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LETTER FROM THE CEO

INDHOLD

De seneste to år med pandemien og den begrænsede rejseaktivitet har haft voldsomme konsekvenser
for luftfartsindustrien. Sidste år så vi spæde tegn på bedring i markedet, og nu tegner der sig heldigvis
et billede af, at flytrafikken er på vej tilbage efter pandemien. En ulykke kommer dog sjældent alene, og
krigen i Ukraine i starten af 2022 kan bidrage til fortsat usikkerhed. Men vi er optimistiske! Nu hvor verden
generelt åbner sig igen for rejseaktivitet, ser vi en stor rejselyst – faktisk så stor så flere lufthavne kan
have svært ved at følge med. Det er også glædeligt, at vi oplever en stigende efterspørgsel fra kunderne,
som vil investere i den grønne omstilling. Det er vi parat til, da vi under pandemien har sat fuld turbo på
udvikling og elektrificering af vores køretøjer.
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Bæredygtighed har altid været en del af Vestergaards DNA, og vi har haft et ønske om i højere grad at
integrere virksomhedsstrategien med CSR-strategien. Resultatet er vores nye, ambitiøse 2025 strategi
”Growing green”, hvor vi sigter efter, at 75% af vores solgte produkter i 2025 er elektriske. Det er en
ambitiøs målsætning, men med den stigende efterspørgsel og interesse for grøn omstilling i branchen,
tror vi på, at det nok skal lykkes. Vi har haft behov for at revitalisere vores strategi ovenpå den største krise
i virksomhedens historie. Med den nye strategi er vi tilbage på sporet, og vi cementerer vores plads som
markedsleder indenfor elektrificeret afisningsudstyr. Vi vil være kundernes foretrukne leverandør, for vi
kan være med til at hjælpe kunderne med at leve op til ønsker og krav om grøn omstilling samt opnåelse af
CO2 reduktioner.
De lysere og grønnere tider betyder også, at vi nu gearer op i produktionen. Det er en glæde, at flere tidligere
ansatte gerne vil retur til Vestergaard.
Den grønne omstilling er også højt på agendaen internt i virksomheden. Derfor har vi også mod 2025
sat en ambitiøs målsætning om at reducere vores interne CO2 udledning med 70%. Med opsætning
af solcelleanlægget i 2021 er vi på vej - siden opstarten har solcelleanlægget produceret over 200.000
kWh og sparet os næsten 30.000 kg. CO2. For at nå denne målsætning kræver det, at vi i de kommende år
iværksætter yderligere initiativer for at nedbringe vores miljøaftryk i produktion og administration.
Derudover har vi en bevidsthed og et ønske om at tænke bæredygtighed ind i hele værdikæden af vores
produkter.
For at vi kan lykkes med en bæredygtig udvikling af industrien er det essentielt, at vi alle sætter den
grønne omstilling øverst på den fælles agenda. Med afsæt i vores nye strategi 2025 ”Growing green” og
denne CSR-rapport melder Vestergaard sig klar.

CSR

PROFIL

CSR

CSR
CSR

NØGLETAL*)

Vestergaard Company er førende leverandør af ground handling-udstyr. Virksomheden, der
har hovedsæde i Roskilde, beskæftiger ca. 300 medarbejdere på verdensplan og
producerer, leverer og servicerer udstyr til luftfartsindustrien verden over.
Produktmæssig fokus er i dag på flyafisere, toilet- og vandservice-enheder samt flyvaskere. Ud
over Danmark har vi kontorer/produktionsfaciliteter i USA, Thailand, Frankrig, Tyskland og Finland.
I produktionen fastholdes fokus på kvalitet, funktionalitet og holdbarhed, hvor ny førende
teknologi prioriteres højt for at give vores kunder topmoderne udstyr.

Omsætning i EUR

67

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. Vi tilbyder ydelser og produkter, der har varig – og gerne bæredygtig - kvalitet.

Medarbejdere

2%

13.800 m2

Millioner

249
Antal enheder leveret
på verdensplan

Omsætningssplit

Godtfred Vestergaard grundlagde Vestergaard Company for 60 år siden, og hans værdier og
principper er stadig en stor del af kulturen og virksomheden.

39%

59%

2.644

Forretningsmodel
Danmark

Vores leverandører

Vores forretningsaktiviteter
Distance optimization with
radar technology

Vores markeder

Din rejse

Electrical chassis for lav- and
water service equipment

Other
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Bæredygtig udvikling
Handlingselskaber

Udvikling af lokalområdet

Vandforbrug per enhed

Design & udvikling

Antal arbejdsulykker
per 1.000.000 timer

Affald

Jobskabelse

Fremstilling
Montage
Salg & Service

Europa

Værdiskabelse

Leverer udstyr af høj kvalitet

CSR foundation
Indgående logistik

Produktionsareal

Transport

97,5%

Medarbejdertilfredshed

Flyselskaber
Sikker afgang
til tiden

Udvikling af
medarbejderkompetencer

↓18%

Skattebidrag

I forhold til
basis år 2015

Genanvendelse

LTIF

13,0

Lufthavne

Energiforbrug per enhed
(mWh)

Lærlinge & elever

17
*)
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VESTERGAARD COMPANY’S TILGANG TIL CSR
VI STØTTER FN’S VERDENSMÅL
Verdensmålene er en integreret del i tilgangen til vores
CSR-arbejde, og vi ønsker at være med på rejsen, der kan
sikre en mere bæredygtig fremtid. Vi tror 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. Vi har
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 stræber efter at understøtte vores kunders mulighed for at sikre en reduktion af CO2 udledningen
og øge sikkerheden med vores innovative produkter. På den måde kan vi indirekte påvirke to
udvalgte verdensmål. Derudover kan vores lokale indsatser direkte påvirke tre af verdensmålene.
Verdensmål 7: ”Bæredygtig energi”. 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.

