
BÆREDYGT IGHED 
I  ARP-HANSEN 
HOTEL  GROUP



I Arp-Hansen Hotel Group er vi overbevist om, at vores succes mere end 
noget andet bygger på vores værdier. I hjertet af disse handler det om noget så 
simpelt som at opføre sig ordentligt. 

Alle skal behandles ordenligt. Så enkelt er det. Det gælder gæster, samarbejds-
partnere og medarbejdere. 

På et lidt mere overordnet niveau har vi også et ansvar for den planet, vi alle 
lever på. Kloden skal naturligvis også behandles ordentligt.

Det er nu ikke en ny tanke for os. Det er således mere end 10 år siden, at vi 
som den første større hotelkæde tilsluttede os Green Key (turismens inter-
nationale miljømærke), ligesom vi i mange år har brugt en lang række andre 
miljømærker og certificeringer som rettesnor.

Det nye er, at vi nu samler vores ideer og indsatser i en mere fokuseret strategi 
for arbejdet med bæredygtighed i Arp-Hansen Hotel Group. 

Helt kort vil vi være endnu mere ambitiøse på såvel vores egne handlinger 
som i vores valg af samarbejdspartnere. For når man har en størrelse og et er-
hverv som vores, har man mulighed for at virkelig at gøre en forskel, der batter. 
Det er et ansvar, der forpligter. 

Vi kender retningen. Vi har også en række meget konkrete initiativer på vej. 
Dem kan du læse mere om på de følgende sider. 

Vi tror imidlertid ikke, at vi har alle svarene. Med andre ord er gode ideer og 
input mere end velkomne. 

Glæder mig til at tage de næste vigtige skridt sammen med jer.

Dorte Krak
Adm. direktør



Strategi for bæredygtighed
I Arp-Hansen Hotel Group arbejder vi for at fremme og udvikle 
bæredygtig turisme. Det gør vi ved at integrere ansvarligt forbrug 
og produktion i vores virksomhedsdrift. Det gælder i vores valg af 
leverandører og samarbejdspartnere og ikke mindst i vores egne 
handlinger. 

Vi anvender FN’s verdensmål som ledetråd med særlig vægt på 
målene 6, 8 og 12. 

Mål nummer 6 omhandler rent vand og sanitet, hvilket er et nøg-
leområde for ethvert hotel. Samtidig er det et område med stort 
potentiale for at gøre en mærkbar forskel. 

Mål nummer 8 omhandler anstændige jobs og økonomisk vækst. 
Det er ganske enkelt er en del af vores DNA, at vi behandler med-
arbejderne ordentligt, og at vi altid stræber efter udvikling. 

Mål nummer 12 omhandler ansvarligt forbrug og produktion. Det 
er bæredygtighed i essensen og et område, hvor vi positivt kan 
påvirke alle led i værdikæden fra produktion over transport og 
lagervirksomhed til emballering og bortskaffelse. 

Som mere konkret supplement til verdensmålene arbejder vi med 
en række miljømærkninger og certificeringer. De forpligter os 
meget konkret på handlinger, der kan måles og gør en forskel. De 
beskrives andetsteds.

Om FN’s verdensmål

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling udgør 17 konkrete mål 
og 169 delmål. Målene forpligter alle FN’s 193 medlemslande til 
helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre 
god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og 
mere bæredygtig økonomisk vækst. 

Ideen er blandt andet, at virksomheder og organisationer kan 
udvælge de mål, der giver mest mening i netop deres arbejde og så 
via målene få retningslinjer, der kan konkretisere indsatsen. 

I Arp-Hansen Hotel Group har vi som beskrevet ovenfor valgt at 
fokusere på målene 6 (Rent Vand og Sanitet), 8 (Anstændige Job 
og Økonomisk Vækst) samt 12 (Ansvarligt Forbrug og Produk-
tion). Det er her, at vi føler, at vi ift. vores arbejde kan gøre den 
største og mest mærkbare forskel. I takt med, at vi høster erfaringer 
og bliver inspireret af andres brug af målene, er det muligt, at vi 
supplerer med yderligere mål.



