
Val á gistirýmum 
og fundarstöðum



Þetta skjal er unnið af Umhverfisstofnun til leiðbeininga fyrir 

þáttakendur í Grænum Skrefum sem vilja velja gistirými og

fundaraðstöðu sem uppfylla vandaðar umhverfiskröfur.

Meðal umhverfisvottana og kerfa sem til eru fyrir gistirými 

eru Svanurinn, Evrópublómið, Græni lykillinn, Vakinn og ISO 

14001.Ekki er hægt að setja saman tæmandi lista yfir fyrirtæki 

sem hafa fengið vottun þessara aðila en eftirfarandi lista er 

ætlað að vera leiðbeinandi.

Misjafnt er hvort starfsfólk sjái sjáft um að panta gistingu eða 

þar til gerður aðili haldi utan umslíkt í stofnuninni. Ef starfsólk 

pantar sjálft þarf að kynna fyrir þeim listann oghvetja það til að 

velja umhverfisvottaða gistingu, en annars nægir að sá aðili 

sem heldur utan um pantanir hafi listann og fari eftir honum 

eins oghægt er.

Athugið að þessir aðilar eru einnig oft með viðburðar-

og fundaraðstöðu. Svanurinn er eina kerfið sem vottar

ráðstefnurými sérstaklega en hin kerfin ná yfir allan reksturinn.



Gistirými innanlands

Svanurinn

Lista yfir Svansvottaða gistingu og ráðstefnurými 

má finna á heimasíðu Svansins: 

https://svanurinn.is/vorur-og- thjonusta/

Þann 29. ágúst 2022 voru eftirfarandi gististaðir með

Svaninn:

1. Farfuglaheimilið Laugardal – Reykjavík

2. Farfuglaheimilið Loft – Reykjavík

3. Grand hótel Reykjavík

4. Héraðsskólinn Laugarvatni

5. Hótel Rauðaskriða – Þingeyjarsveit

6. Hótel Eldhestar – Sveitarfélagið Ölfus

7. Hótel Fljótshlíð

Græni Lykillinn

Radisson hótelkeðjan er almennt með Græna lykilinn. 

Þann 29. ágúst 2022 voru eftirfarandi hótel með 

Græna lykilinn:

1. Radisson Blu 1919 Hotel

2. Courtyard by Marriott Reykjavik Keflavik



Gistirými innanlands

Vakinn
Ferðamálastofa rekur gæða- og umhverfiskerfið Vakann. 

Umhverfiskerfið byggir upp á brons - silfur eða gull vottun. 

Umhverfisvottunin tilheyrir gæðakerfinu og þau fyrirtæki

sem vottuð eru af Vakanumhafa að lágmarki fengið

bronsviðurkenningu. Þann 29. ágúst 2022 voru 

eftirfarandi gististaðir með brons – silfur eða gull 

vottun umhverfiskerfis Vakans:

ISO 14001
Ekki er hægt að nálgast tæmandi lista yfir fyrirtæki sem 

hafa fengið umhverfisstjórnunarkerfið sitt vottað samkvæmt 

ISO 14001. Icelandair hotels og Hilton hótelin hafa fengið 

umhverfisstjórnunarkerfi sín vottuð samkvæmt ISO 14001

Hótelin eru meðal annars:

1. Bláa Lónið Silica Hótel - gull

2. Bláa Lónið - The Retreat Hotel - gull

3. Hótel Grímsborgir - brons

4. Hótel Höfn - brons

5. Hótel West - brons

6. Panorama Glass Lodge - brons

1. Alda Hotel Reykjavik

2. Canopyby Hilton Reykjavik City Centre

3. Icelandair Hotel Reykjavík Marina

4. Icelandair Hotel Reykjavík Natura

5. Hilton Reykjavík Nordica

6. Icelandair hótel Akureyri

7. Icelandair hótel Flúðir

8. Icelandair hótel Hamar

9. Icelandair hótel Hérað

10.Icelandair hótel Klaustur

11.Icelandair hótel Mývatn

12.Icelandair hótelVík

13.Reykjavik Marina Residence



Gistirými erlendis

Svanurinn
Svanurinn er aðallega á Norðurlöndunum.Vörulista má finna 

á heimasíðum Svansins í hverju Norðurlandi fyrir sig

– sjá slóðir hér: http://www.nordic-ecolabel.org/.

Scandichótelkeðjaner t.d.meðnæröll hótelinsínSvansvottuð.

Græni lykillinn
Á heimasíðu Græna lykilsins er kort yfir heiminn þar sem 

finna má vottuð hótel: http://www.greenkey.global/.

Radisson hótelkeðjan er með næstum öll hótelin sín vottuð 

samkvæmt Græna lyklinum.

Evrópublómið
Evrópublómið er aðallega í Evrópu. Leitarvél fyrir gististaði 

má finna á heimasíðu Evrópublómsins: 

http://ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites/en

ISO14001
Það eru fjölmargir aðilar sem mega votta umhverfisstjórnunar-

kerfi. Þar af leiðandi er ekki hægt að bjóða upp á góðan lista

af slíkum aðilum. Eitt fyrirtæki sem vottar aðila er bsi, en á 

vefsíðu þeirra er hægt að fá lista yfir hótelkeðjur sem þeir hafa 

vottað. Með því að setja inn leitarorðið „hotel“ í plássið fyrir 

companykemurupplisti yfir 25hótelá ýmsumstöðumí heiminum. 

https://www.bsigroup.com/en-IE/ourservices/

certification/certificate-and-client-directory/

http://www.nordic-ecolabel.org/
http://www.greenkey.global/
http://ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites/en
http://www.bsigroup.com/en-IE/ourservices/
http://www.bsigroup.com/en-IE/ourservices/


Umhverfisvottuð fyrirtæki fyrir fundi og viðburði

Flestir þeir aðilar sem eru með umhverfisvottaða 

gistiþjónustu hafa einnig aðstöðu fyrir viðburði- og fundi. 

Eftirfarandi aðilar eru með annað hvort Svansvottaða

fundaraðstöðu eða eru með Svansvottuð eldhús sem geta 

tekið á móti hópum fyrir viðburði.

1.Kaffitár

2.Sjávarpakkhúsið

3.Harpa

4.Nauthóll

Endurútgáfa 

29.08.2022


