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DOVI STA GR U PPE N
DOVISTA Gruppen består af en række virksomheder, som beskæftiger sig med udvikling, salg
og produktion af facadevinduer og døre. DOVISTA er en del af VKR Gruppen og opererer
gennem sine virksomheder på det skandinaviske og nordeuropæiske marked.
DOVISTA har i 2016 tilsluttet sig FN Global Compact, og denne rapport udgør den første
Communication On Progress (COP). Rapporten udarbejdes på DOVISTA Gruppe niveau på baggrund af systematiske indrapporteringer fra Gruppens selskaber og enheder. Rapporten dækker
perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016.
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RAPPORTERINGSSTRUKTUR
Under den samlede DOVISTA overskrift: ”Distinctive Brands – Shared Excellence” opererer
DOVISTA Gruppens virksomheder med hver deres selvstændige produktporteføljer, organisationer og markeder. Alle enheder i DOVISTA Gruppen har i kraft af et stærkt fælles værdisæt,
som er formuleret i ”Mønstervirksomhedsmålsætningen”, et stærkt og indarbejdet fokus på social
ansvarlighed, hvor end den enkelte virksomhed opererer.
Det overordnede ansvar for CSR inden for DOVISTA Gruppen ligger i bestyrelsen for
DOVISTA A/S, men varetages af DOVISTA ledelsen gennem et aktivt ejerskab af Gruppens
selskaber.
Denne rapportering udarbejdes af DOVISTA ledelsen og dækker den samlede DOVISTA
Gruppe. Rapportens indhold baserer sig på systematiske indrapporteringer fra alle Gruppens
enheder af konkrete, målbare fakta og supplerende enkeltstående beskrivelser af initiativer og
aktiviteter, som beskriver og belyser CSR i praksis. Systematiske indrapporteringer omkring CSR
forhold har været gennemført i en årrække og bliver nu for første gang benyttet i forbindelse
med opfølgning i forhold til FN Global Compact..

DOVISTA Gruppens brands

DOVISTA : Distinctive brands - shared excellence

Communication on Progress

2016

FN’S GLOBAL COMPACT
Global Compact er verdens største initiativ for at fremme bæredygtighed. Over 14.000 virksomheder og organisationer fra hele verden
har tilsluttet sig initiativet, der arbejder for at efterleve universelle
principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø
og anti-korruption.

De ti Global Compact principper
Menneskerettigheder
Princip 1:
Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder og
Princip 2:
sikre sig, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne.

Arbejdstagerrettigheder
Princip 3:
Virksomheder bør opretholde organisationsfrihed og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling,
Princip 4:
støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde,
Princip 5:
støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde, og
Princip 6:
eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.

Miljø
Princip 7:
Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige
udfordringer,
Princip 8:
tage initiativer til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed,
og
Princip 9:
tilskynde udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Anti-korruption
Princip 10:
Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder
afpresning og bestikkelse.
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LEDELSESERKLÆRING
DOVISTA tilsluttede sig FN Global Compact i 2016, og denne Communication On Progress (COP) er således den første fra DOVISTA
Gruppen.
En meget stor, og stadig større, del af verdens energi forbruges i
forbindelse med opvarmning, nedkøling og belysning i forbindelse
med beboelse, erhverv og offentlige bygninger. Vores produkter kan
gennem deres egenskaber og design bidrage til at imødegå denne
udvikling.
De produkter af høj kvalitet og med lang levetid, som udvikles,
produceres og sælges gennem DOVISTA Gruppens selskaber, er alle
kendetegnet ved en høj grad af bæredygtighed med en udstrakt brug
af genanvendelige materialer og ved, at de frembringes i produktionsprocesser med minimale miljøskadelige effekter. I brug bidrager
vores produkter ligeledes til en øget energieffektivitet, hvad enten
der er tale om nybyggeri eller renovering, samtidig med at de bidrager til menneskers velbefindende gennem større adgang til dagslys
og frisk luft.
Ansvarlighed og bæredygtighed er en naturlig del af vores måde
at arbejde på, og som en del af VKR Gruppen gennemsyrer disse
værdier alle vores virksomheder og funktioner. Alle DOVISTA Gruppens enheder har gennem mange år arbejdet systematisk med social
ansvarlighed, og derfor har en tilslutning til FN Global Compact
været naturlig for os for på denne måde at udtrykke vores aktive
støtte til de 10 principper i FN Global Compact.
Vi ser FN Global Compact som en måde, hvorpå vi kan systematisere
og strukturere vores indsatser yderligere inden for ansvarlighed og
bæredygtighed, ligesom vi på denne måde også får mulighed for at
dele vores indsatser og resultater med omverdenen.
Jeg er stolt af at kunne præsentere denne første Communication On
Progress, hvor vi forsøger at beskrive vores indsatser gennem 2016
omkring ansvarlighed og bæredygtighed inden for rammerne af FN
Global Compact, og vi glæder os til på denne måde at understøtte en
mere bæredygtig og ansvarlig global udvikling.

