
BÆREDYGTIG GRØN LYSEGRØN FAIR

MENNESKER

Lever op til gældende dansk overenskomst for området

Arbejder målrettet for at forhindre diskrimination

Opfylder lovgivningsmæssige krav til maskiner, certifikater og uddannelse

Har en politik for alkohol og rygning

Er arbejdsmiljøcertificeret

Har elever

Gennemfører årlige trivselsmålinger blandt medarbejderne

Har mindst et samarbejde, partnerskab eller lignende med civilsamfundet

Har beskæftigelsesfremmende aktiviteter for mennesker med en svag tilknytning 
til arbejdsmarkedet

Har  en seniorpolitik

Andet I kan bidrage med

Bæredygtig leverandøraftale
November 2021

I OKNygaard har vi valgt at bruge udtrykket “bæredygtighed” i stedet for “virksomhedernes 
sociale ansvar” eller ”CSR”. 

Bæredygtighed er en del af vores måde at drive virksomhed på. Det er en del af vores adfærd; både som arbejdsgiver, som virk-
somhed og som en del af det omgivende samfund – lokalt, nationalt og globalt.

Bæredygtig rentabilitet er et centralt element i vores strategi. Vi vil vise, at OKNygaard leverer ydelser, der er rentable, har en 
positiv social effekt, og som er både miljø- og klimavenlig. Vi vil vise, at det ikke er nødvendigt at gå på kompromis med  ren- 
tabilitet for at være bæredygtig.

Som en del af indsatsen har vi udpeget en række områder, som vi anser for helt nødvendige for, at opretholde et bæredygtigt 
samarbejde. 

Vi har valgt at opdele vores leverandører i 4 bæredygtighedskategorier:

BÆREDYGTIG
GRØN
LYSEGRØN
FAIR

Indsatsområderne fremgår af nedenstående skema, og alle valgte områder skal kunne dokumenteres.

Vi indfører som noget helt nyt en årlig evaluering af samarbejdet med vores nøgleleverandører. En evaluering der naturligvis har 
fokus på kvalitet, logistik og prisniveau, men som også omfatter bæredygtighedselementer.
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Skemaet fortsætter på næste side

Vi arbejder med følgende leverandørkategorier:



BÆREDYGTIG GRØN LYSEGRØN FAIR

MILJØ

CE-mærkning

Leverer altid kemikaliebrugsanvisninger

Leverer EPD på produkter

Har indsats for reduktion af fossilt brændstof

Oplyser når der findes et recirkuleret eller mere miljøvenligt alternativ til en bestilt 
vare

Arbejder med reduktion af CO2 aftryk

Er miljøcertificeret

Udarbejder CO2 regnskab (scope 1, 2, 3)

Gør en indsats for at fremme biodiversitet

Gør en indsats for reduktion af vandforbrug

Arbejder for en reduktion af affaldsmængden, fx i form af recirkulerbar embal-
lage

Medtager eget affald ved leverancer

Arbejder med el-dreven materiel

Stiller miljødata til rådighed for OKNygaard

Andet I kan bidrage med

MERVÆRDI

Har aktiviteter for et bedre klima

Tilbyder bæredygtige løsninger

Arbejder med eller deltager i partnerskaber med fokus på teknologisk innovation

Arbejder med eller deltager i partnerskaber med fokus på procesinnovation

Andet I kan bidrage med

GOVERNANCE

Lever op til menneskerettighederne

Har politik for korruption

Har politik for konkurrenceforhold (prisaftaler, kartel mm.)

Har en arbejdsmiljøpolitik

Har en CSR eller bæredygtighedspolitik

Anvender mediation som konfliktløsning

Udarbejder grønt regnskab

Andet I kan bidrage med

EVALUERING

Årlig evaluering af samhandelsaftle og bæredygtighedsaftale
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Denne aftale om bærdygtigt samarbejde er bilag til den til enhver tid gældende samhandelsaftale mellem parterne og gælder fra 
den i samhandelsaftalen angivne startdato.

Aftalen kan opsiges efter samme retningslinjer, der er aftalt i samhandelsaftalen.

Parterne har valgt, at det bæredygtige samarbejde som minimum opfylder ovenstående grønne markeringer: 

(Sæt kryds)

OKNygaard:

Navn

Dato

Underskrift

Leverandør:

Navn

Dato

Underskrift

BÆREDYGTIG GRØN LYSEGRØN FAIR

Aftalen indgås mellem:
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