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DOVISTA Gruppen består af en række varemærker og virksomheder, der beskæftiger sig med 
udvikling, salg og produktion af facadevinduer og -døre. DOVISTA er en del af VKR Gruppen og 
opererer gennem sine enheder på det skandinaviske og nordeuropæiske marked.
DOVISTA Gruppens væsentligste samfundspåvirkning relaterer sig til indkøb af råvarer, der ind-
går i produktionen af facadevinduer og -døre, herunder særligt sociale forhold og arbejdsforhold 
blandt leverandører, samt miljø- og klimarelaterede påvirkninger tilknyttet produktionen. End-
videre 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 
femte Communication On Progress (COP). Rapporten udarbejdes på DOVISTA Gruppe niveau på 
baggrund af systematiske indrapporteringer fra Gruppens selskaber og enheder. Rapporten dæk-
ker perioden 1. januar 2020 – 31. december 2020.

DOVISTA GRUPPEN
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Til årets redegørelser skal det bemærkes, at virksomheden Snidex AB er udtrådt af  
DOVISTA Gruppen pr. 1. december 2020 og ikke  længere er under DOVISTAs ejerskab.  
Tal fra Snidex er således ikke indregnet i denne årsrapport for 2020, og tidligere års tal er ikke 
tilrettet, da frasalget af Snidex ikke vurderes væsentligt i forhold til DOVISTA Gruppens tal.

Danmark Polen

Sverige

Norge

Storbritannien

Irland
Litauen

GRUPPENS HOVEDAKTIVITETER I EUROPA
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RAPPORTERINGSSTRUKTUR

Under den samlede DOVISTA-overskrift: ”Distinctive Brands – Shared Excellence” opererer 
DOVISTA Gruppens enheder 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 enhed 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 og 
enheder. Denne rapportering udarbejdes af DOVISTA-ledelsen og dækker den samlede DOVISTA 
Gruppe. Rapportens indhold baserer sig på systematiske indrapporteringer fra alle Gruppens en-
heder 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.

2017

4.706

2018

4.613

2019

4.561

MEDARBEJDERANTAL
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Global Compact er verdens største initiativ for at fremme ansvarlighed og bæredygtighed. Virk-
somheder og organisationer fra hele verden har tilsluttet sig initiativet, der arbejder for at efterleve 
universelle principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

FN’S GLOBAL COMPACT

Menneskerettigheder
Princip 1:

Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af  internationalt erklærede menneske-
rettigheder 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 udbredelse af  miljøvenlige teknologier. 

Antikorruption
Princip 10:

Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

De ti Global Compact principper
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DOVISTA er en del af VKR Gruppen, og dermed er principperne omkring at være en mønster-
virksomhed 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 femte afrapportering for DOVISTA Gruppen.
Vi ønsker fortsat at strukturere og målrette vores indsatser 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 i december 2020 vedtaget DOVISTA Group CSR & 
Sustainability Strategy. Strategien, som bl.a. rummer en beslutning om at ville understøtte Paris-
aftalens mål om CO2-reduktioner og en begrænsning af klodens temperaturstigning, vil over de 
næste måneder og år 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 men-
neskers 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 energi- 
effektivitet 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 bæredyg-
tighed er en væsentlig del af vores ambitionsniveau, og med beslutningen om en mere strategisk 
tilgang til netop bæredygtighed er starten på det nye årti, samtidig markeringen af et øget fokus 
på dette vigtige emne.
Jeg ønsker læseren god fornøjelse med DOVISTA Communication On Progress 2020.

LEDELSESERKLÆRING

Allan Lindhard Jørgensen

CEO 

DOVISTA Gruppen
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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 i 1965 
formulerede målsætningen om at blive en ”mønstervirksomhed” – eller med andre ord en virksom-
hed, 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 an-
svarligt og er samtidig essensen af og den overordnede ambition for vores tilgang til socialt sam-
fundsansvar:

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

Ejerforhold
DOVISTA Gruppen er 100 % ejet af VKR Holding A/S, som er fonds- og familieejet. En stor 
del 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 pro-
jekter i ind- og udland. I 2020 uddelte de to fonde tilsammen ca. 1,1 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.

VORES TILGANG

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
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De 17 Verdensmål

DOVISTA efterlever VKR Gruppens CSR politik. Virksomheden gennemførte i 2019 indvirknings- 
analyser inden for områderne menneske- og medarbejderrettigheder, miljø og antikorruption. De 
enkelte områder var genstand for en kritisk vurdering og analyse af mulige indsatser. Der blev 
ikke fundet anledning til at foretage konkrete indsatser som følge af indvirkningsanalysen.
Det var hensigten at fortsætte implementeringen af indvirkningsanalyser i Gruppens enheder i 
2020. Dette arbejde er imidlertid ikke gennemført pga. corona-situationen og skærpede regler for 
møder og rejser.

