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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 arbejdsfor-
hold 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 
tredje 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 2018 – 31. december 2018.

DOVISTA GRUPPEN

Gruppens hovedaktiviteter i Europa

Danmark Polen

Sverige

Norge

Storbritannien

Irland Litauen
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RAPPORTERINGSSTRUKTUR

Under den samlede DOVISTA overskrift: ”Distinctive Brands – Shared Excellence” opererer 
DOVISTA Gruppens virksomheder med hver deres selvstændige produktporteføljer, organisa-
tioner 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

2017

4.706

2018

4.613
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Global Compact er verdens største initiativ for at fremme bæredyg-
tighed. Over 12.000 virksomheder 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  internatio- 
nalt erklærede menneskerettigheder og

Princip 2:
sikre sig, at de ikke medvirker til krænkelse af  menneskerettig- 
hederne.

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.

De ti Global Compact principper
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DOVISTA tilsluttede sig FN Global Compact i 2016, og denne  
Communication On Progress (COP) er således den tredje afrapportering 
fra DOVISTA Gruppen.

DOVISTA Gruppens produkter skabes af mennesker. Overalt i vores 
virksomheder, enheder og afdelinger er der et massivt og konstant fokus 
på sikkerhed, sundhed og muligheden for menneskelig trivsel og ud-
foldelse.

Vi 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 er helt naturlig dele af vores måde at 
arbejde på. Det gør sig gældende for alle vores virksomheder  og funk-
tioner i ind- og udland, og i tillæg hertil har samtlige gruppens enheder 
arbejdet dedikeret med social ansvarlighed i årevis.

Derfor var tilslutningen til FN Global Compact i 2016 et helt naturligt 
skridt for os, og vi ønsker således fortsat at strukturere vores indsatser 
yderligere inden for ansvarlighed og bæredygtighed, ligesom vi, som en 
del af FN Global Compact, også ser muligheden for at dele vores ind- 
satser og resultater med omverdenen.

DOVISTA Gruppens produkter er samfundsnyttige og med til at skabe 
en positiv udvikling i byggeriet og i menneskers liv. Vores produkter er 
med til at nedbringe udledningen af drivhusgasser og behovet for fossil 
energi. Vi bliver stadig mere bevidste om og fokuserede på at optimere 
menneskers adgang til dagslys og frisk luft og derigennem bidrage til 
inspirerende og sunde rammer for menneskelig udfoldelse. 

Som professionelle rådgivere indgår vi i tværfaglige samarbejder, så vi 
sammen med arkitekter, ingeniører og entreprenører kan skabe byg-
ninger, der i højere grad udnytter vedvarende passiv energi og samtidig 
sikrer energieffektivitet i både nybyggeri, renovering og vedligehold af 
den eksisterende bygningsmasse. Uanset om det handler om private boli-
ger, institutioner eller arbejdspladser, så arbejder vi målrettet på at skabe 
løsninger, som er på forkant med og lever op til fremtidens behov.

Jeg glæder mig over at kunne præsentere Communication On Prog-
ress 2018, hvor vi beskriver nogle af det forgangne års indsatser på 
områderne ansvarlighed og bæredygtighed inden for rammerne af FN 
Global Compact.

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 
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:

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 fon-
dene THE VELUX FOUNDATIONS (VELUX FONDEN og VILLUM FONDEN), som yder 
støtte til videnskab,  miljø samt sociale og kulturelle forhold i og uden for Danmark. Fondenes 
virke er uafhængigt af VKR Holding A/S og selskaberne i VKR Gruppen. I 2018 udgjorde de 
samlede donationer fra THE VELUX FOUNDATIONS DKK 888 mio. 

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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MENNESKE- OG ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER

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 op-
træde 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. Det er DOVISTA Gruppens klare forventning, at alle 
Gruppens virksomheder samt underleverandører til DOVISTA Gruppens virksomheder hverken 
tolererer børnearbejde eller andre brud på menneskerettigheder.

Respekt for det enkelte menneske er et centralt element i vores virksomhedskultur. Vi optræder 
ansvarligt på alle niveauer i organisationen og forventer, at 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 er implementeret for alle leverandører uden for Europa, og der 
pågår en proces med implementering for europæiske leverandører. 

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 i 2018 fortsat arbejdet med at udbrede Code of Conduct og har opsat skarpe krite- 
rier 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 2018 er, i lighed med 2017, 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 er tilfredse med, at vi 
nu har dedikeret ressourcer til at monitorere Code of Conduct compliance for alle leverandører 
uden for Europa, samt at de væsentligste af disse har øget deres compliance niveau markant. Helt 
præcist ser vi en gennemsnitlig compliance-forbedring på 8 % årligt, og med indførelsen af en 
leverandør-certificering er vi i årets løb også lykkedes med at øge leverandørernes motivation og 
performance på området.