Verdensmål 8: ”Anstændige jobs og økonomisk vækst”. 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 utilsigtet hændelse eller ulykke efter 2030, bidrager dermed til
sikkerheden i lufthavnene.
Vi anser medarbejderne og lederne som virksomhedens
vigtigste ressourcer. Vores lokale indsatser er direkte relateret
til Verdensmål 4: ”Kvalitetsuddannelse” og Verdensmål 8:
”Anstændige jobs og økonomisk vækst”.

Derudover har vi fokus på 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 produktion og forbrug i en så
bæredygtig retning som muligt.
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CSR HOVEDOMRÅDER
Vestergaard Companys CSR-politikker er inddelt i seks hovedområder, som vi strukturerer rapporten efter:

CSR

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.
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

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

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. Politikkerne henvender sig både til vores medarbejdere og interessenter samt
samarbejdspartnere og underleverandører, som herigennem kan orientere sig om Vestergaard
Companys formål og strategi for CSR.
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CSR

ROADMAP

CSR

Vi har foretaget en vurdering og analyse af, hvad der er vigtigst for kunderne 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 indsatsen på at kunne
opnå 0 ulykker ved brug af vores udstyr samt CO2-neutralitet i groundhandling-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 forpladsen. 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 forpladsen, mister livet. Det vil Vestergaard gerne være med at sætte en
stopper for. Derfor vil vi intensivere vores indsats inden for sikkerhed og autonom-operation, således
at vi kan garantere, at vores udstyr ikke vil være involveret i en utilsigtet hændelse eller i en ulykke
efter 2030.

CSR foundation

Klimaudfordringerne i verden er uomtvistelige. Lufthavne verden over udvikler klimastrategier og opsætter
konkrete mål for at gøre lufthavnene bæredygtige og CO2-neutrale inden for en årrække. Det er en
kæmpe opgave, som 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. 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.
Tidshorisonten for opnåelse af vores mål er 2030. Vi anser det stadig som et realistisk men samtidig
også ambitiøst mål. 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.
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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 det 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 1988-2022 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

•

Indirect heating: Nænsom metode til opvarmning af glykol

•

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 Manufacturing) 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

•

Glycol Recovery Vehicle (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

•

Trækbar, elektrisk enhed til vand og toilet service

•

e-Mini MY Lite: En ny, fuldt elektrisk, version af vores Mini MY Lite afiser

•

e-MY Lite - fuldt elektrisk version af den kendte MY afiser

•

e-BETA – fuldt elektrisk version af vores kendte BETA afiser

•

Sustainable heating - løsning til bæredygtig opvarmning af væske

•

Semi-automation deicing - radar-/kamerastyret afisning

CSR RAPPORT 2021/22
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CASE: EASYJET SÆTTER AFTRYK PÅ INDUSTRIEN MED AMBITIØSE KLIMAMÅL
Initiativer og strategier, der sigter mod at tage ansvar for at reducere klimaaftrykket i luftfartsindustrien,
bliver heldigvis stadig mere udbredte.
Hos Vestergaard Company oplever vi, at et stigende antal af vores kunder prioriterer bæredygtige produkter
i deres indkøb. Incitamentet til at gøre det bliver på ingen måde mindre af, at vores kunders kunder – og
deres bæredygtige dagsordener – inden for en kort tidshorisont har nul-emissioner, som del af deres
primære målsætninger.
Et flyselskab med store ambitioner om bæredygtig drift er easyJet.
CO2-emissioner fra flyrejser bidrager til klimaforandringerne, og når man – som easyJet – flyver med
omkring 96 millioner passagerer årligt*), ønsker selskabet at tage ansvar for at omlægge sin drift og
minimere miljøbelastningen af sine flyvninger.
easyJet er et lavprisselskab, men der er bestemt ikke noget discount over selskabets tilgang til den grønne
omstilling. Johan Lundgren, administrerende direktør, siger: “Hos easyJet ønsker vi at lede dekarboniseringen af
luftfarten og i sidste ende opnå nul-emissioner på tværs af Europa.”
easyJet håndterer nedbringelse af sin CO2-udledning på to måder – dels ved at arbejde utrætteligt for at
minimere CO2-emissioner i den eksisterende drift, dels ved at tilstræbe brugen af kulstoffrie løsninger i
fremtiden.
På COP26-topmødet i 2021 meldte easyJet sig til Race to Zero, som er FN-kampagnen for at opnå netto-nul
CO2-udledning i 2050.
For at nå sine ambitiøse klimamål har easyJet blandt andet igangsat følgende initiativer:
•

På kort sigt er easyJets fokus at operere så effektivt som muligt; at fokusere på en drift, hvor både støj
og unødvendig brug af brændstof i flyvningerne minimeres, og hvor flyene er fyldt med passagerer.

•

Airbus NEO-fly føjes kontinuerligt til easyJet-flåden. Disse fly er 15% mere brændstofeffektive end de fly, de
erstatter, og har en støjreduktion på 50%. Samlet betyder disse tiltag, at easyJet siden 2000 - over en
20-årig periode - har reduceret sine CO2-emissioner pr. passager pr. kilometer med over en tredjedel.

•

Ved udgangen af 2021 var brugen af mere end 36 millioner engangsplastikmaterialer fjernet fra flyvningerne.

•

Investering i nye mandskabsuniformer lavet af genbrugsmaterialer.

•

Endelig har easyJet besluttet, at fokus fremover vil være på samarbejde med partnere på tværs af
industrien, der udvikler nul-emissionsteknologi.

Flyselskabernes bæredygtige dagsordener skaber også øget fokus på den grønne omstilling hos deres
underleverandører. Et eksempel herpå er den nylige ordre til Vestergaard Company fra dnata i Zürich, som
investerer massivt i at tage del i den grønne omstilling. For at servicere easyJet har dnata investeret i fem
nye e-BETA afisere, der reducerer CO2-udledningen fra afisning med op til 87%. Endvidere har easyJet
haft et projekt i Bristol Airport med en grøn turnaround, der reducerer CO2-udledningen med 97%, og hvor
Vestergaard Company bidrog med en elektrisk toiletserviceenhed.

