
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søg eller indstil en værdig virksomhed til 

Green Network & Vejle Kommunes  

CSR Environment Prize 2015 

 

Grøn  

forretningsmodel 

Miljøteknologisk 

løsning 

Optimerede 

processer 

Miljøvenligt 

produkt 



 

Green Network og Vejle Kommunes  

CSR Environment Prize 2015 
 

Green Network og Vejle Kommune uddeler CSR Environment Prize 2015 til en virksomhed, der har 

skabt en effektfuld og nyskabende miljøløsning.  

Det kan være en miljøteknologisk løsning, optimerede produktionsprocesser, et miljøvenligt produkt eller en 

grøn forretningsmodel. Den effektfulde og nyskabende miljøløsning er gerne kendetegnet ved flere af de 

nævnte områder. Endelig skal den være på markedet og gerne have udbredelsespotentiale. 

CSR Environment Prize 2015 hylder virksomheder, der gør en ekstra indsats for at integrere bæredygtighed 

som en forretningsdisciplin på lige fod med andre funktioner i virksomheden i målet om skabe bæredygtig 

vækst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indstillinger til CSR Environment 

Prize 2015 er åben! 

I kan enten selv søge prisen eller indstille en 

anden virksomhed, som I mener fortjener at 

vinde. 

Deadline for at indstille en virksomhed til 

prisen er fredag d. 7. august 2015. 

 

Sådan indstiller du din virksomhed 

eller en anden 

På CSR Fondens hjemmeside kan du finde 

ansøgningsskema og bedømmelseskriterier. 

Gå til CSR Environment Prize 2015 på CSR 

Fondens hjemmeside her 

 

HVEM KAN MODTAGE CSR ENVIRONMENT PRIZE? 

Alle virksomheder i Danmark, offentlige som private, kan ansøge om eller indstilles til CSR Environment Prize 

2015, såfremt de har udviklet en effektfuld og nyskabende miljøløsning, der imødekommer relevante 

miljøudfordringer. 

http://csrfonden.dk/csr-awards/csr-prizes/csr-environment-prize.aspx


 

 

 

HVAD KENDETEGNER EN EFFEKTFULD OG INNOVATIV MILJØLØSNING? 

Løsningen er kendetegnet ved en til flere af nedenstående områder.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En grøn forretningsmodel:  

Her kan blandt andet tale om forretningsmodeller, hvor fokus på miljøet er 

et bærende element. Forretningsmodellen kan fx være baseret på cirkulær 

økonomi, industrielle symbioser og/eller livscyklusbetragtninger.  

En miljøteknologisk løsning:  

Her kan være tale om en nyskabende miljøteknologi i form af et produkt 

eller en produktionsmetode, der medvirker til at løse en miljøudfordring. 

Det kan fx være en løsning inden for genbrug af ressourcer, vandrensning, 

klimatilpasning, effektiv affaldshåndtering, bekæmpelse eller reduktion af 

luftforurening og støj, færre kemikalier. 

Optimerede produktionsprocesser:  

Her kan blandt andet være tale om ressourceeffektivisering, 

energioptimering, reduktion af vandforbrug, reduktion af spildevand, 

reduktion af affald, etc. i produktionsprocesser. 

Et miljøvenligt produkt: 

Her kan blandt andet være tale om produkter, som er økologisk produceret, 

eller som ved anvendelse har en mindre påvirkning på mennesker og/eller 

miljøet end konkurrerende produkter. 

 



 

 

BEDØMMELSESKRITERIER FOR CSR ENVIRONMENT PRIZE 

Indstillede virksomheder bedømmes dels ud fra Green Network og Vejle Kommunes kriterier, dels ud fra CSR 

Fondens generelle bedømmelseskriterier.  

Green Network og Vejle Kommunes bedømmelseskriterier: 

- Hvad er løsningens miljøpåvirkning? Hvilke miljøforbedrende effekter har løsningen? Fx ift. 

reduktioner på vand- og energiforbrug ved produktion, mindre materialeforbrug, brug af 

bæredygtige materialer, miljøvenlig adfærd ved forbrug. 

- Er løsningen nyskabende? Er løsningen nytænkende og banebrydende? Hvori ligger det nyskabende 

i løsningen? Er der tale om en nyudvikling eller en videreudvikling af noget eksisterende? 

- Hvad er løsningens værdiskabelse? Bidrager løsningen til øget indtjening eller besparelser for 

virksomheden? Styrker løsningen virksomhedens konkurrenceevne og/eller robustheden i 

virksomheden?    

- Kan løsningen skaleres? Hvad er omfanget løsningens anvendelighed og potentiale for skalering, 

f.eks. eksportmuligheder og andre udbredelsesmuligheder? Hvor anvendelig er løsningen i andre 

brancher/virksomheder/lande? 

CSR Fondens generelle bedømmelseskriterier: 

- Er CSR tiltaget forankret i forretningen og en integreret del af virksomheden på ledelsesniveau? 

- Går CSR tiltaget udover hvad lovgivningen påkræver? 

- Er CSR tiltaget realiseret i praksis? 

- Har CSR tiltaget værdi i forhold til læring og innovation? 

 

Brug for mere information?  

Kontakt Green Networks sekretariat: 

Prisansvarlig: Eva Leth Laursen 

T: 30 15 38 51 

M: ell@greennetwork.dk 

Web: www.greennetwork.dk  

Om Green Network 

Green Network er et medlemsbaseret, non-profit 

erhvervsnetværk, der bidrager til bæredygtig vækst og 

udvikling i danske virksomheder gennem arbejdet med 

samfundsansvar (CSR) som forretningsdisciplin.  

Green Network har eksisteret siden 1994 og har omkring 130 

medlemmer, som tæller både private virksomheder, 

erhvervsorganisationer og kommuner. 

Green Network er medarranger af CSR Awards 2015 i Vejle 

mailto:ell@greennetwork.dk
http://www.greennetwork.dk/