  

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

GRUPPENS TILTAG OG RESULTATER
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DOVISTA FORVENTER, 
AT ALLE GRUPPENS 

VIRKSOMHEDER:

Ikke tolererer børnearbejde eller andre

brud på menneskerettighederne.

Behandler alle medarbejdere med respekt 

uanset køn, alder, race og religion.
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Som eksempel har DOVISTA Kina arbejdet tæt sammen med leverandørerne gennem 
de sidste 16 år for at sikre overholdelse af Code of Conduct. Leverandørernes præsta-
tioner overvåges løbende og vurderes hvert halve år, og hver anden måned gennem-
føres en revision af den enkelte leverandør for at sikre et acceptabelt arbejdsmiljø og 
fremskridt i forhold til forbedring af arbejdsforholdene. I tilfælde af non-compliance 
og manglende forbedringer er leverandøren diskvalificeret.

Arbejdet med leverandørerne i DOVISTA Kina har været meget succesfuldt, og der 
er sket store forbedringer. I 2018 blev en af leverandørerne tildelt en Code of Con-
duct-certificering for de gennemførte forbedringer, som omfatter sikkerhedsforan-
staltninger ved drift af maskiner, uddannelse af medarbejdere i sikre arbejdsproce-
durer, 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 inter-
essenter til at kunne rapportere ulovlig adfærd etc. Ordningen blev i 2018 etableret 
inden for rammerne af den relevante gældende lovgivning og gik helt ifølge tids- 
planen ”live” med udgangen af maj måned 2018. 

Ved udgangen af kalenderåret 2018 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 medar-
bejdere relaterer sig til sikkerhed på arbejdspladsen samt fastholdelse og udvikling 
af medarbejdere. Vi har kontinuerligt fokus på at reducere risici for arbejdsulykker 
blandt vores egne medarbejdere. Ligeledes er det nødvendigt for DOVISTA Grup-
pen at fastholde, udvikle og tiltrække de bedste medarbejdere, for at vi kan fortsætte 
med at udvikle nye, innovative vindues- og facadeløsninger.

I DOVISTA Gruppen er vi mere end 4.600 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 integrere og 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 medan- 
svar 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.                        
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DOVISTA FORVENTER, 
AT ALLE 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 sikkerheds- 
kultur 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 målsæt-
ningen bliver genstand for en særligt detaljeret opfølgning. 

ARBEJDSULYKKER PR. MIO ARBEJDSTIMER (PRODUKTION)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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I 2018 har vi fortsat vores intensive bestræbelser på at efterleve vores tilgang om, at een arbejdsulyk-
ke er en for mange. Ud over de konkrete tilfælde, der medfører fravær, er der en lang række mindre 
hændelser, som under kritiske omstændigheder kunne have resulteret i ulykker. 

Vi har i 2018 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.
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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 arbejds- 
ulykker 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. 

Beklageligvis har vi samtidig, for første gang siden 2013, måttet notere os, at antal arbejdsulykker 
pr.  mio arbejdstimer (i produktionen) er steget, helt konkret fra 6,6 til 8,1. Det er naturligvis både 
skuffende og utilfredsstillende, hvorfor vi har foretaget en mere dybdegående analyse af, hvad der 
ligger til grund for denne stigning. 

Det viser sig, den negative udvikling til trods, at vi kan notere os et fald i antal ulykker i såvel 
Polen som Sverige, hvor ca. 80 % af vores produktionsmedarbejdere er beskæftiget. Med andre ord 
har den systematiske og målrettede indsats inden for optimale og sikre arbejdsbetingelser på vores 
fabrikker i disse lande båret frugt.

Det handler bl.a. om særlige demonstrations- og uddannelsesfaciliteter på vores fabrikker, hvor de 
konkrete sikkerhedsrisici og tilsvarende sikkerhedsforanstaltninger og deres formål visualiseres 
gennem fysiske opstillinger og demonstrationsmodeller for derigennem at skærpe opmærksom-
heden omkring mulige risici samt træne medarbejderne i sikre arbejdsprocesser i forhold til po-
tentielle risikomomenter fra det aktuelle produktionsmiljø. Faciliteterne er i Polen i 2018 opdateret 
med specielt lydudstyr for at afspejle de konkrete sikkerhedstiltag. Målet er at skærpe bevidst- 
heden om mulige risici og derved fremme læring og hensigtsmæssig adfærd overalt i organisa-
tionen. I Sverige har initiativerne omfattet daglig detaljeret gennemgang af alle nærvedulykker 
og alle identificerede risici og egentlige ulykker, herunder korrektive handlinger samt et entydigt 
ansvar for at eliminere de afdækkede årsager. Arbejdsmiljø og sikkerhed behandles endvidere som 
punkt 1 på alle møder i ledergruppen.

