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LETTER FROM THE CEO

INDHOLD

I skrivende stund har den aktuelle coronavirus ramt lande verden over og været kilde til en voldsom omvæltning
for mange virksomheder. Det gælder ikke mindst for luftfartsindustrien. På trods af de store udfordringer, som
situationen har medført, er vi håbefulde om, at den bæredygtige udvikling vil fortsætte herefter. Vi både håber
og tror på, at bæredygtighed fortsat vil stå højt på agendaen i industrien. Den nuværende krise har vist os,
hvor vigtigt det er at passe på hinanden nu og i fremtiden. Det vil vi i samarbejde med industrien fortsat
bidrage til med vores produkter.
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Vi har opstillet en række mål for, hvor vi ønsker at positionere vores produkter inden 2030. Vi ønsker i
rapporten at anskueliggøre, hvordan vi kan hjælpe vores kunder med at reducere energiforbruget og gøre
operationen mere sikker.

06

VESTERGAARD COMPANYS TILGANG TIL CSR

10

CSR HOVEDOMRÅDER

11
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Som noget nyt i år har vi i rapporten valgt at integrere mål udvalgt blandt FN’s 17 verdensmål.
Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling er en plan og ambition for hele verdens udvikling frem til 2030. Vi
støtter op om verdensmålene og ønsker at bidrage, hvor vi kan, til en mere bæredygtig fremtid. Det kan vi
både lokalt via interne aktiviteter i virksomheden og globalt via vores innovative produkter til vores kunder.
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Vestergaard Company-gruppen har i de forgangne år oplevet en kraftig efterspørgsel på vores produkter.
Regnskabsåret 2019/20 har for tredje år i træk resulteret i en omsætningsrekord. Flere og flere kunder
har fået øjnene op for vores tids- og væskebesparende udstyr, der ud over at forbedre effektivitet og
profitabilitet også fører til massiv reduktion af de miljømæssige påvirkninger.
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Den øgede volumen i vores egen produktion medfører i sagens natur en større belastning af miljøet.
Med vores energibesparende tiltag i virksomheden gennem mange år forsøger vi imidlertid at gøre den
øgede produktion så bæredygtig som mulig. Et eksempel herpå er vores nye produktionshal, som vi er
godt i gang med at etablere. Her har vi fra start indtænkt en række grønne tiltag, hvilket sikrer
bæredygtige produktionsrammer for vores produkter fremover.
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Første del af rapporten har således et eksternt kunderelateret fokus. I den efterfølgende del af rapporten
fokuserer vi på vores CSR-arbejde internt i virksomheden og for lokalområdet.

Med denne rapport vil vi illustrere for vores kunder samt interne og eksterne interessenter, hvordan høje
forretningsmæssige ambitioner og bæredygtighed går hånd i hånd. Jeg håber, at det kan inspirere til,
hvordan vi sammen skaber en bæredygtig udvikling.
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Vestergaard Company er førende leverandør af ground handling-udstyr. Virksomheden, der
har hovedsæde i Roskilde, beskæftiger mere end 300 medarbejdere og producerer, leverer og
servicerer udstyr til luftfartsindustrien verden over.

Omsætning i EUR

111

Medarbejdere

Produktionsareal

13.800 m2

Millioner

Produktmæssig fokus er i dag på flyafisere, toilet- og vandservice-enheder samt flyvaskere.
Ud over Danmark har vi kontorer/produktionsfaciliteter i USA, Thailand, Frankrig og Tyskland.

326

I produktionen fastholdes fokus på kvalitet, funktionalitet og holdbarhed, hvor ny førende teknologi
prioriteres højt for at give vores kunder topmoderne udstyr.

1%

Godtfred Vestergaard grundlagde Vestergaard Company for over 50 år siden, og hans værdier
og principper er stadig en stor del af kulturen og virksomheden.
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CSR foundation

Leverer udstyr af høj kvalitet

BæredygtigVandforbrug
udvikling
Indgående logistik

39%

60%

Forretningsmodel

Vores leverandører

Antal enheder leveret
på verdensplan

Omsætningssplit

Som familieejet virksomhed ligger det i vores DNA at tænke på den næste generation. Derfor er
det vigtigt for os at tage hensyn til miljøet og være lydhøre og ydmyge i samarbejdet med vores
kunder og tilbyde ydelser og produkter, der har varig – og gerne bæredygtig - kvalitet.

Handlingselskaber
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Udvikling af lokalområdet

Design & udvikling
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CSR

VESTERGAARD COMPANYS TILGANG TIL CSR
VI STØTTER FN’S VERDENSMÅL
I sidste års CSR-rapport formulerede vi nogle ambitiøse mål for, hvordan vi med vores produkter
vil understøtte vores kunders CSR-arbejde frem mod 2030. År 2030 er samtidig tidshorisonten
for FN’s Verdensmål. FN har i alt formuleret 17 overordnede verdensmål, herunder en række
delmål, som sigter mod at udvikle verden i en bæredygtig retning med mindre sult og ulighed,
mere uddannelse og udvikling samt en bæredygtig udvikling af brugen af klodens ressourcer.
Vi støtter verdensmålene og ønsker at være med på rejsen, der kan sikre en mere bæredygtig
fremtid. I år tager vi derfor skridtet videre i udvi k li nge n af rapporten ved at inkorporere
verdensmålene i tilgangen til vores CSR-arbejde. Ved at tilslutte os verdensmålene understreger
vi, at vi vil gøre vores til den bæredygtige udvikling. Samtidig tror vi på, at verdensmålene kan være
en katalysator for at drive udviklingen af nye bæredygtige produkter til gavn for industrien og
vores kunder.
Vestergaard Companys mission er: ”Improving airside operations around the world through
safe, clean and innovative equipment”. Blandt andet som følge af vores mission er der nogle
områder, hvor vi allerede arbejder med bæredygtig udvikling. I denne rapport har vi derfor
udvalgt de verdensmål, der dækker de områder, hvor vi i forvejen arbejder med bæredygtige
tiltag. Det er områder, hvor vi mener, at vi gør og kan gøre en særlig forskel.
Vi retter derfor fokus på fire verdensmål, som vi undervejs i CSR-rapporten vil referere til.
Vi vil i de kommende år arbejde videre på at opsætte egne ambitiøse målsætninger inden for
disse områder.
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Vi stræber efter at understøtte vores kunders CSR-arbejde bedst muligt med vores innovative
produkter. På den måde har vi mulighed for indirekte at påvirke to udvalgte verdensmål.
Vi ønsker at være en del af løsningen på klimaudfordringerne i lufthavnene.
Derfor vil vi senest i 2030 kunne tilbyde alt vores udstyr i en bæredygtig
udgave, så vores kunder kan udføre en CO2-neutral ground handling-operation.
Dette ambitiøse mål relaterer sig dermed til Verdensmål 7: ”Bæredygtig
energi”. Mere specifikt sigter vi efter delmål 7.2, hvor andelen af vedvarende
energi i det globale energimix skal øges væsentligt inden 2030. Ved at udvikle
flere bæredygtige produkter bidrager vi dermed løbende til at øge andelen af
vedvarende energi i lufthavnene.

CSR

Det tredje verdensmål, som vi direkte har mulighed for at påvirke, er
Verdensmål 12: ”Ansvarligt forbrug og produktion”. Når vores produktion
øges, vil vores forbrug og udledning i sagens natur også øges. Vi er derfor meget
bevidste om at udvikle vores produktion og forbrug i en så bæredygtig retning som
muligt. Det gør vi blandt andet ved at arbejde på mere energieffektive initiativer
samt på initiativer til affaldsreduktion og genbrug. Mere specifikt bidrager
vores arbejde til at nå delmål 12.2, der sigter mod en mere bæredygtig forvaltning
og effektiv udnyttelse af naturressourcer, samt delmål 12.5, der sigter mod en
betydelig reduktion og genvinding af affaldsmængden.

