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CSR

CSR HOS VESTERGAARD COMPANY

Hos Vestergaard Company har vi konstant fokus på, at drive vores virksomhed både etisk og
miljømæssigt forsvarligt. Vi er en familieejet virksomhed, og det er således naturligt for os, at 
tænke i kontinuitet og på at drive vores forretning. Vi ønsker til enhver tid, på bedste vis, at sikre 
fremtiden for de kommende generationer.

Vi arbejder løbende på at udvikle vores forretning og skabe vækst. Dette arbejde ønsker vi skal 
fortsætte med fokus på ansvarlig og bæredygtig drift – både over for ejere og medarbejdere; 
men i ligeså høj grad over for vores kunder og omverden.

I  foråret  2017 lagde v i  grunden for  det  fremtidige, målrettede arbejde med CSR med 
nedfældelse af en CSR politik. I denne årlige rapport1, vil vi evaluere på vores mål og indsats og 
sætte nye mål for fremtiden. Vi har især fokus på miljøpåvirkning – både i vores produktion og 
i brugen af vores produkter, samt skabelsen og vedligeholdelsen af sikre og udviklende rammer 
for vores medarbejdere.

1 Vestergaard Company har afdelinger i Danmark, Frankrig, USA og Thailand. Den altovervejende del af virksomhedens medarbejdere 
og drift er i Danmark, hvorfor denne CSR rapport omhandler CSR-tiltag og -målsætninger for Vestergaard Company A/S.
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VESTERGAARD COMPANYS CSR POLITIK

Formålet med Vestergaard Company CSR-politik er at angive retningslinjer for vores Corporate 
Social Responsibility aktiviteter inden for rammerne af vores vision og værdisæt.

Politikken er inddelt i fire hovedområder:

• Ansatte/menneskerettigheder
• Arbejdsmiljø og sikkerhed 
• Klima og miljø
• Antikorruption

CSR-politikken er gældende for hele Vestergaard Company og udgør de overordnede rammer for 
arbejdet med CSR hos Vestergaard Company. Politikken henvender sig både til Vestergaard Com-
panys medarbejdere og virksomhedens interessenter samt samarbejdspartnere og underlever-
andører, som herigennem kan orientere sig om Vestergaard Companys formål og strategi for CSR.

Menneskerettigheder
Vestergaard Company forpligter sig til, i alt inden for vores kontrol, at støtte og respektere beskyttelsen af 
internationalt erklærede menneskerettigheder og vi tager skarp afstand fra alle former for korruption.

Ansatte 
Vestergaard Company forpligter sig til at udvise socialt ansvar over for vores medarbejdere. Vi tager 
afstand fra diskrimination i beskæftigelse og erhverv og lægger stor vægt på organisationsfriheden 
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og anerkender retten til kollektive forhandlinger. Vi ønsker at være en rummelig arbejdsplads, 
hvor den enkelte medarbejder trives og har mulighed for at udvikle og skabe en god balance mellem 
arbejde og privatliv.

Arbejdsmiljø og sikkerhed 
Vestergaard Company er i dag førende på mange områder. Det er vores mål, at dette også skal 
gælde for virksomhedens arbejdsmiljø. Det betyder, at vi forpligter os til, at den måde vi arbejder 
med arbejdsmiljøet på, generelt skal ligge på niveau med, eller være bedre end de virksomheder, 
som vi normalt sammenligner os med. 

Klima og miljø 
Vestergaard Company forpligter sig til at bidrage til en bæredygtig udvikling af samfundet på en måde, 
der samtidig bidrager til vores forretning. Vi tilstræber således at kombinere vores forretningsmål 
med hensynet til miljø og klima. Vi arbejder kontinuerligt på, at nedbringe vores miljømæssige fodaftryk 
både hvad angår den daglige drift af virksomheden og i brugen af vores produkter.

Antikorruption
Vestergaard Company tager kraftigt afstand fra alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. 

Formålet med disse politikker er at sikre, at selskabets aktiviteter udføres under forhold, der: 

• opfylder kundernes behov 
• sikrer størst mulig værdi for samfundet 
• sikrer medarbejderne trygge og udviklende ansættelsesforhold 
• sikrer ejerne en rentabel drift af virksomheden

CSR-politikken understøttes af Vestergaard Companys Code of Conduct, der omhandler virksomhedens 
krav til leverandører, medarbejdere og samarbejdspartnere.
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CSR INDSATS OG RESULTATER I 2017/18

Ansatte/menneskerettigheder
Menneskerettigheder
Vestergaard Company har konstant fokus på tilvejebringelse af de bedst mulige forhold for både 
vores egne medarbejdere og hos de samarbejdspartnere og underleverandører, som vi gør brug af. 
Primært findes vores underleverandører i Vesteuropa, hvor overholdelsen af basale menneskerettigheder 
og sociale forhold og korruption ikke udgør væsentlige udfordringer2.

Ansatte
Medarbejderne hos Vestergaard Company spiller en afgørende rolle for, at arbejdet i firmaets 
forskellige afdelinger udføres optimalt i alle situationer. Vi arbejder målrettet på, at alle vores 
medarbejdere er fagligt kompetente, føler sig motiverede til at yde deres bedste, og at de oplever, 
at samarbejdet med ledelsen er kendetegnet ved gensidig tillid.

Vores mål for Vestergaard Company, som arbejdsplads, er: 

• At være en dynamisk virksomhed, hvor der er plads til og mulighed for personlig 
 og faglig udvikling 

• At vi skaber forretningsmæssig udvikling gennem et målrettet fokus på vores 
 medarbejderes kompetenceudvikling. Dette skal ske gennem en virksomhedskultur, 
 hvor vi viser vores medarbejdere tillid

• At vi evner at fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere.