) Kilde: easyJet, 2019

*
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CASE: STORT FOKUS PÅ MILJØET HOS AERO MAG

FLERE BESPARELSER MED CIRKULÆRT GLYKOLFORBRUG

Canadiske Aero Mag har været kunde hos Vestergaard Company igennem mange år. Aero Mag har
specialiseret sig i planlægning og udførelse af afisningsoperationer for kunder i lufthavne i
Nordamerika og England.

Vestergaard Company ønsker at promovere et cirkulært perspektiv på glykolforbrug. Vi har arbejdet
på flere løsninger for at gøre dette mere attraktivt for vores kunder. En af de nuværende løsninger er
vores Glycol Recovery Vehicle (GRV), som energieffektivt opsamler glykolen efter anvendelse. En
anden løsning er et system direkte på bilerne til opblanding af certificeret afisingsglykol.

Med over en halv million gennemførte afisningsoperationer lægger Aero Mag vægt på
bæredygtighed med en fokuseret strategi, som de kalder ”Recover/Recycle/Reuse”.
Brugt afisningsvæske genudvindes og transporteres til et genbrugsanlæg, hvor væskerne raffineres
tilbage til deres oprindelige tilstand, for herefter at certificeres som afisningsvæske igen og
efterfølgende genbruges til nye afisninger. Visionen er at opsamle og genbruge væske i alle de 17
lufthavne, hvor Aero Mag i dag opererer. Indtil videre opsamles væsker i fem lufthavne og
behandles i ét anlæg. Resultatet af indsatsen er en årlig miljøbesparelse på 200 t CO2.
“Det er vores mål at minimere vores miljømæssige fodaftryk så meget som muligt, både fordi det
giver mening for os alle at give en bedre verden videre til næste generation, men også meget vigtigt,
fordi det giver god mening økonomisk,” siger Gabrielle Lepine, direktør og medejer af Aero Mag.
“Prisen på råglycol er næsten tredoblet det seneste år, så genanvendelse bliver en mere og mere
interessant proces”.

I dag følger anvendelsen af glykol til afisning i de fleste tilfælde et lineært flow. Råglykolen fremstilles
kemisk, den transporteres og opvarmes. Disse processer udleder store mængder CO2. Herefter
anvendes glykolen sammen med vand i afisningen af fly. Efter anvendelse udledes den brugte væske
til spildevandsrensning eller direkte til vandløb, hvor den bliver biologisk nedbrudt. Nedbrydelsesprocessen er CO2-mæssig omkostningstung, da glykolen hovedsageligt nedbrydes til CO2, som
udledes til atmosfæren.
Nedenstående gennemsnitlige tal for en afisning af et standard narrow-body fly er baseret på over
80.000 afisninger over 4 år i 4 forskellige lufthavne på 2 kontinenter.

Aero Mag har længe arbejdet for at være kendt som den mest effektive afisningsoperatør. Nu kan
virksomheden endvidere også bryste sig af titlen som den mest miljøvenlige operatør.
I 2020 var Aero Mag også den første afisningsoperatør i verden til at teste Vestergaards e-BETA.
Efter en vellykket test har Aero Mag nu investeret i e-BETA’er til flere stationer.
Aero Mag2000 er Vestergaard Companys største enkeltkunde. Vestergaard har leveret det meste af
afisningsflåden og også en glykolgenvindingsunit. De to virksomheder har været partnere i over 20 år.

Vestergaard Company vil gerne bidrage til, at processen i højere grad bliver cirkulær. I det cirkulære
flow opsamles og genanvendes i dette eksempel 70% af den brugte glykol. Dette sparer både CO2 i
forhold til udvinding af råglykol samt i bortskaffelsen af den brugte glykol. Det lineære flow forbruger
628 kg pr. afisning hvorimod det cirkulære forbruger 395 kg CO2, altså en reduktion på 38%.

Genanvendelse giver udover den miljømæssige fordel også signifikant økonomisk gevinst. Denne
gevinst forstærkes i disse år med stigende priser på glykol og bortskaffelse.
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MENNESKERETTIGHEDER OG DIVERSITET

Målsætning

Vestergaard Company tolererer ikke diskrimination af ansatte på baggrund af køn, race, seksualitet,
eller religion. Børne- og tvangsarbejde samt social dumping er ikke tilladt, og der arbejdes løbende
med kunder, leverandører og underleverandører for at sikre, at virksomhedens code of conduct
efterleves. Virksomhedens produktionssteder og leverandørbase er i de seneste år udvidet mod Asien,
herunder Kina og Thailand. I disse lande er basale menneske- og arbejdstagerrettigheder ikke lige så
velintegrerede som i Danmark, hvorfor vores tilstedeværelse i disse lande øger risikoeksponeringen.
Vi orienterer os løbende om forholdene og udviklingen hos leverandører i disse lande for at sikre
compliance. Fremadrettet vil datterselskaberne, og her især Vestergaard Company Ltd i Thailand, i
højere grad blive involveret i opfølgningen herpå.

•

Vi vil i alt inden for vores kontrol støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede
menneskerettigheder

•

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 25% til minimum 40% i slutningen af 2022

Alle virksomhedens ansatte har ret til frit at organisere sig i fagforeninger, til at foretage kollektive
forhandlinger og til at strejke i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Diversitet
Vestergaard Company ansætter medarbejdere på baggrund af kompetencer og personlighed. Vi 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.

