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DOV I STA GRUP PE N
DOVISTA Gruppen består af en række virksomheder, som beskæftiger sig med udvikling, salg og
produktion af facadevinduer og -døre. DOVISTA er en del af VKR Gruppen og opererer gennem
sine virksomheder på det skandinaviske og nordeuropæiske marked.
DOVISTA Gruppens væsentligste samfundspåvirkning relaterer sig til indkøb af råvarer, der
indgår i produktionen af facadevinduer og -døre, herunder særligt sociale forhold og arbejdsforhold blandt leverandører samt miljø- og klimarelaterede påvirkninger. Endvidere er arbejdsforhold
blandt medarbejdere i DOVISTA Gruppens virksomheder et væsentligt område.
DOVISTA tilsluttede sig FN Global Compact i 2016, og denne rapport udgør dermed Gruppens
fjerde Communication On Progress (COP). Rapporten udarbejdes på DOVISTA Gruppe niveau
på baggrund af systematiske indrapporteringer fra Gruppens selskaber og enheder. Rapporten
dækker perioden 1. januar 2019 – 31. december 2019.
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RAPPORTERINGSSTRUKTUR
Under den samlede DOVISTA overskrift: ”Distinctive Brands – Shared Excellence” opererer
DOVISTA Gruppens virksomheder med hver deres selvstændige produktporteføljer, organisationer og markeder. Alle enheder i DOVISTA Gruppen har i kraft af et stærkt fælles værdisæt,
formuleret i ”Mønstervirksomhedsmålsætningen”, et stærkt og indarbejdet fokus på social
ansvarlighed, hvor end den enkelte virksomhed opererer.
Det overordnede ansvar for CSR inden for DOVISTA Gruppen ligger i bestyrelsen for
DOVISTA A/S, men varetages af DOVISTA ledelsen gennem et aktivt ejerskab af Gruppens
selskaber.
Denne rapportering udarbejdes af DOVISTA ledelsen og dækker den samlede DOVISTA Gruppe.
Rapportens indhold baserer sig på systematiske indrapporteringer fra alle Gruppens enheder af
konkrete, målbare fakta og supplerende initiativer og aktiviteter, som beskriver og belyser CSR i
praksis. Systematiske indrapporteringer omkring CSR-forhold har været gennemført i en årrække
og benyttes nu også i forbindelse med opfølgning i forhold til FN Global Compact.

DOVISTA Gruppen
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FN’S GLOBAL COMPACT
Global Compact er verdens største initiativ for at fremme ansvarlighed
og bæredygtighed. Virksomheder og organisationer fra hele verden
har tilsluttet sig initiativet, der arbejder for at efterleve universelle
principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og
antikorruption.

De ti Global Compact principper
Menneskerettigheder
Princip 1:
Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder og
Princip 2:
sikre sig, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne.

Arbejdstagerrettigheder
Princip 3:
Virksomheder bør opretholde organisationsfrihed og effektivt
anerkende retten til kollektiv forhandling,
Princip 4:
støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde,
Princip 5:
støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde, og
Princip 6:
eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.

Miljø
Princip 7:
Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige
udfordringer,
Princip 8:
tage initiativer til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed,
og
Princip 9:
tilskynde udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Antikorruption
Princip 10:
Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder
afpresning og bestikkelse.
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LEDELSESERKLÆRING
DOVISTA er en del af VKR Gruppen, og dermed er principperne omkring at være en Mønstervirksomhed en del af vores DNA. I praksis betyder det, at ansvarlighed og bæredygtighed indgår helt naturligt i vores
måde at arbejde på. Det gør sig gældende for alle vores virksomheder og
funktioner i ind- og udland, og i tillæg hertil har samtlige Gruppens enheder arbejdet dedikeret med fokus på sikkerhed og social ansvarlighed
i årevis.
Tilslutningen til FN Global Compact i 2016 var derfor et helt naturligt
skridt for os, og denne Communication On Progress (COP) er således
den fjerde afrapportering for DOVISTA Gruppen.
Vi ønsker fortsat at strukturere og målrette vores indsatser yderligere
inden for bæredygtighed, og som en del af FN Global Compact ønsker
vi at dele vores indsatser og resultater med vores omverden. Men vi vil
mere end det - vi har derfor truffet den aktive beslutning om i 2020
at formulere og implementere en decideret bæredygtighedsstrategi for
DOVISTA Gruppen. Strategien vil udmøntes i en række processer og
mål samt en fastsat opfølgningsprocedure.
Som virksomhed har vi et klart formuleret ønske om at bringe dagslys og frisk luft ind i menneskers hverdag, og Gruppens medarbejdere
føler en daglig stolthed over, at vores produkter er samfundsnyttige og
medvirker til at nedbringe udledningen af drivhusgasser og behovet
for fossil energi. I alle relevante fora forsøger vi at motivere og påvirke
beslutningstagere, så fremtiden ser flere bygninger, der i højere grad
udnytter vedvarende passiv energi og samtidig sikrer energieffektivitet
i både nybyggeri, renovering og vedligehold af den eksisterende bygningsmasse.
Personligt er jeg således stolt over at være en del af en virksomhed, hvor
ansvarlighed og bæredygtighed er en væsentlig del af vores ambitionsniveau, og med beslutningen om en mere strategisk tilgang til netop
bæredygtighed bliver starten på et nyt årti samtidig markeringen af et
øget fokus på dette vigtige emne.
Jeg ønsker læseren god fornøjelse med DOVISTA Communication On
Progress 2019.