Sådan arbejder vi med at nå vores mål:
Hos Vestergaard Company lægger vi vægt på at have en tæt dialog mellem medarbejdere og 
ledelse. Det sker bl.a. gennem vores firmas sociale samarbejdsplatform Vestergaard Connections, 
hvor flere fællesskaber er oprettet til idéopsamling og erfaringsudveksling.

Vi har også et samarbejdsudvalg med repræsentanter fra de forskellige medarbejdergrupper og 
faglige organisationer og Vestergaard Companys ledelse. Udvalget har til opgave at behandle og 
diskutere arbejdsmæssige og organisatoriske problemstillinger, og i fællesskab finde løsninger. 

Derudover har vi relevante HR-politikker og konkrete indsatser og programmer, som bl.a. vedrører: 

• Moppepolitik
• Trivselspolitik
• Rekrutteringspolitik
• Seniorpolitik
• Politik for brugen af sociale medier
• Rygepolitik
• Alkoholpolitik
• Sygefraværspolitik

2 For uddybning henvises til Vestergaard Companys Code of Conduct, som kan findes på vores hjemmeside www.vestergaardcompany.com



Vestergaard Company har flextid for alle produktionsmedarbejdere. Endvidere er der fra og med 
regnskabsåret 1996/97 en ordning om overskudsdeling for samtlige medarbejdere i virksomheden. 
Formålet med overskudsdelingen er at give medarbejderne del i det overskud, som de er med 
til at skabe ved fælles indsats. Ordningen bidrager tillige til at fremme det gode samarbejde i de 
enkelte afdelinger og mellem de forskellige funktioner i virksomheden. Dette medfører trivsel på 
arbejdspladsen og høj effektivitet, som er nødvendig i konkurrencen på verdensmarkedet.

Fravær

Vestergaard Company har sat et mål omkring fravær hos både produktionsmedarbejdere og funktionærer 
på max 2%. Det er et ambitiøst mål set i sammenhæng med landsgennemsnittet på 3,2 %(2016). 
Vi har dog været i stand til at indfri målsætningen i både 2014 og 2015. I 2016 og 2017 har vi haft 
en betydelig stigning i omfanget af ikke-arbejdsrelateret langtidssygdom (over 4 ugers fravær) hos vores 
timelønnede. Fratrækkes disse, er vores fraværsprocent for timelønnede i 2017 på 1,85%.

Tilbagevending efter langtidssygemelding
Vestergaard Companys ledere har gode og afklarede rammer for, hvordan de skal håndtere en 
langtidssygemelding fra en af deres medarbejdere.

3 Sygefravær er kun egen sygdom og dermed ikke barn syg eller lign
4 Medarbejderomsætningen er beregnet eksklusiv fyringer og indeholder altså udelukkende opsigelser på medarbejdernes initiativ. Dette er valgt da vi 
som produktionsvirksomhed til tider må tilpasse kapaciteten til efterspørgslen, hvilket vi ikke vurderer bør reflekteres i medarbejderomsætningen.
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Lederen har gennem sygemeldingsperioden løbende dialog med medarbejderen, hvis der er gen-
sidig enighed herom. Efter 4 ugers sygefravær udarbejdes en mulighedserklæring til kommunen, som 
skal tilsikre, at virksomheden inddrages i en tilbagevendingsplan for medarbejderen. Denne skal 
til sidst godkendes af medarbejderens læge.

Vestergaard Company har gennem mange år lavet en række forskellige skånejobs og givet sygemeldte 
mulighed for opstart på fx 10 timer om ugen og langsomt - over en længere periode - stigende til 
fuld arbejdstid. Skulle det i løbet af genopstartsperioden vise sig, at medarbejderen ikke kan det 
samme som tidligere, kigges efter nye opgaver eller afdelinger, hvor belastningen er mindre.
Viser det sig fortsat svært for medarbejderen at passe det tidligere arbejde, kan der tilbydes en 
§565 aftale i samarbejde med kommunen. I 2016 blev der lavet to aftaler omkring §56.

Målet for 2018/19 er at fastholde fokus på en god tilbagevendingsproces for langtidssygemeldte 
medarbejdere. 

Kønsfordeling blandt ansatte 
Vestergaard Companys bestyrelse har vedtaget følgende politikker og målsætning for under-
repræsenteret køn i lederpositioner:

Måltal for underrepræsenterede køn i bestyrelsen
Ved udvælgelse af nye kandidater til Vestergaard Companys bestyrelse lægges der vægt på
kompetencer, international erfaring og diversitet. Det er Vestergaard Companys målsætning, at 
øge antallet af kvindelige bestyrelsesmedlemmer og at opnå en andel af kvinder i bestyrelsen på 
mindst 30 % ved udgangen af 2020. Den nuværende andel er 20 %.

5 Sundhed.dk: En § 56 aftale laves ved langvarig eller kronisk sygdom, der betyder en del sygefravær fra arbejdet.  En § 56 aftale nedsætter 
arbejdsgiverens udgifter i forbindelse med sygefravær, da den giver mulighed for sygedagpengerefusion fra første fraværsdag.



Måltal for underrepræsenterede køn på de øvrige ledelsesniveauer
Vestergaard Company ansætter medarbejdere på baggrund af kompetencer og personlighed og tilbyder 
samme muligheder til alle medarbejdere uanset køn, nationalitet, religion og politisk overbevisning. 
Det er målsætningen at øge andelen af kvinder i ledelsen, ved at øge repræsentationen af kvalificerede 
kvindelige kandidater til kommende lederstillinger i Vestergaard Company. Dette sikres gennem 
instruktion af de ansvarlige for ansættelsen af nye ledere i virksomheden samt tilføjelse i alle 
jobannoncer fremadrettet med opfordring til alle om at søge, uanset køn og nationalitet etc.

Kønsfordeling i øvrige stillinger
Kønsfordelingen hos Vestergaard Company i øvrige stillinger viser også en overrepræsentation af 
mandlige ansatte. Primært i vores produktion, da kønsfordelingen blandt funktionærerne er lidt 
mere jævn med mellem 15 og 20% kvindelige funktionærer.

