Hotell
Hotellnæringen er en bransje som preges av høyt
tempo og mye aktivitet. Det er mange ulike tjenester
som skal utføres – alt fra restaurantdrift til renhold –
og det skal skje med en høy grad av service som
pågår døgnet rundt. Disse aktivitetene i kombinasjon
med stort gjennomtrekk av gjester vil genere avfall
som må håndteres på en ordentlig og helst
bærekraftig måte. .

Mye av avfallet som oppstår i hotellvirksomhet oppstår i kjøkken og restaurant, eks. matavfall,
emballasje i papp, plast, glass og metall, og frityrfett. Avfall fra rengjøring og vedlikehold kan være
rengjøringsmidler og hygieneartikler. Områder som fellesområder, utearealer og kontorer vil også
bidra til flere ulike avfallstyper som hageavfall, tonerkassetter og papir. I tillegg vil vedlikehold som
oppussings- og renoveringsprosjekter medføre ytterligere behov.
En god avfallsløsning kan spare hotellet for både tid, penger og ressurser. Dårlige planlagte
sorteringsløsninger derimot, kan føre til utfordringer som overfylte avfallsdunker og sjenerende
lukt. Dette kan igjen være med på å trekke ned helhetsinntrykket og dermed ødelegge litt av
hotellopplevelsen for gjestene. Utstyret som velges må derfor både være funksjonelt for brukerne
og estetisk slik at det glir inn i omgivelsene. I tillegg må man forholde seg til alle krav som gjelder i
forhold til hygiene og renhold for å oppfylle lovpålagte krav fra myndigheter og andre tilsyn.

Anbefalt utstyr
Alle hoteller er forskjellige, men basert på vår lange erfaring med hotellnæringen har vi satt
sammen en utstyrspakke som fungerer for de fleste enten du er et stort konferansehotell eller et
mindre historisk hotell. Hvis du ønsker ytterligere informasjon eller at vi skreddersyr en løsning for
deg og ditt hotell, ta gjerne kontakt med oss!

Matavfall uemballert

140 liter beholder
10m3

Blandet trevirke

10m3 åpen liftcont

Klar glassemballasje

360 liter beholder

med metall

Blandet papir, papp

Ballpresse

og kartong

Komprimator

Papir til

240 liter beholder

sikkerhetsmakulering

Fett, vegetabilske

200 liter fat

oljer

Fett fra fettutskiller

Suge- og spylebil

Blandet EE-avfall

Innsamlingsvogn for farlig avfall
og EE-avfall

Keramikk og
porselen

240 liter beholder

Flasker, kanner og

800 liter sekk

brett

Klar plastfolie LDPE

240 liter sekk

Farget plastfolie

240 liter sekk

LDPE

Lysstoffrør og

Lysstoffkasse

sparepærer

Batterier

Batterikasse

Rengjøringsmidler

200 liter fat

Spraybokser

200 liter fat

Sortert restavfall

1000 liter

