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Kommissorium for Klima- og Miljøprisen  
 

Grønt Forum uddeler hvert år en Klima- og Miljøpris for at præmiere initiativer i Ishøj 

Kommune, der fremmer et bedre klima eller miljø.  

 

Tidligere tildelinger fremgår af bilag 1.  

 

Formål  
 

Klima- og Miljøprisen uddeles for at støtte initiativer og særlige indsatser i Ishøj Kom-

mune, som medvirker til at forbedre klima eller miljø.  

Modtagere af prisen vil kunne anvende den efter eget valg.  

 

Miljøprisen  
 

Miljøprisen er en initiativpris, og kan blandt andet bestå af et kunstværk, en kontant ho-

norering og et diplom samt tilladelse til at anvende prisen i marketing.  

De initiativer og indsatser, der kan begrunde prisen, skal være udover, hvad der kræves i 

henhold til lovgivningen.  

Initiativer og indsatser kan have medvirket til konkret nedbringelse af kommunens 

CO2-udledning eller til at øge den almindelige interesse for klima og miljø. De kan ha-

ve tilskyndet til, at så mange som muligt udfører en aktiv indsats og kan tjene som in-

spiration for andre.  

I de tilfælde, hvor initiativer og indsatser konkret og alene angår CO2-udledning, skal 

disse initiativer og indsatser være forbundet med en nedsættelse af CO2-udledningen i 

forhold til forekomsten af en eventuel tidligere udledning.  

 

Eksempler på initiativer og aktiviteter er angivet i bilag 2.  

 

Proces  
 

Grønt Forum nedsætter en arbejdsgruppe, der har til opgave at udarbejde forslag til an-

nonceringen af Klima- og Miljøprisen.  

I annonceringen indgår:  

- Formål  

- Eksempler på hvilke initiativer og indsatser, der kan komme i betragtning  

- Hvad prisen består af  

- Hvordan der ansøges  

- Hvornår der er ansøgningsfrist  

- Hvem der udvælger modtagere  

- Hvor og hvornår Prisen uddeles  

 

Forslag til modtagere sendes til Ishøj Kommunes Plan-, Bygge- og Miljøcenter.  

 



 

 

 

 

Arbejdsgruppen gennemgår kandidaterne og indstiller begrundet forslag til modtagere 

til Grønt Forum.  

Grønt Forum beslutter ved almindeligt stemmeflerhed, hvilken kandidat, der som vinder 

af prisen, skal indstilles til Klima- og miljøudvalget på samme måde som øvrige priser, 

der uddeles af kommunen. 

Klima- og Miljøudvalget skal indstille de prismodtagere Grønt Forum peger på til Byrå-

dets godkendelse.  

 

Forslag til modtagere skal indeholde en beskrivelse af initiativerne eller aktiviteterne, og 

hvordan de medvirker til et bedre klima og miljø.  

 

Sekretariatet annoncerer kandidaterne på kommunens hjemmeside.  

 

Arbejdsgruppen tager initiativ til eventuel ekskursion og besigtigelse hos potentielle 

modtagere.  

 

Grønt Forums formand meddeler modtagere af prisen Klima- og Miljøudvalgets beslut-

ning  

 

Arbejdsgruppen udarbejder forslag til, hvordan selve prisuddelingen skal foregå.  

 

Arbejdsgruppen udarbejder pressemeddelelse om årets kandidater og prismodtagere.  

 

Hvis der et år ikke kan findes en egnet modtager bortfalder årets prisoverrækkelse.  

 

Interessenter  
 

Prismodtagere skal have adresse i Ishøj Kommune.  

Prisen kan gå til en eller flere kandidater blandt borgere, virksomheder, foreninger, 

kommunale driftssteder og institutioner.  

 

Prisen uddeles af Borgmesteren sekunderet af Grønt Forums formand.  

 

Lokalisering  
 

Resultaterne af initiativer og aktiviteter skal kunne henføres til Ishøj Kommune.  

 

Terminer  
 

Grønt Forum nedsatte en arbejdsgruppe på mødet den 14. februar 2013.  

Arbejdsgruppen indstiller forslag til annoncering af Klima- og Miljøprisen på Grønt Fo-

rums møde den 16. maj 2013.  

Arbejdsgruppen indstiller forslag til kandidater på Grønt Forums møde den 5. september 

2013.  

Klima- og Miljøprisen uddeles årligt.  

 

Økonomi  
 

Den økonomiske ramme for Klima- og Miljøprisen er 10.000 kr.  



 

 

 

 

Bilag 1  

Miljøpris uddelt 2001 til 2008  
Miljøprisen blev 1. gang behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. juni 

2001. Forslaget er efterfølgende tiltrådt af Byrådet.  

Pris er uddelt i perioden 2001 til 2008 til følgende modtagere:  

2001: Landmand Ole Thomsen og hustru Birgitta for at være de første i kommunen, 

som havde omstillet driften af deres 140 tønder land til økologisk drift.  

2002: Corona Packaging A/S/ ved Flemming Krogh for målrettet miljøvenlig drift, især 

ifm affald og støj.  

2003: køkkendamerne i kommunens vuggestuer og integrerede institutioner for deres 

engagement og vedholdenhed i omlægningsprocessen til økologisk mad i institutioner-

ne.  

2004: 2 modtagere: Boligselskabet Vildtbanegård for det årelange arbejde med at for-

bedre miljøforholdene og OL Biler A/S for miljøvenlig drift, herunder især deres nye 

bilvaskeanlæg.  

2005: 2 modtagere: CN-maskiner for deres hurtige indsats mod forurening ved virk-

somheden og Poul Lorenzen for den økologiske ombygning af familiens hus i Ishøj 

Landsby.  

2006: Gunner Grell og hustru Lene Olsen, bestyrer af campingpladsen på Tangloppen, 

for 1. certificering (EU-blomsten) af en campingplads.  

2007: Ebbe Pedersen og Linda Andersen for realiserbart forslag om at etablere et regn-

vandsbassin, som kan aflaste kloaksystemet.  

2008: Salon Care/ ved Indehaver Betina Tofteng for at omstille til ”grøn frisørsalon” 

uden giftige kemikalier.  



 

 

 

 

Bilag 2  
Nedenfor er listet eksempler på initiativer og aktiviteter som kan inspirere til præmie-

ring.  

Minimering af ressourceforbrug  

Indføring af renere teknologi  

Brug af mindre miljøbelastende produkter eller materialer  

Indføring af miljøstyring/- certificering  

Udvikling af produkter som er mindre miljøbelastende ved produktion, brug eller bort-

skaffelse  

Genbrugsinitiativer  

Aktiviteter, der fremmer et miljøvenligt forbrug  

Bedre sortering af affald  

Minimering af affaldsmængder  

Initiativer indenfor oplysning og erfaringsudveksling om miljøvenlige aktiviteter.  

Netværksdannelser af personer og organisationer  

Omlægning af arealer til miljøvenlig drift  

Klima- og miljøvenlig trafik- og færdselsafvikling herunder tryghedsskabende foranstalt-

ninger. 