I 2020 har virksomhedens ledelse vedtaget DOVISTA Group CSR & Sustainability Strategy. 
Bæredygtighed kommer til at få en central placering i DOVISTA Gruppens arbejde med strate-
giske mål for fremtiden.
DOVISTAs bidrag til og indvirkning på Verdensmålene relaterer sig først og fremmest til de 3 
SDG-områder, hvor vi har størst indflydelse og muligheder for at give et aktivt bidrag gennem 
vores virksomhedsdrift. Uden at forsømme andre nødvendige bestræbelser fokuserer DOVISTA 
derfor sit CSR- og bæredygtighedsarbejde på følgende 3 SDG-områder:

FN Verdensmål 3: SUNDHED OG TRIVSEL
DOVISTA arbejder for, at vores produkter og løsninger kan bringe mest mulig dagslys og frisk 
luft ind i folks hverdag – og derigennem understøtte et sikkert og sundt liv og velvære.

FN Verdensmål 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
DOVISTA arbejder for bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.
Vi arbejder miljømæssigt forsvarligt i vores håndtering af kemikalier og yder en indsats for af-
faldsforebyggelse og nedbringelse af affaldsmængder i hele vores produktion og produkternes 
livscyklus. Vi arbejder med dedikerede indsatser for reparerbarhed, lang levetid og mulighed for 
adskillelse og genanvendelse og produkternes naturlige plads i et cirkulært materialeflow.

FN Verdensmål 13: KLIMAINDSATS
DOVISTA arbejder vedvarende på at forbedre vores produkters energimæssige og andre tekniske 
ydeevner, så de kan medvirke til at reducere bygningsbehovet for energi til opvarmning og kun-
stigt lys.
Fra 2020 forpligter vi os også til at reducere vores eget samlede CO2-fodaftryk, så det kan under-
støtte klimamålene i Parisaftalen. 
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MENNESKE- OG ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER

DOVISTA Gruppens enheder er bredt forankrede i samarbejder og netværk med lokale og interna-
tionale interessenter og indgår i dialog med kunder, leverandører og myndigheder. Med en udbredt 
lokal tilstedeværelse har alle enheder 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 an-
svarlig adfærd i alle samarbejdsforhold. DOVISTA og alle Gruppens enheder tolererer hverken 
børnearbejde eller andre brud på menneskerettigheder, og vi stiller de samme krav og forvent-
ninger 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.

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 bør-
nearbejde, 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 at blive ny leverandør til 
DOVISTA Gruppens enheder 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 2020 er, at alle eksisterende 
leverandører uden for Europa og 90 % af alle europæiske leverandører af direkte materialer til 
vores største fabrikker i Polen, Litauen, Sverige og Norge har underskrevet Code of Conduct. Et 
højt niveau, og uændret fra 2019.
Vi monitorerer desuden Code of Conduct-compliance for alle leverandører uden for Europa og kan 
med glæde notere en fortsat gennemsnitlig compliance-forbedring. Når en leverandør opnår en 
performance-vurdering på 90 %, målt bl.a. på de gennemførte forbedringer, som omfatter sikker-
hedsforanstaltninger ved drift af maskiner, uddannelse af medarbejdere i sikre arbejdsprocedurer, 
gennemførelse af daglig sikkerhedskontrol etc., tildeles Code of Conduct-certificering.

Vi stræber efter at behandle vores kunder, 
leverandører, medarbejdere, aktionærer og andre 
interessenter mønsterværdigt

GRUPPENS TILTAG OG RESULTATER



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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Performance-vurderinger er lagt i en fast struktur, som særligt har fokus på følgende områder:
børnearbejde, sundhedsskadelige stoffer, forurening og personlig beskyttelse/sikkerhed. De ud-
valgte fokusområder scores på specifikke parametre i et scoreboard, som løbende monitoreres og 
følges op i direkte dialog og feedback til leverandørerne omkring løbende forbedringer.

Certificering har tydeligt øget motivationen og højnet performance hos leverandørerne.  I 2020 
glæder vi os over fortsat vækst i leverandørernes Code of Conduct-performance, en stigning fra 
88,6 til 94,5, hvilket er største stigning noteret siden 2017. Det flotte resultat betyder også, at per-
formance, totalt set, de seneste år har flyttet sig stabilt i positiv retning med et gennemsnit på 7 % 
årligt fra 74,4 i 2016 til 94,5 i 2020. 

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 fra ordningens opstart sikret, at alle Gruppens enheder kommunikerer om  
whistleblowerordningen, og at der fra samtlige hjemmesider linkes til whistleblowerordningen.
I 2020 har der været flere indberetninger, hvor én indberetning opfyldte kriterierne til videre be-
handling. Sagen er blevet håndteret tilfredsstillende.