Udvalgte aktiviteter 2021/2022

AKTIVITETER
Der arbejdes fortsat på at finde et
kvindeligt medlem til bestyrelsen

RESULTATER

EVALUERING
Søgning efter et kvindeligt
bestyrelsesmedlem har været
udskudt pga. pandemien

Som produktionsvirksomhed med en stor andel faglærte håndværkere, har Vestergaard en historik
som mandsdominereret arbejdsplads. Det betyder, at vores interne rekrutteringsgrundlag for
lederpositioner også har været domineret af mænd. Den interne rekrutteringsproces, som hidtil
har været den primære metode, suppleres fremover med en ekstern søgeproces. Herved sikrer vi
muligheden for, at flere kvinder er repræsenteret i kandidatfeltet.
I vores stillingsannoncer er det også blevet standard, at vi opfordrer alle interesserede til at søge
stillingen – uanset køn, alder, kulturel baggrund eller handicap – for at promovere den ønskede
mangfoldighed og en mere ligelig kønssammensætning i medarbejderstaben.
Vi er bevidste omkring, at vi skal sætte tidligere ind på grundskole- og erhvervsskoleniveau for at få
en mere ligelig kønssammensætning både blandt medarbejdere og de øvrige ledelseslag. Et væsentligt
element i vores politik er at få flere kvinder ind som elever, hvor vi nu typisk ser unge mænd. Dette
ved eksplicit at have det med i dialogen med uddannelsesinstitutionerne, som vi i forvejen har et godt
samarbejde med. På den måde varetager vi ”fødekæden” i virksomheden, og på sigt vil det sikre en
mere ligelig kønssammensætning, generelt og i de øvrige ledelseslag.
I 2021 har vi rekrutteret den første kvinde til direktionen, hvilket har øget andelen af kvinder på øvrige
ledelseslag til 10 %. Der arbejdes fortsat på at øge andelen af kvinder i bestyrelsen. Det er på
formandskabets agenda at få rekrutteret et kvindeligt bestyrelsesmedlem med de fornødne
kompetencer og erfaringer. Herved vil vi øge andelen af kvinder i bestyrelsen til 40% i slutningen af 2022.
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ARBEJDSFORHOLD
Vestergaard prioriterer at skabe gode arbejdsforhold, så medarbejderne 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.
Arbejdsmljø
		
		
		
		
		
		

Vestergaard lægger stor vægt på at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle
medarbejdere. Fokus er både at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø via en
række lokale aktiviteter i virksomheden. 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.

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 os. I takt med vores udvikling af elektriske køretøjer har vi i 2021 haft stort
fokus på sikkerhedsinstruktion og håndtering omkring el-drift. I de kommende år vil vi løbende udvikle
sikkerhedshåndtering relateret til el-drift. Vi vil styrke forebyggelseskulturen ved at have mere fokus
på registrering af farlige situationer som supplement til registrering af lige-ved ulykker. Vi vil desuden
have mere fokus på proaktive handlinger som sikkerhedsrunderinger, der kan forebygge ulykker.
Trivsel
Trivslen er højt på dagsordenen hos Vestergaard. For kontinuerligt at tage temperaturen og udvikle
trivslen foretager vi trivselsmålinger flere gange årligt. Formålet er at skabe en åben dialog, som kan
føre til konkrete trivselsfremmende initiativer. Trivselsmålingen viser fortsat en positiv udvikling over
det seneste år, hvor trivslen er fastholdt, og hvor færre medarbejdere er i risiko for stress. De seneste
tre år har vi desuden sat spot på trivslen på Danmarks Mentale Sundhedsdag med aktiviteter på tværs
af virksomheden, for også at styrke kollegafællesskabet.
Uddannelse
		
		
		
		
		
		

I Vestergaard gives gode muligheder for både personlig og faglig udvikling. 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 interne Vestergaard Academy. Basale læse- og
regnefærdigheder er en essentiel kompetence, hvorfor vi afholder interne danskkurser
for ordblinde medarbejdere.

Målsætning
CSR
CSR

•

Integrere arbejdsmiljø som en naturlig del af dagligdagen i hele organisationen bl.a. via LEAN tavlerne

•

Styrke forebyggelseskulturen via proaktive handlinger og bedre data for at identificere
risikoområder

•

Sikre en høj trivsel i hele virksomheden samt udbrede viden om mental sundhed i organisationen

•

Styrke kollegafællesskabet efter pandemien

•

Sikre bedre strategisk kobling mellem sikkerhed, sundhed og trivsel

•

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

Udvalgte aktiviteter 2020/2021

AKTIVITETER

RESULTATER

EVALUERING

Antallet af arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) for
funktionærerne er udvidet til to

Antallet af funktionærer er øget.
Det har øget behovet for en ekstra
arbejdsmiljørepræsentant for
at sikre nærhedsprincippet i
arbejdsmiljøloven

Styrket arbejdsmiljøorganisationen og dermed
håndteringen af arbejdsmiljøopgaver på funktionærsiden. Bedre
mulighed for støtte og sparring
repræsentanterne imellem

Arbejdsmiljø på udvalgte LEAN
tavler i produktionen

Integration af arbejdsmiljø på
udvalgte LEAN tavler er opstartet på 4 stationer som ’pilotprojekt’

Projektet evalueres til sommer. Vi
forventer en endnu bedre integration
af arbejdsmiljø i dagligdagen, større
ejerskab for arbejdsmiljøopgaver

Deltagelse i Danmarks Mentale
Sundhedsdag 2020

Over 130 medarbejdere deltog i workshops for at sætte fokus på bl.a.mental
sundhed,personprofiler og forandringer
samt styrke relationer på tværs

Meget positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Succes med
begivenhed 2. år i træk. Årligt
tilbagevendende begivenhed

Støtte til virksomhedens
sports- og kulturklubber

Trivsels- og sundhedsfremmende
aktiviteter på tværs. I 2020 ca. 20
events med støtte fra Vestergaard
Company. F.eks. deltog 28 ansatte
i kampagnen: ’Vi cykler til arbejde’,
19 deltog i cirkeltræning

Der er stor initiativrigdom hos
de enkelte klubber, der
arrangerer events. Der er i hele
virksomheden stor tilfredshed
med aftalen. Aktiviteter bidrager
til fysisk og mental sundhed

Efteruddannelse

Uddannelse for indenfor bl.a. El- og
batterihåndtering, hydraulik og
danskkursus. 7700 timer efteruddannelse for timelønnede svarende
til 1040 dage i 2020

Det har skabt et kompetenceløft
hos de pågældende medarbejdere.
Hele organisationen har fået
kendskab til fare og risici omkring
el-køretøjer.

