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LÅT ERT HOTELL VÄXA:

UPPNÅ NÄRA NOLLENERGISTANDARD!
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Gå med i neZEH-nätverket
Nätverket ger dig tillgång till den senaste informationen om 
finansiering, lagstiftning, expertråd och tekniska lösningar.
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Energi i framkant för den 
europeiska besöksnäringen

Byggnader står idag för 40% av den totala energiförbrukningen och för 36% av utsläppen 

av växthusgaser i Europa. Att förbättra energieffektiviteten inom detta område ger därför 

stor potential för energibesparingar i Europa.

EU:s medlemsländer bör omfatta EU-direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD recast) 

för att nå 2020-målen genom att utveckla policyer och mätningar för att utveckla  gamla och 

nya byggnader till nära nollenergibyggnader (nZEB).

Projektet nearly Zero Energy Hotels (neZEH) riktar sig till hotell i Europa och uppmuntrar dem att 

uppnå nZEB-standard. Det leder till besparingar på uppemot 50% i hotellens energiförbrukning 

och en betydande minskning av driftskostnaderna.

Vad är ett nära nollenergihotell?*

"För oss är det viktigt att ligga i framkant när det gäller 
energieffektivitet både ur miljösynpunkt och för att locka fler 
kunder."
Björn Jonzon, ägare till Hotell Stora Brännbo i Sigtuna, Sverige

"Vi är stolta över att vara ett neZEH-pilothotell. Genom detta 
initiativ hoppas vi bli ett gott exempel och kunna engagera 
både turister och andra hotellägare att bli mer miljömedvetna." 
Stefania Talaia, ägare av Residence L'Orologio, Italien

"NeZEH-projektet erbjöd oss en möjlighet att ytterligare driva 
vårt miljöengagemang och att nyttja energibidrag vilket blir 
utgångspunkten för allt som händer härnäst: att identifiera och 
analysera problem och föreslå välanpassade lösningar." 
Bernard Faraud, medgrundare av Best Western Hotel Ajaccio 
Amirauté, Frankrike

Låt dig inspireras av neZEH-piloterna
14 hotell i 7 ΕU-länder följer en renoveringplan för att bli nära 
nollenergihotell och sticker ut som goda exempel i Europa.

Lär dig mer om pilotprojekten på 
www.nezeh.eu
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*En nära nollenergibyggnad är en byggnad som innehar väldigt hög

energiprestanda. Den lilla eller nära nollenergi som krävs ska till stor del 

täckas av energi från förnyelsebara källor producerade på plats eller 

i närheten.



Varför bli ett
nära nollenergihotell?

•Minskade drifts- och

underhållskostnader.

•Minskat beroende av

energileverantörer.

•Nyttja olika typer av

möjligheter för

finansiering.

ENERGI

•Stärkt varumärke genom

grön profilering.

•Varumärket blir synligt i

ett nytt marknadssegment, 

på hållbarhetsmarknaden.

•Ökade

konkurrensfördelar.

BRANDING

•Minskat miljö- och
koldioxidavtryck.

•Uppnå uppsatta miljö- 
och hållbarhetsmål.

•Öka gästernas lojalitet
genom att förbättra
boendekomforten och
ge dem en ännu bättre
upplevelse.
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ENERGI-
EFFEKTIVI-

SERING

FÖRNYBARA 
ENERGI-
KÄLLOR

BETEENDE-
FÖRÄNDRING

God praxis för att uppnå 
nära nollenergistandard

Fyra steg mot att bli ett
nära nollenergihotell!
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Använd neZEH:s marknadsföringsmaterial och gå med i nätverket. 
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Bedöm hotellets energiprestanda och identifiera åtgärder som krävs 
för att uppnå nära nollenergistandard.

Använd neZEH:s "Energy Solutions Toolkit". 

Utveckla er affärsplan och lyft fram de mest lämpliga lösningarna för 
energieffektiv teknik och förnybara energikällor för ert hotell. 
Identifiera finansieringsmöjligheter på nationell- och EU-nivå.

Dra lärdom av neZEH-metodiken och ta reda på befintliga verktyg för 
finansiering av storskaliga hotellrenoveringar. Lär dig mer av neZEH-

hotellens  goda exempel.

Ta fram en renoveringsplan och en färdplan för att uppnå nära 
nollenergistandard.

Följ exemplen från föregångarna i neZEH-projektet.
Använd neZEH:s "Training Material".

Informera personal och gäster. Gör dem till ambassadörer för nära 
nollenergihotellkonceptet.
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Minska behovet av uppvärming och kylning

Producera energi från förnyelsebara energikällor 

Öka effektiviteten för befintlig utrustning 

Öka effektiviteten i ert energisystem

Instal lera lämpliga energistyrningsystem

Involvera både personal och gäster, få dem delaktiga

Att vara ett nära nollenergihotell innebär 
att agerar inom 3 huvudområden:

Läs mer på www.nezeh.eu