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 rela- 
terer 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 med- 
arbejdere for at sikre vores fortsatte konkurrenceevne og opnåelsen af vores strategiske mål.
I DOVISTA Gruppen var vi ved udgangen af 2020 mere end 4.100 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 enheder arbejder vi aktivt for at sikre et sundt og sikkert arbejds- 
miljø. Vi overholder naturligvis gældende lovgivning og søger med præventive tiltag at for- 
hindre utilsigtede hændelser. Ud over dette har vi et medansvar for at bidrage til mulighederne 
for et godt socialt samvær. Der er i de enkelte enheder i vid udstrækning formuleret tilbud, ret-
ningslinjer og råd i relation til velfærd, træning og sociale aktiviteter.
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Corona-virus og ansvarlig organisatorisk adfærd 
2020 har grundet corona-pandemien været et atypisk år, hvor begrebet ”sundt og sikkert ar-
bejdsmiljø” blev tilført en ny dimension. Alle ledelseslag har i den forbindelse stået sammen 
om at etablere en dedikeret kommunikations- og rapporteringsstruktur, klare og tydelige ret- 
ningslinier for alle og ikke mindst at sikre Gruppens medarbejdere og entiteter. Det har betydet 
nye mødestrukturer, mange ansatte som i højere grad har arbejdet fra hjemmearbejdspladser, 
men også markante ændringer i rejsemønstre og fx. kantine- og madordninger. Desuden øgede 
sikkerhedsforanstaltninger med hygiejneråd, værnemidler samt løbende justering af maksimalt 
antal personer, som kan mødes jævnfør gældende nationale lovgivninger. Desuden har Grup-
pens produktionsenheder arbejdet målrettet med at ”forsegle” faciliteterne – ingen eller kun 
begrænset/kontrolleret adgang for eksterne gæster og samarbejdspartnere, samt nødvendige 
ændringer i de interne arbejdsmønstre med henblik på at mindske risikoen for smittespredning. 
Ikke mindst på Gruppens kontor i Kina er der blevet gennemført omfattende sikkerhedsforans-
taltninger, som har rakt ud over de ansatte og også omfattet leverandørleddet samt de ansattes 
familier. I den forbindelse skal det fremhæves, at de nationale og lokale myndigheder i Kina 
løbende både auditerer og certificerer virksomhederne i forhold til deres virus-håndtering, og at 
Gruppens kontor har leveret f lot på alle parametre.
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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 arbejdes der 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 vigtigt at fastslå, at det også er den enkelte medarbejders ansvar at sikre egen og kollegers sik-
kerhed ved at leve op til alle de regler og retningslinjer, der er beskrevet på sikkerhedsområdet. Vi 
ønsker derfor 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 Safe-
ty”, som dækker samtlige DOVISTA Gruppens enheder. I forlængelse af vedtagelsen af Gruppens 
CSR & Sustainability politik i 2020 er det endvidere besluttet, at HSE-arbejdet på gruppeniveau 
fremover forankres ledelsesmæssigt i en Group HSE-rolle.
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 Grup-
pens øverste ledelse og ledelsen af den enkelte forretningsenhed. Under mødet foretages en kon-
kret gennemgang af alle skaders omfang og årsag samt korrigerende handlinger for at forebygge 
en tilsvarende skade. 
Forretningsenheder med negativ udvikling i forhold til foregående år og/eller i forhold til målsæt-
ningen bliver genstand for en særligt detaljeret opfølgning.

I 2020 har vi fortsat vores intensive bestræbelser på at efterleve vores tilgang om, at een arbejds- 
ulykke 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 2020 i alle Gruppens enheder fortsat øget fokus på at registrere disse ”nærvedulykker”, så 
læringen heraf kan forankres og formidles i forhold til at reducere risikoen for egentlige ulykker.
Den systematiske løbende rapportering og opfølgning på både egentlige arbejdsulykker og 
nærvedulykker gennem hele året afstedkommer fortsat konkrete forbedringer og præventive til-
tag - og bidrager samtidig til en generel forståelse af og fokus på, hvilke situationer og forhold, der 
indebærer en potentiel risiko.
Desuden fokuseres der nu også på sygefravær som følge af ulykker. For 2020 var det samlede antal 
fraværstimer i denne kategori 9.875, omregnet til en fraværsprocent på 0,21 %. Det nu øgede fokus 
på dette område vil naturligt medføre et analysearbejde med henblik på at forstå sammenhænge og 
hvilke faktorer, der gør sig gældende for udviklingen på tværs af enhederne.