Allan Lindhard Jørgensen
CEO
DOVISTA Gruppen
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VORES TILGANG
Forankring i forretningen
Samfundsansvar og CSR er en naturlig og integreret del af vores forretning og daglige arbejde.
Sådan har det været, siden VKR Gruppens grundlægger Villum Kann Rasmussen allerede
tilbage i 1965 formulerede målsætningen om at blive en ”mønstervirksomhed” – eller med andre
ord en virksomhed, som andre kan se op til. Derfor har det fra virksomhedens start været vores
målsætning for DOVISTA at udvikle og producere samfundsnyttige produkter, samtidig med at
vi bestræber os på at behandle vores medarbejdere, kunder, lokalsamfund og aktionærer bedre end
de fleste andre virksomheder.

Mønstervirksomhed
Mønstervirksomhedsmålsætningen udgør fundamentet og er basis for værdigrundlaget i alle
DOVISTA Gruppens virksomheder. Målsætningen afspejler ambitionen om at opføre sig
ansvarligt og er samtidig essensen af og den overordnede ambition for vores tilgang til socialt
samfundsansvar:

En mønstervirksomhed arbejder med samfundsnyttige produkter og
behandler sine kunder, leverandører, medarbejdere af alle kategorier
og aktionærer bedre end de fleste andre virksomheder.
En mønstervirksomhed indtjener et overskud, der også kan finansiere
vækst og bevare økonomisk uafhængighed.
Villum Kann Rasmussen

Målsætningen er senere fulgt op af en række principper og retningslinjer, som udgør rammen om
arbejdet med social ansvarlighed for DOVISTA Gruppens selskaber.

Ejerforhold
DOVISTA Gruppen er 100 % ejet af VKR Holding A/S, som er fonds- og familieejet.
Langt størstedelen af overskuddet i VKR Gruppens selskaber ledes tilbage til samfundet via fondene THE VELUX FOUNDATIONS (VELUX FONDEN og VILLUM FONDEN). VILLUM
FONDEN og VELUX FONDEN er almennyttige fonde, der støtter forskning, miljø, sociale og
kulturelle projekter i ind- og udland. I 2019 uddelte de to fonde tilsammen ca. 1,3 mia. kr.
Begge fonde er stiftet af civilingeniør Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX A/S
og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø
ind i menneskers hverdag.
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G R UP P ENS TILTAG OG R E S U LTAT E R
MENNESKE- OG ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER
Vi stræber efter at behandle vores kunder,
leverandører, medarbejdere, aktionærer og andre
interessenter mønsterværdigt
DOVISTA Gruppens virksomheder er bredt forankrede i samarbejder og netværk med lokale og
internationale interessenter og indgår i dialog med kunder, leverandører og myndigheder. Med
en udbredt lokal tilstedeværelse har alle virksomheder i Gruppen et ansvar for at bidrage og optræde ansvarligt i alle de sammenhænge, som vi indgår i.
Som producent af facadevinduer og -døre er DOVISTA Gruppens væsentligste risici for at krænke
menneske- og arbejdstagerrettigheder relateret til virksomhedernes leverandørkæde. Det gælder
bl.a. i relation til arbejdsforhold og -sikkerhed samt tvangs- og børnearbejde blandt leverandører.
Vores adfærd og tilgang afspejler altid vores målsætning om at være en mønstervirksomhed. Vi
sætter en høj standard for vores relationer med kunder og interessenter, og vi fremmer en ansvarlig
adfærd i alle samarbejdsforhold. DOVISTA og alle Gruppens virksomheder tolererer hverken børnearbejde eller andre brud på menneskerettigheder, og vi stiller de samme krav og forventninger
til vores underleverandører.
Respekt for det enkelte menneske er et centralt element i vores virksomhedskultur. Vi optræder
ansvarligt på alle niveauer i organisationen, og alle medarbejdere mødes med respekt uanset køn,
alder, race og religion.
I forlængelse heraf har DOVISTA i 2019 vedtaget og påbegyndt implementeringen af en kommunikationspolitik, som baseret på et sæt grundlæggende regler om åbenhed, respekt og gensidig
forståelse danner rammen for en stærk fælles kultur.

