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2022
Nettolisten – Green Stay kriterier fase 1
117 Orø Strandcamping ApS, Nørrestængevej 27, 4305 Orø, Denmark
Respondent SB

Summary
Score: 71,43% (400 of max 560 points). Scores by category: Affald: 30/60 = 50%. El og energi: 40/70 = 57%. Klasse A maskiner: 10/10 = 100%. 
Kriterier om information: 50/50 = 100%. Mikroplast: 10/20 = 50%. Miljø tiltag: 30/30 = 100%. Miljømærkede produkter: 40/40 = 100%. Natur og 
dyreliv: 50/70 = 71%. Sprøjtemidler: 50/50 = 100%. Sprøjtemidler og rengøring: 30/30 = 100%. Vandsparende: 60/100 = 60%. Scores by group: 6 
Rent vand og Sanitet: 100/160 = 62%. 7 Bæredygtigt energi: 50/100 = 50%. 12 Ansvarligt forbrug og produktion: 30/60 = 50%. 13 Klimaindsats: 
70/70 = 100%. 15 Livet på land: 150/170 = 88%.

6 Rent vand og Sanitet
Question Category Answer Points
Pladsen skal have vandmåler Vandsparende Godkendt 10
*Der skal være vandsparende armaturer i køkken, baderum og på 
toiletter (max 5 l/min) (minimum 80 %) 

Vandsparende Ikke godkendt 0

*Der skal installeres sensorer eller tidsstyring på vandhaner i fællesrum 
(minimum 80 %) 

Vandsparende Ikke godkendt 0

Hvis pladsen har urinaler, skal disse være vandfrie, med sensor eller 
tidsstyring (minimum 80 %) 

Vandsparende Godkendt 10

*Brusere i baderum skal være vandsparende, med sensorer, med 
tidsstyring eller med literstyring (max 9 l/min) (minimum 80 %) 

Vandsparende Ikke godkendt 0

Toiletter skal være vandsparende toiletter med dobbeltskyl (minimum 
80%) 

Vandsparende Godkendt 10

Wc-cisterner har dobbelt skyl eller skyl på under 6 liter (minimum 80%) Vandsparende Godkendt 10
Pladsen skal udføre tjek mht. utætheder minimum én gang om måneden Vandsparende Godkendt 10
*Hver plads skal aflæse og vurdere vandforbrug minimum én gang om 
måneden 

Vandsparende Ikke godkendt 0

Fordelt på pladsen skal det være muligt at fylde vandunke og vandflasker 
med postevand 

Vandsparende Godkendt 10

*Pladsen skal have opsamling og brug af regnvand til eg. toiletter og 
vanding af haver og græsplæner 

Regnvand Ikke godkendt 0

Minimum 70% af alle rengøringsmidler på pladsen skal være 
miljømærkede 

Sprøjtemidler 
og rengøring

Godkendt 10

Håndlæder, klude og linnede vakses med miljømærkede vaskemidler på 
miljømærkede vaskerier eller i egne maskiner 

Sprøjtemidler 
og rengøring

Godkendt 10

Pladsen skal have faste procedurer angående brug og dosering af 
vaskemidler 

Sprøjtemidler 
og rengøring

Godkendt 10

*Pladsen skal bruge miljømærkede svampe, klude og børster (minimum 
80%) 

Mikroplast Ikke godkendt 0

Pladsen skal reducere brugen af engangsplastik eg. plastikhandsker, 
plastikposer. 

Mikroplast Godkendt 10

* = negative answer # = n/a answer

7 Bæredygtigt energi
Question Category Answer Points
*Pladsen måler sit energiforbrug minimum én gang om måneden og skal 
have tiltag for reducering af dette 

El og energi Ikke godkendt 0

Pladsen skal rapportere på sit forbrug og tiltag hvert år El og energi Godkendt 10
*Udendørs belysning skal være LED med tidsstyring eller skumringsrelæ El og energi Ikke godkendt 0
Belysning på fællesområder (baderum toiletter etc.) skal være styret af 
tidsstyring eller skumringsrelæ 

El og energi Godkendt 10

*Klimaanlæg og ventilation styres efter behov - samt rengøres og 
efterses ud fra de anviste eftersynsintervaller fra producenten 

El og energi Ikke godkendt 0

Når der bygges nyt eller der ændres på systemerne skal energiforbrug 
afregnes efter forbrug hos gæsterne – eg. På hver plads 

El og energi Godkendt 10

Når hytter, værelser, ferielejligheder eller feriehuse i en periode af 
mindst en uge ikke er udlejede, skal køleskabe, varmtvandsbeholdere 
etc. 

