Oplæg til Klima- og miljøprisen til erhvervsvirksomheder
Politisk forankring

Prisen er politisk forankret i Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.

Det politiske og strategiske afsæt




Allerød Kommunes Vision 2030: Tæt på hinanden, tæt på naturen.
Natur-, miljø- og klimapolitik: særligt tema 2 og 3, 4 og 7 og relaterede verdensmål
Erhvervspolitik: indsatsområder 1 og 4 og relaterede verdensmål

Formålet med prisen

At anerkende og hylde en lokal virksomhed eller et lokalt, erhvervsrelateret projekt, der har gjort særlige
indsatser for klima og miljø.
Virksomheden eller projektet skal inspirere til konkrete muligheder og løsninger og være et forbillede for
andre.
Prisen skal skabe synlighed om- og fremme initiativer, der understøtter Allerød Kommunes politiske
arbejde for klima- og miljøindsatsen

Kriterier for tildeling

Prisen uddeles for særlige initiativer, som giver renere teknologi, begrænser forurening, forskønner
kommunen eller som informerer og oplyser til fordel for klima og miljø. Det kan f.eks. være:
 Miljøtiltag i form af ændringer i forbrug af råvarer, vand og energi. Reduktion af lugt-, støj- og
støvgener fra virksomheden. Reduktion i udledninger af miljøfarlige stoffer til naturen gennem
røg, spildevand og affald i øvrigt.
 Klimatiltag i form af reduktion eller effektivisering af virksomhedens forbrug af energi: ændringer
i belysning, varmeforsyning, omstilling til bæredygtig produktion, renere teknologi,
affaldssortering eller genanvendelse af materialer.
Indsatsen skal have et lokalt afsæt og kunne tjene som inspiration for andre.

Indstillingen skal indeholde en beskrivelse af

a) Den særlige miljø eller klimaindsats og resultaterne
b) Virksomhedens- eller projektets lokale tilhørsforhold
c) Forslag til, hvordan casen må tjene som inspiration for andre (f.eks. virksomhedsbesøg, omtale eller
andet)

Hvilke virksomheder kan indstilles til prisen

Alle virksomheder med lokation i Allerød kan indstilles til prisen.
Prisen kan ikke tildeles kommuner og kommunalt ejede selskaber.

Hvem kan indstille til prisen





Alle virksomheder og borgere i Allerød kan indstille til prisen. Allerød Kommune,
brancheorganisationer og erhvervsfremmeaktører kan ligeledes indstille til prisen.
Man kan indstille virksomheder eller erhvervsrelaterede lokale projekter
Man må gerne indstille flere virksomheder eller erhvervsrelaterede projekter
Virksomheder/projekter må gerne indstille sig selv.

Valg af vinder - jury

Hvis de indstillede lever op til kriterierne, kan de blive nomineret til prisen.
 Juryen udpeger den endelige modtager af prisen på baggrund af Forvaltningens screening og
nomineringer af indstillede.
 Juryen består af 2 virksomheder fra Carbon20 udviklingsrådet i Allerød Kommune. Det bestræbes
herudover at tilknytte en ekstern fagperson til Juryen. Juryhvervet går på skift mellem
virksomhederne i udviklingsrådet. Rotationsordningen og rammerne for udpegning m.v. af Jury
besluttes af udviklingsrådet.
 Prisen uddeles ved den årlige nytårskur for erhvervslivet af borgmesteren, som også er formand
for Carbon20 Udviklingsrådet.
 Hvis der et år ikke kan findes en egnet kandidat eller et egnet projekt, så bortfalder årets
Prisoverrækkelse.

Hvad vinder man

Man vinder æren, anerkendelsen, omtale, samt et kunstværk udfærdiget af en lokal kunstner til en værdi af
kr. 5000 kr.

Hvornår bliver vinderen offentliggjort

Offentliggørelse og prisuddelingen finder sted på den årlige nytårskur for erhvervslivet. Første
prisoverrækkelse finder sted ved nytårskuren 2022.
Der åbnes op for indstillinger til efteråret 2021.

