EN ANSVARLIG
PARTNER
Vi forener bæredygtighed og forretning

OKNygaard
Vi arbejder med naturens kræfter
I OKNygaard udtænker og udfører vi dagligt løsninger, der tager
udgangspunkt i naturen og dens behov, samtidig med at vi dokumenterer
den bæredygtighed, vi er med til at skabe.
Fortælling om bæredygtighed i OKNygaard kan rummes i ordet “Naturkraft”.
Vi er nemlig overbevist om, at både ”natur” og ”kraft” ligger gemt i vores
DNA. Vi er stolte af, at vi er med til at levere løsninger, som har en positiv
indflydelse på klimaet, miljøet og menneskers trivsel.
•

Det sikrer vores bæredygtighedsstrategi.

•

Det sikrer vores bæredygtighedscertificering, B Corp.

•

Og det sikrer vores ønske om en balance mellem mennesker, miljø
og merværdi.

Hvem vi er
Vi er 650 mennesker, som til dagligt
arbejder for at gøre en forskel og
udvikle bæredygtige løsninger alle de
steder, hvor vi får mulighed for det.

Hvad vi gør
Som Danmarks førende anlægsgartner
og klimaentreprenør udvikler vi
løsninger, der tilgodeser klima,
mennesker og natur.
Vi anlægger, drifter og klimatilpasser
med fokus på at fremme biodiversitet,
trivsel og vækst.

Vi er ISO certificerede

B Corp-certificering
Fremtidssikrer os og kunderne
Vi er den første B Corp-certificerede anlægsgartnervirksomhed i EU.
Det betyder, at vi lever op til høje standarder for socialt og miljømæssigt ansvar
og vi forpligter os til at gøre en positiv forskel for miljø, samfund, medarbejdere,
kunder og lokalsamfund.
Som B Corp-certificeret tilbyder vi alternative og mere bæredygtige løsninger,
der tilgodeser både naturens og kundernes behov. Eksempelvis nedsætter vi
ressourceforbruget, minimerer CO2-udledning eller øger biodiversiteten.
Flere kunder møder krav om bæredygtighed i leverandørkæden. Gennem B Corpcertificeringen har vi arbejdet systematisk med dokumentation og opfølgning, så
vi leverer gerne informationer om, hvordan vi aktivt arbejder med bæredygtighed.
B Corp er en globalt, anerkendt tredjepartsovervåget certificering, der omfatter
hele vores virksomhed og alle vores ydelser. Den lever op til krav om transparens,
dokumentation, audit og etisk markedsføring.
Når man skal vælge en virksomhed, så vælg en virksomhed, der er
tredjepartscertificeret for et sikkert og troværdigt valg.
Der findes mere end 500 varemærker og certifikater på det danske marked,
men kun de ca. 60 er officielle og anerkendte mærker, dvs. uafhængige og
tredjepartsovervågede. Resten er selvopfundne og ikke underlagt kontrol og
standarder.

Certificering på flere niveauer
Mærker og certificeringer gælder for forskellige niveauer i en virksomhed.
- Jo højere niveau, jo mere omfattende er certificeringen.

Certificering af virksomheden
Bæredygtig ledelse

Certificering af
service / miljøledelse

Certificering
af produkter

ISO 26000

OKNygaard
B Corp-certificeret leverandør
I OKNygaard arbejder vi hver dag for at gøre en forskel
for miljøet, klimaet, vores medarbejdere, vores kunder
og de lokalsamfund, vi operer i. Det er integreret i vores
forretningsmodel, at vi skal have en positiv indvirkning på
vores omgivelser.
B Corp-certificeringen er en blåstempling af vores indsats
og en garanti for, at vi altid arbejder for de bedste løsninger,
både nu og i fremtiden. B’et i B Corp står for ’Benefit for all’
– gavn for alle.
Som kunde er B Corp-logoet en sikker måde at identificere,
at en virksomhed er så bæredygtig, som den påstår.
Der ligger et omfattende arbejde bag for at opnå
certificeringen, og virksomheden skal igennem auditering af
dokumentation hvert 3. år.