Overrepræsentationen af mandlige ansatte symboliserer på ingen måde, at Vestergaard Company 
ikke gerne ansætter kvinder. Ser man på statistikker6 over kønsfordelingen for de uddannelser, 
som er hyppigst repræsenteret blandt Vestergaard Companys ansatte, ses der en klar overvægt af 
mænd. Og ser vi på antallet af indkomne ansøgninger til opslåede, ledige stillinger, er der også en 
klar overvægt af mandlige ansøgere.

Vestergaard Company behandler alle indkomne ansøgninger ens, uanset ansøgerens køn, og 
ansættelse sker alene på baggrund af kvalifikationer.

6 Danmarks Statistik: Tilgang af elever, erhvervsfaglige uddannelser efter national oprindelse, herkomst, alder, køn, uddannelse og tid
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Sundhed
Hos Vestergaard Company ønsker vi, med varierende tiltag og tilbud til vores medarbejdere, at bidrage 
positivt til en kultur, der understøtter et aktivt liv med god sundhed. Dette gøres med samtidig
respekt for, at hver enkelt medarbejder naturligvis selv har det endelige ansvar for sin egen sundhed 
og herunder også brugen af og deltagelsen i de tiltag og muligheder, som virksomheden stiller til 
rådighed.

Vi tilbyder bl.a.:

• Frugtordning
• Madordning med sunde valg
• Motionsrum
• Fys-ordning
• Behandlingsforsikring

Vestergaard Company er en meget aktiv virksomhed med flere sportsklubber, eget motionsrum mv. 
Virksomheden bidrager løbende økonomisk til medarbejdernes deltagelse i bl.a. diverse løb og 
indkøb af sportstøj til dyrkning af sport i deres fritid. 198 af virksomhedens danske 
medarbejdere er medlem af virksomhedens personaleforening, der står for en stor mængde 
sports-, fritids- og kulturaktiviteter.



Sundhedstjek
Vestergaard Company tilbyder med jævne mellemrum alle medarbejdere et sundhedstjek, som gør 
det muligt at få et faktuelt indblik i virksomhedens og medarbejdernes sundhedsniveau. Som led i et 
sundhedstjek måles den enkelte medarbejder på en række forskellige anerkendte parametre. Ud fra 
målinger af blodtryk, fedtindhold i blodet, kondital, vægt, sundhedsalder mm. kan den enkelte
medarbejder få et billede af sin helbredstilstand og få råd om, hvad de kan gøre for at forbedre 
deres sundhedsniveau.

Målsætningen er, at sundhedstjek skal tilbydes medarbejderne hvert 2. år. For at forøge antallet 
af deltagende medarbejdere vil der fremadrettet blive gjort en målrettet indsats over for lederne, 
så de bedre kan informere deres medarbejdere og opfordre dem til at deltage i sundhedstjekket. I 
2015 deltog 59% af medarbejderne i sundhedstjekket. Målsætningen sat for 2017 var ambitiøs 
med 65% deltagelse i sundhedschecket. Dette mål blev nået.

I det kommende år er tanken at sætte fokus på sundhed med et frivilligt sundhedsprogram, 
der tilbydes alle medarbejdere. Vestergaard Company har for år tilbage kørt et l ignende 
program, hvor kun en l i l le  del  medarbejdere deltog. I  2018/2019 er  målet , at  en større 
andel af medarbejderne, gennem oplysning om programmet og dets indhold og fordele, skal 
motiveres til  frivill igt at melde sig til  at deltage. Programmets indhold er stadig under 
udarbejdelse; men påtænkt indhold er bl.a. inspiration til  sund mad og motion.
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Udvikling af medarbejdere
Uddannelse af medarbejdere
Vestergaard Company har høje forventninger og krav til sine medarbejdere, men giver samtidig mulighed 
for stor personlig og faglig udvikling, trivsel, motivation og stimulerende udfordringer. For til stadighed at 
kunne leve op til de krav en medarbejders job og virksomheden stiller, skal alle medarbejdere sikres den 
nødvendige udvikling – både personligt og fagligt.

Gennem medarbejdersamtaler (MUS) drøftes bl.a. fremtidige arbejdsopgaver og behov for efteruddannelse 
på interne eller eksterne kurser, seminarer o. lign. Timelønnede medarbejdere tilbydes minimum en uges 
efteruddannelse om året med fuld lønkompensation. Store dele af arbejdsstyrken har ydermere krav på 
frihed til selvvalgt uddannelse via deres overenskomst i fagforbundet.

Mål:
For til stadighed at udvikle og optimere medarbejdernes muligheder inden for efteruddannelse satte produktions-
ledelsen i 2017/18 et mål om at nedsætte et uddannelsesudvalg. Dette udvalg er nu nedsat med det formål at rådgive 
medarbejderne bedre vedrørende uddannelse til gavn for både medarbejderen og virksomheden. Der er endvidere
indgået et samarbejde med ekstern partner, som kan tilbyde lokal læring på virksomheden med eksterne undervisere. Vi 
opretter 3 linjer: Automation, sprog og IT værksted .

En målsætning for det kommende år er at udarbejde en uddannelsesplan i de enkelte afdelinger på grundlag af en 
kompetenceafklaring i hvert team.

Uddannelsesgrafen viser det totale antal uddannelsesdage for medarbejdere i produktionen og administrationen. For
produktionen er medtaget både, interne, eksterne og IKUF7 kurser, hvorimod der for administrationen kun er
medtaget eksterne kurser. Ændringer i vores produktionsflow har gjort, at vi ikke længere har en lav-sæson i vinterperioden, 
hvor vi kan trække folk ud af produktionen til uddannelse i en uge eller mere. Det nedsatte uddannelsesudvalg 
vil arbejde på at finde løsninger i det nye setup.