Code of Conduct, leverandører
Materialeindkøb og samarbejde med underleverandører udgør en betydelig del af DOVISTA
Gruppens forretningsprocesser.
DOVISTA har gennem flere år opereret med en Code of Conduct for leverandører til Gruppens
største enheder. Code of Conduct for leverandører indeholder blandt andet krav om respekt for menneskerettigheder, ret til kollektive forhandlinger, forbud mod tvangsarbejde, forbud mod børnearbejde, forbud mod diskrimination og forbud mod korruption.
DOVISTA har siden 2018 arbejdet målrettet med at udbrede Code of Conduct og har opsat skarpe
kriterier for udvælgelsen af leverandører. Det er således ikke muligt fremadrettet at blive ny leverandør til DOVISTA uden forudgående underskrift af Code of Conduct for leverandører.
Det er stadig hensigten, at Code of Conduct for leverandører skal udbredes til alle Gruppens
enheder med henblik på at sikre en ensartet tilgang til ansvarlighed og bæredygtighed for alle
væsentlige leverandører på tværs af Gruppens enheder. Status ultimo 2019 er, at alle eksisterende
leverandører uden for Europa og 90 % af alle europæiske leverandører af direkte materialer til
vores største fabrikker har underskrevet Code of Conduct.
Vi monitorerer Code of Conduct-compliance for alle leverandører uden for Europa, og vi glæder
os over en fortsat gennemsnitlig compliance-forbedring. Indførelsen af en leverandør-certificering
viser fortsat øget motivation og performance hos leverandørerne. Når en leverandør opnår en performance-vurdering på 90 %, tildeles Code of Conduct-certificering. Totalt set har performance
årligt flyttet sig med et gennemsnit på 6,8 % fra 74,4 i 2016 til 88,6 i 2019.

2019
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DOVISTA
GRUPPENS
VIRKSOMHEDER

Tolererer ikke børnearbejde eller andre
brud på menneskerettighederne.

Behandler alle medarbejdere med respekt
uanset køn, alder, race og religion.
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Arbejdet med leverandørerne i DOVISTA Kina har været meget succesfuldt, og der
er sket store forbedringer. Status er, at 37 % af leverandørerne nu er tildelt Code of
Conduct-certificering for de gennemførte forbedringer, som omfatter sikkerhedsforanstaltninger ved drift af maskiner, uddannelse af medarbejdere i sikre arbejdsprocedurer, gennemførelse af daglig sikkerhedskontrol etc.

Whistleblowerordning
Ledelsen i DOVISTA besluttede i 2017 at etablere en whistleblowerordning med det
formål at etablere en struktureret adgang for medarbejdere og andre interessenter
til at kunne rapportere ulovlig adfærd etc. Ordningen blev i 2018 etableret inden for
rammerne af den relevante gældende lovgivning.
Vi har sikret, at alle Gruppens virksomheder kommunikerer om whistleblowerordningen, og at der fra samtlige hjemmesider linkes til whistleblowerordningen.
Ved udgangen af kalenderåret 2019 havde der ingen indberetninger været i
whistleblowerordningen.

Ansvarlig organisatorisk adfærd
Vores målsætning er at skabe et motiverende, sundt og sikkert arbejdsmiljø og en
organisation, der optræder ansvarligt i alle forhold.
De væsentligste risici på området for arbejdsforhold blandt Gruppens egne medarbejdere relaterer sig til sikkerhed på arbejdspladsen samt fastholdelse og udvikling
af medarbejdere. Vi har kontinuerligt fokus på at reducere risici for arbejdsulykker
blandt vores medarbejdere. Ligeledes er det nødvendigt for DOVISTA Gruppen at
fastholde, udvikle og tiltrække de bedste medarbejdere for at sikre vores fortsatte
konkurrenceevne og opnåelsen af vores strategiske mål.
I DOVISTA Gruppen er vi mere end 4.500 medarbejdere, og som en naturlig del
af DOVISTAs dagligdag og kultur tilstræber vi, at virksomhedens medarbejdere
løbende udvikler sig gennem uddannelse og dialog. Internt ønsker vi at skabe et
motiverende og lærende arbejdsmiljø. Alle ledere i DOVISTA Gruppen har ansvar for at forholde sig til vigtige sociale og miljømæssige udfordringer. Vi søger til
stadighed at udvikle vores medarbejdere, så de har de nødvendige værktøjer til at
navigere i et omskifteligt miljø både internt og eksternt.
I DOVISTA Gruppens virksomheder arbejder vi aktivt for at sikre et sundt og
sikkert arbejdsmiljø. Vi overholder naturligvis gældende lovgivning og søger med
præventive tiltag at forhindre utilsigtede hændelser. Ud over dette har vi et medansvar for at bidrage til mulighederne for et godt socialt samvær. Der er i de enkelte
virksomheder i vid udstrækning formuleret tilbud, retningslinjer og råd i relation til
velfærd, træning og sociale aktiviteter.

DOVISTA : Distinctive Brands - Shared Excellence
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DOVISTA
GRUPPENS
VIRKSOMHEDER

Arbejder målrettet for løbende at forbedre
sundheden og sikkerheden på arbejdspladsen.

Skaber gode rammer og muligheder for
medarbejdernes personlige og faglige udvikling.