Allan Lindhard Jørgensen
CEO
DOVISTA Gruppen
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VORES TILGANG
Forankring i forretningen
Samfundsansvar og CSR er en naturlig og integreret del af vores forretning og daglige arbejde. Sådan har det været, siden VKR Gruppens grundlægger Villum Kann Rasmussen allerede
tilbage i 1965 formulerede målsætningen om at blive en ”mønstervirksomhed” – eller med andre
ord en virksomhed, som andre ser op til og prøver at efterligne. Derfor har det fra virksomhedens
start været vores målsætning for DOVISTA at udvikle og producere samfundsnyttige produkter,
samtidig med at vi bestræber os på at behandle vores medarbejdere, kunder, lokalsamfund og
aktionærer bedre end de fleste andre virksomheder.

Mønstervirksomhed
Mønstervirksomhedsmålsætningen udgør fundamentet og er basis for værdigrundlaget i alle
DOVISTA Gruppens virksomheder. Målsætningen afspejler ambitionen om at opføre sig ansvarligt og er samtidig essensen af og den overordnede ambition for vores tilgang til socialt
samfundsansvar:

En mønstervirksomhed arbejder med samfundsnyttige produkter og
behandler sine kunder, leverandører, medarbejdere af alle kategorier
og aktionærer bedre end de fleste andre virksomheder.
En mønstervirksomhed indtjener et overskud, der også kan finansiere
vækst og bevare økonomisk uafhængighed.
Villum Kann Rasmussen

Målsætningen er senere fulgt op af en række principper og retningslinjer for social ansvarlighed, som udgør rammen om arbejdet med social ansvarlighed for DOVISTA Gruppens
selskaber.
.
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G R U P P ENS T I LTAG OG R E S U LTAT E R
MENNESKE- OG ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER
Vi stræber efter at behandle vores kunder,
leverandører, medarbejdere, aktionærer og andre
interessenter mønsterværdigt
DOVISTA Gruppens virksomheder er bredt forankrede i samarbejder og netværk med lokale og internationale interessenter og indgår
i dialog med kunder, leverandører og myndigheder. Med en udbredt
lokal tilstedeværelse har alle virksomheder i Gruppen et ansvar for at
bidrage og optræde ansvarligt i alle de sammenhænge, som vi indgår i.
Vores adfærd og tilgang afspejler altid vores målsætning om at være
en mønstervirksomhed. Vi sætter en høj standard for vores relationer
med kunder og interessenter, og vi fremmer en ansvarlig adfærd i alle
samarbejdsforhold. Det er DOVISTA Gruppens klare forventning, at
alle Gruppens virksomheder samt underleverandører til DOVISTA
Gruppens virksomheder hverken tolererer børnearbejde eller andre
brud på menneskerettigheder.
Respekt for det enkelte menneske er et centralt element i vores
virksomhedskultur. Vi optræder ansvarligt på alle niveauer i organisationen og forventer, at alle medarbejdere mødes med respekt uanset
køn, alder, race og religion.
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DOVISTA FORVENTER,
AT ALLE GRUPPENS
VIRKSOMHEDER:

Ikke tolererer børnearbejde eller andre
brud på menneskerettighederne.