Det andet verdensmål, som vi har mulighed for indirekte at påvirke med
vores produkter, er Verdensmål 8: ”Anstændige jobs og økonomisk vækst”,
mere specifikt delmål 8.8, som bl.a. sigter mod at fremme et sikkert og
stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere. Sikkerhed er af naturlige årsager
den absolutte topprioritet inden for luftfart. Det er også vores topprioritet at
kunne understøtte et godt og sikkert arbejdsmiljø hos vores kunder. Vores
mål om at kunne garantere at vores udstyr i operation ikke vil være involveret
i en u tilsig te t hændelse e ll e r u ly k ke r e f t e r 2 0 3 0 , bi drage r de r me d t il
sikkerheden i lufthavnene.
Bestræbelserne på at føre vores mission ud i livet ville ikke være mulige, hvis det ikke var for de
menneskelige ressourcer og de produktionsmæssige rammer, som vores virksomhed består af. Vi
anser vores medarbejdere og ledere som virksomhedens vigtigste ressourcer. Derfor har vi også
stort fokus på det interne CSR-arbejde i virksomheden. Vores lokale indsatser er direkte relateret
til tre af verdensmålene, hvoraf vi har udvalgt en række relevante delmål:
For at kunne udvikle og producere vores produkter har vi behov for dygtige
medarbejdere. Vi anser det derfor både som vores pligt og ansvar at bidrage til
at uddanne fremtidens arbejdsstyrke. I takt med at vores virksomhed og produkter
udvikler sig, er det samtidigt afgørende, at vi sikrer kompetenceudvikling blandt
vores ledere og medarbejdere. Vores arbejde inden for dette område relaterer sig til
Verdensmål 4: ”Kvalitetsuddannelse. Mere specifikt knytter det sig til delmål
4.4 og delmål 4.6, som henholdsvis sigter mod at øge relevante tekniske og
erhvervsmæssige færdigheder samt øge læse- og regnefærdigheder blandt unge
og voksne.
Verdensmål 8: ”Anstændige jobs og økonomisk vækst” med det tilhørende
delmål 8.8 om at fremme et sikkert og stabilt arbejdsmiljø har vi, udover at
kunne påvirke indirekte hos vores kunder, også direkte mulighed for at påvirke
lo kalt . Det kan vi, fordi vi lægger s t o r vægt på have e t go dt o g s i k ke r t
arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Hos os er det en fælles opgave og ansvar
at fremme arbejdsmiljøet.
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CSR

CSR

CSR HOVEDOMRÅDER

CSR ORGANISERING

Vestergaard Companys CSR-politikker er inddelt i seks hovedområder, som vi strukturerer rapporten efter:

Ansvaret for Vestergaard Companys CSR-politikker og deres implementering ligger hos direktionen.
Vestergaard Company har en CSR-styregruppe, som udarbejder anbefalinger til direktionen.
Denne gruppe ledes af virksomhedens CEO. Direktionen er ansvarlig for en resultatorienteret
implementering af CSR-politikkerne.
CSR-rapportens øgede fokus på udviklingen af vores produkters evne til at understøtte brugernes
mål er et vigtigt skridt i retning af at få etableret en dialog med de CSR-ansvarlige hos vores
kunder. Derigennem sikres det, at der skabes overensstemmelse målsætningerne imellem, samt
at vi til stadighed har kendskab til vores kunders behov.

Vestergaards mission er kernen i vores forretning og tilgang til bæredygtig ansvarlighed. Vi arbejder
inden for de seks hovedområder, der alle knyttes sammen af vores slogan ”WE CARE”.
Vi kerer os om vores kunder og om at hjælpe dem mod en mere bæredygtig fremtid. Vi kerer os om at
bidrage til en bæredygtig udvikling internt i virksomheden og i lokalsamfundet. Samtidig ønsker vi at
kunne spille en betydelig rolle i den globale, bæredygtige udvikling, som FN’s verdensmål sigter mod.
CSR-politikkerne er gældende for hele Vestergaard Company og udgør de overordnede rammer for arbejdet med CSR hos Vestergaard Company. Politikkerne henvender sig både til Vestergaard Companys
medarbejdere og til virksomhedens interessenter samt samarbejdspartnere og underleverandører,
som herigennem kan orientere sig om Vestergaard Companys formål og strategi for CSR.
Politikkerne baserer sig på Vestergaard Companys værdigrundlag:

Vi udvikler,
fremstiller og
servicerer innovative
produkter til brug i
lufthavne

Vi har
toneangivende
produkter, der
sætter
standarden for
branchen
Vi prioriterer egen
produktudvikling højt og
vil være på forkant

Vi skal stå finansielt
stærkt for at sikre
udvikling også den
dag branchen oplever
udsving

Vi belaster miljøet
mindst muligt og
hjælper kunderne i
deres grønne omstilling

Vi vil være kundernes
foretrukne leverandør
af pålideligt, effektivt
udstyr
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Vi tilbyder
kunderne
branchens
bedste
service
både før
under og
efter
handlen

Vi skaber et udviklende og
favnende arbejdsmiljø,
hvor alle er en del af
fremgangen
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ROADMAP

CSR

Vi har foretaget en vurdering og analyse af, hvad der er vigtigst for vores kunder i dag og i fremtiden.
Hvor og hvordan vi kan hjælpe med at understøtte deres mål og visioner. Det har resulteret i
vores Roadmap med den overordnede målsætning:

”Engineering a safer and greener future in ground handling”.
Vi har taget udgangspunkt i vores eksisterende CSR-fundament og mange års udvikling og
forbedringer på vores produkter inden for sikkerhed og energioptimering. Vi har valgt at fokusere
vores indsats på at kunne opnå 0 ulykker ved brug af vores udstyr samt CO 2-neutralitet i ground
handling-operationer.
Sikkerhed er af naturlige årsager den absolutte topprioritet inden for luftfart. Vores kunder
opererer vores udstyr tæt på fly og mennesker, der arbejder på rampen. Ulykker, hvor udstyr rammer
eller kører ind i fly, har store konsekvenser for alle involverede: Passagerne der ikke kan komme
afsted, luftfartsselskabet der ikke kan bruge dets fly, operatøren der kan komme til skade samt
forsikringsselskabet der skal betale reparationen. Desuden sker der hvert år en række ulykker,
hvor personer, der arbejder på rampen, mister livet. Det vil Vestergaard gerne være med at sætte
en stopper for. Derfor vil vi intensivere vores indsats inden for sikkerhed og autonomoperation, således at vi kan garantere, at vores udstyr ikke vil være involveret i en utilsigtet
hændelse eller i ulykker efter 2030.

CSR foundation

Klimaudfordringerne i verden er uomtvistelige, og inden for de seneste år har lufthavne verden
over accepteret deres rolle og andel i udfordringerne. Flere har udviklet klimastrategier og opsat
konkrete mål for at gøre lufthavnene bæredygtige og CO2-neutrale inden for en årrække. Det
er en kæmpe opgave, og det kræver massive investeringer i vedvarende energi, infrastruktur, ny
teknologi og selvfølgelig grønt udstyr, såvel på land som i luften. Vestergaard ønsker at være en
del af løsningen på klimaudfordringerne i lufthavnene, og derfor vil vi senest i 2030 kunne tilbyde
alt vores udstyr i grønne versioner (elektriske eller i anden bæredygtig form), således at vores
kunder kan udføre en CO2-neutral ground handling-operation. Vi udvikler og investerer allerede
nu i en række forskellige elektriske løsninger til vores udstyr, mens vi fortsat forsøger at minimere
energiforbruget af udstyret i drift.
Vi har valgt, at vores tidshorisont for opnåelse af vores mål er 2030. Dette årstal mener vi er
realistisk, men samtidig også ambitiøst. Det er meget vanskeligt at sætte et præcist årstal på, da
en del af teknologien, der skal benyttes, endnu ikke eksisterer, og da mængden af infrastruktur
og regulativer, der skal ændres i lufthavnene, er betydelig. Ikke desto mindre er vi fast besluttede
på, at det skal lykkes. År 2030 stemmer i øvrigt godt overens med den tidshorisont, som flere
lufthavne og luftfartsselskaber har.
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CSR