Målsætning for sikkerhed
Vi har en grundlæggende målsætning om, at arbejdsulykker skal forebygges og undgås, og at den 
langsigtede målsætning derfor er ingen arbejdsulykker at have. På vejen mod dette ultimative mål 
har vi de senere år haft en ambition og målsætning om hvert år at nedbringe antallet af arbejds-
ulykker markant i forhold til foregående år. Vi har måttet erkende, at trods konstant fokus har 
resultatet af indsatsen siden 2013 samlet set ikke levet op til forventningerne. 
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Når vi bryder tallene ned og ser på det samlede antal ulykker, har der trods alt været fremgang 
at måle på en del af Gruppens fabrikker, og med undtagelse af en enkelt af vores mindste enheder, 
som i øvrigt er frasolgt i løbet af 2020, kan vi se, at den noterede fremgang er baseret på løbende 
analyse og læring. Uanset dette må vi desværre konstatere, at til trods for at det samlede antal 
ulykker er gået ned i 2020 sammenlignet med 2019, har der tilsvarende været et lavere antal pro-
duktionstimer, hvorfor vi mod forventning må forholde os til en stigning fra 8,0 til 9,2 ulykker pr. 
mio. arbejdstimer for året. Dette er ikke tilfredsstillende, hvilket er stærkt medvirkende til førom-
talte øgede ledelsesfokus.

På DOVISTAs største fabrikker i Polen er der stærkt fokus på et sundt og sikkert arbejdsmiljø for 
alle medarbejdere. I 2019 introduceredes en app til mobiltelefonen, hvor medarbejderne på de en-
kelte 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. Allerede i 2019 
var dette tiltag en succes, og hovedparten af de rapporterede hændelser viste sig at være gået via 
appen (73 %). I 2020 kan det konstateres, at dette værktøj fortsat skaber værdi, idet indrapporterin-
gerne via appen for året er steget fra 73 % til 75 %.
Indrapporterede hændelser via appen spænder bredt og har bidraget væsentligt til øget fokus på 
bl.a. følgende områder: Security & safety equipment, Fire protection equipment, Methods for work 
and transportation, Storage, Hazardous materials, Environmental hazards og Tools.

ARBEJDSULYKKER* PR. MIO ARBEJDSTIMER (PRODUKTION)
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* Arbejdsulykke defineres i denne sammenhæng som en ulykke, der medfører mere end én dags fravær og er sket i produktionsmiljøet. 
Begge kriterier skal være opfyldt.
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Diversitet
DOVISTA Gruppen ønsker at sikre fokus på diversitet, herunder ligestilling. Det er således fort-
sat en overordnet målsætning i DOVISTA Gruppen at øge andelen af det underrepræsenterede 
køn i alle ledelses- og nøglepositioner i Gruppen, med Erhvervsstyrelsens anbefalinger og måltal 
for øje. Det har derfor gennem 2020 igen været tilstræbt at sikre kvalificerede kvindelige kan-
didater i forbindelse med besættelse af ledelses- og nøglepositioner i DOVISTA Gruppen, men 
det har samtidig også som altid været konkrete kvalifikationer i forhold til stillingens krav, der 
har været den afgørende faktor for ansættelse. DOVISTA Gruppen ledes af Group Management, 
og med udgangen af 2020 er der registreret 20 % kvindelige medlemmer af gruppeledelsen –  
uændret i forhold til 2019. 

Det er ikke alene til leder- og nøglepositioner, der har været fokus på ligestilling. Siden 2014 
har DOVISTA iværksat en række tiltag på et antal fabrikker, som har gjort det muligt for 
kvindelige medarbejdere at varetage jobfunktionerne i virksomheden på lige fod med mænd. 
Det har medført løbende vækst i antallet af kvindelige medarbejdere. For 2020 har der dog i 
forhold til 2019 været et mindre fald i andelen af kvindelige medarbejdere fra 34 % i 2019 til 
32 % i 2020. De umiddelbare analyser indikerer, at dette kan være en konsekvens af corona- 
situationen, hvor familiemønstrene i alle lande på alle måder har været påvirket af nedlukninger 
mv.

FORDELING AF KØN - TOTAL

Mænd 68 % (2019: 66 %)
Kvinder 32 % (2019: 34 %)
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Målsætning for diversitet
DOVISTA A/S udvælger altid medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer efter egnethed og kvali- 
fikationer. I DOVISTA A/S er der ved udgangen af 2020 et kvindeligt og fire mandlige gene- 
ralforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i DOVISTA A/S. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 
et år ad gangen. Der har i 2020 ikke været nyvalg til bestyrelsen, men målsætningen er, at be-
styrelsen senest i 2025 har 2 kvindelige bestyrelsesmedlemmer.

Medarbejder – og lederudvikling
De senere år har været præget af omfattende forandringer i Gruppen, hvorfor vi i 2019 for virksom-
hedens ledende medarbejdere fokuserede på at udvikle kompetencer inden for forandringsledelse og 
forandringskommunikation. Disse kompetencer har vist sig at være vigtige ikke mindst i 2020, hvor 
corona-pandemien og konsekvenserne heraf har medført omfattende forandringer i hverdagen over-
alt i Gruppen.
Normalt foregår der i Gruppens største enheder en systematisk, løbende uddannelse af ledere samt 
systematiske uddannelsesaktiviteter for produktionsmedarbejdere vedrørende sikkerhed på arbejds- 
pladsen. I 2020 har pandemiens omfang medført, at især lederuddannelsesaktiviteter ikke har kunnet 
gennemføres på samme måde som tidligere. 

