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Nu kan elbillister tanke strøm, mens de sover
Oplad elbilen, mens du selv lader batterierne op under dynen i hotelsengen. Small Danish Hotels
indfører i 2020 ladestationer til elbiler på den landsdækkende hotelkædes overnatningssteder.
El-bilister kan fremover roligt tage på Danmarkstur uden at skulle lede længe efter opladere til bilens
batteri. Small Danish Hotels er i fuld gang med installere elbil-ladere på hotelkædens
overnatningssteder, der ligger jævnt fordelt over hele landet. Initiativet er et led i en ny
bæredygtighedsstrategi, som kæden implementerer hen over de kommende år. Small Danish Hotels har
indgået en stor aftale med den hollandske virksomhed EVBox, der er verdens største producent af elbilladere, om at levere elektronikken til kædens medlemmer.
”Vi er på tæerne for at yde vores gæster en individuel, god og grøn service, så det er helt naturligt at
kunne imødekomme elbil-gæsternes behov for at tanke strøm i fremtiden. Det er vores ambition, som
den største hotelkæde i Danmark, at tilbyde den bedste dækning i overnatningsmarkedet for el- og
hybridbiler. Dagens feriegæster og erhvervsrejsende kører ofte lange stræk, og opladningsfaciliteter vil
gøre vores hoteller mere attraktive, ikke mindst for vores udenlandske gæster, som i stigende grad kører
på batterier”, siger Jørgen Christensen, som er direktør i Small Danish Hotels.
Timingen for at sætte strøm til bæredygtighedsinitiativet falder i god tråd med, at salget af el- og
hybridbiler er stærkt stigende i Danmark. Ifølge Danmarks Statistik fordobledes således antallet af
salget af de batteridrevne køretøjer i fjor, og med stigningen udgjorde elbilerne over 2 procent af de
nye biler i 2019 mod under 1 procent i 2018. I Norge er elbilsalget i højere gear, og i 2019 var mere end
40 procent af de solgte biler en elbil. Det har blandt andet haft betydning for hotelejer Michael
Thinggaards beslutning om at støtte den grønne linje og installere elbil-ladere på Hotel Thinggaard, som
en af de første hoteller i kæden.
”Vi har mange norske gæster, som starter deres Danmarkstur i Thy, og det vil være fremtidens krav, at
vi kan tilbyde en opladningsløsning til deres elbiler. Det giver ro for gæsterne til at nyde deres ophold,
når de ikke skal bekymre sig om at få tanket op. Samtidig matcher det hele den grønne linje, vi har lagt
for hotellet, hvor vi arbejder aktivt med blandt andet at begrænse madspil, brugen af plastic og reducere
vandforbruget”, siger Michael Thinggard, som er ejer af Hotel Thinggaard i Hurup, der i april modtager
branchens Green Key certificering.
Small Danish Hotels har investeret et millionbeløb i EVBox’s såkaldte AC opladere, som er på vej ud på
kædens hoteller, kroer og slotte. Ladestationerne vil være tilgængelige for overnattende gæster, men
også indgå i det samlede overblik over opladningsmuligheder i Danmark, så alle kan i princippet tanke
strøm ved opladningsstationen.
28 af kædens hoteller kan allerede tilbyde opladning til elektriske køretøjer, heriblandt Hotel
Thinggaard i Hurup, Benniksgaard Hotel i Gråsten, Nymindegab Kro i Nørre Nebel, Hotel Troense i
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Svendborg og Skjalm Hvide Hotel i Slangerup. Planen er, at alle Small Danish Hotels’ overnatningssteder
skal kunne tilbyde opladningsmulighed inden udgangen af 2020.
Billedtekst: Nu kan du tanke elbilen, mens du selv lader batterierne op under dynen på Small Danish
Hotels’ overnatningssteder. Hotel Thinggaard i Thy har, som de første i kæden, installeret en AC-lader
fra EVBox. Direktør Jørgen Christensen tester udstyret sammen med hotelejer Michael Thinggard.
Foto: Small Danish Hotels.
For yderligere information kontakt venligst Small Danish Hotels’ direktør, Jørgen Christensen, på telefon
+45 21 67 44 55 eller mail jc@smalldanishhotels.dk
For pressebilleder, pressetekster og andre spørgsmål kontakt venligst Tina Baungaard-Jensen hos Small
Danish Hotels’ kommunikationsbureau, By Baungaard, på telefon +45 41 28 10 01 eller mail
tina@bybaungaard.com
Om Small Danish Hotels
Small Danish Hotels er en frivillig landsdækkende kæde med håndplukkede hoteller, kroer, slotte og
herregårde, hvor nøgleordene er den personlige betjening og det gode værtskab. Hotellerne ejes og drives af
selvstændige hotelejere, slotsfruer og krofædre. Small Danish Hotels tilbyder unikt dansk gæstgiveri på
kongelige privilegerede kroer, eventyrlige oplevelser i historiske og naturskønne omgivelser på slotte og
herregårde, trendy boutique- og cityhoteller samt klassiske hoteller ved land, vand og by landet over.
For mere information: www.smalldanishhotels.dk
Om EVBox
EVBox driver bæredygtig mobilitet ved at levere smart og skalerbar opladningsinfrastruktur og
opladningsstyringssoftware til elektriske køretøjer over hele verden. Powered by ENGIE, EVBox har placeret
over 100.000 opladningspunkter i mere end 55 lande. Med bolig-, kommercielle, offentlige og hurtigopladede
løsninger hjælper EVBox med at opbygge en fremtid, hvor hverdagens transport er emissionsfri. For mere
information: www.evbox.com