CSR TIMELINE

CSR

CSR-arbejde er langt fra nyt for Vestergaard Company. Vi har igennem mange år arbejdet med
tiltag inden for reduktion af miljøbelastning og øgning af sikkerhedsniveauet omkring vores biler.
Allerede i 1988 lavede vi vores første tiltag, der - udover at spare miljøet for unødig væske - også
har sparet kunderne en masse penge. Samtidig er sikkerheden forbedret markant gennem en
lang række initiativer.
I perioden 1988-2020 har vi lavet følgende tiltag og flere er på vej:
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•

Proportional mix: Reduktion af glykolforbrug gennem blanding af vand og glykol direkte på
bilen

•

Batch heating/Indirect heating: Forbedret opvarmningssystem, hvor man ved at opvarme en
lille portion af indholdet i tankene kan være klar til operation på 10 min. Derved elimineres
behovet for standby opvarmning af væskerne

•

Hydrostat: Eliminering af hjælpemotor (til hydraulisk tryk) ved hjælp af et hydrostatisk gear,
som anvender køretøjets hovedmotor. Derved opnås en anseelig energibesparelse

•

2nd generation hydrostat: Ny geartype medfører yderligere energibesparelse

•

Ultra sound sensors: Anti-kollisionssikring foran og bag på bilen

•

PPS: Radarbaseret system til at hjælpe operatøren med at holde den optimale afstand til flyets
overflade for derigennem at mindske varmetab i væsken

•

ITM (In truck manufactoring) system, som kan blande additiver i væsken direkte på bilen og
herved reducere transport af type 1-væske

•

360-degree camera, som øger sikkerhed og hjælp til operatøren, når køretøjet betjenes fra
operatørkabinen

•

PPS 2: Anden generation af radarsystem til yderligere sikring af anti-kollision og optimering af
afstand til flyets overflade

•

Turnable cabin: Et system, hvor operatørkabinen kan drejes rundt, så operatøren sidder i
kørselsretningen, når bilen flyttes over længere afstande

•

Radar sensors: Med radarsensorer erstattes antennerne ved dysen på BETA-afiseren

•

Selvudviklet elektrisk chassis, der kan benyttes til flere af vores produkter

•

GRV: Til effektiv opsamling af brugt afiservæske. Den opsamlede væske kan enten sikkert og
effektivt bortskaffes eller, hvor lufthavnen har udstyret til det, renses og genbruges

•

Hybrid elektrisk BETA-afiser, der kan operere med minimeret brug af konventionelt brændstof

CSR RAPPORT 2019/20
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CASE: SAS KØBENHAVN STYRKER SIKKERHEDEN
SAS har et langtidsmål om at skabe vækst for ejerne, mens der samtidig i alle henseender tages
højde for bæredygtige aspekter. Arbejdet er derfor altid baseret på tre grundprincipper om social,
miljømæssig og finansiel ansvarlighed.
Vestergaard Companys samarbejde med SAS går langt tilbage. SAS var faktisk vores allerførste
ground support equipment-kunde, da de i 1966 henvendte sig til firmaet med et ønske om
ombygning af deres flyafisere.
I løbet af de seneste år har SAS været med på rejsen mod bæredygtig udvikling og optimering af
Vestergaard Companys produkter. Senest har SAS i henhold til deres ”No Touch Policy” valgt at
opgradere deres otte Elephant® BETA’er med radar-sensorer i stedet for de sædvanlige tusks.
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SAS’ investering i en opgradering af deres BETA-afisere foretages i forbindelse med, at SAS
har fået leveret en serie Airbus 350 langdistancefly, som har et væsentligt større indhold af
komposit-materiale end deres andre fly. Komposit-materiale har bl.a. den egenskab, at det
retter sig ud efter en evt. kollision, og man kan derfor ikke efterfølgende se skaden udefra. Der
kan dog fortsat være stor risiko for indvendige skader og dermed mindre strukturel integritet.
SAS vil derfor med brug af radarsensorer fremadrettet undgå enhver berøring af flykrop og –
vinger og herved yderligere højne flysikkerheden.
Tom Sørensen fra SAS’ ground support-afdeling siger: ”SAS valgte at lave denne investering i
flysikkerhed, og Vestergaard har lavet en løsning, hvor vi kan være helt sikre på ikke ved et uheld at
røre vores fly med afiserne. Denne sikkerhed sikrer vores personale og passagerer og giver samtidig
selskabet tryghed for de meget store investeringer i vores nye fly“.
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CASE: AÉRO MAG HAR KONTINUERLIG FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED

CSR

FAKTABOKS

Canadiske Aéro Mag har været kunder hos Vestergaard Company igennem mange år. Aéro Mag er
specialiseret i at planlægge og udføre afisningsoperationer hos kunder i lufthavne Nordamerika
og England.

•

Aéro Mag er et privat, familieejet firma grundlagt I 1994

•

Firmaet har base i Canada og er specialiseret i planlægning og udførelse af flyafisning

Hos Aéro Mag står miljø meget højt på dagsordenen og det var derfor oplagt, at netop Aéro
Mag skulle være blandt de allerførste til at teste Vestergaards nyudviklede og bæredygtige
Hybridafiser og GRV (glykolopsamler).

•

Miljøet har altid været i fokus i Aéro Mags arbejde

•

Firmaet er til stede i 7 lufthavne i Canada, 6 lufthavne i USA og 1 lufthavn i Europa

•

Aéro Mag har mere end 1.000 medarbejdere på verdensplan og har udført mere end 300.000
flyafisninger.

Gabriel Lépine, Regional Director, Aéro Mag, siger om testen:
”Innovation er en del af Aéro Mags DNA. Vores fokus har helt fra begyndelsen været på innovative
løsninger, der kan spare kunderne penge. Vi var pionerer inden for afisning med flyets motorer kørende,
hvilket sparer tid og derved skåner miljøet. Vi har altid fokuseret på at reducere CO 2-påvirkningen.
Aéro Mag stræber efter at være på forkant med nye løsninger. Vi var nogle af de første, der fokuserede
på prop-mix og genanvendelse, som skåner miljøet og samtidig sparer kunderne penge. Vestergaards nye
løsninger passer meget godt ind i denne tankegang.
Aéro Mags vision er socialt ansvar og at gøre en aktiv indsats for at reducere klimapåvirkninger. Firmaet
har base i franskcanadiske Quebec, hvor vandkraft altid har været i fokus. Elektricitet er så godt som
CO 2 neutralt og det er billigt sammenlignet med andre energiformer. Af denne årsag sigter Quebec og
Aéro Mag altid imod at udskifte andre teknologier med elektriske løsninger, hvor det er muligt.”
Vestergaard Companys hybridafiser er den første af sin slags på markedet og kan med et fuldt
opladet batteri afise 15-20 fly uden at tænde bilens motor. Al aktivitet relateret til afisningsoperationen
foregår udelukkende elektrisk.
“Hybridafiseren passer perfekt ind i Aéro Mags vision om bæredygtighed. Den vil mindske
miljøpåvirkningen ved afisning - både med BETAens kendte operationseffektivitet og ved brugen af
elektricitet. Hybridafiseren vil endvidere nedsætte udledning af udstødningsgasser, hvilket også
kommer lufthavnspersonalet til gavn, når flyene afises ved gaten. Med brug af Elephant BETAen kan
vi allerede nedsætte den enkelte afisningsoperation med op til to minutter per gang. I en lufthavn
med 10.000 afisninger på et år er det en effekt, der kan mærkes. Dette kombineret med hybridafiserens yderligere miljøfordele giver en meget stor gevinst for miljøet.”, siger Gabriel Lépine.
Den nyudviklede Vestergaard glykolopsamler (GRV) er en specialiseret enhed til effektiv opsamling af
grødis og vand efter afisning. Efter opsamling kan væsken enten bortskaffes sikkert eller, hvor
lufthavnen har dette udstyr, køres igennem et anlæg til genanvendelse af glykol. GRV’en passer
derfor, ifølge Gabriel Lépine, også perfekt ind i Aéro Mags bæredygtighedsarbejde:
“Vi ønsker en løsning til opsamling og genanvendelse af glykol i forbindelse med flyafisning for
herved at nedsætte til miljømæssige fodaftryk. Der findes allerede glykolopsamlere på markedet, men
den nye Vestergaard GRV bruger kun halvt så meget brændstof, som de konventionelle opsamlere.
Herved passer den perfekt ind i Aéro Mags strategi.
Generelt er tendensen, at markedet efterspørger innovative løsninger til at nedbringe den miljømæssige
påvirkning, mens der samtidig er fokus på omkostninger og materialer. Vi er på rette spor - og alle
andre vil følge efter.”
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MENNESKERETTIGHEDER
Vestergaard Company har konstant fokus på at skabe de bedst mulige forhold for både vores egne
medarbejdere og hos de samarbejdspartnere og underleverandører, som vi gør brug af.
Vi tager afstand fra diskrimination i beskæftigelse og erhverv og lægger stor vægt på organisationsfrihed,
ligesom vi 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.
Vestergaard Company ansætter medarbejdere på baggrund af kompetencer og personlighed og tilbyder
samme muligheder til alle medarbejdere uanset køn, nationalitet, religion og politisk overbevisning.
Vi har altid gjort en særlig indsats for at understøtte udsatte grupper i samfundet. Gennem tæt
samarbejde med kommunen tilbyder vi muligheder for fleksjob, skånejob, arbejdsprøvning og
arbejde til f.eks. asylansøgere. Vores involvering inkluderer også beboere i bofællesskaber for
udviklingshæmmede i kommunen.
Historisk set har vores underleverandører befundet sig i Danmark og Vesteuropa, hvor overholdelsen
af basale menneskerettigheder og sociale forhold samt korruption ikke udgør væsentlige udfordringer.
Vi har i de senere år udvidet vores produktionssteder og leverandørbase til Asien, herunder Kina og
Thailand. I disse lande er basale menneske- og arbejdstagerrettigheder ikke ligeså velintegrerede
som i Danmark, hvorfor vores tilstedeværelse i disse lande øger vores risiko. Vi orienterer os løbende
om forholdene og udviklingen hos vores leverandører i disse lande for at sikre, at vores Code of Conduct
bliver overholdt.
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Målsætning
• Vi vil i alt inden for vores kontrol støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede
menneskerettigheder
•

