfyllt. 

66. Sundlaugar: Skammtar af sótthreinsiefni (1 stig) eða náttúrulegar/vistvænar sundlaugar (1 stig) 

Í sundlaug skal vera búnaður með sjálfvirku skömmtunarkerfi sem notar aðeins það lágmarksmagn sótthreinsiefnis sem þarf 
til að tryggja viðeigandi hreinlæti (1 stig) 

eða 

sundlaugin skal vera vistvæn/náttúruleg og eingöngu skal notast við náttúrulega þætti til að tryggja hreinlæti og öryggi 
gestanna (1 stig). 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram tæknigögn um sjálfvirka skömmtunarkerfið eða um gerð 
vistvænu/náttúrulegu sundlaugarinnar og viðhald hennar. 

67. Vélræn hreinsun (1 stig) 

Í gistiaðstöðunni í ferðaþjónustu skulu vera til taks nákvæmar verklagsreglur um hvernig megi beita íðefnafrírri hreinsun, svo 
sem hreinsun með örtrefjum eða hreinsiefnum án íðefna eða öðrum aðferðum sem skila sama árangri. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram greinargóða lýsingu á því hvernig þessi viðmiðun er uppfyllt í 
gistiaðstöðunni ásamt viðeigandi fylgigögnum ef við á. 

68. Lífræn garðvinna (2 stig) 

Útisvæði skulu annaðhvort 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 (EB) nr. 834/2007 (1) eða eins og mælt er fyrir um í landslögum eða viðurkenndu 
landskerfi fyrir lífræna ræktun. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram greinargóða lýsingu á því hvernig þessi viðmiðun er uppfyllt í 
gistiaðstöðunni ásamt viðeigandi fylgigögnum ef við á. 

69. Efni sem fæla skordýr og meindýr (allt að 2 stig) 

Hönnun gistiaðstöðunnar í ferðaþjónustu og hollustuhættir (svo sem bygging húsa á stólpum til að koma í veg fyrir að rottur 
komist inn og notkun flugnaneta og -vafninga) skulu sjá til þess að notkun efna sem fæla skordýr og meindýr sé í algeru 
lágmarki í gistiaðstöðunni (1 stig). 

Séu notuð efni til að fæla skordýr og meindýr skulu einungis notuð efni sem leyfð eru í lífrænum búskap (sem mælt er fyrir 
um í reglugerð (EB) nr. 834/2007) eða efni sem hafa hlotið umhverfismerki Bandalagsins eða önnur umhverfismerki, lands- 
eða svæðisbundin, af gerð I samkvæmt ISO-staðli (1 stig). 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram greinargóða lýsingu á því hvernig þessi viðmiðun er uppfyllt í 
gistiaðstöðunni ásamt viðeigandi fylgigögnum ef við á. 

 

ÚRGANGUR 

70. Moltugerð (allt að 2 stig) 

Í gistiaðstöðunni skal skilja frá lífrænan úrgang (garðaúrgangur 1 stig, eldhúsúrgangur 1 stig) og tryggja að hann sé notaður 
til moltugerðar í samræmi við leiðbeiningar staðaryfirvalda (t.d. undir umsjón staðaryfirvalda, gistiaðstöðunnar sjálfrar eða 
einkafyrirtækis). 
 
 
(1)  Stjtíð. ESB L 189, 20.7.2007, bls. 1. 
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Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram greinargóða lýsingu á því hvernig þessi viðmiðun er uppfyllt í 
gistiaðstöðunni ásamt viðeigandi fylgigögnum ef við á. 

71. Einnota drykkjarílát (2 stig) 

Drykkjarvörur í einnota ílátum skulu ekki vera í boði á svæðum sem eru í eigu gistiaðstöðunnar í ferðaþjónustu eða eru undir 
beinni stjórn hennar. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu þess efnis að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt tilgreiningu á 
því hverjar af þessum einnota vörum eru notaðar, ef einhverjar, og hvaða lög gera kröfu um þessa notkun. 