Sundhed og trivsel
I DOVISTA Gruppens enheder gennemføres der årligt lokale og virksomhedsspecifikke trivsels-
målinger.
Det kommer der typisk en række gode tiltag ud af i de enkelte forretningsenheder og i DOVISTA 
Gruppen som helhed. I 2020 har det grundet corona-situationen ikke været muligt på samme 
måde at arbejde med målinger og konsekvenserne heraf. De enkelte entiteter har dog arbejdet mål-
rettet på hurtigst muligt at kunne iværksætte corona-sikker måling for alle medarbejdergrupper.  
Desuden er der lokalt opstartet planlægning af aktiviteter til fremme af medarbejdernes fysiske og 
mentale trivsel i en svær tid – både på arbejdspladsen samt på hjemmearbejdspladser.

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 forskel-
lige områder, først og fremmest i forbindelse med en ulykkelig hændelse, til børns uddannelse 
eller til almennyttige formål i selskabernes geografiske nærhed. Vi har desuden glædet os meget 
over Medarbejderfondens seneste tiltag, hvor der har været et særligt fokus på medarbejdernes 
trivsel og fysiske velbefindende. I DOVISTAs danske enheder støttes der i vid udstrækning op 
om motionstiltag af forskellig karakter, herunder også støtte til medarbejdernes deltagelse i større 
eksterne motionsarrangementer – endnu en aktivitet som i 2020 ikke har kunnet gennemføres 
grundet corona-situationen.



Communication on Progress 202022

DOVISTA 
GRUPPENS 

VIRKSOMHEDER

Arbejder systematisk med miljøspørgsmål. 

Tilslutter sig standarder og miljøcertificeringer,

når dette er værdiskabende.
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DOVISTA CSR & Bæredygtighedsstrategi

Efter årtiers engageret arbejde med CSR og bæredygtighed har DOVISTA Gruppens udvikling, 
sammen med omverdenens og markedernes stigende fokus på virksomheders ansvarlighed, gjort 
det relevant at udarbejde en egentlig strategi på området. Strategien er udarbejdet for at fokusere 
indsatserne, løfte opgaverne i fællesskab og gøre arbejdet mere kommunikerbart og synligt for 
både kunder, medarbejdere og de samfund, vi er en del af.

DOVISTA og DOVISTA Gruppens medlemmer har i hele deres virke arbejdet på en måde og 
med produkter og løsninger, der lever op til mønstervirksomhedsmålsætningen og vores fælles 
mål om at bringe mere dagslys, frisk luft og bedre miljø ind i menneskers hverdag. Længe før der 
var noget, der hed Corporate Social Responsibility og bæredygtighed, arbejdede vi med udvikling 
af produkter med høj performance, ansvarlig sourcing og produktion og sikre og sunde arbejds- 
pladser. Det har vi ikke gjort meget opmærksom på – det har ikke været nødvendigt. Men i takt 
med en mere globaliseret verden, og en truende klimakrise i udvikling, stiger borgeres og kunders 
forventninger til virksomheder, der tager ærligt og synligt ansvar, er transparente og deltager 
aktivt i at bidrage med løsninger på en række af de udfordringer, menneskeheden står overfor. 

DOVISTA begyndte systematisk afrapportering på CSR-indsatser i 2012 og tilsluttede sig i 2016 
UN Global Compact. Dette arbejde har indtil nu sat en fælles ramme omkring rapporteringen 
af DOVISTA Gruppens arbejde med CSR og bæredygtighed. Men selve arbejdet med CSR og 
bæredygtighed har i vidt omfang været lokalt forankret, lokalt styret og baseret på lokal rele-
vans – selvfølgelig forankret i mønstervirksomhedsmålsætningen. Vi kan imidlertid konstatere, at 
en række CSR og bæredygtighedsforhold begynder at være af generel kundemæssig interesse på 
tværs af vore markeder, ligesom både national og fælleseuropæisk lovgivning begynder at sætte 
retning på de reguleringsmæssige tiltag, der vil blive rammesættende i de kommende år. Disse 
forhold er sammenfaldende med DOVISTA Gruppens bevægelse fra en samling af enkeltstående 
selskaber frem imod et meget tættere fællesskab med stærke fælles funktioner – det vi kalder 
Distinctive Brands – Shared Excellence. 

Med baggrund i det samlede billede har DOVISTAs ledelse derfor fundet, at 2020 var det rigtige 
tidspunkt at lancere DOVISTA Gruppens første egentlige CSR og bæredygtighedsstrategi. Med 
udgangspunkt i mønstervirksomhedsmålsætningen og med stærkt afsæt i vores forretningsstrate-
gi har vi udpeget en række fokuspunkter og målsætninger, der både vil give et aktivt samfunds-
bidrag og samtidigt vil være velegnede til at udgøre fundamentet for den intensiverede indsats, der 
vil blive udført i DOVISTA i de kommende år.