Vi tager skarpt afstand fra alle former for korruption

•

Vi ønsker at udvise socialt ansvar over for vores medarbejdere, samarbejdspartnere og andre
interessenter ud over, hvad der forventes

•

Vi vil fortsat være en aktiv partner for kommunen i indsatsen overfor udsatte grupper i samfundet

•

Vi ønsker at øge andelen af kvinder i Bestyrelsen fra 20% til minimum 30% i slutningen af 2020

AKTIVITETER

RESULTATER

EVALUERING

Uddannelse af
tillidsrepræsentanter i
produktionen

Uddannelse har øget
tillidsrepræsentanternes
kompetenceniveau blandt andet
indenfor personale- og
arbejdsmiljøanliggender

Tillidsrepræsentanterne er
blevet klædt bedre på til rollen
som bindeled mellem
Produktion og Ledelse

IGU-forløb fortsættes, afsluttes
i 2021

God integration i virksomheden

Tilfredshed med IGU og
kommunens indsats/sparring
under hele forløbet

Afklaring af ønsker inden for en
erhvervsfaglig uddannelse

Hos Vestergaard Company respekterer og beskytter vi retten til privatliv og persondata. Det har altid
været en vigtig prioritet, hvorfor vi har taget implementering af GDPR meget seriøst med en
omfattende informationskampagne til alle medarbejdere samt uddannelse af alle ledere, der håndterer persondata.
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Styrkede sprogkundskaber

Vi har arbejdet struktureret med
at tilrettelægge et IGU-forløb for
eleven

Forløb med to elever på EGU
(Erhvervs Grund Uddannelse)

Meget positive resultater, hvor
vi har tilbudt en læreplads til
begge

Godt forløb og uddannelse
Eleverne vokser med
opgaverne

Informationsbrev om vores
Code of Conduct til alle
leverandører i Thailand

Code of Conduct-informationsbrev udsendt til alle
leverandører i Thailand
Særlig fokus på Vestergaards
afstandtagen til bestikkelse

Vi er løbende opmærksomme
på, om der er behov for ekstra
information til vores
medarbejdere, kunder og
leverandører om vores Code of
Conduct og handler derefter.
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CASE: SAMARBEJDE BIDRAGER TIL BESKÆFTIGELSE
Vestergaard er en åben og rummelig arbejdsplads, hvor der er plads til alle, der vil og har
evnerne til at være en del af virksomheden. Vi har altid været særligt optaget af at uddanne og
beskæftige sårbare grupper. Det gør vi blandt andet ved at samarbejde med det lokale jobcenter
om at tilrettelægge fleksible arbejdspladsløsninger for personer uden for arbejdsmarkedet. Det
er blevet til et mangeårigt og frugtbart samarbejde, som har hjulpet mange mennesker videre i
uddannelse og job – til gavn for både den enkelte, Vestergaard og samfundet.
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Jeg kender dem godt, så jeg kan bare ringe til dem, hvis jeg har en borger, og så prøver vi at
finde ud af noget - så klinger det bare. Vi tror og stoler på hinanden. Det gode samarbejde bygger
særligt på tillid, det er fundamentet og indgangen til samarbejdet”.
Afslutningsvis håber Eva, at hun og Vestergaard kan blive ved med at bevare det fantastiske
samarbejde i fremtiden:
”Jeg er er glad for det gode samarbejde, vi har. Jeg ved, at I ved, hvor I skal henvende jer, hvis I har
behov for vores hjælp”.

Siden 2010, hvor det lokale jobcenter i kommunen begyndte at føre specifik dokumentation,
har der i alt været 27 cases med borgere, som har været i kortere eller længerevarende forløb
hos Vestergaard. Det har både været i produktionen, på lageret og på kontoret. Det fortæller
Eva Klixbüll, som har været virksomhedskonsulent i det lokale jobcenter de seneste 10 år.
Målgruppen af borgere spænder vidt, og det kan både være ledige og sygemeldte borgere i
f.eks. fleksjob, arbejdsprøvning og integrationsforløb. Et godt match mellem borgeren og
virksomheden og den rette hjælp fra jobcentret kan føre til et længerevarende forløb eller
endda permanent beskæftigelse.
Eva husker tilbage på den første gang, hun samarbejdede med Vestergaard. Det var i 2012,
hvor hun havde en borger med etnisk minoritetsbaggrund. Han kunne ikke meget dansk, så
han var i sprogpraktik for at lære dansk. Borgeren kom i praktik hos Vestergaard. Efterfølgende
ville Vestergaard gerne have ham i lære, hvis blot han fik lært at tale og forstå engelsk, da det
er en nødvendig kompetence i jobbet. Det førte til, at jobcenteret fik bevilget et engelsk-kursus
til borgeren, som efterfølgende kom i lære som automatiktekniker. Han blev færdigudlært og
arbejder den dag i dag stadig hos Vestergaard.
Med egne ord betegner Eva det som en succeshistorie, der illustrerer, hvad et godt samarbejde
kan føre med sig: ”Det er da en succeshistorie! Borgeren ville nok ikke været der, hvor han er i
dag, hvis ikke det var for det gode samarbejde mellem jobcentret og Vestergaard, hvor I tilbød
læreplads og vi understøttede med ekstra uddannelse”.
Eva kan også fortælle om en anden succeshistorie, som er blevet til i samarbejdet mellem
borgeren, Vestergaard og jobcentret. I dette tilfælde var der tale om en ung mand med nogle
udfordringer. Han gik fra at kunne arbejde én dag om ugen til at blive opkvalificeret og er nu
startet i lære fuldtid hos Vestergaard. Evas kollega har beskrevet det sådan, at ”Vestergaard
tog ham (borgeren, red.), som han var og gav ham plads og rum til at vokse”.
Den åbne og rummelige tilgang er kendetegnende for Vestergaard som arbejdsplads. Eva
understreger, at det også kræver noget af kollegaerne, når man siger ja til sådan et forløb
med en borger. Man skal være indstillet på at give plads og måske bruge lidt ekstra ressourcer.
Det er Vestergaard villig til.
Det ved Eva i kraft af det tætte samarbejde med Vestergaard. Eva fremhæver særligt den
gode, tillidsfulde relation, hun har opbygget til Vestergaards to produktionschefer:
”Virksomhedskonsulentens job er meget båret af relationer. Vi kender virksomhederne og har
opbygget en god og tæt relation til enkelte kontaktpersoner i virksomheden. Hos Vestergaard er
det særligt de to produktionschefer.
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ARBEJDSFORHOLD
Vestergaard prioriterer at skabe gode arbejdsforhold, så vores medarbejdere har de bedste rammer
til udvikling og produktion. Vi har et helhedsorienteret perspektiv på arbejdsforholdene, hvor arbejdsmiljø,
sikkerhed, trivsel, uddannelse og sundhed er vigtige faktorer. På de næste sider præsenterer vi
udvalgte aktiviteter og resultater relateret til disse faktorer, som vi ønsker at arbejde målrettet med.
Arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø og stabile arbejdsforhold er en forudsætning for, at medarbejderne
trives og yder en god indsats. Vestergaard lægger derfor stor vægt på at skabe et sikkert
og sundt arbejdsmiljø for medarbejderne med fokus på at forbedre både det fysiske og
psykiske arbejdsmiljø. Det gør vi via en række lokale aktiviteter i virksomheden.