MILJØMÆRKNINGER
OG

CERT IF ICER INGER

OEKO-TEX® STANDARD 100
Verdens førende mærkning for tekstiler og tekstillignende produkter. Sikrer, at 
alle komponenter af et mærket produkt er testet for skadelige stoffer. Bygger på en 
standard, som er langt mere omfattende end lovgivningen i Danmark og EU og er 
derfor i fin tråd med vores ambitionsniveau. Al Arp-Hansen Hotel Group’s linned, 
håndklæder, bademåtter etc. er OEKO-TEX® certificeret.

Rainforest Alliance
Rainforest Alliance er en international nonprofitorganisation, der arbejder i 
krydsfeltet mellem forretning, landbrug og skove for at skabe en verden, hvor 
mennesker og natur trives sammen. Rainforest Alliancen har til formål at beskytte 
skove og biodiversitet og fremme rettighederne og forbedre levekårene for bønder 
på tværs af verden. Hos Arp-Hansen Hotel Group er alt vores kaffe certificeret med 
Rainforest Alliance og er økologisk.

Det Økologiske Spisemærke
Det Økologiske Spisemærke er et tillæg til Ø-mærket. Det viser, hvor stor en del 
af spisestedets føde- og drikkevarer, der er økologiske. Mærket fås i tre varianter: 
Guld, Sølv og Bronze. Det er vores ambition, at de fleste hoteller skal rykke en 
kategori op. 



Green Key
Green Key er den internationale turismes mest udbredte miljømærke. For at kunne 
benytte mærket, skal man leve op til en række skrappe miljøkrav på tværs af 13 om-
råder som fx energi- og vandforbrug. I Danmark har vi valgt at have de strammeste 
kriterier blandt alle Green Key landene. Arp-Hansen Hotel Group var den første 
større hotelkæde, der tilsluttede sig ordningen. Det skete i 2009.

FSC (Forest Stewardship Council®) 
FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. Mærket sik-
rer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig 
er FSC en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der 
arbejder i skoven, er uddannede og får ordenlig sikkerhedsudstyr og løn. 
I Arp-Hansen Hotel Group bruger vi mærket på toiletpapir, servietter og papir-
håndklæder

Ø-mærket
Ø-mærket er et dansk økologimærke. Med teksten “statskontrolleret økologisk” for-
tæller mærket, at danske statslige myndigheder fører kontrol med de virksomheder, 
der sidst har forarbejdet eller pakket produktet. I Arp-Hansen Hotel Group anvender 
vi mærket ift. fødevarer og herunder mejeriprodukter, hvor vi kun mangler godt 5% 
før alle mejeriprodukter er økologiske. Vores kaffe og te er 100% økologiske.

REFOOD
REFOOD mærket er en ordning for virksomheder og organisationer i fødevare- og 
servicesektoren. Mærket fokuserer på at mindske madspild og fremme genanvendel-
se. I Arp-Hansen Hotel Group bruger vi mærket som både målsætning og inspiration 
til konkrete initiativer, der kan mindske madspild samt øge genanvendelse. Ambitio-
nen er, at vi kan mindske spildet med 30% i løbet af de kommende år suppleret med 
øget genanvendelse, blandt andet via samarbejde med velgørende institutioner.  

 

   



Strategiske initiativer
I første omgang har vi valgt at fokusere indsatsen 
på fem strategiske initiativer. I takt med at vi 
indhenter erfaringer og data, er det planen, at 
vi videreudvikler initiativerne. Det kan være, at 
der kommer flere til. Det kan være, at noget ikke 
har givet den ønskede effekt, hvorfor vi gøre 
noget andet. Det vil tiden vise. det eneste vi ved 
med sikkerhed, at vi fortsætter arbejdet med 
bæredygtighed.