Arbejder positivt for at øge andelen af det
underrepræsenterede køn i virksomhedens
øverste ledelsesorganer og
i virksomheden generelt.
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Fortsat fokus på antallet af arbejdsulykker
Baseret på vores mønstervirksomhedsmålsætning arbejder vi systematisk og målrettet for
at sikre og opretholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø og for at fremme en stærk sikkerhedskultur i alle DOVISTA Gruppens forretningsenheder. Vi arbejder ud fra det overordnede princip,
at det entydigt er ledelsens ansvar at sikre forebyggelse af ulykker og personskader, men at det
samtidig er vores allesammens ansvar at sikre egen og kollegers sikkerhed ved at leve op til alle
de regler og retningslinjer, der er beskrevet på sikkerhedsområdet. Vi ønsker at sikre, at alle
medarbejdere er involverede, trænede og kompetente i sikker adfærd, og at den operationelle
ledelse i alle forretningsenheder følger tæt op på, at forudsætningerne for dette er til stede. Der er
formuleret og implementeret en fælles politik for ”Work Health and Safety”, som dækker samtlige
DOVISTA Gruppens selskaber.
Den overordnede opfølgning på sikkerhed sker, ved at samtlige faktiske arbejdsulykker – både
større og mindre – hver måned gennemgås en for en på møder med deltagelse af DOVISTA Gruppens
øverste ledelse og ledelsen af den enkelte forretningsenhed. Under mødet foretages en konkret
gennemgang af alle skaders omfang og årsag samt korrektive handlinger, for at en tilsvarende
skade ikke gentager sig.
Forretningsenheder med negativ udvikling i forhold til foregående år og/eller i forhold til målsætningen bliver genstand for en særligt detaljeret opfølgning.
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I 2019 har vi fortsat vores intensive bestræbelser på at efterleve vores tilgang om, at een
arbejdsulykke er en for mange. Ud over de konkrete tilfælde, der medfører fravær, er der en række
mindre hændelser, som under kritiske omstændigheder kunne have resulteret i ulykker.
Vi har i 2019 i alle Gruppens enheder fortsat øget vores fokus på at registrere disse ”nærvedulykker”,
fordi der er megen læring at hente her i forhold til at reducere risikoen for egentlige ulykker.

DOVISTA : Distinctive Brands - Shared Excellence
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Den systematiske løbende rapportering og opfølgning på både egentlige arbejdsulykker og
nærvedulykker gennem hele året afstedkommer fortsat konkrete forbedringer og præventive
tiltag - og bidrager samtidig til en generel forståelse af og fokus på, hvilke situationer og forhold,
der indebærer en potentiel risiko.
Målsætning for sikkerhed
Vi har en grundlæggende målsætning om, at arbejdsulykker er uacceptable, og at den langsigtede
målsætning derfor er ingen arbejdsulykker at have. På vejen mod dette ultimative mål har vi de
senere år opereret med en operationel målsætning om hvert år at nedbringe antallet af arbejdsulykker med 25 % i forhold til foregående år. Vi har måttet erkende, at trods konstant fokus, så har
resultatet af indsatsen siden 2013 samlet set ikke helt levet op til vores ambitiøse forventninger og
målsætninger på området. Ikke desto mindre fastholder vi vores langsigtede ambition om helt at
eliminere arbejdsrelaterede ulykker.
Når vi bryder tallene ned og ser på det samlede antal ulykker, så er der en tydelig positiv tendens
på alle koncernens fabrikker, og med undtagelse af en enkelt af vores mindste enheder ser vi en
fortsat positiv udvikling baseret på løbende analyse og læring.
På DOVISTAs største fabrikker i Polen er der stærkt fokus på et sundt og sikkert arbejdsmiljø for
alle medarbejdere. Seneste tiltag er en app til mobiltelefonen, hvor medarbejderne på de enkelte
arbejdsstationer i produktionen let og enkelt kan rapportere utilsigtede forhold og hændelser direkte til HSE organisationen.
Appen er et brugervenligt værktøj i bestræbelserne på at nedbringe antallet af nærvedhændelser
og arbejdsulykker. Med den direkte adgang til HSE organisationen sikrer appen samtidig hurtig
og effektiv respons på de forhold, der bliver rapporteret.
Med appen understreges både ledelsens fokus på sikkerhed, men også den tilgang, at alle ansatte
har et fælles medansvar for at skabe den optimale sikkerhedskultur for kollegerne.
I 2019 er hovedparten af de rapporterede hændelser gået via appen (73 %).

2019
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Diversitet
Det er DOVISTA Gruppens holdning, at andelen af det underrepræsenterede køn i DOVISTA
Gruppens selskabers øverste ledelsesorganer og øvrige ledelsesniveauer skal øges. Ligeledes er det
DOVISTA Gruppens holdning, at vi skal stræbe efter at øge andelen af kvindelige ansatte på alle
niveauer, da dette efter vores vurdering både bidrager til et bedre arbejdsmiljø og ligeledes ofte til
udviklingen i lokalområderne.
I 2019 er der ultimo året 20 % kvindelige medlemmer af DOVISTA Gruppens ledelse. På
ledelsesniveauet med reference til de administrerende direktører i DOVISTA Gruppens selskaber
udgør den kvindelige andel ved udgangen af 2019 43 %, hvilket er en markant stigning fra sidste
års 38%.
Af det samlede medarbejderantal i DOVISTA Gruppen noterer vi os, at den kvindelige andel ved
udgangen af 2019 udgør 34 %, samme niveau som ved udgangen af 2018.
Det er en overordnet målsætning i DOVISTA Gruppen at øge andelen af kvinder i alle ledelses- og
nøglepositioner i Gruppens enheder. Det har således også gennem 2019 været tilstræbt at sikre
kvalificerede kvindelige kandidater i forbindelse med besættelse af ledelses- og nøglepositioner i
DOVISTA Gruppen, men det har samtidig også som altid været kvalifikationer i forhold til stillingens krav, der har været den afgørende faktor. Det er ikke alene til leder- og nøglepositioner,
der har været fokus på kønskvotering. Fra 2014 og frem har DOVISTA iværksat en række tiltag