Kurser for produktionen er typisk tekniske, sproglige eller LEAN orienterede kurser. For administrationen 
er der typisk tale om faglige-, sproglige eller lederkurser. 

7  Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) støtter selvvalgt uddannelse, der kan bruges inden for det industrielle arbejdsområde.
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Social indsats
Elever og lærlinge
Vestergaard Company har gennem mange år haft gode traditioner omkring optagelse af elever/
lærlinge til erhvervsuddannelser, som automatiktekniker, kleinsmed og administrative uddannelser. 
Hvert år kommer fire elever/lærlinge gennem uddannelserne. 

Prognoser8 viser, at der bliver mangel på faglært arbejdskraft indenfor en årrække. Virksomheder 
overlever ikke kun på ordretilgang og gode produkter, men også på at have velkvalificerede
medarbejdere. Den rigtige elev i det rigtige job bidrager med opdateret viden, frisk inspiration,
gå-på-mod og nye relationer. 

Vestergaard Company vil i fremtiden bestræbe os på, at fastholde en større andel af de færdiguddannede 
medarbejdere, for derved at sikre at viden og know-how bliver i virksomheden.

8 Fx www.ae.dk/emne/mangel-paa-uddannet-arbejdskraft
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Vestergaard Company og flygtninge.
Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er en 3-årig forsøgsordning, som skal sikre mulighed for arbejde 
og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu 
ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked. Ansættelsen er midlertidig og udgør en 
trædesten for flygtninge og familiesammenførte til det ordinære danske arbejdsmarked.
Integrationsgrunduddannelsen varer to år og omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling hos 
en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse.

Vestergaard Company ønsker at bidrage til at flygtninge og familiesammenførte, hos os kan opleve 
veldefinerede rammer og roller, som kan sikre dem den bedst mulige fremtidige integration til det danske 
arbejdsmarked. Med start i 2017 har vi med succes haft en medarbejder tilknyttet under ordningen. Den 
overordnede målsætning er, at Vestergaard Company fremadrettet vil deltage i IGU med en til to 
flygtninge/familiesammenførte tilknyttet virksomheden i en to-årig periode. 

Brobygning og relationer med kommunen og lokalsamfundet
Vestergaard Company ligger i Lejre Kommune og har et ønske om, at bidrage til, at kommunen er så 
stærk, som muligt. Vi er kommunens største produktionsvirksomhed og arbejder ud fra den opfattelse, 
at et stærkt samarbejde og gode relationer skaber de bedste rammer for vækst i hele kommunen.

Vestergaard Company understøtter også indsatsen i kommunens jobcentre ved at tilbyde muligheder 
for flexjob, skånejob, arbejdsprøvning og arbejde til fx asylansøgere. Vores involvering inkluderer også 
beboere på bofællesskaber for udviklingshæmmede i kommunen, som vi tilbyder enkelte timer på 
arbejdspladsen med udgangspunkt i de muligheder og behov, der er i den givne situation.

Vestergaard Company bidrager både økonomisk og praktisk til arbejdet hos den lokale teatergruppe Solaris 
og støtter endvidere lokale sportsklubber og foreninger.

8. og 9. klasser i kommunen tilbydes at komme i erhvervspraktik eller lign. hos Vestergaard Company.  Vi 
tilbyder også mulighed for rundvisninger og introduktion til virksomheden og vores produkter for 
kommunens børnehaver, skoler, Ældresagen samt andre lokale virksomheder/foreninger etc.

Vestergaard Company vil i 2018/19 fortsætte udviklingen af samarbejdet med kommunen, og er 
åben for nye ideer, som byder sig.
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ARBEJDSMILJØ OG SIKKERHED

Vestergaard Company er i dag førende på mange områder. Det skal også gælde for virksomhedens 
arbejdsmiljø. Det betyder, at den måde vi arbejder med arbejdsmiljøet på, generelt skal ligge på 
niveau, eller være bedre end de virksomheder, som vi normalt sammenligner os med. Vi vil som 
minimum altid sikre overholdelse af gældende arbejdsmiljø lovgivning.

Vi lægger stor vægt på, at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for medarbejderne med fokus 
på, at forbedre både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Vestergaard Company arbejder strategisk omkring arbejdsmiljøet gennem en årlig drøftelse, som danner 
grundlag for handling og målsætninger, som publiceres ud i hele organisationen. Vores
arbejdsmiljøorganisation er hjørnestenen i det daglige arbejdsmiljø. Arbejdsmiljørepræsentanter,
afdelingsledere, fællestillidsmand og andre, der arbejder inden for arbejdsmiljø, skal have
veldefinerede rammer at arbejde under, samt de nødvendige ressourcer.

Viden og uddannelse
Et vigtigt element, i forhold til forebyggelse og indsats over for ulykker og brand, er opretholdels-
en af et højt vidensniveau blandt virksomhedens medarbejdere, samt sikre løbende uddannelse af 
vores arbejdsmiljørepræsentanter og indsatsgruppe.

Design og processer
Vores ambitioner og mål er, at tænke arbejdsmiljø ind i produktet allerede i design og udviklingsfasen 
og ligeledes senere, når fremstillingen i produktionen er i gang. Arbejdsmiljø tænkes ind hver gang 
der fortages revurdering af processer og lign. Ved at tænke arbejdsmiljø ind i processerne fra starten, 
kan vi fx forbedre ergonomi og orden samt minimere potentielle støjgener.

LEAN og arbejdsmiljø
Gennemførelsen af LEAN-baserede projekter på vores største produktlinje har givet et meget positivt 
bidrag til vores arbejdsmiljø, hvilket har været et af målene med projektet.
 
Forbedringer er opnået ved at inddrage medarbejdere gennem ugentlige forbedringstavlemøder 
og fokus på overblik over interne processer samt brug af udvalgte LEAN værktøjer.
 