MILJØ
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KG CO2 PR. PRODUCERET ENHED*
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* DOVISTA Gruppens CO2-udledninger er i denne opgørelse for 2020 baseret på det samlede energiforbrug i Gruppens produk-
tionsfaciliteter og i lighed med tidligere år baseret på indrapportering fra DOVISTA Gruppens produktionsenheder, der efter- 
følgende er omregnet efter gældende konverteringsfaktorer  (https://www.gov.uk) 

Miljø- og klimaforhold
Gruppens primære risici for negativ påvirkning på miljø og klima er relateret til energifor-
brug og CO2-udledning forbundet med produktion og transport, materialeforbrug, hånd- 
tering af materialer - herunder håndtering og genanvendelse af affald. Endvidere er en be-
tydelig del af vores klimapåvirkning relateret til vores kunders anvendelse af vores vindues- og  
facadeløsninger. Gruppens miljø- og klimapåvirkning er således både relateret til egen produk-
tion, 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.

• Det samlede antal producerede enheder er øget med ca. 18 % over de seneste 5 år – men er 
fra 2019 til 2020 faldet ca. 7 %. En væsentlig del af denne nedgang kan henføres til lavere 
produktion i Window Village Polen.

CO2
Overalt i virksomheden tilstræber vi at reducere DOVISTA Gruppens CO2-fodaftryk og vores 
generelle påvirkning af miljøet. Det sker som følge af løbende optimeringer overalt i driften. Det 
har i 2020 givet tilfredsstillende resultater:

• Den samlede udledning af CO2 fra DOVISTA Gruppens produktionsfaciliteter er 2019 
til 2020 faldet med ca. 12 %. Cirka halvdelen kan henføres til lavere produktion i Window 
 Village i Polen.

• Mængden af udledt CO2 pr. produceret enhed er i 2020 reduceret med ca. 5 % i forhold til 
2019 – og med ca. 29 % over de seneste 5 år.*
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Det er DOVISTAs ambition at nedbringe den samlede CO2-udledning pr. produceret enhed med 
3 % i 2021. Det er endvidere vores hensigt at opstille en ambitiøs køreplan, der skal få DOVISTA 
til at understøtte målsætningerne i Parisaftalen og gøre DOVISTA til en Net-Zero CO2-provid er 
i god tid inden 2050. Endelig er det DOVISTAs hensigt at omlægge sin afrapportering af CO2, så 
den fremover vil blive tilknyttet beregningsmodeller og rapporteringsstruktur fra GreenHouse 
Gas Protocol*.

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 op-
varmning, kan svinge fra år til år og påvirkes blandt andet af vejrforholdene det enkelte år. 

• 39 % af DOVISTA Gruppens samlede energiforbrug i 2020 dækkes ved hjælp af træaffald 
fra egen produktion. 

Der er i 2020 bevilget et større beløb til at udskifte varmeforsyning på DOVISTA Gruppens 
største produktionsfacilitet i Polen. Der vil blive foretaget installation af en mere energieffektiv 
kedel – en kedel der også vil kunne anvende en bredere del af det affald, som ikke umiddelbart 
kan nyttiggøres, til varmeproduktion. Udskiftningen vil foregå i løbet af 2021 og forventes at 
have en positiv betydning for bl.a. CO2-udledningen.

ANDEL AF SAMLET ENERGIFORBRUG FRA TRÆAFFALD FRA EGEN PRODUKTION TIL OPVARMNING**
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* DOVISTA Gruppens CO2-udledninger er i denne opgørelse for 2020 baseret på det samlede energiforbrug i Gruppens produk-
tionsfaciliteter og i lighed med tidligere år baseret på indrapportering fra DOVISTA Gruppens produktionsenheder, der efter- 
følgende er omregnet efter gældende konverteringsfaktorer  (https://www.gov.uk)

** Overskudstræs og træaffalds forholdsvise andel af det samlede energiforbrug anvendt til rumopvarmning i DOVISTA Gruppens 
direkte produktionsfaciliteter.
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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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Affald 

DOVISTA Gruppens produkter bliver fremstillet på vores egne fabrikker, hvor der 
foregår en løbende vurdering og optimering af alle processer for til stadighed at identi-
ficere 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 genan-
vendelse og recirkulation. Øvrige rester sendes til miljømæssigt forsvarlig bortskaffelse. 

• I 2020 er den samlede affaldsmængde faldet ca. 3 % i forhold til 2019. I de seneste 5 år er 
mindst 90 % af den samlede affaldsmængde blevet genanvendt. I 2020 er genanvendelses-
graden faldet beskedent til 89 %. Faldet henføres til en generel reduktion af de meget genan-
vendelses-egnede affaldsfraktioner.