Vi arbejder strategisk med arbejdsmiljøet gennem en årlig drøftelse, som danner grundlag for vores
handlinger og målsætninger. Vores arbejdsmiljøorganisation er hjørnestenen i det daglige arbejdsmiljø. Vi
udvikler og understøtter løbende arbejdsmiljøet gennem vores velfungerende samarbejdsorganer på
tværs af virksomheden, hvor tillidsvalgte medarbejdere og ledere er repræsenteret.
Med implementering af LEAN i både produktion og administration har dette ligeledes åbnet muligheden
for at understøtte og udvikle arbejdsmiljøet i det daglige. Ligesom vi ser en tæt forbindelse mellem
bæredygtighed og forretning, ser vi også en tæt kobling mellem LEAN og arbejdsmiljø. Ved løbende at
forbedre arbejdsgange og -processer bidrager det til et bedre arbejdsmiljø i flere henseender.
Sikkerhed
Sikkerhed er en topprioritet hos Vestergaard. Vi ønsker, at vores medarbejdere og de eksterne
virksomheder, som udfører forskellige opgaver hos Vestergaard Company, skal føle sig sikre i deres
daglige arbejde hos Vestergaard Company. Vores mål er at opnå en ”nul-ulykke”-kultur.
Vores vedvarende fokus på lige-ved-ulykker kan bidrage til at nå dette mål. Registrering og undersøgelse
af lige-ved-ulykkerne har stort potentiale til at forebygge mere alvorlige ulykker. Vi ved fra forskning,
at årsagerne bag lige-ved-ulykker, mindre ulykker og alvorlige ulykker er ens. Derudover viser
statistikker, at for hver ulykke er der 1-10 lige-ved-ulykker. Ved at trække læring fra de enkelte
lige-ved-ulykker og udbrede viden til resten af organisationen kan vi således forebygge ulykker, der i
værste fald ville kunne koste menneskeliv.
Arbejdsmiljø på LEAN-tavler
Vi ønsker en åben og lærende kultur, hvor alle bidrager til at identificere, forebygge og håndtere
arbejdsmiljømæssige problemstillinger. Vi har derfor taget initiativ til, at arbejdsmiljø skal tages op på
det ugentlige LEAN-tavlemøde i afdelingerne for at inddrage flere medarbejdere i
arbejdsmiljørelaterede problemstillinger. Det vil skabe mere ejerskab, handling og læring. Idéen stammer
fra et forskningsprojekt, som Vestergaard tidligere har deltaget i i samarbejde med Det Nationale
Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). I første omgang skal initiativet implementeres i udvalgte
afdelinger i produktionen, hvilket vi så småt er startet på i 2020. Herefter skal det på sigt rulles ud i resten
af organisationen.
Trivsel
Trivslen er højt på dagsordenen hos Vestergaard. For kontinuerligt at monitorere og udvikle trivslen
foretager vi trivselsmålinger flere gange årligt. Formålet er at skabe en åben dialog, som kan føre til
konkrete initiativer, der vil fremme trivslen hos Vestergaard.

24

CSR RAPPORT 2019/20

CSR
CSR

En intern evaluering af trivselsmålingen viste, at arbejdet har skabt mere åbenhed og opmærksomhed
omkring trivsel og herved bidraget til en kulturændring hos Vestergaard. Selve trivselsmålingen
viser en positiv udvikling over det seneste år, hvor trivslen er øget, og hvor færre medarbejdere
er i risiko for stress. Det er blandt andet takket være en fælles indsats, hvor alle hos Vestergaard
tager ansvar for at udvikle og understøtte god trivsel.

CC

Vestergaard Company har høje forventninger og krav til sine medarbejdere, men giver
samtidig mulighed for stor personlig og faglig udvikling. For at kunne følge med
udviklingen og leve op til de krav, jobbet kræver, skal alle medarbejdere sikres den
nødvendige kompetenceudvikling. Med Vestergaards ressourcer og kapacitet ønsker
vi at yde et væsentligt bidrag til at uddanne fremtidens medarbejdere.
Uddannelse
Ved at tilbyde interne kurser samt uddannelsesforløb til blandt andre lærlinge, elever og flygtninge
bidrager vi til, at flere unge og voksne får relevante jobmæssige færdigheder. Det gør vi blandt
andet via vores eget interne Vestergaard Academy.
Vi har gennem mange år haft tradition for optagelse af elever/lærlinge til erhvervsuddannelser;
hve r t å r k o m m e r o m k r i n g f i r e e l e v e r / lærlinge igennem uddannelserne. Vi sætter en
ære i a t tilbyde uddannelsesforløb af høj kvalitet til vores elever/lærlinge. Det illustreres
ved svendeprøver til topkarakter samt deltagelse og en tidligere førstepræmie i DM i Skills,
som er det årlige Danmarksmesterskab for unge på erhvervsuddannelser.
Siden 2016 har Vestergaard været omfattet af Praktikplads-AUB, hvor der udregnes et måltal
for, hvor mange elever en virksomhed skal have. Hvis en virksomhed ikke overholder måltallet,
kan der uddeles en bøde. Omvendt kan der også uddeles en ’belønning’, hvis virksomheden tager
flere elever ind i forhold til måltallet. Vestergaard havde i 2019 næsten 4 gange flere elever end
måltallet. Derfor blev Vestergaard belønnet med 98.000 kr.
Basale læse- og regnefærdigheder er en essentiel
kompetence blandt unge og voksne i dag. Det
understøtter vi ved at afholde interne danskkurser
for ordblinde medarbejdere. På baggrund af dette
arbejde har Vestergaards fællestillidsrepræsentant i
2019 vundet et legat fra LO Hovedstaden. Det var for
sit bidrag til at løfte FN’s verdensmål ind i virksomheden.
Sundhed
Hos Vestergaard Company ønsker vi at bidrage
positivt til en kultur, der understøtter et sundt
og aktivt liv. Det gør vi gennem forskellige
sundhedsfremmende tiltag og træningstilbud til
vores medarbejdere. Det er frivilligt at gøre brug
af og deltage i de tiltag og muligheder, som
virksomheden stiller til rådighed. For at tilskynde
en sund livsstil tilbyder vi alle medarbejdere et
sundhedstjek hvert andet år. I 2019 var der i alt 176
deltagere, hvilket svarer til ca. 58%.
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•

Få integreret arbejdsmiljø som en naturlig del af dagligdagen i hele organisationen bl.a. via LEAN

•

Fastholde og udbrede det strategiske arbejdsmiljøarbejde til hele Vestergaard-koncernen