Et fuldt dokumenteret produktionsgrundlag sikrer ensartethed, minimerer returløb,og resulterer i 
et stabilt psykisk arbejdsmiljø, som mindsker risikoen for stress. 

Vi arbejder på samme koncept på en anden produktlinje og forventer samme positive resultater på 
denne i 2018/19.

Nul-ulykke kultur
Vi ønsker, at vores medarbejdere og de eksterne virksomheder, som udfører forskellige opgaver, 
føler sig sikre i deres daglige arbejde hos Vestergaard Company. Vores ultimative ambition er at 
opnå en ”nul-ulykke” kultur.
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 9 Arbejdsmiljøorganisation

Alle nyansatte, samt medarbejdere, som skifter til  et andet job eller afdeling inden for
virksomheden, introduceres til arbejdsmiljø gennem tjeklister og andre forskellige skemaer 
for at forbygge ulykker.

Hvad betyder en nul-ulykke kultur?
Til en start arbejder vi på, at alle medarbejdere kender og overholder alle sikkerhedsprocedurer, 
da disse er lavet for at minimere risici og forebygge ulykker. Hvor det er nødvendigt, bærer
medarbejderne personlige værnemidler, respekterer den synlige afmærkning mellem fodgænger- 
og arbejdsområder og overholder og benytter sig af gældende sikkerhedsprocedurer ved brug af 
værktøj og maskiner.

Medarbejdere passer også på hinanden. Hvis nogen lægger mærke til, at en kollega er i fare, tøver 
de ikke med at gribe ind og påpege den potentielle fare. Til dette formål har vi hos Vestergaard 
Company bl.a. en registrering af lige-ved-ulykker, som skal være med til at forebygge at ulykker 
sker. Statistikker viser, at for hver ulykke, har der været 3-10 lige-ved-ulykker, så fokus på disse 
og udbedring af potentielt farlige områder eller procedurer, er med til at nedbringe risikoen for
deciderede ulykker. LTIF: Lost Time Injury Frequency er udtryk for antallet af ulykker på en arbejdsplads 
per 1.000.000 arbejdstimer.

Målsætning 2018/19:

1. Der fokuseres på ”lige-ved-ulykker” ved at synliggøre registrerede hændelser. Analysere hæn-
delsen og finde løsninger, som minimerer risicien fremadrettet, samt komme med eksempler på, 
hvordan AMU9 arbejder med sådanne opgaver.  Målet er 20 registrerede ”lige-ved-ulykke”-hændel-
ser om måneden, med det formål at reducere risikoen for reelle ulykker.

2. Gennemgående tema for hele virksomheden er trivsel og arbejdsglæde. Det vil 
arbejdsmiljøudvalget (AMU), med hjælp fra samarbejdsudvalget (SU), sætte fokus på med 
forskellige indslag, som foredrag, pjecer, små dialoggrupper og fokus på motion/kost/
sundhed mv. Vi har en formodning om, at bedre trivsel og arbejdsglæde vil være medvirkende 
til at nedsætte sygefraværet på 2,2 %, men det primære mål er ikke at sænke fraværet, men at øge 
medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde, som både smitter og forebygger.
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3. Det Nationale Forskningscenter for arbejdsmiljø har inviteret os til at deltage i et projekt med 
overskriften: ”Fra forskning til praksis i forebyggelsen af arbejdsulykker”. Deltagelsen i dette 
projekt giver en oplagt mulighed for at trække viden ind i virksomheden. 

4. I Vestergaards arbejdsmiljøorganisation (AMU) er det målsætningen, at arbejdsmiljøanliggender 
kort skal diskuteres ugentligt i hver arbejdsgruppe. Ønsket er, at den fremtidige AMU skal gå 
hånd i hånd med LEAN i den moderne virksomhed, og rigtigt mange ideer til forbedring af 
processerne i vores kvalitetstyringssystem handler også om arbejdsstillinger, ergonomi, støj, 
lys osv. Med fastlagte, løbende møder involverer vi alle i virksomheden i at være med til at 
gøre Vestergaards arbejdsmiljø endnu bedre. Med større inddragelse følger forhåbentlig også 
større interesse og heraf følgende bedre resultater og forbedret arbejdsmiljø. Det er i hvert 
fald målet.

Beredskab
Vestergaard Company er ikke pålagt at have en beredskabsplan, men har siden 2008 haft en sådan. 
Beredskabsplanen skal sikre, at medarbejdere og virksomhed kommer så hurtigt som muligt på fode 
igen ved fx personskade, miljøudslip eller brand. Planen har en ”indsatsgruppe” på 10 medarbejdere, 
som er uddannede til at håndtere ulykker inden ambulance og brandslukningskøretøjer ankommer. 
Beredskabsplanen skaber tryghed både for virksomhed og medarbejdere.
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KLIMA OG MILJØ

Vestergaard Companys forretning påvirker miljøet og klimaet både direkte og indirekte gennem 
virksomhedens daglige drift og gennem brugen af vores produkter.

Vi har en målsætning om at reducere strømforbrug og optimere genbrug af affald, hvilket både vil reducere 
vores driftsudgifter og påvirke vores miljømæssige fodaftryk i en positiv retning. Samtidig arbejder vi kontinuerligt 
på at udvikle vores produkter, så det miljømæssige fodaftryk hos vores kunder ligeledes reduceres.

Vestergaard Company har i 2015 forlænget klimapartnerskabet med DONG i yderligere 5 år, 
vedrørende indkøb af CO2-neutral el og CO2-neutralisering af naturgasforbruget. Sammen med 
klimapartneren blev der indsamlet data for år 2015, som vil tjene som udgangspunkt for fremtidige 
målsætninger for CO2-udledning, affaldsfordeling og vandforbrug frem mod 2020.

Ovenstående graf viser energiforbrug omregnet til kWh. Omregningen er sket for at kunne 
sammenholde forskellige energikilder, samt udregne en KPI.