Affaldssortering 
Ved at øge fokus på affaldssortering i tre hoved-
grupper sparer vi hundredevis af lastvognsture 
årligt til gavn for såvel klima som lokalmiljøet 
i hjertet af København. Yderligere vil vi kunne 
sende mange ton affald til genanvendelse. Vi sor-
terer allerede i driften, men vil sætte yderligere 
fokus på indsatsen her. Dertil er det ambitionen, 
at vi kan få gæsterne med på at sortere affald på 
værelserne, da vi på den vis kan øge den samlede 
effekt ganske mærkbart.

Fra kildevand til postevand
I Danmark har vi verdens måske bedste poste-
vand. Ved at skifte fra kildevand på plastflasker 
til postevand på papkartoner kan vi reducere 
vores miljøbelastning. Yderligere har vi valgt en 
aftale, hvor vores indkøb er bundet sammen 
med træplantning. Det betyder, at vi med vores 
forbrug årligt bidrager med 3.000 nyplantede 
træer i samarbejde med ©Postevand.

Fra små plasticbeholdere til større beholdere
På alle hotelværelser tilbyder vi sæbe, shampoo, 
lotion m.m. Disse produkter har hidtil været 
tilbudt i små plastflasker beregnet til at dække ét 
ophold. Ved at skifte til større beholdere, forven-
ter vi at kunne reducere plastforbruget med mere 
end 8 ton per år, hvilket er det samme som mere 
end 1.350.000 millioner beholdere. Dette har en 
klima- og miljøgavnlig effekt i alle led fra produk-
tion over transport og lager til renovation.



Øget fokus på Det Økologiske Spisemærke 
Vores ambition er at rykke alle hoteller en kategori op i certificering på Det 
Økologiske Spisemærke. Dette initiativ er blandt andet med til at reducere 
forbruget af kemikalier i landbrugsproduktionen.

Yderligere reduktion af madspild 
Vi tilslutter os REFOOD mærket, hvilket gør, at vi skal iværksætte yderligere 
en række initiativer for at mindske madspild. Det kan være ”nudging”, hvor vi 
med venlig skiltning hjælper gæsterne til at undgå at efterlade hel- og halvfyld-
te tallerkener. Det kan være skift fra buffeter til portionsanretninger. Det kan 
være viderelevering af overskudsmad til velgørende institutioner. 
Alt i alt forventer vi at kunne reducere vores madspild markant, hvilket har 
gavnlig effekt i alle led af værdikæde fra produktion til renovation.

Gode ideer er altid velkomne 
Med vores bæredygtighedsstrategi og konkrete initiativer føler vi, at vi er godt 
på vej. Men det er slet ikke det samme som, at vi ved det hele. Vi har mere en 
million gæster årligt og en lang række dygtige leverandører og samarbejds-
partnere. 

Det er vores håb, at du som gæst eller leverandør vil dele dine ideer os. Det kan 
være, at du på et andet hotel har set en smart løsning, du mener kunne være 
noget for os. Det kan være, at din virksomhed har fundet på noget nyt og smart, 
som du kan se, vi kan have gavn af. Og husk, i arbejdet med bæredygtighed 
gælder det gamle danske mundheld ”Mange bække små, gør en stor å”. 
Med andre ord, er der ikke noget, der er for småt til at komme i betragtning. 

Vi lover, at vi nøje vil vurdere alle forslag, men vi kan ikke garantere, at de bli-
ver til virkelighed. At arbejde med bæredygtighed er et kompliceret puslespil, 
hvor mange forskellige brikker skal passe sammen. 
Har du en god idé, kan du skrive til: sustainable@arp-hansen.dk

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Arp-Hansen Hotel Group består af 
privatejede og centralt beliggende 

hoteller, der omfatter:
Phoenix Copenhagen, 71 Nyhavn 

Hotel, Imperial Hotel, The Square, 
Tivoli Hotel & Congress Center, 

Copenhagen Island, Copenhagen 
Strand, Gentofte Hotel og Wakeup 

Copenhagen Hotels samt vores luksus 
hostel, Steel House Copenhagen.