Behandler alle medarbejdere med respekt
uanset køn, alder, race og religion.
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Ansvarlig organisatorisk adfærd
Vores målsætning er at skabe et motiverende og sikkert arbejdsmiljø
og dermed en organisation, der optræder ansvarligt i alle forhold.
I DOVISTA Gruppen er vi mere end 4.000 medarbejdere, og som en
naturlig del af DOVISTAs dagligdag og kultur tilstræber vi, at virksomhedens medarbejdere hele tiden udvikler sig gennem kontinuerlig
uddannelse og dialog. Internt ønsker vi at skabe et motiverende og
lærende arbejdsmiljø. Alle ledere i DOVISTA Gruppen har ansvar
for at integrere og forholde sig til vigtige sociale og miljømæssige
udfordringer. Vi søger til stadighed at udvikle og motivere vores
medarbejdere, så de har de nødvendige værktøjer til at navigere i et
omskifteligt miljø både internt og eksternt.
I DOVISTA Gruppens virksomheder arbejder vi aktivt for at sikre
et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Vi overholder gældende lovgivning
og søger med præventive tiltag at forhindre utilsigtede hændelser.
Ud over dette har vi et medansvar for at bidrage til mulighederne for
socialt samvær. Der er i de enkelte virksomheder i vid udstrækning
formuleret tilbud, retningslinjer og råd i relation til velfærd, træning
og sociale aktiviteter.

DOVISTA : Distinctive brands - shared excellence
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DOVISTA FORVENTER,
AT ALLE GRUPPENS
VIRKSOMHEDER:

Arbejder målrettet for løbende at forbedre
sundheden og sikkerheden på arbejdspladsen.

Skaber gode rammer og muligheder for
medarbejdernes personlige og faglige udvikling.

Arbejder positivt for at øge andelen af det
underrepræsenterede køn i virksomhedens
øverste ledelsesorganer og
i virksomheden generelt.
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Fortsat reduktion af antallet af arbejdsulykker
Baseret på vores mønstervirksomhedsmålsætning arbejder vi systematisk og målrettet for at
sikre og opretholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø og for at fremme en stærk sikkerhedskultur i alle DOVISTA Gruppens forretningsenheder. Vi arbejder ud fra det overordnede princip,
at det entydigt er ledelsens ansvar at sikre forebyggelse af ulykker og personskader, men at det
samtidig er vores allesammens ansvar at sikre egen og kollegers sikkerhed ved at leve op til alle
de regler og retningslinjer, der er beskrevet på sikkerhedsområdet. Vi ønsker at sikre, at alle
medarbejdere er involverede, trænede og kompetente i sikker adfærd, og at den operationelle
ledelse i alle forretningsenheder følger tæt op på, at forudsætningerne for dette er til stede.
Der er formuleret og implementeret en fælles politik for ”Work Health and Safety”, som dækker
samtlige DOVISTA Gruppens selskaber.
Den overordnede opfølgning på sikkerhed sker, ved at samtlige faktiske arbejdsulykker – både
større og mindre – hver måned gennemgåes en for en på møder med deltagelse af DOVISTA
Gruppens øverste ledelse og ledelsen af den enkelte forretningsenhed. Under mødet foretages
en konkret gennemgang af alle skaders omfang og årsag samt korrektive handlinger, for at en
tilsvarende skade ikke gentager sig.
Forretningsenheder med negativ udvikling i forhold til foregående år og/eller i forhold til
målsætningen bliver genstand for en særlig detaljeret opfølgning.
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ARBEJDSULYKKER PR. MIO ARBEJDSTIMER (PRODUKTION)