Vi har gennem mange år haft tradition for optagelse af elever/lærlinge til erhvervsuddannelser, hvor
vi tilbyder uddannelsesforløb af høj kvalitet. Hvert år kommer omkring fire elever/lærlinge igennem
uddannelserne. Denne indsats vil vi styrke i de kommende år.
Sundhed
Hos Vestergaard Company har vi sundhedsfremmende tiltag og træningstilbud til vores medarbejdere.
Det er frivilligt at 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 2021 deltog 60
% af medarbejderne i et sundhedstjek.
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ARBEJDSFORHOLD
Vestergaard prioriterer at skabe gode arbejdsforhold, så medarbejderne 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.
Arbejdsmljø
Vestergaard lægger stor vægt på at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle medarbejdere.
Fokus er både at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø via en række lokale aktiviteter i virksomheden. 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.
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 os. I takt med vores udvikling af elektriske køretøjer har vi i 2021 haft stort fokus på sikkerhedsinstruktion og håndtering omkring el-drift. I de kommende år vil vi løbende udvikle
sikkerhedshåndtering relateret til el-drift. Vi vil styrke forebyggelseskulturen ved at have mere fokus
på registrering af farlige situationer som supplement til registrering af lige-ved ulykker. Vi vil desuden
have mere fokus på proaktive handlinger som sikkerhedsrunderinger, der kan forebygge ulykker
Trivsel
Trivslen er højt på dagsordenen hos Vestergaard. For kontinuerligt at tage temperaturen og udvikle
trivslen foretager vi trivselsmålinger flere gange årligt. Formålet er at skabe en åben dialog, som kan
føre til konkrete trivselsfremmende initiativer. Trivselsmålingen viser fortsat en positiv udvikling over
det seneste år, hvor trivslen er fastholdt, og hvor færre medarbejdere er i risiko for stress. De seneste
tre år har vi desuden sat spot på trivslen på Danmarks Mentale Sundhedsdag med aktiviteter på tværs
af virksomheden, for også at styrke kollegafællesskabet.
Uddannelse
I Vestergaard gives gode muligheder for både personlig og faglig udvikling. 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 interne Vestergaard Academy. Basale læse- og regnefærdigheder er en essentiel kompetence, hvorfor vi afholder
interne danskkurser for ordblinde medarbejdere.
Vi har gennem mange år haft tradition for optagelse af elever/lærlinge til erhvervsuddannelser, hvor
vi tilbyder uddannelses¬forløb af høj kvalitet. Hvert år kommer omkring fire elever/lærlinge igennem
uddannelserne. Denne indsats vil vi styrke i de kommende år.
Sundhed
Hos Vestergaard Company har vi sundhedsfremmende tiltag og træningstilbud til vores medarbejdere. Det er frivilligt at 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 2021 deltog 60
% af medarbejderne i et sundhedstjek.
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•

Integrere arbejdsmiljø som en naturlig del af dagligdagen i hele organisationen bl.a. via LEAN tavlerne

•

Styrke forebyggelseskulturen via proaktive handlinger og bedre data for at identificere
risikoområder

•

Sikre en høj trivsel i hele virksomheden samt udbrede viden om mental sundhed i organisationen

•

Styrke kollegafællesskabet efter pandemien

•

Sikre bedre strategisk kobling mellem sikkerhed, sundhed og trivsel

•

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

CC

Udvalgte aktiviteter 2021/2022

AKTIVITETER

RESULTATER

EVALUERING

Udvidet Arbejdsmiljøorganisationen med en arbejdsmiljørepræsentant blandt
rejsemontører i Customer Service

Arbejdsmiljørepræsentant
uddannet og instruereret .
Styrket håndtering af arbejdsmiljø blandt rejsemontører

Arbejdsmiljørepræsentanten
bidrager til at sikre et sikkert og
sundt arbejdsmiljø. Styrkelse af
forebyggelseskulturen

Arbejdsmiljø på LEAN tavler
implementeret i hele
produktionen

Skabt større inddragelse og
ejerskab i arbejdsmiljøarbejdet. Der tages action på
forebyggelse og håndtering af
arbejdsmiljøopgaver

Strategisk mål for 2022 at
forankre projektet til en forebyggelseskultur, hvor alle bidrager
til at sikre et sikkert og sundt
arbejdsfællesskab

Støtte til virksomhedens
sports- og kulturklubber

I 2021 blev der afholdt 13
trivsels- og sundhedsfremmende aktiviteter på tværs af
virksomheden med 175
deltagere i alt

Der er stor initiativrigdom hos de
enkelte klubber i personaleforeningen, der arrangerer
events. Aktiviteter bidrager til
fysisk og mental sundhed samt
styrket kollegafællesskab på
tværs af virksomheden

Efteruddannelse

Uddannelse indenfor bl.a. El- og
batterihåndtering. Uddannelse for
funktionær og timelønnet udgør
8518 timer i 2021

Det har skabt et kompetenceløft
hos de pågældende medarbejdere.
Sikret fastholdelse af medarbejdere trods ordrenedgang

Opfølgning på udlåning af medarbejdere til eksterne virksomheder

Fulgt op på at vores op mod 20
eksternt udlånte medarbejdere har
haft et sikkert arbejdsmiljø

Sikret fastholdelse af medarbejdere og bidraget til at skabe
tryghed i en krisesituation. Styrket
samarbejde med eksterne virksomheder
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CASE: STORE AMBITIONER PÅ LÆRLINGE- OG ELEVOMRÅDET
Gennem de seneste 35 år har Vestergaard opnået stolte traditioner med at uddanne lærlinge og
elever, og omkring 100 elever er blevet udlært hos os gennem tiden. Vi sætter en ære i at tilbyde
uddannelsesforløb af høj kvalitet til vores elever og lærlinge og dermed bidrage til uddannelsen
af dygtige faglærte håndværkere til det danske arbejdsmarked.
Det var i sin tid klejnsmede og industriteknikere, der blev uddannet hos os. Som tiden er gået, har
virksomheden udviklet sig fra en smedevirksomhed til en moderne industrivirksomhed, hvor den
teknologiske udvikling har taget fart, og produkterne er blevet komplekse. I takt med den løbende
udvikling i virksomheden samt udvidelse af produktion og medarbejderstab, har det åbnet
mulighed for flere fagområder.
Denne udvikling betyder, at Vestergaard har nye målrettede ambitioner på lærlinge- og elevområdet,
der skal sikre fremtidens faglærte til intern rekruttering og på det danske arbejdsmarked. Vores
ambitioner på området består af flere forskellige elementer og vil blive yderligere udviklet i de
kommende år.