Vi må derfor konstatere, at stigningen i antallet af arbejdsulykker i 2018 skal findes i vore mindre 
produktionsenheder i henholdsvis Norge og Danmark. Vi har igangsat opfølgning og analyse med 
henblik på at opnå forbedrede resultater hurtigst muligt med afsæt i læring og gode resultater fra 
Polen og Sverige.
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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 lighed med 2017 er der ultimo 2018 17 % kvindelige medlemmer af DOVISTA Gruppens ledelse. 
På ledelsesniveauet med reference til de administrerende direktører i DOVISTA Gruppens sel-
skaber udgør den kvindelige andel ved udgangen af 2018 38 %, hvilket er en markant stigning fra 
sidste års 24 %.

Af det samlede medarbejderantal i DOVISTA Gruppen noterer vi os, at den kvindelige andel ved 
udgangen af 2018 udgør 34 %, igen en stigning i forhold til 32 % ved udgangen af 2017.

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 2018 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 stil- 
lingens 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

Mænd 66 % (2017: 68 %)
Kvinder 34 % (2017: 32 %)

på et antal fabrikker, som har gjort det muligt for kvindelige medarbejdere at varetage langt stør- 
stedelen af jobfunktionerne i virksomheden på lige fod med mænd. Det har i perioden resulteret i 
betydelig vækst i andelen af kvinder på disse fabrikker, også fra 2017 til 2018, og helt overordnet 
er andelen steget fra 28 % i 2014 til 40 % i 2018. 
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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 2018 et kvindeligt 
generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem i DOVISTA A/S. Der er ikke gennem 2018 sket 
ændringer i sammensætningen af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Gruppens 
øvrige danske enheder.

Det er målsætningen, at andelen af kvindelige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer 
i DOVISTA A/S og i Gruppens danske selskaber er yderligere forøget inden udgangen af 2020.

Valg af et kvindeligt bestyrelsesmedlem kan ske ved udskiftning eller udvidelse af bestyrelsen 
med en yderligere kandidat. En sådan udskiftning/udvidelse af bestyrelsen vil ske, når den bedst 
egnede kandidat til en bestyrelsespost er en kvinde, og når udskiftning eller udvidelse af besty- 
relsen i øvrigt er hensigtsmæssig.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen. 

Medarbejder – og lederudvikling
Over de seneste år og i 2018 har en lang række af virksomhedens medarbejdere og ledere i Grup-
pens største enheder gennemgået et omfattende internt uddannelsesprogram. Programmet har 
det helt specifikke mål at understøtte en systematisk forbedringskultur med det formål at redu- 
cere spild og øge effektiviseringen i bred forstand på tværs af hele organisationen, herunder også 
materiale- og energiforbrug, og dermed samtidig nedsætte vores miljøpåvirkning. Programmet 
har resulteret i, at vi hvert år har været i stand til at identificere og fjerne unødigt spild og res-
sourceforbrug. Desuden foregår der i Gruppens største enheder en systematisk, løbende uddan-
nelse af ledere samt ligeledes systematiske uddannelsesaktiviteter for produktionsmedarbejdere 
vedrørende sikkerhed på arbejdspladsen.

Sundhed og trivsel
I DOVISTA Gruppens enheder gennemføres der flere lokale og virksomhedsspecifikke trivsels-
målinger. Det kommer der en række gode tiltag ud af i de enkelte forretningsenheder og i DOVISTA 
Gruppen som helhed. 

Som eksempel på aktiviteter afholdes der i Polen hvert år en sommerudflugt for medarbejderne og 
deres familier. Igen i 2018 nåede deltagerantallet op på omkring 4.000. Ud over medarbejderne og 
pensionerede kolleger inviteres børn fra det lokale børnehjem. 

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. 

Gruppens primære risici for at have en negativ påvirkning på miljø og klima er relateret til ma-
terialeforbrug, håndtering af materialer - herunder håndtering og genanvendelse af affald - samt 
energiforbrug og CO2-udledning forbundet med produktion og transport. 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. 43 % i perioden 2010 til 2018, fra 2017 
til 2018 med 2 %.