Vores energiforbrug af elektricitet og diesel til test af units vil i høj grad afhænge af vores aktivitetsniveau. 
Ved at sammenholde forbruget med udbetalte lønkroner i tusinde, opnår vi et mål, der vil give et 
mere reelt billede af udviklingen i vores energiforbrug. Dette mål påvirkes dog negativt af den stigende 
effektivitet i produktionen, hvor den hurtigere gennemløbstid har ført til en kraftig reduktion 
af antal arbejdstimer pr. enhed. Dermed stiger udbetalte lønkroner ikke proportionalt med det 
forøgede aktivitetsniveau. Vi har i 2017/18 øget omsætningen med mere end 50 % men ser kun en 
stigning af kWh til test og indkøring af units på under 10 %. Det samme billede ses på elforbruget, 
hvor vi kun ser en stigning på små 5 % trods det væsentligt større gennemløb i produktionen.

Energiforbruget til opvarmning er nogenlunde uændret, udsvingene skyldes primært vejrmæssige 
faktorer og kan ikke henføres direkte til energibesparende tiltag. 

CSR RAPPORT 2017/18   21



I  forbindelse med kl imapartnerskabet  med Ørsted er  Ves tergaard  Company  b leve t 
introduceret  til  CO2-beregneren fra Klimakompasset. Denne er blevet brugt til  at beregne 
ovenstående CO2-ækvivalente emission. Vi  benytter  CO2-beregneren t i l  at  skabe et 
overblik over hvilke reduktionspotentialer, der eksisterer. Herefter har vi defineret en 
række indsatsområder, hvor vi kan følge udvikling år for år.

Klimakompasset og CO2-beregneren er baseret på ”A Corporate Accounting and Reporting 
Standard”. Standarden er udarbejdet af Greenhouse Gas Protocol Initiative, og er den mest 
udbredte regnskabsstandard til beregning af virksomheders udledning af CO2-ækvivalenter.

Der skelnes mellem et standard regnskab og udvidet regnskab. Et standardregnskab defineres 
som Scope 1 + 2, hvor et udvidet regnskab gælder for Scope 1+ 2 + 3. Vestergaard Company har 
valgt at udarbejde et udvidet regnskab, så vidt det er muligt at indhente oplysningerne. 

Scope 1 omfatter alle direkte udledningskilder, typisk afbrænding af fossile brændsler på
produktionsstedet og transport. Scope 2 dækker de indirekte udledninger, der knytter sig til 
brug af varme og el på virksomheden. Scope 3 dækker alle de indirekte udledninger, der ikke 
er nævnt under scope 2. Det kan eksempelvis være: anvendelse af produkter, affaldsbehandling, 
transport af varer og flyrejser. 

Energistrategi
Som virksomhed får Vestergaard Company hvert tredje år udarbejdet en rapport med henblik på 
at opfylde EU’s energieffektiviseringsdirektiv artikel10. Rapporten omhandler resultaterne af det 
udførte energisyn af energiforbruget i bygningerne. Energisynet er udført i henhold til standarden 
ISO 50001 4.3.3 med hovedvægten på: 

• Redegørelse for virksomhedens energianvendelse inden for el-, gas- og olieforbruget 
• En gennemgang af de mest energiforbrugende energitjenester 
• En overordnet termografisk gennemgang af virksomheden med henblik på isoleringsmuligheder 
• Udarbejdelse af energiforbedrende forslag til øget effektivisering af energianvendelsen 
• Forslag til EnPI (Energy Performance Indicators) til brug for opfølgning på energianvendelsen i 

den daglige drift. 
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Ved udarbejdelse af energisparende forslag er medtaget forslag, der har en tilbagebetalingstid på 5 år 
eller mindre, idet det er kriteriet for at virksomheden investerer i energibesparende forbedringer.

Energisyn11 omfatter følgende adresse: 

• Skullebjerg 31, Gevninge, 4000 Roskilde 
• Niels Frederiksensvej 18, Kornerup, 4000 Roskilde.

Energisynsrapporten er med til at give os overblikket på alle forhold og et datagrundlag, som 
er med til at sikre, at virksomhedens energioptimeringsstrategi rammer de rigtige områder og 
målsætningen bliver konkret med realistiske målsætninger, der kan nås både på kortere og lidt 
længere sigt.

Energibesparende tiltag i løbet af de seneste år

• Det seneste år har vi ydet en større indsats i forbindelse med et udskiftningsprogram af 
konventionelle lyskilder til LED inden- og underdørs, og i den forbindelse har flere afdelinger 
fået flere LUX end tidligere, i henhold til gældende arbejdsmiljølovgivning. Ydermere er der 
overalt – hvor det er muligt - opsat bevægelsessensorer, så lyser slukker automatisk, når der 
ikke er brug for det. Udskiftningen af lyskilder har reduceret forbruget med 6500 W pr. time (når 
lyset er tændt). Ud over energibesparelsen bidrager udskiftningen også med øget levetid for de 
enkelte lyskilder. Tekniske udfordringer har gjort, at vi endnu ikke har fået skiftet alle påtænkte 
lyspærer; men arbejdet med de manglende udskiftninger er planlagt i efteråret 2018.

 
• For at spare strøm er alle PC’er i produktionen programmeret til at lukke ned efter kl. 16:30 

alle dage.

• Ansættelse af lokale serviceteknikere, for at reducere flyrejseaktivitet 

• Brug af videokonferencer til (ugentlige) møder med intertaionale afdelinger og samarbejd-
spartnere for ligeledes at reducere flyrejseaktivitet.

Målsætningerne for energibesparelser i 2017/2018 er ikke nået. Vi har implementeret flere af de 
planlagte energibesparende tiltag; men vi oplever samtidig stor vækst i vores salgs- og produktions-
mængde i disse år og vores totale energiforbrug vil derfor også naturligt stige.