CSR

CSR
CSR

CSR
CSR

Både Oliver og Magnus fortæller, at det, de særligt blev tiltrukket af hos Vestergaard, var den gode
stemning fyldt med humor og samarbejde. Oliver uddyber: ”Der er et fladt hierarki, og man kan lave
sjov med hinanden, det er meget fedt. Og så kan man sagtens spørge om hjælp til noget, folk er gode
til at hjælpe hinanden her”.

CC

Derudover er de begge imponeret over, at Vestergaard tilbyder fysioterapi, frokostordning og
adgang til fitnesslokale. Oliver og Magnus oplever også, at et sikkert og sundt arbejdsmiljø bliver
prioriteret højt hos Vestergaard. De fortæller både om det effektive udsugningsanlæg ved svejsning,
hjælpemidler til bedre ergonomiske arbejdsstillinger og svejserobotten, der overtager ensformigt
svejsearbejde. Sikkerhedssko og tøj bliver også udleveret fra dag ét.
Som afslutning sætter Oliver og Magnus ord på, hvad der kendetegner en god læreplads:
”Et sted med omsorg og støtte, hvor virksomheden sætter pris på lærlingen. Hvor man bliver
behandlet som et menneske, og hvor man kan begå fejl, men også lære af sine fejl”.
Og så er de to lærlinge kommet til det helt rette sted her hos Vestergaard. Oliver og Magnus vil i
de kommende år være med på udviklingsrejsen, hvor vi styrker elev- og lærlingeområdet.

Ét af hovedtrækkene i ambitionerne er, at vi har arbejdet på at blive godkendt til flere elever på de
uddannelsesspor, vi allerede har, og samtidig undersøgt muligheder inden for andre fagområder.
Indsatsen har bidraget til, at vi nu er blevet godkendt til at kunne have 31 elevpladser bl.a.
som klejnsmed, automatiktekniker, elektriker, IT og teknisk designer. I skrivende stund har vi
14 elevpladser besat. Vores ambition er, at alle 31 elevpladser på sigt skal være udnyttet.
Én af de 14 elever og lærlinge er 20-årige Oliver. Han har været i lære som automatiktekniker hos
Vestergaard i én måneds tid, efter først et par ugers praktik.
Ifølge Oliver er et praktikforløb en god mulighed, inden man starter som lærling. Derved kan både
virksomheden og den unge se hinanden an, inden kontrakten underskrives. Det er 17-årige
Magnus helt enig i. Han har været en uge i praktik, og starter senere på sommeren som
smedelærling hos Vestergaard.
Forud for praktikforløbet havde Magnus mødt to værkførere fra Vestergaard, som havde deltaget i
et ”mesterlærebesøg” på Roskilde Tekniske Skole. Om kendskabet til Vestergaard fortæller
Magnus, at ”jeg havde set flere af lærlingene på skolen bære trøjer med Vestergaard logo på, og min
lærer sagde at Vestergaard var et godt sted at være i lære. Det er også her Andreas, som
tidligere har vundet DM i Skills, er blevet udlært”.
Magnus’ første møde og kendskab til Vestergaard illustrerer vores stærke samarbejde med erhvervsskolerne. At udbygge det allerede gode samarbejde med erhvervsskolerne udgør et andet element i at
styrke elev- og lærlingeområdet. Det skal bl.a. ske ved at deltage på skolernes temadage.
Magnus fortæller, at han faktisk havde to praktiksteder på hånden. Det, der særligt tiltrak ham ved
Vestergaard, var, at der her er bedre muligheder for at komme til udlandet undervejs i uddannelsen.
Det internationale udsyn er endnu et element i vores styrkede elevindsats. Vestergaard er en
international virksomhed, og vi vil derfor undersøge muligheden for at lave udvekslingsaftaler
med virksomheder i udlandet. Dette kan bidrage til at åbne for større udsyn for dem, som ønsker
det, og være et rekrutteringsparameter for kommende kandidater.
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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.
		
		
		
		

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.
Aktivitetsniveauet i virksomheden har, grundet pandemien, været væsentligt
reduceret, hvilket afspejles i vores forbrug for de seneste år.

Energi
I 2021 tog vi vores nyopførte produktionshal i brug. På taget herpå er der installeret et 200 kWp
solcelleanlæg bestående af 1.400 m2 solcellepaneler. Solcelleanlægget har siden opstarten
produceret over 200.000 kWh. Foruden at vores elforbrug er faldet betydeligt grundet blandt
andet solcelleanlægget, har anlægget sparet os næsten 30.000 kg. CO2. Det er målsætningen, at
anlægget skal dække omkring 20% af vores nuværende elforbrug.