•

Etablering af nul-ulykkes-kultur, som fjerner alle ulykker, der forårsager fravær

•

Sikre en høj trivsel i hele virksomheden samt udbrede viden om mental sundhed i organisationen
ved arrangementer og foredrag

•

Fortsætte indsatsen med optagelse og uddannelse af høj kvalitet af elever/lærlinge

•

Tilbyde sundhedstjek til alle medarbejdere hvert andet år og fastholde en høj deltagelse

AKTIVITETER
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RESULTATER

CC

EVALUERING

Implementering af app til
registrering af lige -ved-ulykker

App’en er blevet udbredt
blandt medarbejdere. Det er
blevet nemmere at registrere
lige-ved-ulykker

Vi forventer, at der vil ske
en stigning i rapportering af
lige-ved-ulykker, som
potentielt kan forebygge ulykker

Anonyme trivselsmålinger
og opfølgning gennemføres 3
gange årligt

Trivselsmålingen viser en
positiv udvikling i trivslen og en
reduktion af medarbejdere i høj
stressrisiko

Kontinuerlig måling og opfølgning
på trivslen har bidraget til en
kulturændring i virksomheden

Deltagelse i Mental Sundhedsdag
2019 (WHO Mental Health Day)

Over 150 medarbejdere deltog
i aktiviteter for at sætte fokus
på den mentale sundhed samt
styrke relationer på tværs

Meget positive tilbagemeldinger
fra deltagerne. Begivenheden
blev en succes, som vi
planlægger at gentage årligt

Støtte til virksomhedens
sports- og kulturklubber

Trivsels- og sundhedsfremmende aktiviteter på tværs
af afdelinger. I 2019 blev der
afholdt 36 events med støtte fra
Vestergaard Company

Der er stor initiativrigdom hos
de enkelte klubber, der
arrangerer events. Der er i hele
virksomheden stor tilfredshed
med aftalen

Interne uddannelseskurser
indenfor Automation, IT, danskog engelskundervisning

12 medarbejdere har i 2019
deltaget i danskkursus for
ordblinde én gang om ugen i 4
mdr. Yderligere 31
medarbejdere har været
igennem et uddannelsesforløb på
5-12 dage

Det har skabt et kompetenceløft
hos de pågældende medarbejdere.
Kurserne er modulopbyggede
i 2-timers lektioner, hvilket har
muliggjort løbende uddannelse i
en travl hverdag
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CASE: VESTERGAARD INVESTERER I UNGDOMMEN
Vestergaard tilbyder uddannelse af høj kvalitet og tager et stort ansvar for at uddanne unge til at have
de rette færdigheder til fremtidens arbejdsmarked – også de unge, som ved første øjekast måske ikke
ser ud til at passe ind på grund af forskellige udfordringer. Gennem årerne har vi set mange unge
blomstre og vokse med de opgaver og ansvar, som Vestergaard har stillet dem. Vi tror på at finde
potentialet i den enkelte, når blot de rette rammer er til stede.
En af de lærlinge, som Vestergaard har taget under sine vinger, er den snart 20-årige Oliver. I skrivende
stund har han været i lære som klejnsmed i ca. 3,5 måned hos Vestergaard. Med sig i bagagen har han
forskellige sociale og psykologiske udviklingsudfordringer. For Oliver har disse udfordringer betydet,
at han har taget et par omveje, før han startede som lærling hos Vestergaard.

CSR
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Hos Vestergaard er der desuden et godt sammenhold blandt lærlingene. Det bliver blandt andet
understøttet af, at Vestergaard arrangerer en årlig lærlingetur med både et fagligt og socialt indhold.
Hver tredje måned samles alle lærlinge til et fælles møde. Her kan de sparre med hinanden om f.eks.
arbejdsforhold. Det er ældstelærlingen, som er ansvarlig for at indkalde de øvrige lærlinge og skrive
referat efterfølgende.

CC

Vestergaard ansætter hvert halve år en ny lærling. På den måde bidrager vi til den kontinuerlige
uddannelse af faglærte. Med Vestergaards trygge rammer giver vi de unge plads til at udvikle sig.
Det gør dem i stand til opnå de faglige, sociale og personlige kompetencer, der er nødvendige for
fremtidens arbejdsmarked.

Med hjælp fra en virksomhedskonsulent fra kommunen startede Oliver i arbejdsprøvning hos Vestergaard i
form af en uges praktikforløb. Det var i foråret 2018. Trods nervøsitet afsluttede Oliver praktikforløbet med
ros og en succesoplevelse: De erfarne svende var imponerede over, så hurtigt Oliver selvstændigt kunne
betjene hydraulikrør-bukkemaskinen. Med Olivers eget gå-på-mod og et samarbejde mellem Vestergaard
og virksomhedskonsulenten lykkedes det at stable endnu et praktikforløb på benene.
Det andet praktikforløb blev fulgt op af et erhvervsgrunduddannelse-forløb (EGU-forløb) hos
Vestergaard. Et EGU-forløb er en praktisk uddannelse, hvor formålet er, at den unge opnår personlige,
sociale og faglige kompetencer, der kan føre til job eller fortsat uddannelse. Normalt tager et EGUforløb med skole og virksomhedspraktik to år. I Olivers tilfælde blev der aftalt et forløb på et halvt år
kombineret med praktik og uddannelse. I løbet af få måneder viste Oliver en så positiv udvikling, at
virksomhedskonsulenten vurderede, at det ikke var nødvendigt for Oliver at fortsætte i EGU-forløbet. I
samarbejde med Vestergaard var Oliver derfor allerede efter seks måneder klar til at starte på grundforløbet på teknisk skole. En løbende kontakt mellem produktionschefen og Oliver førte derefter til en
aftale om en læreplads hos Vestergaard.
Produktionschefen, som også er Olivers kontaktperson, kan se, at der i løbet af de to år med praktikog EGU-forløb er sket en kæmpe udvikling med Oliver. Oliver har lært at være mere udadvendt og tale
med mange forskellige mennesker. Forløbet har også gjort, at Oliver er blevet en meget gladere ung
mand.
Som lærling hos Vestergaard oplever Oliver: ”Jeg føler mig tilpas her, inkluderet og som en del af
fællesskabet. Jeg føler, at jeg passer ind her. Det er ikke alle steder, der er så åbne som her. Det kan jeg
godt lide, og det var også derfor jeg ville tilbage”. Oliver oplever, at der bliver taget hensyn til hans behov
på arbejdspladsen. Oliver fortæller, at han er blevet bedre til at sige fra og til ved at mærke efter. På
den måde har han udviklet sin egen ’arbejdsetik’, som han udtrykker det.
Vestergaard har ikke tilrettelagt et særligt lærlingeforløb for Oliver, selvom Oliver ikke er som de fleste
andre unge. Produktionschefen uddyber, hvordan Vestergaard generelt tilrettelægger et lærlingeforløb:
”Olivers lærlingeforløb er ikke anderledes end for andre lærlingeforløb hos os. Vi gør meget ud af, at alle vores
lærlinge føler sig godt tilpas. Vi har en fast plan for lærlingene de første 3 måneder. Her kommer de rundt til
bestemte stationer og lærer nogle grundlæggende, håndværksmæssige færdigheder. Alle lærlinge har en
mappe over deres eget forløb. I mappen noterer vi også, hvis lærlingen behøver lidt ekstra træning, hvor
det er nødvendigt at vende tilbage til nogle specifikke opgaver”.
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MILJØ & KLIMA
Vestergaard Companys forretning påvirker miljøet og klimaet både direkte og indirekte gennem
virksomhedens daglige drift og gennem brugen af vores produkter. Der arbejdes fokuseret på en
reducering på begge områder.
Det ligger i virksomhedens DNA at organisere og udvikle produktion og forbrug
i en så bæredygtig retning som muligt. De seneste år har vi haft et særligt fokus
på at nedbringe vores forbrug af energi, fossile brændstoffer, vand og affald i
forbindelse med produktionen. Det har resulteret i en række store initiativer
siden sidste rapportering.
Energi
I løbet af 2020 opføres der en ny produktionshal, og på taget af hallen bliver der installeret et 200
kWp solcelleanlæg bestående af 1.400 m 2 solcellepaneler. Det er målsætningen, at anlægget skal
dække omkring 20% af vores nuværende elforbrug. Den overskydende strøm bliver leveret til el-nettet
og kan forbruges i private hjem, når virksomheden er lukket i weekender og ferier.

