HELE DANMARKS
ANLÆGSGARTNER
– Vi vil sætte dagsordenen for
bæredygtige indkøb

Vores mål er at levere flest
mulige bæredygtige fordele
”OKNygaard vil også i fremtiden være med til at udvikle markedet i en grøn retning. Vi ønsker at bidrage til at skabe bæredygtige grønne byer. Både fordi det
giver en bedre trivsel for alle de mennesker, som bor i byerne, og fordi det samtidig vil være et positivt bidrag til klimakampen og CO2-reduktionen”, siger OKNygaards adm. direktør, Ole Kjærgaard.
Ole Kjærgaard mener, at Danmark bør udnytte behovet for klimaløsninger til at
skabe grønne byrum med fokus på biodiversitet og social sammenhængskraft.
Der mangler ganske enkelt områder, hvor man kan færdes og stresse af. Det
grønne og naturen skal ikke gemmes væk i særlige områder; men integreres
meget mere i bymiljøet.
”Borgerne har talt. Under coronaen har de opsøgt og genopdaget naturen, nogle steder i en så stor grad, at der har været for lidt plads. Nu skal vi have de
offentlige bygherrer og byplanlæggerne til at indfri borgernes ønsker”, lyder
det fra Ole Kjærgaard, som også har store forventninger til udviklingen af biodiverse oplevelser i byerne.

Grøn teknologi og vilje til
samarbejde og udvikling
Vores ambition er klar. Vi vil være dem, der skaber, anlægger og
vedligeholder Danmarks grønne udearealer og byrum. Vi vil være
anerkendt som en bæredygtig virksomhed og Danmarks førende
anlægsgartner og klimaspecialist både lokalt og landsdækkende.
/Ole Kjærgaard, adm. direktør

Behovet for bæredygtige løsninger ses også i de teknologier, som tages i brug
i branchen. I OKNygaard er det bl.a. konvertering til lydsvag el-drift, som ikke
alene giver CO2-reduktioner; men også mulighed for at arbejde uden at forstyrre beboerne i de områder, hvor der arbejdes. Droner, GPS-styring og mobilbaserede løsninger udgør en stadig større del af dagligdagen i den grønne branche.
”Vores mantra er: samarbejde gennem åben dialog og gensidig respekt. Det er
værdier, som er stærkt forankrede i vores kultur. Jeg er overbevidst om, at disse værdier bliver stadig vigtigere i et marked, som har tradition for, at pris og
kvalitet er det eneste, der gælder. Efter min opfattelse er vi en servicevirksomhed, og man kan ikke levere god service, hvis man ikke har fokus på samarbejde og en respektfuld dialog med kunden”, slutter adm. direktør Ole Kjærgaard,
OKNygaard.

Bæredygtigt indkøb

Vi købte for

I OKNygaard har vi valgt at bruge udtrykket
”bæredygtighed” i stedet for ”virksomhedernes sociale ansvar” eller ”CSR”.
Bæredygtigheden er en del af vores måde at drive virksomhed på. Det er en del
af vores adfærd; både som arbejdsgiver, som virksomhed og som en del af det
omgivne samfund - lokalt, nationalt og globalt.
Bæredygtig rentabilitet er et centralt element i denne strategi. Vi vil vise, at
OKNygaard leverer ydelser, der er rentable, har en positiv social effekt og som
er både miljø- og klimavenlige. Vi vil vise, at det ikke er nødvendigt at gå på
kompromis med rentabilitet for at være bæredygtig.
Vi indfører som noget helt nyt en årlig evaluering af samarbejdet med vores
nøgleleverandører. En evaluering som naturligvis har fokus på kvalitet, logistik og prisniveau, men den omfatter også bæredygtighedselementer. I forbindelse med evalueringen har vi et ønske om at få inspiration til en fortsat
udvikling af bæredygtighedsbegrebet. Vi ser frem til leverandørernes input og
forslag, så vi sammen kan bidrage til et bæredygtigt samfund.

”Kan vi som branche pålægge
vores samarbejdspartnere
et bæredygtighedsansvar
og stille krav om fx
social engagement eller
særlige klimaindsatser?”

310 mio. kr. i 2020

434 leverandører stod for de
270 mio. kr.
1.660 leverandører stod for de
40 mio. kr.
Vi har som mål at indgå bæredygtige indkøbsaftaler med vores leverandører

i 2022

Vi vurderer bæredygtighedselementer i alle indkøb. Husk at fortælle os om
din bæredygtighedsindsats, når du afgiver tilbud.

Hvad kan vi forvente af en leverandør?

Spids blyanten ...

MENNESKER

MERVÆRDI

Lever op til dansk overenskomst for området

Har aktiviteter for et bedre klima

Har elever

Tilbyder bæredygtige løsninger

Har en seniorpolitik

Arbejder med eller deltager i partnerskaber med fokus på
teknologisk innovation

Har beskæftigelsesfremmende aktiviteter for mennesker
med en svag tilknytning til arbejdsmarkedet
Arbejder målrettet for at forhindre diskriminering
Har en politik for alkohol og rygning
Gennemfører årlige trivselsmålinger blandt medarbejderne
Har mindst et samarbejde, partnerskab eller lignende med
civilsamfundet

Arbejder med eller deltager i partnerskaber med fokus på proces
innovation
Andet I kan bidrage med
GOVERNANCE
Har en CSR eller Bæredygtighedspolitik
Har politik for konkurrenceforhold

Er arbejdsmiljøcertificeret

Har politik for korruption

Opfylder lovgivningsmæssige krav til maskiner, certifikater og
uddannelse samt tillader OKNygaard at gennemføre audit på
samme niveau som ved en arbejdsmiljø audit

Lever op til menneskerettighederne

Andet I kan bidrage med

Anvender mediation som konfliktløsning

MILJØ

Udarbejder grønt regnskab

CE-mærkning

Andet I kan bidrage med

Leverer altid kemikaliebrugsanvisninger på produkter, hvor
dette kræves

EVALUERING

Oplyser når der findes et recirkuleret eller mere miljøvenligt
alternativ til en bestilt varer
Arbejder for en reduktion af affaldsmængden, fx i form af
recirkulerbar emballage
Arbejder og dokumenterer reduktion af CO2 aftryk
Gør en indsats for at fremme biodiversitet
Er miljøcertificeret
Andet I kan bidrage med

Har en arbejdsmiljøpolitik

Årlig evaluering af samarbejde og bæredygtighed

Vi arbejder målrettet med bæredygtighed og vores ambitioner
er at blive den første B Corp-bæredygtighedscertifiicerede anlægsgartner i Norden.
Som en del af indsatsen har vi udpeget en række områder, som
vi anser for nødvendige for at opretholde et bæredygtigt samarbejde. Alle områder skal kunne dokumenteres.

– Vil du med på holdet?
OKNygaard er en landsdækkende anlægsgartnervirksomhed, som er totalleverandør af udearealer og landskaber. Vi beskæftiger over 500 medarbejdere,
som anlægger og drifter udearealer for kunder, der værdsætter godt arbejde.
Du skal have viljen til at levere den bedste service og en faglig kvalitet, der
skaber det bedste produkt for kunden. Du skal kunne dit kram, du skal være
serviceminded og stolt af dit fag.
Se ledige stillinger her: www.oknygaard.dk/kontakt/job
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Vi samarbejder
om at anlægge
og drifte
fremtidens
grønne byrum.
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Denne tryksag er trykt
med omtanke for miljøet.
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”MÅLET ER ENKELT.
VI VIL VÆRE DE BEDSTE
ANLÆGSGARTNERE I DANMARK.”