B Corp-certificeringen er
tredjepartsovervåget.
Den sikrer, at vi lever
op til kravene om bl.a.
dokumentation, audit og
etisk markedsføring.

Vores services - din garanti
• Vi tilbyder at øge biodiversiteten på
arealer, enten gennem nyanlæg eller
gennem omlægning af driften.
• Vi afsøger muligheden for at udvikle
bæredygtige alternativer, der kan
spare tid, ressourcer, CO2 og økonomi,
eksempelvis ved genanvendelse af
jord og planter.
• Vi har et stærkt elevprogram med
mentorkorps samt uddannelse i læseog skrivefærdigheder. Elever udgør
altid minimum 10 % af den samlede
arbejdsstyrke i OKNygaard. Dermed
fremtidssikrer vi vores arbejdskraft,
som samtidig får vigtig viden om
kunderne og deres behov.

• Vi indgår bæredygtighedsaftaler med
vores leverandører som supplement til
vores samhandelsaftaler - det bidrager
til en stærkere leverandørkæde.
• Vi uddanner egne medarbejdere,
leverandører og samarbejdspartnere i
klimaforandringer, så vi sammen kan
udvikle de grønne løsninger til glæde
for samfundet.
• Vi uddanner klimagartnere og
regnvandskonsulenter for at sikre de
bedst mulige løsninger hos kunderne.

5 områder
Hvor vi gør en forskel
For at opnå B Corp-certificeringen har vi svaret på mere end 1500 spørgsmål
om de aktiviteter og tiltag, vi har for at fremme bæredygtighed inden for de fem
nedenstående områder.
Alle tiltag skal, og kan, selvfølgelig dokumenteres.

Medarbejdere

Lokalsamfund

Vi prioriterer trivsel på og uden for
arbejdspladsen. Det vidner vores
medarbejdertilfredshed på 93% om.

Vi bidrager til social og økonomisk
vækst i lokalsamfundet gennem
jobmuligheder og partnerskaber.

Kunder

Ledelse

Miljø

Vi udvikler bæredygtige
løsninger, der skaber
værdi for både natur og
mennesker.

Vi sikrer god ledelse
gennem vores daglige
praksisser og politikker.
Det skaber tryghed med
faste procedurer.

Vi øger biodiversiteten,
fremmer grønne
løsninger og har fokus på
at reducere vores CO2aftryk.

Bæredygtighed
Er i hjertet af vores forretning

Biler og værktøjer

Lærlinge og elever

Vi konverterer løbende biler og udstyr
til el. Vi har over 55 biler med solceller
på taget, der kan oplade vores mere end
2000 stk. eldrevne håndværktøj.

Vi tager ansvar som arbejdsgiver, bl.a. ved
at ansætte lærlinge og elever, som vi har
stor glæde af. På tværs af organisationen
udvikler vi bæredygtige løsninger.

Vidensdeling

Videreuddannelse

Vi sætter vidensdeling og dialog om
klimaforandringer på dagsordenen, så vi
sammen finder de grønne løsninger, der
bidrager til en bedre fremtid.

Vi uddanner hvert år 25 regnvandskonsulenter
og 35 klimagartnere, som er med til at skabe
fremtidssikre løsninger. Derudover afholder vi
Masterclasses om biodiversitet.

Bæredygtige leverandører
Vi vil sikre en stærk og bæredygtig leverandørkæde. Derfor
skal vores leverandører evalueres på deres aktive arbejde med
bæredygtighed - mennesker, miljø, merværdi og governance.

Scan QR-koden
og se vores
bæredygtige
leverandøraftale

OKNygaard
Naturbaserede løsninger skaber værdi
Ifølge Danmarks Nationalbank bliver boliger, der er placeret i
områder med risiko for oversvømmelse, solgt til 6% mindre end
boliger, der ligger i sikkerhed for vandet
Når vi er med til at sikre et boligområde mod oversvømmelse,
fx gennem LAR- projekter, grønne tage, anlæg på dæk og
store klimaløsninger, så har indsatsen altså en effekt på 6% af
værdien af alle boligerne; for ikke at tale om den tryghed, vi
kan være med til at øge, for de mennesker, som bor i de udsatte
områder.