I 2016 har vi fortsat vores intensive bestræbelser på at efterleve vores tilgang om, at en arbejdsulykke er en for mange. Ud over de konkrete tilfælde, der medfører fravær, er der en lang række
mindre hændelser, som under kritiske omstændigheder kunne have resulteret i ulykker.
Vi har i 2016 i alle Gruppens enheder fortsat øget vores fokus på at registrere disse ”nærvedulykker”, fordi der er megen læring at hente her i forhold til at reducere risikoen for egentlige ulykker.
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Den systematiske løbende rapportering og opfølgning på både egentlige arbejdsulykker og
nærvedulykker gennem hele året afstedkommer fortsat konkrete forbedringer og præventive
tiltag - og bidrager samtidig til en generel forståelse af og fokus på, hvilke situationer og forhold,
der indebærer en potentiel risiko. Vi erkender, at resultatet af indsatsen i 2016 samlet set ikke
helt lever op til vores ambitiøse forventninger og målsætninger på området, men vi fastholder
vores langsigtede ambition om yderligere reduktion af antallet af arbejdsrelaterede ulykker med
en retning mod nul.
Væsentlige forbedringer i arbejdssikkerheden på fabrikkerne i Polen
Igennem 2016 har udviklingen på vores fabrikker i Polen endnu engang vist en stærk positiv
udvikling med en reduktion i antallet af ulykker pr. mio. arbejdstimer fra 6,1 i 2015 til nu 4,3
i 2016. Udviklingen er baseret på en række fortsatte systematiske indsatser herunder: Alle nye
medarbejdere gennemfører et sikkerhedskursus før start i produktionen, hvert skifte starter med
et kort møde med fokus på sikkerhed. Produktionsudstyr, sikkerhedsudstyr og beklædning på
fabrikkerne udvikles og forbedres løbende med fokus på øget sikkerhed, særlige safety workshops
for førere af gaffeltrucks, samarbejde med Gdansk University omkring forbedring af sikkerhed
ved udvalgte operationer etc. Alt i alt har det konkrete og fortsatte fokus på sikkerhed i Polen
igennem 2016 resulteret i en nedbringelse af antallet af arbejdsulykker med 24 %, hvilket skal
ses i sammenhæng med en forbedring gennem foregående år på 43 %.
Øget organisatorisk indsats og medarbejderinvolvering
i arbejde med reduktion af arbejdsulykker i Sverige
Fokus på nedbringelse af arbejdsulykker er øget massivt gennem 2016 på vore største svenske
fabrikker. Det øgede fokus på forbedringer er understøttet af en lang række initiativer, såsom
daglig gennemgang af alle nærvedulykker og alle identificerede risici og egentlige ulykker,
herunder korrektive handlinger. Arbejdsmiljø og sikkerhed behandles som punkt 1 på alle møder
i ledergruppen, og der gennemføres benchmark og inspirationsbesøg hos andre virksomheder
både inden for og uden for DOVISTA Gruppen.
Via vores øgede fokus har vi registreret et fald i det samlede antal arbejdsrelaterede ulykker i
DOVISTA Gruppen i forhold til foregående år: Det samlede antal arbejdsrelaterede ulykker per
million arbejdstimer udgør 8,5 i 2016, mod 10,1 i 2015.
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Diversitet
Det er DOVISTA Gruppens holdning, at andelen af det underrepræsenterede køn i DOVISTA
Gruppens selskabers øverste ledelsesorganer og øvrige ledelsesniveauer skal øges.
Ligeledes er det DOVISTA Gruppens holdning, at vi skal stræbe efter at øge andelen af kvindelige ansatte på alle niveauer, da dette både bidrager til et bedre arbejdsmiljø og ligeledes ofte
bidrager til udviklingen i lokalområderne.
Der er ultimo 2016 ingen kvindelige medlemmer af direktionen i DOVISTA A/S, mens den
kvindelige andel af administrerende direktører i DOVISTA Gruppens selskaber udgør 10 %.
På ledelsesniveauet med reference til de administrerende direktører i DOVISTA Gruppens selskaber udgør den kvindelige andel ved udgangen af 2016 25 %.
Af det samlede medarbejderantal i DOVISTA Gruppen udgør den kvindelige andel ved udgangen af 2016 30 %.
Det er en overordnet politik og målsætning i DOVISTA Gruppen at øge andelen af kvinder i
alle ledelses- og nøglepositioner i Gruppens enheder. Det har således også gennem 2016 været
tilstræbt at sikre kvalificerede kvindelige kandidater i forbindelse med besættelse af ledelses- og
nøglepositioner i DOVISTA Gruppen, men det har samtidig også som altid været kvalifikationer
i forhold til stillingens krav, der har været den afgørende faktor.