CSR

Vand
Reduktion af vandforbruget er et strategisk fokuspunkt for Vestergaard Company. Som et
CSR
konkret
CSR tiltag har vi senest i én af produktionshallerne etableret et lukket kredsløb, der
muliggør genanvendelse af procesvandet, som medgår til test af vores produkter. Samtidig
udnyttes den termiske energi i vandet til opvarmning af produktionshallen. Anlægget har dog ikke
været fuldt funktionelt hele året, hvorfor vi endnu ikke har oplevet den fulde effekt.
Affald
I de senere år har vi løbende forbedret sorteringen af affald og dermed hævet genanvendelsesgraden. Vi har indgået en samarbejdsaftale med en ekstern rådgiver til identifikation af mulige
indsatsområder, hvor spildmængder og sortering kan optimeres. Virksomheden efterlever pr.
3.kvartal 2022 den nye nationale affaldsbekendtgørelse, som træder i kraft ultimo 2022. Med
afsæt i en kortlægning af håndtering og sortering af affald, foretaget i 2020, er der arbejdet videre
med flere grønne initiativer. Det indebærer bl.a. fokus på, hvor affaldsmængderne stammer fra i
værdikæden, og inkludering af flere leverandører i dette arbejde, for i fællesskab at kunne
minimere de fremtidige affaldsmængder.
Målsætning

Vores ambition er at blive helt fri for naturgas og erstatte opvarmning fra de oprindeligt fire naturgasfyr på
matriklen til en mere bæredygtig energikilde. I 2020 etablerede vi endnu et jordvarmeanlæg, hvor vi
dermed kunne slukke for ét af de fire naturgasfyr. I 2022 slukkes for yderligere to gasfyr, så vi således
har slukket tre ud af de fire gasfyr. Der arbejdes på at erstatte det fjerde og sidste naturgasfyr samt et
oliefyr med anden og mere klimavenlig opvarmningskilde i 2022/23.

•

Vi vil i 2025 have opnået 70 % CO2 reduktion hvad angår scope 1 udledning sammenlignet med 2019

•

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

•

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

Energiforbruget pr. produceret enhed er fordoblet siden sidste år, dette er dog udelukkende et
resultat af en kraftigt reduceret produktionsvolumen forårsaget af pandemien. Vi forventer, at
niveauet vil normalisere sig til næste år.

•

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

•

Solcelleanlægget skal dække omkring 20% af vores nuværende elforbrug

CO2 emission
Vi har kortlagt den estimerede emission af CO2 fra vores aktiviteter i Danmark. Vi har valgt at
afgrænse os til vores danske aktiviteter, da langt størstedelen af vores udledning sker i Danmark, og
tilgængeligheden af data er langt bedre. Vi vil dog i de kommende år inkludere resten af gruppens
selskaber, og løbende overføre viden om klimaregnskaber til vores udenlandske datterselskaber.
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 op- og nedadgående retning.
I 2021 er vores samlede estimerede CO2 emission for scope 1 og 2 på 493 ton, heraf 83% i scope
1, som primært vedrører diesel til test af vores enheder og naturgas til opvarmning.
Vi vil i det kommende år udvide kortlægningen til at inkludere scope 3. I 2022 har vi tilmeldt os
”Projekt Klimaklar Produktionsvirksomhed” for at få sparring omkring CO2 klimaregnskab.
Med 2025 strategien ”Growing green” har vi sat en ambitiøs målsætning om, at vi i 2025 har
opnået 70 % CO2 reduktion, hvad angår scope 1 udledning i forhold til 2019, som er at betragte
som det seneste ”normale” år inden pandemien.
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Udvalgte aktiviteter 2021/2022

AKTIVITETER

RESULTATER

EVALUERING

Iværksat tiltag for at slukke for
to naturgasfyr i Hal A og
administration i 2022

Grundet eksterne aktører er
projektet forsinket. De to gasfyr
slukkes i sidste halvår af 2022

Stor tilfredshed med at have
iværksat tiltag til at kunne
slukke for yderligere to gasfyr
i 2022. Det vil bidrage til en
reduktion af CO2 udledningen
på matriklen

Indgået samarbejdsaftale med
en ekstern rådgiver til identifikation af mulige indsatsområder.
Igangsætning af en række
initiativer på forbedring af
affaldssortering

Vi har løbende forbedret sorteringen af affald og dermed
hævet genanvendelsesgraden

Fremadrettet fokus på hvor
affaldsmængderne stammer fra
i værdikæden som skal danne
grundlag for at minimere disse
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CASE: BÆREDYGTIG REJSE SAMMEN MED UNDERLEVERANDØRERNE
Vestergaard Company tænker bæredygtighed ind i hele værdikæden af vores produkter. Vi har
således også fokus på, at vores underleverandører bidrager til den grønne omstilling. I de
kommende år vil vi udvide kortlægningen af vores CO2 udledning med scope 3, herunder CO2
udledningen fra vores underleverandører.

CSR
CSR

En af Vestergaard Companys store, mangeårige underleverandører er Engskov Maskinfabrik A/S,
som er en mindre virksomhed i Ringsted, der producerer store, forarbejdede emner i jern og
stål samt bistår med rådgivning indenfor maskinbearbejdning og metalkonstruktioner. Som
underleverandør til Vestergaard leverer Engskov Maskinfabrik bl.a. rammekonstruktionen til
maskinrummet, bomdele samt kedlen til vores produkter.
Engskov Maskinfabrik har, som stålproducent, allerede påbegyndt kortlægningen af scope 3 og
med Vestergaards ambitioner om kortlægning af området, er Engskov således meget interessant
at kigge nærmere på. I Engskovs samlede CO2 udledning står scope 3 for ca. 83 %, hvor indkøb af
stål og jern fylder en del i klimaregnskabet. CEO Jes Gravesen fortæller, at stål som materiale kan
genanvendes mange gange, og det giver spændende muligheder for bæredygtige løsninger i fremtiden.
Udover at levere høj kvalitet, har bæredygtige løsninger og grøn omstilling også en stor betydning
for Engskov Maskinfabrik. Ifølge Jes Gravesen ”…ligger der en moralsk forpligtelse i at tænke på de
kommende generationer. Vi skal tage del af det globale ansvar i den grønne omstilling Vestergaard er én af
de kunder, der i stigende grad vil efterspørge bæredygtige løsninger fra sine underleverandører.”
Engskov Maskinfabrik ønsker at være på forkant med et forventet pres og en stigende
efterspørgsel fra kunderne på bæredygtige løsninger. CFO Morten Lindgren understreger, at fokus
på bæredygtighed er ”et must for at være med i spillet i forhold til kunder og hvad der efterspørges”.
Engskov Maskinfabrik ser endvidere den grønne omstilling som et konkurrenceparameter og en
måde, hvorpå virksomheden kan tiltrække unge mennesker og fremtidens arbejdskraft.