• Mængden af udledt CO2 pr. produceret enhed er reduceret med ca. 32 % siden 2010.
• 44 % af DOVISTA Gruppens samlede energiforbrug i 2018 dækkes ved hjælp af træaffald fra 

egen produktion, dvs. at 44 % af DOVISTA Gruppens energiforbrug er CO2 neutralt.
• I de seneste 5 år er mindst 91 % af den samlede affaldsmængde blevet genanvendt. 
• Det bemærkes, at årets tal for CO2 udledning er positivt påvirket af den geografiske fordeling 

af indkøbet af elektricitet, hvor mængden af CO2-neutral energi er forøget markant.

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 indeklimacer-
tifikater, 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 bortskaf-
felse. 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, 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.

DOVISTA Gruppens produkter bliver fremstillet på moderne 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.
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DOVISTA FORVENTER, 
AT ALLE GRUPPENS 

VIRKSOMHEDER:

Arbejder systematisk med miljøspørgsmål. 

Tilslutter sig standarder og miljøcertificeringer,

når dette er værdiskabende.



Communication on Progress 201822

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 til-
stræber løbende at optimere hele transportkæden. Derfor har VELFAC etableret en struktur, hvor 
produkter fra forskellige fabrikker konsolideres og sammenpakkes, inden den samlede leverance 
sendes til kunden. Konsolideringen nedbringer både den interne transport frem mod distributions- 
centrene og den endelige distribution til kunderne. Målet med dette tiltag er at reducere transport-
volumen og dermed også brændstofforbruget. Vi må erkende, at vi i 2018 ikke formåede at realisere 
den planlagte besparelse, og vi forventer nu at opnå besparelsen på 7 % i 2019.

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 samfunds- 
omstilling 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.

Under etableringen af DOVISTA Gruppens nye fabrik i Litauen, som startede produktion i 2018, 
har vi arbejdet med en klar energistrategi, der betyder, at fabrikken udelukkende anvender energi 
fra vedvarende energikilder.

Miljøinformation og -dokumentation
I takt med at miljøtrusler og klimaudfordringer er blevet stadig mere tydelige, er der også vokset 
en forbrugerbevidsthed og et markedsmæssig potentiale i imødegåelse af disse problemer. Men 
uheldigvis er der også sket en voldsom vækst i markedsføring af produkter og services, der hævder 
at have særlige, positive miljømæssige egenskaber uden at have den nødvendige dokumentation. 
Disse egenskaber er derfor ofte postulerede og omtales typisk som greenwash. DOVISTA har 
over de sidste år sat sig for at lede branchen ved et godt eksempel og har dels taget initiativ til 
branchemæssige EPD’er (miljøvaredeklarationer), sat fokus på Design for Disassembly og senest 
udarbejdet og tilbudt bygherrer, rådgivere og udførende, komplette dokumentationspakker til en 
nem og grundig certificering af nybyggeri efter den danske bæredygtighedscertificering DGNB. 
Byggebranchen har taget rigtig godt imod dokumentationen fra DOVISTA, og flere gange i løbet 
af 2018 er især VELFAC blevet fremhævet i artikler, på seminarer og konferencer som et eksempel 
til inspiration og efterfølgelse.

Bæredygtighed og indeklima er produktstrategiske hovedområder
I 2018 har vi fortsat arbejdet med vores produktstrategiske hovedområder, som blandt andet om-
fatter bæredygtighed og indeklima. På tværs af to af Gruppens største selskaber og DOVISTA
Innovation Center er der i Danmark i 2018 arbejdet med at fastlægge den fremtidige produktstrate-
gi for VELFAC og Rationel. Strategien indeholder 5 hovedområder, hvoraf bæredygtighed og inde- 
klima er to. Inden for begge områder er der fastlagt ambitiøse målsætninger, og den praktiske 
udmøntning er påbegyndt. Som ét af initiativerne arbejdes der med et større fokus på kemikalier 
og identificering af uønskede stoffer samt en mere systematisk og tilgængelig håndtering af bære- 
dygtighedsdata i bred almindelighed. Salgsselskaberne i DOVISTA har øget fokus på produk-
ternes indholdsstoffer, og flere steder i Corporate Supply Chain er der tildelt dedikerede res- 
sourcer til at tage de første skridt i en langt mere enkel og sikker dokumentation af vores produk-
ters indholdsstoffer. I løbet af 2019 forventes dokumentationsarbejdet at kunne omsættes til anbe-
falinger samt fremlæggelse af en strategi for den fremadrettede håndtering af bæredygtighedsdata.