FORDELING AF KØN - TOTAL
Mænd 66 % (2018: 66 %)
Kvinder 34 % (2018: 34 %)

FORDELING AF KØN - MED REFERENCE TIL ADM. DIREKTØRER
Mænd 57 % (2018: 62 %)
Kvinder 43 % (2018: 38 %)

på et antal fabrikker, som har gjort det muligt for kvindelige medarbejdere at varetage langt størstedelen af jobfunktionerne i virksomheden på lige fod med mænd. Det har i perioden resulteret i
betydelig vækst i andelen af kvinder på disse fabrikker, og helt overordnet er andelen steget fra 28
% i 2014 til 41 % i 2019.
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Måltal for mangfoldighed
DOVISTA A/S og Gruppens selskaber udvælger altid medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer
efter egnethed og kvalifikationer. I DOVISTA A/S er der ved udgangen af 2019 et kvindeligt
og tre mandlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i DOVISTA A/S. Der er ikke
gennem 2019 sket ændringer i sammensætningen af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Gruppens øvrige danske enheder.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen.

Medarbejder – og lederudvikling
De senere år har været præget af omfattende forandringer, hvorfor vi i 2019 for virksomhedens ledende medarbejdere har haft fokus på at udvikle kompetencer inden for forandringsledelse og forandringskommunikation. Desuden foregår der i Gruppens største enheder en systematisk, løbende
uddannelse af ledere samt systematiske uddannelsesaktiviteter for produktionsmedarbejdere
vedrørende sikkerhed på arbejdspladsen. Ligeledes har vi valgt at øge virksomhedens fokus på
bæredygtighed, og i den forbindelse har vi udvalgt to unge talenter, som indgår i et uddannelsesforløb YSIP 2019/2020 under FN Global Compact.

Sundhed og trivsel
I DOVISTA Gruppens enheder gennemføres der flere lokale og virksomhedsspecifikke trivselsmålinger. Det kommer der en række gode tiltag ud af i de enkelte forretningsenheder og i DOVISTA
Gruppen som helhed.
Vi har ganske særligt glædet os over Medarbejderfondens tiltag under overskriften Sund & Sikker
med fokus på et godt indeklimas betydning for sundhed og trivsel.
I DOVISTAs danske enheder støttes der i vid udstrækning op om motionstiltag af forskellig
karakter, herunder også støtte til medarbejdernes deltagelse i større motionsarrangementer.

Medarbejderfonden
Via Medarbejderfonden, som er fælles for alle virksomheder i VKR Gruppen, bestræber vi os på at
gøre en forskel for den enkelte medarbejder. Fonden yder støtte til medarbejdere inden for forskellige
områder, først og fremmest i forbindelse med en ulykkelig hændelse, til børns uddannelse eller til
almennyttige formål i selskabernes geografiske nærhed.
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MILJØ
Miljø- og klimaforhold
Vi tilstræber at reducere DOVISTA Gruppens CO2-fodaftryk og vores generelle påvirkning af
miljøet.

•
•
•
•

Mængden af udledt CO2 pr. produceret enhed er reduceret med ca. 26 % siden 2013.
Det samlede antal producerede enheder er øget med ca. 32 % i perioden 2013 til 2019, fra 2018
til 2019 dog et fald på 2 %.
39 % af DOVISTA Gruppens samlede energiforbrug i 2019 dækkes ved hjælp af træaffald fra
egen produktion.
I de seneste 5 år er mindst 90 % af den samlede affaldsmængde blevet genanvendt.

Bygninger er en af samfundets største energi- og ressourceforbrugere. I takt med udviklingen
mod stadig mere energivenlige boligformer har vi i DOVISTA derfor et medansvar for at bidrage
med løsninger til at reducere energiforbruget i bygninger. Det gør vi ved at prioritere udviklingen
af energieffektive løsninger og ved at indgå i relevante sammenhænge, hvor der arbejdes for at
udvikle nye standarder for bæredygtigt byggeri.
Vinduer og døre fra DOVISTA Gruppens selskaber har de nødvendige energi- og indeklimacertifikater, der er relevante for de markeder, hvor produkterne afsættes. Men det drejer sig om meget
andet end certifikater. For at opnå en positiv effekt for miljø og klima er det væsentligt at udvikle
og fremstille kvalitetsvinduer, der har høj brugsværdi, lang levetid, og som samtidig er fokuserede
på energi- og ressourceforbrug i både produktion, brugsfase og ved genanvendelse eller bortskaffelse. Derfor fortsætter vi udviklingen af vores produkter med dette for øje.
Vi overholder og understøtter både nationale og fælleseuropæiske miljølovgivninger og afsætter de
nødvendige ressourcer, så vi gennem kontinuerlig uddannelse og dialog sikrer, at virksomhedens
medarbejdere hele tiden stræber efter at reducere spild i bred forstand.
Vores udviklingsafdelinger bidrager løbende med forbedringer af funktionalitet, design, isoleringsevne og øvrige egenskaber. Udviklingen tager altid udgangspunkt i de gældende lovkrav og
en intention om at tilstræbe at opfylde de strengeste krav til isoleringsevne.
DOVISTA Gruppens produkter bliver fremstillet på vores egne fabrikker, hvor der foregår en
løbende vurdering og optimering af alle processer for til stadighed at identificere og nedbringe
unødigt spild og energiforbrug. Den del af spildet og affaldet, som ikke umiddelbart kan anvendes i
vores egen produktion, sorteres og sælges til genanvendelse og recirkulation. Øvrige rester sendes
til miljømæssigt forsvarlig bortskaffelse.