CSR

CO2-emission
Vestergaard Company har i de forgange år kortlagt den estimerede emission af CO2 fra vores
CSR
aktiviteter
i Danmark. I 2019 er vores samlede CO2 emission på 815 ton, heraf 71% i scope 1, som
CSR
primært vedrører diesel til test af vores enheder og naturgas til opvarmning.
Udregningen er baseret på metodikken fra Greenhouse Gas (GHG) Protocol. GHG kategoriserer
udledningen i 3 grupper (scopes). Scope 1 dækker direkte emissioner fra aktiviteter under vores
kontrol. Scope 2 dækker indirekte emissioner fra produktionen af købt elektricitet eller anden energi.
Scope 3 inkluderer alle andre indirekte emissioner, der forekommer i vores værdikæde, både i opog nedadgående retning.
Vi har estimeret vores udledning inden for scope 1 og 2, men ønsker at undersøge muligheden for
at udvide vores kortlægning til at inkludere scope 3.
Målsætning
•

Vestergaard Company forpligter sig til at bidrage til en bæredygtig udvikling af samfundet.

Det næste initiativ for opnåelse af vores målsætning er at udskifte eksisterende gasfyr til
varmepumper, der drives af el, som vi selv har produceret. Vores ambition er at udskifte fire gasfyr,
der bruges til opvarmning i de kommende år.

•

Vi ønsker at udvikle vores produkter, så det miljømæssige fodaftryk hos vores kunder reduceres

•

Vand
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. Reduktion af
vandforbruget er et strategisk fokuspunkt for Vestergaard Company.

Vi vil reducere strømforbrug og optimere genbrug af affald, hvilket både vil reducere vores
driftsudgifter og påvirke vores miljømæssige fodaftryk i en positiv retning

•

Vi vil reducere og genbruge procesvand anvendt i forbindelse med test af vores produkter

•

Vi ønsker at udvide kortlægningen af vores CO2 udledning med scope 3 (værdikæden)

I forbindelse med etableringen af den nye produktionshal bliver der samtidig etableret et lukket
kredsløb, der gør det muligt at genanvende procesvandet, der bruges i forbindelse med test af
vores produkter. Systemet kan samtidig udnytte den termiske energi i vandet til opvarmning af
produktionshallen. Vi forventer, at systemet vil reducere vores vandforbrug med omkring to millioner
liter vand i 2021.
Affald
Vi gør en stor indsats for at minimere affaldsmængden og sikre korrekt affaldssortering. I de
senere år har Vestergaard Company løbende forbedret sorteringen af affald og har således hævet
genanvendelsesgraden. For at fortsætte denne trend, har vi indgået en samarbejdsaftale med en
ekstern rådgiver om gennemgang af hele virksomheden og identifikation af mulige indsatsområder,
hvor spildmængder og sortering kan optimeres.
Vi er senest gået i dialog med leverandører om minimering af emballage af varer leveret til os.
Tidligere var vores Hardi-pumper individuelt pakket i papkasser med polystyren omkring. Efter
en positiv dialog med vores leverandør, får vi nu leveret pumper i en palle. Det har resulteret i
mindre affald og mindre tid på håndtering samt en besparelse for leverandøren. Vi ønsker at
inkludere flere leverandører i dette arbejde og kortlægge internt materialesplid for at reducere
vores affaldsmængde.
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AKTIVITETER

RESULTATER

EVALUERING

Opsætning af 4 ladestandere til
el-biler

Der har været stor efterspørgsel
på ladestanderne blandt
medarbejdere med el-bil.

Det har givet flere medarbejdere
bedre mulighed for at køre i el-bil
på arbejde.

Indkøb af el-varevogn

Benyttes dagligt til kortere ture
i området

Input ønskes
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CASE: BÆREDYGTIGE LØSNINGER I NY PRODUKTIONSHAL
Det har altid ligget Vestergaard på sinde at have en bæredygtig produktion. I takt med at Vestergaards
produktion vokser, vil det i sagens natur også betyde større belastning for klima og miljø. Vi er meget
bevidste om, at den øgede produktion skal ledsages af grønne- og miljøvenlige initiativer. Det er derfor
også helt naturligt for Vestergaard at tænke bæredygtige løsninger ind fra start i den nye produktionshal,
Hal A1, som er ved at blive etableret ved hovedkvarteret i Gevninge.

CSR
CSR

Den kommende Hal A1 kan betegnes som en traditionel værkstedshal på 2300 m2, hvilket svarer til ca.
15 parcelhuse. De bæredygtige løsninger, der er indtænkt i den nye hal, er dog langt fra traditionelle.
De udgør nemlig tilsammen et nytænkende, komplekst procesanlæg, der kan sikre en effektiv udnyttelse af
naturressourcerne.
Vestergaards CEO, Stefan Vestergaard, udtrykker, at det længe har været et ønske at producere egen fornybar
energi. Med etablering af et solcelleanlæg på tagkonstruktionen af Hal A1 bliver det nu muligt.
Det er ikke kun solenergi, vi kan udnytte fra taget i Hal A1. I dag bruger vi drikkevand som procesvand til
indkøringstest af vores biler. I fremtiden vil vi i stedet bruge regnvand fra taget, som opsamles i en
koldtank. Hos Vestergaard bliver der lavet indkøringstest af alle biler inden levering til kunden. Ved at fylde
vand på bilen tester vi, om tankene holder tæt og ved opvarmning af vandet, som efterfølgende tømmes,
tester vi blandt andet oliefyr, mix- og pumpesystem samt målesystem. Dermed udgør procesvandet et
centralt element og en forudsætning for kvalitetssikring af vores produkter. Men den nødvendige proces
betyder samtidig, at betydelige vandmængder efterfølgende tømmes ud og dermed går til spilde.

Gulvvarme

Gulvvarme

Varm vandt ank
Ko l d va nd t a nk

I samarbejde med bygningsrådgiverne har Vestergaard fundet en bæredygtig måde, hvorpå procesvandet
kan genanvendes og udnyttes bedre end i dag.
I stedet for at procesvandet går til spilde efter tømning ved indkøringstest, opsamles det varme vand
i en tank. Energien fra det varme vand udnyttes derefter som gulvvarme i Hal A1. Faktisk er der nok
energi fra vandet til, at det desuden kan udnyttes til at varme mindst én af de øvrige haller op. Efter
afgivelse af varmen kan vandet, der kommer retur fra gulvvarmeanlægget, genbruges på ny som procesvand i
bilerne ved indkøringstest. På den måde vil der være tale om et lukket kredsløb med bedre varmeudnyttelse
fra naturressourcer og mindre brug af fossile brændstoffer.
For at komme derhen kræver det udvikling af et komplekst
procesanlæg. Med udvikling af procesanlægget forventer vi
store positive effekter på Vestergaards forbrug, fortæller Stefan:
”Vi forventer, at det samlede vandforbrug vil falde med 2/3, og
vi planlægger at slukke for tre af vore eksisterende
gasfyr, så vi går fra naturgas til egen bæredygtig elproduktion”
Stefan understreger dog, at løsningen med det komplekse
procesanlæg ikke er en helt billig løsning: ”Anlægget vil
have en meget lang tilbagebetalingstid, og rent
økonomisk kan det ikke svare sig at udvikle og etablere
sådan et procesanlæg. Vi gør det, fordi det betyder noget
for os. Det ligger i Vestergaards DNA hele tiden at finde
løsninger, så vi kan spare på ressourcerne. Det er en del af
at være en attraktiv arbejdsplads, og vi ønsker at være en
del af rejsen mod en mere bæredygtig fremtid”.
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Hal A1 består overordnet set af
tre bæredygtige tiltag:
•

Etablering af 200 kWp
solcelleanlæg svarende til
1400 m 2 solcellepaneler

•

Opsamling af regnvand og
genanvendelse af procesvand
fra indkøringstest af bilerne

•

Udnyttelse af varmen fra
procesvandet
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GOD FORRETNINGSSKIK
CSR
CSR
Vestergaard Company tager kraftigt afstand fra alle former for korruption, herunder afpresning
og bestikkelse.