Også på indeklima er der sket udvikling i 2018. I forarbejdet med den frivillige bæredygtig- 
hedsordning har DOVISTA bidraget til at henlede den politiske opmærksomhed på, at  
problemer med udefrakommende støj er et voksende problem - men også et problem, der er enkle 
og ressourcelette løsninger på. Markedsmæssigt har DOVISTA opbygget videns- og produkt-
mæssige kapaciteter og løsninger, der i løbet af 2018 har gjort os til markedsledere på håndtering 
af trafikstøj i boliger.
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DOVISTA FORVENTER, 
AT ALLE 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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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 44 %.

Træ fra certificerede leverandører
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 
2018 88 % sammenholdt med 87 % i 2017. 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.

Affald til genbrug/recycling
Det ligger os meget på sinde at reducere miljøpåvirkningen gennem sikring af, at affald og overskud fra produk-
tionen i videst muligt omgang kan genbruges i forskellige sammenhænge. I 2018 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 2018 opnåede vi en genbrugsprocent på 91 %. Vi arbejder på at ændre den svagt nedadgående trend, men glæder 
os over fortsat at være over 90 %, nu seks år i træk.

ANDEL AF SAMLET ENERGIFORBRUG FRA TRÆAFFALD FRA EGEN PRODUKTION TIL OPVARMNING

ANDEL AF AFFALD, DER GENBRUGES/RECYCLES
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Det samlede antal producerede enheder i DOVISTA Gruppen er siden 2010 øget med 43 %. I samme periode er 
den samlede CO2 udledning faldet med ca. 3 %. Mængden af udledt CO2 pr. produceret enhed er reduceret med 
ca. 32 % siden 2010. DOVISTA Gruppen udledte i 2018 samlet ca. 22.542 tons CO2.

Det er vores målsætning, at vi i de kommende år fortsat vil reducere mængden af udledt CO2 per produceret enhed.
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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 grund- 
laget 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.

Circle House
En stor del af verdens ressourceforbrug, energiforbrug, affaldsproduktion og miljøbelastning kom-
mer fra byggeriet. Det er derfor oplagt, at byggeriet selv skal finde nye processer og forretnings- 
modeller, så det kan lette dets aftryk på en presset klode. Én vej til at gøre dette er at arbejde hen 
imod et mere cirkulært byggeri. Circle House er verdens første almene boligbyggeri, der er bygget 
efter cirkulære principper. Det betyder bl.a., at byggeriet kan skilles ad igen efter 50-75 års brug, 
og målsætningen er, at 90 % af de brugte materialer kan genanvendes næsten uden at tabe værdi. 
Circle House har til formål at udvikle og udbrede viden om cirkulært byggeri i hele byggebranchen 
og samler over 30 forskellige virksomheder på tværs af hele byggeriets værdikæde. DOVISTA 
Gruppen er repræsenteret med VELFAC som projektpartner. Målet er et cirkulært fyrtårns-
byggeri, der udbydes og opføres på markedsvilkår, og hvis principper kan bruges i alle skalaer af 
byggeriet, så det kan inspirere og motivere til et mere cirkulært og bæredygtigt byggeri. I efteråret 
2018 blev det første demonstrationshus i verdens første cirkulære byggeprojekt til den almene 
boligsektor indviet i Valby.

Videnskabelse og -deling - Bæredygtigt, miljøvenligt byggeri
For at få skabt en byggesektor med mindre miljøbelastning er det afgørende, at der etableres 
ambitiøse netværk, der kan skabe viden, inspirere og sætte retningen for en mere miljø- og 
klimaskånsom byggeindustri. DOVISTA 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
- Statens Byggeforskningsinstitut, følgegruppe, Forslag til Frivillig Bæredygtighedsklasse i BR 
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DOVISTA FORVENTER, 
AT ALLE GRUPPENS 

VIRKSOMHEDER:

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 sel-
skaber 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 forskel-
lige lande og anvender et større antal underleverandører, vil uund-
gåeligt 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 2018 øget indsatsen omkring leverandør-compliance samt ind-
ført en monitorering og certificering af leverandører.

For at undgå alle former for korruption og bestikkelse og for at støtte
medarbejderne i forståelsen af, hvilken adfærd vi ønsker, har vi for-
muleret en konkret Antikorruptionspolitik, som omfatter alle former 
for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Denne politik 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. 

I 2018 har vi endvidere implementeret en Whistleblowerordning, som 
giver mulighed for, at medarbejdere og andre parter anonymt kan  
indrapportere ved mistanke om uetisk forretningsadfærd.

  



DOVISTA FORVENTER, 
AT ALLE GRUPPENS 

VIRKSOMHEDER:

Overholder DOVISTA Gruppens
antikorruptionspolitik.




