Klimatrapport 2014
Hotell Anstalten

Kontaktinformation:

Jens Johansson
jens.johansson@uandwe.se
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Företagsuppgifter
Rosersbergs Slottshotel AB (www.rosersbergsslott.se)
Kontaktperson är Olle Larsson/Jan Berggren
Denna rapport täcker verksamhetsåret 2014
 Antal anställda: 12 personer
 Omsättning:
20,8 MSEK
 Lokalyta:
5 000 kvadratmeter
 Antal logigäster: 6 810
 Antal daggäster: 1 069
Hotell Anstalten ligger i en unik och 1000-årig kulturmiljö, bara minuter från Sigtuna
och Arlanda. Hotellet och dess helt nyrenoverade rum har detaljerna bevarade från
tiden då den majestätiska byggnaden var en anstalt för alkoholister.
Här kan du bo och konferera i en annorlunda miljö och njuta hållbar och närodlad
mat i alkoholisternas gamla matsal som nu är vår restaurang.
Från 2014 beräknar Hotell Anstalten sin klimatpåverkan, skapar en handlingsplan
för att minska påverkan och kompenserar för det som inte går att förändra på kort
sikt. 2014 öppnade Hotell Anstalten i juni så denna rapport täcker en del av året.
Uppgifterna är i många fall uppskattade och ungefärliga då rutiner för mätningar etc
inte varit på plats.

Nyckeltal
Klimatpåverkan totalt
Klimatpåverkan per anställd
Klimatpåverkan per omsatt
MSEK
Klimatpåverkan per
kvadratmeter
Klimatpåverkan per gäst
Energiförbrukning

2014
346

ton CO2e
ton CO2e
ton CO2e
kg CO2e

26,9

kg CO2e*
kwh/kvm
* Beräknad utifrån att daggäst = halv gäst
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Klimatpåverkan
Klimatpåverkan för 2014 har beräknats inom följande områden:





Energianvändning: elektricitet, värme, egna bilar samt gasol
Eventuell förbrukning av köldmedia
Tjänsteresor - flyg & marktransporter
Extern tvätt

Område

Inkluderad i beräkningarna

Uppvärmning

X

Elektricitet

X

Tjänsteresor

X

Arbetspendling
Tjänstefordon

X

Mat
Extern tvätt

X

Byggnation
Inköpt material exkl
mat
Avfallshantering
Städ/rengöring
Transporter/Bud
Övr. leverantörer

Den totala klimatpåverkan är 346 ton CO2e, där den helt dominerande delen av
klimatpåverkan kommer från elanvändningen.
Övrig klimatpåverkan kommer ifrån den externa tvätten och shuttlebussar.
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Hotell Anstalten Klimatpåverkan 2014
Totalt 346 ton CO2e

Elektricitet;
342,0

Egna
Fordon;
3,2
Extern
Tvätt; 1,0

Sammanfattning & Rekommendationer
Hotell Anstalten har under 2013 haft en extremt hög elanvändning och dessutom inte
gjort ett aktivt val kring ursprungsmärkt el. Under 2015 har bergvärme installerats
och val av ursprungsmärkt, förnybar el gjorts. Detta sammantaget kommer att
minska klimatpåverkan drastiskt framöver.

Metod
Alla beräkningar och källor finns i bifogade beräkningsunderlaget
Klimatanalys_HotellAnstalten_2014.xlsx
Beräkningarna följer Greenhouse Gas Protocol, en standard för klimatberäkningar
utvecklad av World Business Council for Sustainable Development.
Emissionsfaktorer är hämtade från erkända källor såsom Naturvårdsverket, DEFRA
(Brittiska Naturvårdsverket) och NTM, Nätverket för Transporter och Miljö samt
från de energibolag som är relevanta.
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