2019

Communication on Progress

2019

Gruppens primære risici for at have en negativ påvirkning på miljø og klima er relateret til materialeforbrug, håndtering af materialer - herunder håndtering og genanvendelse af affald - samt
energiforbrug og CO2-udledning forbundet med produktion og transport. Endvidere er en betydelig del af vores klimapåvirkning relateret til vores kunders anvendelse af vores vindues- og
facadeløsninger. Gruppens miljø- og klimapåvirkning er således både relateret til egen produktion, til leverandørers arbejde og til miljø- og klimapåvirkningen af produkterne i brugsfasen.
Derfor arbejder DOVISTA Gruppens selskaber målrettet med vores produkters miljøpåvirkning
i hele deres livscyklus.
Bæredygtighedskampagne
Siden 2015 har VELFAC vist, at 93 % af et VELFAC 200 vindue kan genanvendes. I 2019
videreførte VELFAC dette bæredygtighedsfokus til også at omhandle aktiviteter og elementer,
der indgår i produkter såvel som produktion. Processen blev belyst via kampagner med fokus på
ansvarlig sourcing, holdbarhed, test og levetid samt på, hvordan vi arbejder med bæredygtighed
i hverdagen. Kampagnerne skal således ikke afspejle noget nyt og revolutionerende, men derimod fastslå alle de aktiviteter, som vi har udført gennem mange år, og som alle bærer i samme
retning, nemlig i den retning, der bunder i vinduer for livet.

•

Når vi tester, åbner og lukker vi vores vinduer 20.000 gange, fordi lang levetid er vigtigt i
bæredygtigt byggeri.

Det er en målsætning for alle DOVISTA Gruppens selskaber, at der i produktionen i videst
muligt omfang benyttes træ fra certificerede leverandører. Den samlede andel af træ fra certificerede leverandører udgør i 2019 89 % sammenholdt med 88 % i 2018. For f lere enheder i
Gruppen udgør andelen 100 %.
Det er vores målsætning, at andelen af træ fra certificerede leverandører i de kommende år
skal øges.

•

Med FSC certificeret træ i vores produktion genplanter vi 23 nye træer for hvert træ, vi bruger.
Genplantningen af træer er en af kernerne i FSC-ordningen, hvor formålet er at sikre
ansvarlig skovdrift verden over. FSC er en non-profit organisation, som er internationalt
anerkendt. Et af hovedprincipperne er sporbarhedscertificeringen, der sikrer, at FSC-certificerede produkter sælges med legitime betegnelser, og at der er en rød tråd fra de forvaltede skove til den endelige forbruger. FSC er blandt andet med til at sikre, at der ikke
fældes mere træ, end skoven kan nå at reproducere.
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GRUPPENS
VIRKSOMHEDER

Arbejder systematisk med miljøspørgsmål.

Tilslutter sig standarder og miljøcertificeringer,
når dette er værdiskabende.
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Over de seneste år har vi i DOVISTA prioriteret effektiviseringen af vores distribution ud fra en erkendelse af, at vi dermed kan bidrage til at mindske både energiforbruget og udledningen af CO2. Det står fortsat højt på vores dagsorden at sikre den optimale logistikløsning, og vi tilstræber løbende at optimere hele transportkæden. I 2019 har
vi fortsat arbejdet med at etablere konsolideringsstrukturen i VELFAC, så produkter fra
forskellige fabrikker konsolideres og sammenpakkes, inden den samlede leverance sendes
til kunden. Konsolideringen nedbringer både den interne transport frem mod distributionscentrene og den endelige distribution til kunderne. Målet med dette tiltag er at reducere transportvolumen og dermed også brændstofforbruget., hvor vi ser et potentiale på ca. 15 %. 2019 blev
året, hvor fundamentet for effektivisering blev lagt, og forventningen er at se første resultater af
det forløste potentiale i 2020.
I DOVISTA Gruppens selskaber arbejder vi målrettet med videreudvikling af vores produkter og
produktionsforhold, så miljøpåvirkningen mindskes i hele produktets livscyklus.
Klimaforandringer står som en af vor tids største udfordringer, og i en bæredygtig samfundsomstilling virker behovet for øget ressourcebevidsthed centralt. Begreber som bæredygtigt
byggeri, miljømæssige produktdata, affaldsminimering, genanvendelse og genbrug bliver nye
retningspile i en ansvarlig og langsigtet virksomhedsdrift. For at sikre at vi overholder de europæiske krav, har vi på DOVISTA Gruppens hjemmeside (www.dovista.com) implementeret en
liste over de skadelige stoffer, der ikke accepteres i vores produkter.
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De 17 Verdensmål
DOVISTA efterlever VKR Gruppens CSR politik og har i 2019 gennemført indvirkningsanalyser
inden for områderne menneske- og medarbejderrettigheder, miljø og antikorruption. De enkelte
områder har være genstand for en kritisk vurdering og analyse af mulige indsatser. Der har ikke
været anledning til i DOVISTA A/S at foretage konkrete indsatser som følge af indvirkningsanalysen.
Det er i 2020 hensigten at fortsætte implementeringen af indvirkningsanalyser i Gruppens selskaber.
I 2019 har virksomhedens ledelse besluttet at igangsætte arbejdet med udvikingen af en bæredygtighedsstrategi. Bæredygtighed kommer til at få en central placering i DOVISTA Gruppens
arbejde med strategiske mål for fremtiden.
DOVISTAs bæredygtighedsstrategi forventes at ligge klar i første halvdel af 2020 med henblik på
opstart af implementering i anden halvdel af 2020.
Selv om DOVISTA Gruppen som virksomhed har begrænsede muligheder for at påvirke FN’s 17
Verdensmål, kan og skal vi bidrage, hvor det er relevant og muligt at reducere negativ indvirkning
og samtidig forstærke det positive bidrag til en bæredygtig udvikling.
DOVISTAs bidrag til og indvirkning på Verdensmålene relaterer sig først og fremmest til følgende udvalgte verdensmål:
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DOVISTA
GRUPPENS
VIRKSOMHEDER