72. Förgun feiti/olíu (allt að 2 stig) 

Fituskiljur skulu settar upp og safna skal saman feiti/olíu, sem er notuð við steikingu á pönnu eða djúpsteikingu, og farga á 
viðeigandi hátt (1 stig). 

Gestum býðst viðeigandi förgun á eigin feiti/olíu þar sem við á (t.d. í íbúðum) (1 stig). 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram greinargóða lýsingu á því hvernig þessi viðmiðun er uppfyllt í 
gistiaðstöðunni ásamt viðeigandi fylgigögnum. 

73. Notaðar textílvörur, húsgögn og aðrar vörur (allt að 2 stig) 

Notuð húsgögn, textílvörur og aðrar vörur, t.d. rafeindabúnaður, skulu gefin til góðgerðarmála samkvæmt stefnu 
gistiaðstöðunnar í ferðaþjónustu (2 stig) eða seld (1 stig) samtökum sem taka við og dreifa slíkum vörum. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram greinargóða lýsingu á því hvernig þessi viðmiðun er uppfyllt í 
gistiaðstöðunni ásamt viðeigandi fylgigögnum frá viðkomandi samtökum. 

 

ÖNNUR ÞJÓNUSTA 

74. Gróður á þökum (2 stig) 

A.m.k. 50% þeirra bygginga gistiaðstöðunnar í ferðaþjónustu sem hafa þök sem henta til þess að setja gróður á (flöt þök eða 
hallalítil) og eru ekki notuð í öðrum tilgangi skulu vera torfþök eða með öðrum gróðri. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram lýsingu á því hvernig þessi viðmiðun er uppfyllt í gistiaðstöðunni ásamt 
viðeigandi fylgigögnum. 

75. Orðsendingar og fræðsla um umhverfismál (allt að 3 stig) 

Af hálfu gistiaðstöðunnar í ferðaþjónustu skal beina orðsendingum og fræðslu til gesta um fjölbreytni í lífríki staðarins, 
landslag og náttúruverndaraðgerðir (1,5 stig). Afþreying fyrir gesti skal fela í sér þætti sem tengjast umhverfisfræðslu (1,5 
stig). 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram greinargóða lýsingu á því hvernig þessi viðmiðun er uppfyllt í 
gistiaðstöðunni ásamt viðeigandi fylgigögnum. 

76. Reykingar bannaðar í sameiginlegu rými og herbergjum (allt að 1,5 stig) 

Reykingar skulu bannaðar í öllu sameiginlegu rými innandyra og í a.m.k. 70% (1 stig) eða í a.m.k. 95% herbergja (1,5 stig). 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal tilgreina fjölda og eðli svæðanna og tilgreina hver þeirra eru reyklaus. 

77. Reiðhjól (1,5 stig) 

Gestir skulu hafa afnot af reiðhjólum. (Að minnsta kosti 3 reiðhjól fyrir hver 50 herbergi). 
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Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram lýsingu á því hvernig þessi viðmiðun er uppfyllt í gistiaðstöðunni. 

78. Skutlþjónusta (1 stig) 

Af hálfu gistiaðstöðunnar í ferðaþjónustu skal bjóða gestum, sem nota almenningssamgöngur, upp á umhverfisvæna 
skutlþjónustu, t.d. með rafknúnum bifreiðum eða hestasleðum, við komu. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram lýsingu á því hvernig þessi viðmiðun er uppfyllt í gistiaðstöðunni og 
gefa dæmi um það hvernig þessum upplýsingum er miðlað til gesta. 

79. Skilaflöskur eða margnota flöskur (allt að 3 stig) 

Í gistiaðstöðunni í ferðaþjónustu skal boðið upp á drykki í skilaflöskum/margnota flöskum: gosdrykki (1 stig), bjór (1 stig), 
vatn (1 stig). 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram greinargóða lýsingu á því hvernig þessi viðmiðun er uppfyllt í 
gistiaðstöðunni ásamt viðeigandi fylgigögnum frá flöskubirgjunum. 