6 % højere

salgsværdi i
beskyttelse mod
oversvømmelser

Klimatilpasning og biodiversitet går hånd i hånd
Flere kommuner står i et dilemma med at skulle ændre på landskaber for at håndtere
klimaudfordringer som stigende vandmængder – samtidig med at de skal sikre natur og
biodiversitet.
OKNygaard er til stede i 72 ud af 98 kommuner. Her leverer vi merværdi hver dag, fordi vi kan
løse kommunernes dilemma. Gennem vores viden om både klimatilpasning og biodiversitet
leverer OKNygaard løsninger, der skaber trivsel for både mennesker, dyr og natur.

OKNygaard har anlagt Atriumgården
i Scherfig Hus i Carlsberg Byen. Området er
anlagt efter samme principper som en taghave ovenpå en
parkeringskælder. Her fylder klimatilpasning en stor del, bl.a. i
form af etablering af regnbede, der fungerer som forsinkelsesbassiner
ved skybrud.

Bæredygtighedsstrategi
Vi er førende eksperter i naturbaserede løsninger, og
vi arbejder hele tiden på at skabe mere biodiversitet
og større trivsel for naturen og samfundet.

MENNESKER

FREMME TRIVSEL GENNEM ET LOKALT OG
INKLUDERENDE SAMFUNDSENGAGEMENT

MILJØ

OPTIMERE VORES
MILJØMÆSSIGE LEDERSKAB

MERVÆRDI

ØGE BEVIDSTHEDEN OM
KLIMAFORANDRINGER OG STØTTE
INNOVATIVE BÆREDYGTIGE LØSNINGER

1 | UDVIKLE MEDARBEJDERNES
FÆRDIGHEDER OG TRIVSEL FOR AT
SKABE EN ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS
Øge engagementet hvert år for at opnå
en medarbejdertilfredshed på 85%.

4 | REDUCERE VORES KLIMAAFTRYK
Opnå CO2-neutralitet på vores direkte
emissioner, samtidig med at vi
reducerer vores CO2-udledning med
5% hvert år.

7 | SKÆRPE OPMÆRKSOMHEDEN
PÅ KLIMAFORANDRINGER OG
BIODIVERSITET
Uddanne, informere og træne 100%
af alle medarbejdere og involvere
samarbejdspartnere.

2 | ETABLERE PARTNERSKABER MED
LOKALSAMFUNDET
Etablere mindst ét langsigtet
partnerskab i hvert forretningsområde.

5 | OPTIMERE VORES
RESSOURCEANVENDELSE
Bidrage til en cirkulær økonomi ved at
genindvinde 100% af vores have- og
parkaffald, opnå 80% genindvinding
af andet affald, og øge brugen af
genanvendelige materialer.

8 | TILBYDE DE BEDSTE BÆREDYGTIGE
LØSNINGER TIL VORES KUNDER
Granske alle udbud for at kunne tilbyde
eventuelle bæredygtige alternativer.

3 | ØGE JOBMULIGHEDER
Antallet af stillinger øges med 5% om
året til mennesker som er udfordret i
forhold til arbejdsmarkedet.

6 | BESKYTTE, FORBEDRE OG ØGE
BIODIVERSITET
Øge aktiviteter som bidrager positivt
til biodiversitet med 10% hvert år.

9 | FREMME INNOVATIVE LØSNINGER
MED POSITIV INDVIRKNING PÅ
MILJØET
Hvert år uddeles en pris til det mest
innovative og bæredygtige projekt.

1ST
EUROPEAN
B CORP

10 | BLIVE DEN FØRSTE B-CORP CERTIFICEREDE
ANLÆGSGARTNERVIRKSOMHED I EU
Certificeret i 2022.

Tlf. 7021 5400
info@oknygaard.dk
www.oknygaard.dk