Der er gjort en række indsatser for at minimere affaldsmængden. I Window Village 1 i Polen – 
den største fabrik i DOVISTA Gruppen - er der fx udført en betydelig indsats for at nedbringe 
affald fra aluminiumsanvendelsen. Ved at optimere software- og skæreprogrammer, foretage 
mere detaljerede sorteringer af afskær og foretage justeringer i materialelængder er det lykkedes 
at spare 80 ton aluminium, der ellers ville være kategoriseret som affald og sendt til genanven-
delse. Samlet set er DOVISTA Gruppens aluminiumsforbrug reduceret med ca. 20 % i 2020.

På samme måde er der gennemført et Glass Waste Project der, ved at gennemføre en række pro-
duktionstekniske ”håndteringer”, har nedbragt glasaffald som følge af “damaged in handling”. 
Der er også foretaget en indsats for en større del af ”on-time-delivery”, der sikrer, at hvert glas 
ikke skal håndteres så mange gange, og en mere detaljeret lagerstyring, der kan sikre maksimal 
udnyttelse af glaslageret. Samlet set er glasaffaldsmængden i Window Village 1 i  Polen ned-
bragt med 200 ton glas i 2020.

ANDEL AF AFFALD, DER GENBRUGES/RECYCLES*
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* Andel af direkte produktionsaffald, der er afsat til certificeret affaldsmodtager for genanvendelse/recycling.
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På DOVISTAs nyeste fabrik – Window Village 2 i Litauen – er der på samme måde gjort en 
række tiltag for at reducere materialeforbrug og affald. Fx er maleranlæggets rørføring omlagt 
og forkortet, hvilket har medført en betydelig reduktion af spildmaling som følge af udtømning 
af rør i forbindelse med farveskifte. Reduktionen er tæt på 50 %. Der er også lavet nye anlæg til 
opsamling af overskudsmaling, der kan fastholdes i så ren en kvalitet, at det kan opblandes 1:1 
med ny maling. 

Ødelagte træpaller er tidligere blevet anvendt til opvarmning af fabrikken og overskudstræ 
bortskaffet til forbrænding andensteds. Nu bliver hovedparten af de ødelagte træpaller indsam-
let og solgt til en nystartet virksomhed, der sætter dem i stand og genudsender dem på markedet.

Det er DOVISTAs ambition at fortsætte en høj grad af genanvendelse på affaldet og nedbringe 
den samlede mængde af affald, der ikke kan nyttiggøres med 10 % i 2021.

Emballage

Som producent af byggevarer er DOVISTA også en væsentlig forbruger og ”udleder” af em-
ballage. DOVISTA forsøger til stadighed at reducere mængden af materialer til færdigvare- 
emballage, men også at sikre at vores færdigvarer er godt beskyttet fra produktionsstedet og 
frem til der, hvor de skal monteres. 
Det er i 2020 lykkedes at nedbringe den samlede DOVISTA Gruppes emballageforbrug med ca. 
25 %.

Det er DOVISTAs ambition for 2021 at opstarte et emballageprojekt, der i løbet af 2023 skal 
gøre al emballage tilknyttet DOVISTA Gruppens færdigvarer 100 % genanvendelig.

Produktperformance

Bygninger er en af samfundets største energi- og ressourceforbrugere. I takt med udviklin-
gen 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 en række betydningsfulde  energi- og 
indeklimacertifikater, der er relevante for de markeder, hvor produkterne afsættes. Men det dre-
jer 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.
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Vi overholder og understøtter både nationale og fælleseuropæiske miljølovgivninger og afsætter 
de nødvendige ressourcer, så vi gennem kontinuerlig uddannelse og dialog sikrer, at virksom-
hedens medarbejdere hele tiden stræber efter at reducere spild i bred forstand.
Vores udviklingsafdelinger bidrager løbende med forbedringer af funktionalitet, design, isole- 
ringsevne og øvrige egenskaber. Udviklingen tager altid udgangspunkt i de gældende lovkrav 
og en intention om at tilstræbe at opfylde de strengeste krav til isoleringsevne. 

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 grundla- 
get for produktudviklingen i DOVISTA Gruppens enheder 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 udfor- 
dre 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 indenfor naturlig ventilation
DOVISTAs LIVINGlab har i samarbejdet med specialister og produkter fra VELFAC været be-
tydende partnere i et udviklingsprojekt, der skal skabe dokumentation og interesse for naturlig 
ventilation i skolebyggeri. Projektet demonstrerer også en mulig klimagevinst i form af lavere 
CO2-udledning fra drift og byggekomponenter.