El og energi Godkendt 10

Overholdes nyindkøbte maskiner gældende retningslinjer? Klasse A 
maskiner

Godkendt 10

*Anvender pladsen energi (Strøm) fra vedvaredne energikilder Vedvarende 
energi

Ikke godkendt 0
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*Pladsen har helt eller delvist egen vedvarende energiproduktion 
(solvarmeanlæg, solcelleanlæg, biobrændsel, jordvarme eller 
vindmøllestrøm) 

Vedvarende 
energi

Ikke godkendt 0

* = negative answer # = n/a answer

12 Ansvarligt forbrug og produktion
Question Category Answer Points
*Pladsen har en affaldsplan vedrørende sortering og genbrug Affald Ikke godkendt 0
*Affaldssortering på pladsen Affald Ikke godkendt 0
Miljøfarligt affald skal sorteres og opbevares forsvarligt i separate 
beholdere og bringes til godkendte modtageanlæg. 

Affald Godkendt 10

Haveaffald komposteres eller køres på genbrugspladsen Affald Godkendt 10
*Gæsterne skal oplyses om muligheden for at sortere affald - brug af 
tydelige genkendelige skilte og information på flere sprog 

Affald Ikke godkendt 0

Ved nybyg og renovering af bygninger skal man arbejde efter de mest 
miljørigtige principper. 

Affald Godkendt 10

* = negative answer # = n/a answer

13 Klimaindsats
Question Category Answer Points
Miljøpolitik og miljømål skal skrives ind i udviklingsplanen. Miljø tiltag Godkendt 10
Pladsen skal arbejde på at minimere miljøbelastningen af farve-patroner 
og batterier eller aflevere det via kildesortering 

Miljø tiltag Godkendt 10

Pladsen skal optimere på brugen af energi vedrørende udluftning og 
indeklima 

Miljø tiltag Godkendt 10

Til at tørre hænder skal der anvende produkter med mindst mulig 
miljøbelastning 

Miljømærkede 
produkter

Godkendt 10

Pladsen skal anvende miljømærkede eller genbrugs servietter til 
restauranter 

Miljømærkede 
produkter

Godkendt 10

Pladsen skal anvende miljømærkede kaffefiltre og te filtre Miljømærkede 
produkter

Godkendt 10

Pladsen skal anvende miljømærket eller genbrugstoiletpapir Miljømærkede 
produkter

Godkendt 10

* = negative answer # = n/a answer

15 Livet på land
Question Category Answer Points
Pladsen må ikke anvende kemiske eller skadelige ukrudtsmidler Sprøjtemidler Godkendt 10
Pladsen må ikke anvende kunstgødning Sprøjtemidler Godkendt 10
Pladsen skal anvende håndkraft, el-brænder eller andre ikke 
miljøskadelige procedurer til ukrudtsbekæmpelse 

Sprøjtemidler Godkendt 10

Pladsen skal undgå kunstvanding – hvis nødvendigt skal dette ske efter 
solnedgang og før solopgang 

Sprøjtemidler Godkendt 10

Pladsen skal bekæmpe invasive arter (eg. Bjørneklo og rynket rose) Sprøjtemidler Godkendt 10
Pladsen skal have en aktiv indsats og plan for at fremme biodiversitet Natur og dyreliv Godkendt 10
*På pladsen skal der være let tilgængelig information om 
omkringliggende natur og dyreliv 

Natur og dyreliv Ikke godkendt 0

*På pladsen skal der være information om beskyttede og fredede 
naturområder, som for 

Natur og dyreliv Ikke godkendt 0

På pladsen skal der være bygninger, redekasser eller ældre træer til 
ynglende fugle 

Natur og dyreliv Godkendt 10

På pladsen skal der være uforstyrret jordbund eller blade under 
mangeårige buske og træer i hæk/hegn 

Natur og dyreliv Godkendt 10

På pladsen skal der være forslag til gæsterne om naturaktiviteter – både 
indenfor og udenfor pladsen 

Natur og dyreliv Godkendt 10

På pladsen skal der være forslag til gæster om naturbevarende 
aktiviteter 

Natur og dyreliv Godkendt 10

Pladsen skal have tydelig skiltning ved indgang eller i reception omkring 
certificeringen, samt omkring pladsens tiltag og mål. 

Kriterier om 
information

Godkendt 10

Det skal være let at finde information omkring certificeringen og 
pladsens tiltag på virksomhedens online platforme. 

Kriterier om 
information

Godkendt 10

Pladsen skal have tydelig information til gæsterne omkring, hvad disse 
kan gøre i forbindelse med bæredygtighed (affaldssortering, kortere 
bade etc.) 

Kriterier om 
information

Godkendt 10

Personalet skal undervises i og informeres omkring 
bæredygtighedscertificeringen, og hvordan de kan gøre en indsats. 

Kriterier om 
information

Godkendt 10

Pladsens personale skal kunne vejlede gæsterne om certificeringen og 
pladsens indsats. 

Kriterier om 
information

Godkendt 10

* = negative answer # = n/a answer