Har et skærpet fokus på produktets
levetid – fra produktion til bortskaffelse og genanvendelse.

Anvender råvarer, vand og energi
stadig mere effektivt for at reducere
mængden af affald og
belastningen af miljøet.
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CO2
Det samlede antal producerede enheder i DOVISTA Gruppen er siden 2013 øget med 32 %. I samme periode er
den samlede CO2 udledning faldet med ca. 2 %. Mængden af udledt CO2 pr. produceret enhed er reduceret med
ca. 26 % siden 2013. DOVISTA Gruppen udledte i 2019 samlet ca. 21.371 tons CO2.
Det er vores målsætning, at vi i de kommende år fortsat vil reducere mængden af udledt CO2 per produceret enhed.
Træaffald til varmeproduktion
DOVISTA Gruppens enheder udnytter i videst muligt omfang træaffald fra produktionen til opvarmning af
egne lokaler. I tilfælde, hvor der produceres mere træaffald, end der kan benyttes til egen opvarmning, afsættes
enten overskudsvarme eller overskudstræ til lokale varmeværker. Andelen af det samlede energiforbrug, som
udgøres af træaffald fra egen produktion til opvarmning, kan svinge fra år til år og påvirkes blandt andet
af vejrforholdene det enkelte år. I år har vi fortsat indsatsen med at anvende træaffald til varmeproduktion og har
således opnået en genanvendelsesprocent på 32 %.
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Affald til genbrug/recycling
Det ligger os meget på sinde ved egen drift og aktivitet at reducere miljøpåvirkningen gennem sikring af, at
affald og overskud fra produktionen i videst muligt omgang kan genbruges i forskellige sammenhænge. I 2019
har vi fortsat arbejdet med at sikre en høj genbrugsprocent. Andelen af affald, der genbruges, har gennem de
seneste år ligget på over 90 %, og i 2019 opnåede vi en genbrugsprocent på 90 %. Vi glæder os over det fortsat
høje niveau på eller over 90 %, nu syv år i træk.
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Innovativ udvikling og eksperimenter
I DOVISTA har vi konstant fokus på at optimere vores produkters positive egenskaber. Ved at
investere i innovation og eksperimenter opnår vi hvert år ny indsigt og viden, som er grundlaget for produktudviklingen i DOVISTA Gruppens virksomheder og dermed også vores
fortsatte vækst.
Udviklingsarbejdet er baseret på en tilgang og metode, som stammer fra Villum Kann Rasmussens
konstatering af, at ”én prøve er mere værd end 1.000 ekspertantagelser”. For at udfordre os selv
deltager vi derfor løbende i ambitiøse udviklings- og forsøgsbyggerier, som er igangsat af os selv
eller af førende videns- og forskningsinstitutioner.
Vores produkter udvikles og testes i et løbende samarbejde mellem forretningsenhederne og
DOVISTA Innovation Center. Den viden, der indsamles her, deles på tværs af DOVISTA Gruppen,
så vi sikrer, at ny viden finder anvendelse, hvor det er relevant for at bidrage til bedre løsninger i
byggeriet.
DOVISTA Gruppens selvstændige videns- og formidlingscenter LIVINGlab by DOVISTA har
til formål at udforske potentialer og skabe ny viden om vinduer og døre i nutidens og
fremtidens bygninger. Sammen med frontløbere i byggebranchen og på læreanstalter undersøger
LIVINGlab vinduernes mange anvendelsesmuligheder i praksis. Vi deler vores viden med alle, der
interesserer sig for energispørgsmål - blandt andet gennem udbredt kursusvirksomhed.
Pionerprojekt genanvender vinduer til bæredygtigt byggeri
KRONE har bidraget væsentligt til det prestigefyldte og bæredygtige byggeprojekt Upcycle Studios.
Formålet med projektet var at gentænke og genbruge de eksisterende ressourcer i form af genbrugsmaterialer og spildmaterialer af en høj kvalitet til at bygge nye boliger med. Brugen af disse gennemprøvede materialer har en positiv påvirkning på klimaforandringerne og skaber på samme tid bygninger, der
allerede har karakter fra den spæde start.
Igennem et tæt samarbejde med arkitekten har KRONE leveret vinduer til projektet.
Størstedelen af vinduerne er genbrug af gamle glas, der har siddet i alment boligbyggeri i Nordjylland,
som derefter er blevet bearbejdet på KRONEs fabrik i Nordjylland. Vinduerne er lavet som et dobbelt
lag vinduer med 2 rammer, og de enkelte rammestørrelser er lavet ud fra størrelserne på genbrugsglassene. En stor del af processen bestod derfor i at tilpasse rammerne til de pågældende glasstørrelser
og få dem placeret i byggeriet. De indvendige rammer er lavet af olieret fyrretræ, mens de udvendige
rammer er sortmalet fyrretræ.
Genbrug af vinduer har en CO2 besparelse på op til 97 % på glasset i forhold til at anvende nyt glas.
Videnskabelse og -deling - Bæredygtigt, miljøvenligt byggeri
For at få skabt en byggesektor med mindre miljøbelastning er det afgørende, at der etableres
partnerskaber og netværk, der kan skabe viden, inspirere og sætte retningen for en mere miljøog klimaskånsom byggeindustri. DOVISTAs enhed LIVINGlab har stor viden om disse forhold
og deltager derfor i en række netværk, der skal skabe viden og inspirere og motivere til et mere
bæredygtigt byggeri. DOVISTA deltager aktuelt i bl.a.:
- Green Building Council - Komponent- og materialeudvalg
- Dansk Industri - Specialudvalg for Affald og Ressourcer
- Dansk Industri Byg - Bæredygtighed
- Dansk Industris netværk for Cirkulær Økonomi
- Klimapartnerskaber
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Klimapartnerskab
Regeringen og Folketinget har besluttet, at Danmark skal reducere sit CO2-udslip med 70 %
i 2030, målt i forhold til 1990. Som et af sine initiativer for at nå dette mål har regeringen
indbudt erhvervsliv og civilsamfund til at deltage i 13 klimapartnerskaber.
DOVISTA er her inviteret til at deltage i arbejdsgruppen ”Energieffektivisering i den
eksisterende bygningsmasse”, der over nogle måneder vil arbejde i netværk med en lang række
danske forskere, organisationer og virksomheder om at udpege potentialer, klarlægge barrierer og foreslå områder for regulering. I arbejdsgruppen deltager bl.a. Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Bygherreforeningen, Danske Arkitekter (Danske ARK), Foreningen af
Rådgivende Ingeniører (FRI), Concito, Boligselskabernes Landsforening samt større arkitektog ingeniørvirksomheder.
Arbejdsgruppen forventes at af levere en rapport i starten af 2020.
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DOVISTA
GRUPPENS
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Investerer i eksperimenter, der skaber
innovativ udvikling og bidrager med
ny viden til fremtidens byggeri.