Igennem de seneste årtier har energikrav og arkitektur forandret den måde, vi planlægger skoler 
og deres indeklima på. Specifikke krav til lufttilførsel i kombination med krav til energirammer i 
Bygningsreglementet har ført til, at næsten alle danske skoler efter 1995 er opført som ”lufttætte” 
bygninger med mekanisk ventilation og varmegenvinding.
DOVISTA har i 2020 været viden- og materialepartner på et udviklingsprojekt, hvor vi i samar- 
bejde med en forskergruppe under ledelse af arkitekt Carlo Volf har udviklet et ventilationssystem, 
der med dagslys og naturlig ventilation forsøger at afdække mulighederne for et ”naturligt” alter-
nativ til mekanisk ventilation i skoleklasser. 
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NOTECH er baseret på passiv, ensidig termisk ventilation samt udnyttelse af solvarmestrålingen 
som en supplerende kraft til at forbedre opdrifts- og ventilationseffekten. Solskorstenens venti-
lationssystem er designet til at reducere høje temperaturer i klasseværelset i sommerperioder. I 
vinterperioder er NOTECH-løsningen designet til i højere grad at drage nytte af sollys og passiv 
solvarme ved hjælp af de højtransmittante ruder. Søgræs anvendes flere steder i løsningen til 
filtrering/rensning af udeluft, balancering af luftfugtighed, lyddæmpning og nedsættelse af træk-
gener.

Overordnet viser resultaterne, at det behovsstyrede, naturlige ventilationssystem NOTECH, ved 
en belastning på 16 elever og 1-2 undervisere, ud over at kunne opnå tilfredsstillende CO2-niveau-
er på under 1000 ppm, støjniveauer samt indendørs komforttemperaturer, også kan øge den rela-
tive luftfugtighed i forhold til mekanisk ventilation.

Resultaterne af undersøgelsen viser store forskelle imellem de to systemer, når det gælder sam-
lede installationsomkostninger og estimerede driftsomkostninger til elektricitet, opvarmning og 
vedligeholdelse. Disse omkostninger viser sig at være markant lavere for NOTECH-løsningen 
og udgør kun omkring 35 % af det mekaniske ventilationssystem. Endelig viser resultaterne, at 
NOTECH-løsningen giver mindre CO2-belastning for indlejrede byggematerialer og derved re-
ducerer det samlede CO2-aftryk med 95 % sammenlignet med den mekaniske ventilationsløsning.

Udviklingsprojektet er indtil videre kun afprøvet i een skoleklasse i et enkelt fuldt kalenderår, og 
de forskningsmæssige resultater skal ses i det lys. Der arbejdes nu på at finde partnere, der kan 
afprøve løsningen i større skala.
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DOVISTA 
GRUPPENS 

VIRKSOMHEDER

Investerer i eksperimenter, der skaber
innovativ udvikling og bidrager med

ny viden til fremtidens byggeri. 

Udvikler løbende nye produkter og 
løsninger samt forbedrer de eksisterende.

Afprøver nye forretningsgange, metoder 
og systemer.
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Understøtte bæredygtigt byggeri

Bygningscertificeringen DGNB vinder større og større indpas på det danske marked. VELFAC 
var den første byggevareproducent til at tilbyde markedet alle relevante data og dokumentationer 
i en samlet og overskuelig pakke. Den har haft stor værdi for arkitekter, ingeniører og entre-
prenører, og mange producenter har følt sig inspireret til at lave noget lignende. Nu har VELFAC 
opdateret dokumentationspakken og igen markeret sig som den absolut førende byggevarepro-
ducent, der kan tilbyde dokumenterbar DGNB-relevant bæredygtighedsinformation til hele den 
danske byggebranchen. 

Kemikalier

Kemikaler er blevet et stadig stigende fokuspunkt overalt i samfundet, fordi det dels er af stor 
betydning for menneskers sundhed og trivsel – men også fordi kemikalier er en helt central ud-
fordring, der skal håndteres i udformningen af en mere cirkulær samfundsudvikling og et mere 
cirkulært byggeri. DOVISTAs Innovation Center har i løbet af 2020 opdateret DOVISTAs ”List of 
unwanted Substances”, så den i højere grad end tidligere udtrykker en klar stillingtagen til, hvilke 
kemikalier DOVISTA ikke ønsker i sine produkter.
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ANTIKORRUPTION

På baggrund af DOVISTA Gruppens værdisæt, og med udgangspunkt i mønstervirksomheds-
målsætningen, er det af afgørende betydning for DOVISTA, 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 være i risiko for ufrivilligt at medvirke til korruption og be- 
stikkelse samt uetisk forretningsadfærd. Antikorruption indgår derfor som et væsentligt element i 
vores Code of Conduct for leverandører.
Vi har i 2020 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 – lige-
som 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 med- 
arbejdere og andre parter anonymt kan indrapportere ved mistanke om uetisk forretningsadfærd. 
Der har i 2020 været flere indberetninger, hvor én indberetning opfyldte kriterierne til videre be-
handling under whistleblowerordningen. Sagen er blevet håndteret tilfredsstillende.



DOVISTA 
GRUPPENS 

VIRKSOMHEDER

Overholder DOVISTA Gruppens
antikorruptionspolitik.