Mål for kommende år 2018/19
Reducere det samlede elforbrug.

• Udskiftning af resterende store lyskilder i hovedproduktionens lofter til LED High Bay pærer 

• Vandbesparende projekt (se side 24-25) åbner mulighed for genanvendelse af spildvand til 
opvarmning. Vi afventer resultaterne af analysefasen (2018) før vi sætter konkrete mål.
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Vand

Reduktion af vandforbrug og større fokus på udnyttelse af procesvand.
For at sikre rent drikkevand til de kommende generationer må vi gøre, hvad vi kan, for at beskytte 
grundvandet og samtidig løbende reducere det samlede vandforbrug i virksomheden.

Procesvand
Genanvendelse af procesvand udgør årligt potentielt et par millioner liter. Vi undersøger muligheder 
for at genanvende dette vand - evt. hos andre af kommunens virksomheder til deres køleanlæg eller 
lign. I forbindelse med test af vores produkter, opvarmer vi vand til 85 grader. Det skal i den kommende tid 
også undersøges, om dette varme vand efter test kan genbruges i andre sammenhænge.

Brugsvand
Der vil ofte ses store forskelle i vandforbruget hos produktionsvirksomheder og hos virksomheder 
uden produktion. En stor del af forskellen findes i, at produktionsmedarbejdere som regel bader efter 
endt arbejdsdag. En anden faktor, der spiller ind på vandforbruget, er muligheden for at benytte 
motionsrum eller deltage i andre sportsaktiviteter på virksomhedens område, der kræver et
efterfølgende bad. Brug af vand i disse sammenhænge udgør en stor del af vandforbruget hos
Vestergaard Company. Muligheden for at bade bidrager til samlet arbejdsglæde og ønskes der-
for ikke fjernet; men vi ønsker fremadrettet at øge bevidstheden hos medarbejderne omkring 
brug af vand i forbindelse med badning. Endvidere vil vi overveje indførsel af nye, ekstra
vandbesparende brusehoveder, for på den måde at kunne nedbringe vandforbruget.
 
Vandforbruget i forbindelse med rengøring i administrationen og gulvvask i produktionshallerne udgør 
ligeledes en væsentlig del af vandforbruget. Her kigges på muligheder for genindvinding af procesvand 
eller lign. Procesvandet er kalkfrit og kan være en mulighed i flere af produktionsafsnittene.

Vandbruget i forbindelse med vask af færdigproducerede units inden klargøring til levering er et 
område, hvor der ligeledes kigges på muligheder for reducering.

Vandforbruget er steget betydeligt fra 2016 til 2017, hvilket primært skyldes af den forøgede ak-
tivitet i vores produktion. Reduktion af vandforbruget er fortsat et strategisk fokuspunkt for Vest-
ergaard Company. I starten af 2018 er der indgået en aftale med ekstern rådgiver, der sammen 
med Vestergaard Company skal belyse potentielle tiltag for reduktion af proces- og brugsvand. 
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Der vil eksempelvis være fokus på genbrug af procesvand og muligheder for, at anvende den 
restvarme, der er i vandet. Der skal endvidere ses på muligheder for at indsamle og genbruge 
overfladevand fra tagflader. Potentielle tiltag samles i et idékatalog, som Vestergaard Company
efterfølgende vil arbejde videre med.

I forbindelse med udarbejdelse af idekatalog vil Vestergaard Company inddrage medarbejdere  
og derigennem sikre et ejerskab, der øger bevidstheden hos den enkelte medarbejder.

Diesel
Vores målsætning om en reduktion på 2 % af dieselforbruget er mere end indfriet. Som tidligere 
nævnt er forbruget steget med 10 % og sammenholdt med en omsætningsstigning på over 50 % er 
der tale om en væsentlig reduktion. Det skyldes i høj grad forskydning i p roduktmix  t i l 
standardiserede linjeproduktion, hvor den enkelte enhed kræver mindre tid til  indkøring 
og test. 

Vi vil fortsætte med at optimere indkøringsprocessen og arbejde på indføring af flere linjeprodukter 
og dermed reducere antallet af heatertests.
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Vestergaard Company gør en stor indsats for at minimere affaldsmængden og sikre korrekt affalds-
sortering. Som det kan ses af de stigende affaldsmængder i grafen herover har virksomhedens indsats 
(inkl. en ændring af layoutet i produktionen) medført, at vi har kunnet sortere og registrere større 
mængder affald.

Igennem en årrække har vi ført kontrol med mængden af affald og skrot. Disse kontroller giver overblikket til 
at identificere og målrette indsatserne. Tallene for genanvendt affald benyttes ligeledes i forbindelse 
med audit på virksomhedens miljøgodkendelse, som senest blev fornyet i 2016. 

Minimering af affald og skrot fra produktionen består af genanvendeligt tiloversblevet materiale 
fra produktionen og er hovedsageligt aluminium, rustfast stål, flamingo, kabel, elektronik, pap, 
papir, træ mv. I modsætning til meget andet affald kan skrot have en betydelig økonomisk værdi. 
Det er dog af endnu større værdi, at reducere mængden af skrot fra produktionen. Når mængden 
af skrot reduceres, signalerer det, at råmaterialerne anvendes mere effektivt, hvilket er en fordel i 
forhold til både miljøet og omkostningerne til indkøb af nye råmaterialer og produktion. 

I konstruktions- og udviklingsfasen tænkes i høj grad ind, hvordan et råmateriale kan udnyttes bedst 
muligt med mindst mulig spild. Det seneste år har konstruktionsafdelingen benyttet en 3D printer i 
designfasen, hvilket har medvirket til en reduceret mængde forbrugt råmateriale i produktionen, da 
konstruktionsafdelingen - fremfor at testopbygge emner - har kunnet digitaltegne et emne og lade 
3D -printeren arbejde om natten, til afprøvning af det færdige emne næste dag.