Formålet med Vestergaard Companys CSR-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. Vores Code of Conduct er tilgængelig på
virksomhedens hjemmeside.
I 2018 blev et egentligt compliance-system introduceret. Dette skal sikre, at virksomhedens agenter
og distributører handler i overensstemmelse 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.

CSR

Målsætning
•

Arbejdet med compliance-systemet skal fortsættes og udvides til at omfatte alle
CSR
CSR
virksomhedens nuværende og fremtidige agenter og distributører

•

Alle nye agenter føres automatisk igennem evalueringen

AKTIVITETER
Udrulning af compliancesystem

RESULTATER
75 % af virksomhedens agenter
og distributører har været evalueret i det forgangne år

EVALUERING
Understøtter vores Code of
Conduct, og har resulteret i
positiv feedback fra eksterne
Interessenter

Systemet er godkendt af en stor
tysk leverandør til automobilindustrien

I forbindelse med compliance-systemet gennemførte vi en intern risikoanalyse med fokus på
brancherisici i de fire lande, hvor Vestergaard Company har etableret selskaber. Generelt er
risikovurderingen sat fra lav til medium, afhængig af den geografiske placering.
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LOKAL SAMFUNDSUDVIKLING
Vestergaard Company ligger i Lejre Kommune og har et ønske om at bidrage til, at kommunen er så
stærk som mulig. 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. Hvor det
er muligt, forsøger vi derfor også at benytte os af lokale leverandører.
Vestergaard Company bidrager både økonomisk og praktisk til arbejdet hos den lokale teatergruppe
Solaris og støtter endvidere udvalgte lokale sportsklubber og foreninger.
Elever i 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 bl.a. kommunens børnehaver, skoler, Ældresagen samt andre lokale virksomheder/
foreninger.
Vestergaard Company vil i 2019/20 fortsætte udviklingen af samarbejdet med kommunen, og vi er
åbne for nye ideer, som byder sig.
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Målsætning
•

Bidrage til en stærk kommune med gode rammer for samarbejde og vækst

•

Understøtte den lokale jobindsats

•

Styrke virksomhederne i lokalområdet ved benytte lokale leverandører, hvor det er muligt

•

Sikre kendskab og gode relationer med borgerne i lokalområdet og ad denne vej skabe
mulighed for fremtidige lokale ansættelser

AKTIVITETER

RESULTATER

EVALUERING

Virksomhedsbesøg

Øget kendskab til firmaet og gode
oplevelser for besøgende

Altid en god idé – både for de
besøgende og medarbejderne

Erhvervspraktikanter

Øget kendskab til firmaet og evt.
mulighed for senere rekruttering

God søgning fra lokale kandidater
til lærlingepositioner

Sport2Life Indoor Bike spinningevent, deltagelse og donation

Øget kendskab til firmaet, støtte
op om et godt formål og gode
oplevelser for medarbejdere

Alle tilknyttede føler, at de er
med til at gøre en forskel

Sagnlandet, erhvervssponsorat

Støtte lokale initiativer og give gode
oplevelser til medarbejderne

Støtte Sagnlandets udvikling
Gratis adgang for medarbejdere

Teater Solaris, økonomisk
støtte til udarbejdelse af nyt
manuskript

Støtte lokalt teater med bedre
muligheder for optræden

Bedre forhold for lokalt teater og
mulighed for at nå ud til større
publikum

Støtte til stele af Bjørn Nørgaard
til markering af 50-året for
hesteofringshappening

Støtte kommunens initiativer til at
udbrede kendskab til lokalområdet

God dækning ved afsløring af
stele med fokus på lokalområdet i
landsdækkende presse
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RISIKOANALYSE
VÆRDIKÆDE
VALUTA

COMPLIANCE

BRANCHE

LEVERANDØRER

SIKKERHED

ARBEJDSSTYRKEN

IDENTIFICEREDE RISICI

KPI TABEL
HÅNDTERING

En del af selskabets omsætning faktureres
i udenlandsk valuta, hvilket medfører, at
resultatet, pengestrømme og egenkapital
påvirkes af kursudviklingen i en række
valutaer

Der indgås ikke spekulative valutapositioner
Selskabet har haft en finanspolitik, som sikrer afdækning
af væsentlige eksponeringer

Agenter og distributører, der repræsenterer
Vestergaard i andre lande

Compliance-system der sikrer, at agenter og distributører
handler i overensstemmelse med vores Code of Conduct.
Det indebærer en årlig due diligence og risikovurdering,
som godkendes af Vestergaards CEO og CSO

INDIKATOR

Enhed

2016

2017

2018

2019

ENERGI
Energiforbrug per enhed

mWh

22,8

22,3

16,9

16,6

ton
ton
ton

472
213
685

477
224
701

490
212
702

583
232
815

ton
ton
ton
%

93
7
12
89%

75
23
6
95%

95
26
5
96%

110
35
5
97%

m3

53

74

38

39

tal

n/a

n/a

50%

75%

tal
tal

1
5

8
37

1
4

3
9

228
2,1%
6,5%
n/a
n/a

262
2,2%
3,6%
152 (65%)
n/a

304
2,8%
2,4%
n/a
Normal

326
3,2%
5,2%
176 (58%)
Høj

EMISSION

Vestergaards produkter kan kun i begrænset
omfang sælges til andre brancher end
luftfartsindustrien, og selskabet er derfor
afhængigt af denne branches økonomiske
udvikling

Fokuserer på at konsolidere os i opgangstider

Leverandørens finansielle situation

Samhandelsaftaler indgået med de 20 største
leverandører, hvor deres finansielle situation granskes
inden aftaler underskrives. Derudover har vi over 400
forskellige leverandører

Vestergaards afhængighed af få
leverandører

CSR

Scope 1
Scope 2
Totale emissioner

AFFALD
Genbrug
Udnyttelse
Deponi
Genvindings-%

VAND
Vandforbrug per enhed

Gavekultur

Samtlige gaver fra leverandører indgår i det årlige
julelotteri for medarbejderne

En af de største risikofaktorer i
luftfart og GSE er ulykker
Størstedelen af alle ulykker i GSEbranchen sker ifm. arbejdet på jorden
omkring flyene (altså på rampen)

Vestergaard giver selv kunder grundig træning i brugen af
vores produkter

Konjunkturudsving gør, at medarbejdere
hos Vestergaard kan udsættes for både
øget arbejdspres, men også usikkerhed i
nedgangstider.

I 2018 iværksatte vi kvartalsvise trivselsmålinger, som
hjalp til at øge bevidstheden omkring stressrisici og
udsatte medarbejdere

Sidder med i brancheorganer og toneangivende fora,
såsom SAE G-12, og taler for høje standarder og sikkerhed

COMPLIANCE
Compliance reviews afsluttet

ARBEJDSMILJØ
Arbejdsulykker
Lost time injury frequency

MEDARBEJDERE
Antal medarbejdere
Sygefravær
Medarbejderomsætning
Sundhedstjek
Trivselsscore

tal
%
%
tal
skala

Der pågår kontinuerligt opfølgende arbejde

KUNDER

38

En betydelig del af omsætningen genereres på det nordamerikanske marked

Globalt salg, fokus på en diversificeret kundeportefølje, der
ikke blot består af få store kunder, men mange både store
og små fordelt på Nordamerika, Europa og Asien

Miks af offentlige og private kunder

Fordelingen af kunder er ca. 70% private og 30% offentlige.
Tendensen går mod stadig flere private. Vestergaard er
opmærksom på den risiko, der er forbundet med offentlige
projekter og indkøb, og tager altid højde for den enkelte
situation
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vestergaardcompany.com