FAKTABOKS: ENGSKOV MASKINFABRIK A/S
Udvalgte bæredygtige løsninger:

28

•

Optimering af transporter til kunder (bl.a. Vestergaard) reducerer udledning

•

Udskiftet fyringsolie med varmepumper udvalgte steder

•

I 2019 installeret udsugningsanlæg i produktionen, der kan genanvende varmen fra
svejserøg til opvarmning i hallerne

•

Tiltag til mere klimavenlig beskyttelsesgas til svejsning

CSR RAPPORT 2021/22
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GOD FORRETNINGSSKIK
CSR
CSR
Vestergaard Company tager kraftigt afstand fra alle former for korruption, herunder afpresning
og bestikkelse.
Dette understøttes af vores Code of Conduct, der omhandler virksomhedens krav til leverandører, medarbejdere
og samarbejdspartnere.

Vi benytter os af et compliance system, der 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. Oplysninger om samarbejdspartneren
er i vid udstrækning ikke offentlig tilgængelig, hvorfor den for de flestes vedkommende kommer fra partneren.
Dokumentationen godkendes af Vestergaards CEO og Compliance Officer.
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.
Hos Vestergaard Company respekterer og beskytter vi retten til privatliv og persondata. Vi har implementeret
gældende lovgivning om GDPR med en omfattende informationskampagne til alle medarbejdere samt
uddannelse af alle ledere, der håndterer persondata. Vi udfører en intern GDPR-audit årligt.
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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

Udvalgte aktiviteter 2020/2021

AKTIVITETER

RESULTATER

EVALUERING

Udrulning af complianceSystem

91 % af agenter og distributører
har, i det forgangne år, været
evalueret i virksomhedens
compliance system

Understøtter vores Code of
Conduct, og har resulteret i
positiv feedback

Whistleblower-ordning

Implementeret whistleblowerordning jævnfør gældende
lovkrav

Sikret compliance med
gældende EU-direktiv
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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 har hele tiden dørene åbne for lokalsamfundet. Eksempelvis har vi i det
forgangne år lagt lokaler til det store borgermøde, som blev afholdt i forbindelse med planlægning af Tour
de France-etapen, som kører igennem Lejre Kommune. Vi deltager ligeledes i den planlagte Tour-folkefest i
området med oppyntning og festivitas for både medarbejdere og kunder på selve løbsdagen.
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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 at 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

Udvalgte aktiviteter 2020/2021

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

På trods af pandemien har vi
formået at fastholde fysisk
adgang for praktikanter. God
søgning fra lokale kandidater til
lærlingepositioner

Sagnlandet, erhvervssponsorat

Støtte lokale initiativer og give gode
oplevelser til medarbejderne

Støtte Sagnlandets udvikling
Gratis adgang for medarbejdere

Deltagelse i den lokale Tour de
France fejring

Støtte lokale initiativer og give gode
oplevelser til medarbejderne

Goodwill og kendskab i
lokalsamfundet

CSR RAPPORT 2021/22

33

CSR

RISIKOANALYSE
VÆRDIKÆDE
VALUTA

IDENTIFICEREDE RISICI

KPI TABEL
HÅNDTERING

En del af selskabets omsætning faktureres
i udenlandsk valuta. Det 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

COMPLIANCE

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

BRANCHE

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

Fokuserer på at konsolidere os i opgangstider

LEVERANDØRER

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
Gavekultur

CSR

Samtlige gaver fra leverandører indgår i det årlige
julelotteri for medarbejderne

INDIKATOR

Enhed

2018

2019

2020

2021

ENERGI
Energiforbrug per enhed
Own production of energy
% of total consumption of
electricity

mWh
mWh

16,9

16,6

18,5

%

37,0
159
20%

EMISSION1
Scope 12
Scope 2
Totale emissioner

ton
ton
ton

592
150
742

633
122
754

501
95
595

408
85
493

ton
ton
ton
%

98
89
5
97%

115
119
5
98%

98
104
4
98%

51
40
2
97%

m3

38

39

40

52

tal

50%

75%

77%

91%

tal
tal

1
4

3
9

1
7,7

2
13,0

301
2,3%
3,8%
n/a
Normal

326
2,9%
7,1%
176 (58%)
Høj

272
2,4%
31,3%
n/a
Høj

249
1,7%
10,0%
150 (60%)
Høj

AFFALD
Genbrug
Udnyttelse
Deponi
Genvindings-%

VAND
Vandforbrug per enhed

COMPLIANCE
Compliance reviews afsluttet

ARBEJDSMILJØ
SIKKERHED

ARBEJDSSTYRKEN

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 forpladsen)

Vestergaard giver selv kunder grundig træning i brugen af
vores produkter

Arbejdsulykker3
Lost time injury frequency4

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

MEDARBEJDERE

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

Antal medarbejdere5
Sygefravær6
Medarbejderomsætning7
Sundhedstjek
Trivselsscore

tal
%
%
tal
skala

Der pågår kontinuerligt opfølgende arbejde

KUNDER

En betydelig del af omsætningen
genereres på det nordamerikanske marked

Miks af offentlige og private kunder

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
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

)
)
3
)
4
)
5
)
6
)
7
)
1
2
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VCAS anvender Klimakompasset til beregning af emission scope1-2. Sammenligningsårene 2018-2020 er genberegnet.
VCAS servicebiler og firmabiler er indregnet for alle år.
Antal arbejdsulykker med fravær anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Arbejdstilsynets system (EASY).
Antal ulykker per 1.000.000 arbejdstimer.
Antal medarbejdere ultimo december.
Samlet sygefravær for VCAS, inkl. langtidssygefravær, ekskl. barn syg.
Antal medarbejdere der har forladt VCAS uanset årsag / gennemsnitligt antal medarbejdere i årets løb.
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