80. Notkun á endurhlaðanlegum/áfyllanlegum vörum (allt að 2 stig) 

Í gistiaðstöðunni í ferðaþjónustu skal einungis nota endurhlaðanlegar rafhlöður fyrir sjónvarpsfjarstýringar (1 stig) og/eða 
áfyllanleg prentdufthylki fyrir prentara og ljósritunarvélar (1 stig). 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram greinargóða lýsingu á því hvernig þessi viðmiðun er uppfyllt í 
gistiaðstöðunni ásamt viðeigandi fylgigögnum frá rafhlöðubirgjunum og/eða frá þeim aðilum sem sjá um að fylla á 
prentdufthylkin. 

81. Pappírsvörur (allt að 3 stig) 

Að minnsta kosti 80% af salernis-/hreinlætispappír og/eða skrifstofupappír og/eða prentuðum pappír, sem er notaður í 
gistiaðstöðunni í ferðaþjónustu, skulu hafa hlotið umhverfismerki Bandalagsins eða önnur umhverfismerki, lands- eða 
svæðisbundin, af gerð I samkvæmt ISO-staðli (1 stig fyrir hvern þessara þriggja flokka pappírsvara). 

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 umhverfismerkið. 

82. Varanlegar neysluvörur (allt að 3 stig) 

Að minnsta kosti 30% af hvers kyns varanlegum neysluvörum (svo sem rúmfötum, handklæðum, borðdúkum, einkatölvum, 
fartölvum, sjónvarpstækjum, dýnum, húsgögnum, þvottavélum, uppþvottavélum, kæliskápum, ryksugum, gólfefnum, 
ljósaperum) sem eru í notkun í gistiaðstöðunni, þ.m.t. leigt gistirými, skulu hafa hlotið umhverfismerki Bandalagsins eða 
önnur umhverfismerki, lands- 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 sem sýna hvað gististaðurinn í ferðaþjónustu á mikið af þessum 
vörum og hve mikill hluti þeirra hefur hlotið umhverfismerkið. 

83. Matvæli úr heimahéraði (allt að 3 stig) 

Bjóða skal upp á a.m.k. tvær matvælategundir úr heimahéraði sem tilheyra árstíðinni (á við um ferska ávexti og grænmeti) í 
hverri máltíð, þ.m.t. morgunverður (1,5 stig). 

Ef við á skal banna neyslu á afurðum úr tegundum í útrýmingarhættu, sem lifa á staðnum, svo sem tilteknum fisk- og 
krabbadýrategundum, „villibráð“ („bushmeat“) og rækju frá eldissvæðum sem stofna fenjaviðarskógum í hættu (1,5 stig). 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu þess efnis að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt viðeigandi 
fylgigögnum. 
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84. Lífrænt ræktuð matvæli (allt að 2 stig) 

Megininnihaldsefni a.m.k. tveggja rétta (1 stig) eða allra rétta á matseðli, þ.m.t. morgunverður, (2 stig) skulu vera ræktuð 
með aðferðum lífræns búskapar, eins og mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 834/2007, eða framleidd í samræmi við 
umhverfismerki I samkvæmt ISO-staðli. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu þess efnis að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt viðeigandi 
fylgigögnum. 

85. Loftgæði innandyra (allt að 4 stig) 

Tryggja skal ákjósanlegustu loftgæði innandyra í gistiaðstöðunni í ferðaþjónustu með annarri af eftirfarandi ráðstöfunum eða 
báðum: 

— Herbergin og sameiginlegt rými skulu vera í samræmi við kröfurnar sem mælt er fyrir um í 3. lið I. viðauka við tilskipun 
89/106/EBE og þar skal einungis vera málning, skreytingar, húsgögn og önnur efni sem hlotið hafa vottun 
umhverfismerkis Bandalagsins eða annars umhverfismerki af gerð I samkvæmt ISO-staðli að því er varðar litla losun 
lofttegunda (2 stig). 