Løbende udvikler nye produkter og
løsninger samt forbedrer de eksisterende.

Afprøver nye forretningsgange, metoder og systemer.
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ANTIKORRUPTION
På baggrund af DOVISTA Gruppens værdisæt, med udgangspunkt
i mønstervirksomhedsmålsætningen, er det af afgørende betydning
for os, at medarbejdere og ledere på alle niveauer i alle Gruppens selskaber forstår og accepterer de etiske og moralske retningslinjer, som
er grundlaget for at kunne drive forretning inden for rammerne af
denne målsætning.
En forretning som DOVISTA Gruppen, der opererer i mange forskellige lande og anvender et større antal underleverandører, vil uundgåeligt være i risikozonen for ufrivilligt at medvirke til korruption
og bestikkelse samt uetisk forretningsadfærd. Antikorruption indgår
som et væsentligt element i vores Code of Conduct for leverandører.
Vi har i 2019 fortsat indsatsen omkring leverandør-compliance, monitorering og certificering af leverandører med forbedrede resultater
år for år.
For at undgå alle former for korruption og bestikkelse og for at støtte
medarbejderne i forståelsen af, hvilken adfærd vi ønsker, har vi formuleret en konkret Antikorruptionspolitik. Denne politik har som
hovedformål at sikre overholdelse af al relevant lovgivning og omfatter blandt andet alle former for korruption, herunder afpresning og
bestikkelse, hvidvask, beskyttelsespenge, gaver og repræsentation. Politikken er tydeligt kommunikeret og implementeret i alle
DOVISTA Gruppens selskaber – ligesom der sker en regelmæssig opfølgning af, at denne politik – på lige fod med de øvrige centrale politikker i DOVISTA Gruppen – er forstået og efterleves.
DOVISTA Gruppen har desuden en Whistleblowerordning, som
giver mulighed for, at medarbejdere og andre parter anonymt kan
indrapportere ved mistanke om uetisk forretningsadfærd. Der har i
2019 ikke været indberetninger under Whistleblowerordningen.

DOVISTA : Distinctive Brands - Shared Excellence

31

DOVISTA
GRUPPENS
VIRKSOMHEDER

Overholder DOVISTA Gruppens
antikorruptionspolitik.

