
Regulativ for uddeling af

HVIDOVRE KOMMUNES MILJØPRIS

§1. Formål og kriterier

Hvidovre kommunes Miljøpris er oprettet til anerkendelse af en særlig indsats indenfor fire hovedtemaer klima, 
miljø, natur og energi. 

Formålet med Miljøprisen er at øge den almindelige interesse for fremtidens klimaudfordringer, et renere miljø, 
et alsidigt dyre- og planteliv og et mindre ressourceforbrug i Hvidovre Kommune. Prisen tilskynder til, at så 
mange som muligt udfører en aktiv indsats inden for de fire hovedtemaer og gør Hvidovre til et attraktivt sted at 
bo for børn, unge og voksne.

Prisvinderen har udført en ekstraordinær indsats, som ligger ud over lovgivningens krav og intentioner, der 
peger fremad og kan bruges / adapteres af andre. Det kan være en særlig indsats for renere teknologi, omstilling 
til bæredygtig produktion, et mindre ressourceforbrug eller implementering af deleøkonomiske 
forretningsmodeller. Det kan være aktiviteter, der på en effektiv, synlig, kreativ og nyskabende måde, har gjort 
klimatilpasning til en del af Hvidovre Kommunes borgeres hverdag.

Projekter eller initiativer med lokal forankring, der kan komme i betragtning, skal opfylde flest mulige af 
følgende kriterier: 

• Løse specifikke klima-  miljø-, natur-, eller energiudfordringer med succes
• Øge bevidstheden og hensynet til klima-  miljø-, natur- eller energiudfordringer blandt en større gruppe 

personer
• Inddrage flere forskellige interessenter, borgergrupper eller skabe netværk
• Have et bæredygtighedselement på tværs af natur, miljø, klima, økonomi, sundhed, kultur og sociale 

faktorer. 

Aktiviteten skal medvirke til: 

• at sikre kvaliteter i omgivelserne af betydning for menneskers hygiejniske og rekreative levevilkår
• at fremme et klimarobust Hvidovre eller medvirke til at fremme et alsidigt dyre- og planteliv i 

kommunen
• at begrænse spild, energi- og resurseforbrug. 

Det kan være konkrete aktiviteter i et lokalområde eller informations- og oplysningsaktiviteter.  

§2. Kandidater

Miljøprisen er en ærespris, som Hvidovre Kommune uddeler hver andet år. 

Prisen kan tildeles virksomheder, institutioner, myndigheder, organisationer, foreninger eller enkeltpersoner, 
hjemmehørende eller boende eller ansatte i en virksomhed eller engageret i en forening eller en institution, der 
har adresse og udfører deres virke i Hvidovre Kommune.



Ansatte i Hvidovre Kommune beskæftiget med administrationen af miljølovgivningen, naturbeskyttelse, 
klimatilpasning eller med driftsvirksomhed i forbindelse hermed samt kommunalbestyrelsesmedlemmer kan 
ikke komme i betragtning ved prisuddelingen. 

§3. Prisen

Hvidovre Kommunens Miljøpris består af en kunstgenstand, frembragt af en lokal kunstner, valgt af kommunens 
kunstindkøbsudvalg. Med prisen følger et diplom med beskrivelse af indsatsen og begrundelsen for tildelingen. 
Prisens samlede værdi må ikke overstige kr. 10.000.

§4. Organisation

Der nedsættes et bedømmelsesudvalg på kommunalbestyrelsens konstituerende møde. Funktionsperioden er 
sammenfaldende med kommunalbestyrelsens valgperiode.

Udvalget sammensættes på følgende måde:

1. Borgmesteren, som er udvalgets formand

2. Formanden for det udvalg, hvorunder miljø-, klima- og naturspørgsmål hører

3. Tre medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen

Fordelingen af de fem medlemmer sker samlet i henhold til den kommunale styrelseslovs regler om 
forholdstalsvalg.

Center for Plan og Miljø er sekretariat for udvalget.

§5. Indstilling af kandidater

Alle, der bor, arbejder eller er foreningsaktive i Hvidovre Kommune, kan indstille andres eller sit eget initiativ til 
Miljøprisen ved at skrive en-to A4 sider, der beskriver et projekt eller et initiativ med oplysninger om 
nyskabende værdier, formål, resultater, målgrupper, samarbejdspartnere, og hvordan projektet eller initiativet 
lever op til formål og kriterier for Miljøprisen.

Indstillingen skal være begrundet med udgangspunkt i de vilkår, som fremgår af regulativet. Indstillingen skal 
redegøre for, hvordan kandidaten eller projektet øger den almindelige interesse i Hvidovre kommune for 
klimatilpasning af kommunen til et vildere vejr, et renere miljø, mere natur og større biodiversitet i byen eller 
tænker regnvand som resurse og fremmer genbrug, begrænser spild, energi- og resurseforbrug. 

Indstillingen fremsendes inden den 1. juni og adresseres til HVIDOVRE KOMMUNES MILJØPRIS, Center for Plan 
og Miljø, Miljøteamet, Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre, e-mail: miljo@hvidovre.dk. Bedømmelsesudvalget 
vurderer inden 1. september de fremsendte indstillinger.

Hvis der er indstillet kandidater, der opfylder betingelserne for tildeling af prisen, gives denne til den udvalgte 
kandidat ved et kommunalt arrangement. Hvis der et år ikke kan findes en egnet kandidat eller et egnet projekt 
bortfalder årets prisoverrækkelse.

§6. Ikrafttræden

Regulativet træder i kraft ved kommunalbestyrelsens vedtagelse.
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