
 

Juryens motivation – de fem finalister til prisen 
”Virksomheder Uden Affald” 
 
Juryen har voteret og fundet frem til følgende fem finalister i ikke 
prioriteret rækkefølge. 
 
Finalist og vinder: Cheval Blanc Servicerestauranter A/S 
- Virksomheden Cheval Blanc er finalist til prisen ”Virksomheder Uden 
Affald” for deres omfattende og inspirerende indsats til at undgå 
madspild, der kan bruges af mange andre storkøkkener og inspirere 
mange andre virksomheder. Cheval Blanc har en operationel tilgang og 
arbejder systematisk med at veje og dokumentere madspildet. Der 
arbejdes seriøst med en bred vifte af indsatser – både i selve køkkenet og 
hos gæsterne. Cheval Blanc har herigennem opnået imponerende og 
målbare resultater.  
Madspildet i kantiner og storkøkkener udgør årligt 31.000 tons spiselig 
mad. Cheval Blanc har bevist, at de kan reducere madspildet med 
omkring 1/3 samlet set i deres kantiner, og med 0ver 10.000 daglige 
kantinegæster, tager virksomheden vigtige skridt i kampen mod 
madspild.  
 
Kort om virksomheden  
Cheval Blanc driver storkøkkener og kantiner og serverer frokost til over 
10.000 mennesker dagligt. Virksomheden arbejder aktivt med at minimere 
madspild. De har én svanemærket kantine (der er kun to i Danmark) og 
flere med det økologiske spisemærke i sølv og bronze. 
 
Finalist: Gamle Mursten 
- Virksomheden Gamle Mursten er finalist til prisen ”Virksomheder Uden 
Affald”, fordi de forebygger affald gennem genbrug af mursten. Gamle 
Mursten er født som en ressourceoptimerende virksomhed og 
affaldsforebyggelse er et helt bærende element i deres forretningsmodel. 
Det bryder samtidig med traditionel metode til nedrivning og 
nedknusning i branchen. 
 
Kort om virksomheden  
Gamle Mursten renser mursten fra nedrivninger ved hjælp af 
vibrationsteknologi, så de kan genbruges og tilføre æstetik og 
kulturhistorie til nybyggeri. 
 
Finalist: Refurb 
- Virksomheden Refurb er finalist til prisen ”Virksomheder Uden Affald”, 
fordi de har en klokkeklar affaldsforebyggende forretningsmodel – 
nemlig direkte genbrug af elektronik. De har taget hul på et område, som 
i den grad trænger til det. Der er voksende affaldsmængder af 
elektronikskrot, som kræver nye løsninger og tilgange for at løse, og 
potentialet for at skalere Refurbs tilgang er stort.  
 
Kort om virksomheden 
Refurb opkøber, renoverer og videresælger brugt IT-udstyr med garanti og 
returret - til både private, offentlige og til virksomheder. Refurb giver årligt 
nyt liv til omkring 15.000 ellers udtjente computere, telefoner og tablets. 
 
Finalist: Resecond 
Virksomheden Resecond er finalist til prisen ”Virksomheder Uden Affald”, 
fordi de er et interessant bud på en cirkulær og deleøkonomisk 
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forretningsmodel, der løser et behov om hurtig udskiftning af fx kjoler i 
klædeskabet uden at påvirke miljøet. Resecond er en potentiel markant 
bidragsyder til at gøre deling udbredt og helt normalt hos mange 
mennesker, fx via deres nye app. Resecond bidrager til at forlænge 
levetiden på tøjet. 
 
Kort om virksomheden 
Resecond er en deleøkonomisk virksomhed baseret på bytte af kjoler 
gennem abonnement.  Der er to fysiske butikker i Aarhus og København. 
Derudover er der lanceret en app, hvorigennem det er muligt for alle at 
bytte/dele kjoler og andet tøj.  
 
Finalist: Trendsales 
- Virksomheden Trendsales er finalist til prisen ”Virksomheder Uden 
Affald”, fordi de har formået at gøre gensalg af modetøj og accessories til 
en helt naturlig ting hos os danskere. De gør et markant bidrag til at gøre 
køb og salg af brugt tøj tilgængeligt og nemt – og bredt acceptabelt. 
Trendsales giver stort volumen i genbrug af modetøj, og er dermed et 
godt eksempel på en forbrugerorienteret affaldsforebyggende 
forretningsmodel.  
 
Kort om virksomheden 
Trendsales er en online "modebazar" primært med brugt tøj. Trendsales 
har over 800.000 brugere og 1 mio. aktive annoncer. Trendsales estimerer, 
at der blev handlet op imod 2 mio. kilo modevarer sidste år. 
 
Fakta om juryen 
Juryen Miljøministeriets ressourceambassadører Jonas Engberg, IKEAs 
Sustainability Manager, ”Bonderøven” Frank Erichsen, COOPs miljøchef Signe 
Frese, stifter af Stop Spild af Mad Selina Juul, bæredygtighedsaktivist Signe 
Wenneberg og Vigga Svensson, der har stiftet Vigga.us.  

 