— Herbergin og sameiginlegt rými skulu vera laus við ilmefni, lökin, handklæðin og textílefni skulu þvegin með 
ilmefnalausu þvottaefni (1 stig) og við þrif skal nota efni og vörur sem eru án ilmefna (1 stig). 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu þess efnis að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt viðeigandi 
fylgigögnum. Að því er varðar kröfuna um efni og vörur án ilmefna skal það teljast fullnægjandi að lagður sé fram listi yfir 
efnisþætti/innihaldsefni ilmefnalausu efnanna og varanna sem notuð eru við þvotta og þrif. 

 

ALMENN STJÓRNUN 

86. EMAS-skráning (3 stig), ISO-vottun (2 stig) gistiaðstöðunnar í ferðaþjónustu 

Gistiaðstaðan í ferðaþjónustu skal skráð samkvæmt umhverfisstjórnunarkerfi Bandalagsins (EMAS) (3 stig) eða vottuð 
samkvæmt staðlinum ISO 14001 (2 stig). 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram viðeigandi staðfestingu á EMAS-skráningu eða vottun samkvæmt ISO-
staðli 14001. 

87. EMAS-skráning (3 stig) eða ISO-vottun (1,5 stig) birgja 

Að minnsta kosti einn af helstu birgjum eða þjónustuveitendum gistiaðstöðunnar í ferðaþjónustu 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. 

88. Staðfesting á því að undirverktakar uppfylli lögboðnar viðmiðanir (allt að 4 stig) 

Þar sem undirverktaki sér um viðbótarþjónustu varðandi matvæli eða aðstöðu til frístundastarfsemi/líkamsræktar skal sú 
þjónusta vera í samræmi við allar lögboðnar viðmiðanir þessa viðauka sem eiga við um þá sérþjónustu (2 stig fyrir hverja 
tegund þjónustu varðandi matvæli og drykkjarvöru og/eða aðstöðu til frístundastarfsemi og líkamsræktar sem er til staðar í 
gistiaðstöðunni í ferðaþjónustu). 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram viðeigandi gögn um samninga sem hann hefur gert við undirverktaka 
sína varðandi það að undirverktakarnir uppfylli lögboðnar viðmiðanir. 

89. Orku- og vatnsmælar (1 stig) 

Í gistiaðstöðunni í ferðaþjónustu skulu vera viðbótarmælar sem settir eru upp til að safna gögnum um orku- og vatnsnotkun í 
mismunandi starfsemi og/eða orku- og vatnsnotkun véla, t.d. í herbergjum, þvottahúsi og eldhúsi og/eða notkun einstakra 
tækja, s.s. ísskápa, þvottavéla o.s.frv. 

Mat og sannprófun: Umsækjandinn skal leggja fram greinargóða lýsingu á því hvernig þessi viðmiðun er uppfyllt í 
gistiaðstöðunni og greiningu á þeim gögnum sem aflað er (liggi þau fyrir). 
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90. Frekari aðgerðir á sviði umhverfismála (að hámarki 3 stig) 

Annaðhvort 

a) Frekari aðgerðir á sviði umhverfismála (allt að 1,5 stig fyrir hverja aðgerð, að hámarki 3 stig): Stjórnendur 
gistiaðstöðunnar í ferðaþjónustu skulu grípa til aðgerða til að auka vistvænleika hennar, til viðbótar þeim aðgerðum sem 
kveðið er á um í viðmiðunum þessa þáttar eða A-þáttar. Þar til bær stofnun, 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 þess efnis að þessi viðmiðun sé uppfyllt ásamt 
fullnaðarlýsingu á hverri viðbótaraðgerð sem umsækjandi óskar eftir að tillit verði tekið til. 

eða 

b) Veiting umhverfismerkis (3 stig): Gistiaðstaðan í ferðaþjónustu skal hafa hlotið lands- eða svæðisbundið umhverfismerki 
af gerð I samkvæmt ISO-staðli. 

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

 
 

 