Med en opnået genanvendelsesgrad på 95% i 2017/2018 er det svært at forbedre genanvendelsesgraden 
yderligere; men i 2018/19 vil Vestergaard Company fortsætte fokus på at minimere mængden 
af skrot med henblik på at forbedre miljøet og mindske spild i arbejdsgangene. Vi vil gennemgå 
virksomhedens afdelinger og søge at identificere indsatsområder, hvor spildmængder og sortering 
kan optimeres. Vi vil  skabe succes gennem en struktureret indsats fra ledelsen og særlige 
løsninger, som tilpasses den enkelte afdeling og er forankret hos den enkelte medarbejder.
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Miljøbesparelser 
Vestergaard Company bidrager til en reduceret global CO2 udledning gennem fremstilling af 
afisningsudstyr, hvor brug af afisningsvæske er optimeret i et omfang, som sætter nye standarder 
for branchen.

Ved brug af Vestergaard afisningsudstyr, specifikt modellen Elephant Beta®, frem for konventionelt 
udstyr, estimerer vi, at vi sparer kloden for 280.000 tons CO2 i 2017. 

Der findes ikke nogle eksakte opgørelser for det globale glykolforbrug, så dette tal er estimeret 
ud fra en række plausible forudsætninger, men er selvfølgelig behæftet med usikkerhed.

I 2016 har Vestergaard Company i alt 1010 Beta enheder i operation verden over. Hvis den 
mængde afisning, de i gennemsnit foretager pr. år, skal udføres af konventionelt udstyr, vil af-
isningsvæskeforbruget være over det dobbelte. Baseret på verificerede gennemsnitlige data, vil 
en Elephant Beta® afiser forbruge 62.000 liter afisningsvæske (type 1) pr. år og hver liter væske 
koster miljøet 4,5 kg CO2 i fremstilling og efterfølgende bortskaffelse.

Det resulterer i en CO2 besparelse 223 gange større end udledningen. 
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Fremtiden er elektrisk

Allerede tilbage i 2009 byggede Vestergaard de første elektrificerede toilet- og vandbiler. Disse var 
bygget på ombyggede Renault-chassiser i samarbejde med PVI. Vi leverede fem toiletvogne og to 
vandbiler til Air France, der allerede dengang havde et projekt med at reducere antallet af dieselbiler
i lufthavnene.

For at imødekomme de stigende krav fra kunderne om elektrificering og hybrid, arbejder vi pt. på 
følgende projekt:

Diesel/elektrisk
Ved indførsel af en diesel/elektrisk model kan vi reducere vores produkters energiforbrug. Den 
primære reduktion sker ved at udskifte store dele af hydraulikken på bilen, som har mange driftstimer. 
Hydraulikken erstattes af én generator og flere el-motorer, som har bedre virkningsgrad end 
hydraulik-pumper og motorer.

I runde tal, er virkningsgraden for en hydraulikpumpe/motor ca. 60-70%, hvor virkningsgraden på en 
generator/el-motor er 90%.

Vores beregninger indikerer, at vi med ovenstående løsningsmodel kan halvere lastbilmotorens 
dieselforbrug og dermed udledning af dieselpartikler.

Testdrift og samarbejde
Tilpasning af eldrevne løsninger er allerede i testdrift med vores nye EZVTS (eldreven toilet-servicebil) 
hos en international kunde med positive tilbagemeldinger.

I 2017 har vi endvidere indgået et strategisk samarbejde med Kalmar Motor, der producerer og sælger 
push-back traktorer til drift i lufthavne. Kalmar Motor har stor erfaring med - og et bredt produkt-
program indenfor - elektriske og hybridløsninger, og vi forventer at kunne drage fordel af samarbejdet og 
disse erfaringer til det videre arbejde med udvikling af elektriske løsninger inden for Vestergaard 
Companys produktprogram.
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CSR

PLANLAGTE CSR AKTIVITETER OG MÅL 2018/19

Vestergaard Company har følgende definerede CSR indsatsområder/mål for 2018/19:

Medarbejdere:

• Max 2% fravær for både produktionsmedarbejdere og funktionærer

• Fastholdelse af fokus på en god tilbagevendingsproces for langtidssygemeldte medarbejdere

• Mindst 30% andel af kvinder i bestyrelsen ved udgangen af 2020

• Øge andelen af kvinder i ledelsen

• Nedsættelse af et uddannelsesudvalg for bedre rådgivning af medarbejdere vedr. uddannelse

• Deltagelse i IGU med en til to flygtninge/familiesammenførte årligt.

• Antikorruption: I 2018 implementeres et egentligt compliance system, som skal sikre at virksomhedens 
agenter og distributører handler i overensstemmelse med vores Code of Conduct. Systemet 
bygger på en årlig due diligence baseret på en risikovurdering afstemt til de omgivelser, som 
samarbejdspartneren opererer i. Dokumentationen godkendes af Vestergaards CEO og 
Compliance Officer.

Arbejdsmiljø:

• Registrering af 20 ”Lige-ved-ulykker” pr. måned med det formål at forebygge ulykker

• Fokus på trivsel og arbejdsglæde via AMO og SU 

• Afholdelse af ugentlige/månedlige møder med fokus på arbejdsmiljø 

• Optimering af arbejdsmiljø på endnu en produktionslinje via gennemførelse af projekt med 
LEAN-baserede værktøjer.

Miljø:

• Vestergaard Companys energiforbrug skal løbende monitoreres 

• Der ses på tiltag til at reducere virksomhedens samlede elforbrug

• Der skal følges op og ageres på resultaterne af igangsat projekt omkring reduktion af procesvand 
og brugsvand

• Et løbende indsatsområde er reduktion af forbrug af dieselolie i forbindelse af unit tests

• Fastholde genanvendelsesgrad af affald på 95% og gennemføre små projekter med henblik på at 
nedsætte affaldsmængden.



vestergaardcompany.com