FORDELING AF KØN
Mænd 70%
Kvinder 30%

Gennem de seneste år har vi i DOVISTA Gruppen tilstræbt at øge andelen af kvindelige
medarbejdere. Konkret har vi eksempelvis på de polske fabrikker iværksat en række specifikke
tiltag for at justere arbejdsstationer, så de opfylder de specifikke arbejdsmiljøkrav, som stilles,
for at stationerne kan bruges af kvindelige medarbejdere, bl.a. i forbindelse med tunge løft, og
dermed fjerner forhindringer for, at kvindelige medarbejdere har mulighed for at varetage langt
størsteparten af jobfunktionerne i virksomheden på lige fod med mænd. Der er ligeledes på de
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polske fabrikker etableret særlige transportordninger, således at medarbejdere kan komme til og
fra virksomheden uden at have adgang til eget transportmiddel. Resultatet er en vækst i andelen
af kvinder på disse fabrikker fra 28 % i 2014 til 36 % i 2016.

Måltal for mangfoldighed
DOVISTA A/S og Gruppens selskaber udvælger altid medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer
efter egnethed og kvalifikationer. Ultimo 2016 er der ingen generalforsamlingsvalgte kvindelige
medlemmer i bestyrelsen for DOVISTA A/S. Der er ved udgangen af 2016 ligeledes ingen
generalforsamlingsvalgte kvindelige bestyrelsesmedlemmer i de øvrige danske selskaber i
DOVISTA Gruppen.
Det var målet, at der i DOVISTA A/S og i Gruppens danske selskaber inden 2017 skulle være et
kvindeligt generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem; dette mål blev ikke nået. Målsætningen
er nu, at dette vil være tilfældet inden udgangen af 2017. Valg af et kvindeligt bestyrelsesmedlem kan ske ved udskiftning eller udvidelse af bestyrelsen med en yderligere kandidat. En
sådan udskiftning/udvidelse af bestyrelsen vil ske, når den bedst egnede kandidat til en bestyrelsespost er en kvinde, og når udskiftning eller udvidelse af bestyrelsen i øvrigt er hensigtsmæssig.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen. Der er et øget fokus på identifikation af
egnede kvindelige kandidater såvel i DOVISTA A/S som i Gruppens selskaber.

Medarbejder – og lederudvikling
Over de seneste år har en lang række af virksomhedens medarbejdere og ledere i Gruppens
største enheder gennemgået et omfattende internt uddannelsesprogram. Programmet har det
helt specifikke mål at understøtte en systematisk forbedringskultur med det formål at reducere
spild og øge effektiviseringen i bred forstand på tværs af hele organisationen, herunder også materiale- og energiforbrug, og dermed samtidig nedsætte vores miljøpåvirkning. Programmet har
resulteret i, at vi hvert år har været i stand til at identificere og fjerne unødigt spild og ressourceforbrug.

Sundhed og trivsel
I DOVISTA Gruppens enheder gennemføres der flere lokale og virksomhedsspecifikke trivselsmålinger. Det kommer der en række gode tiltag ud af i de enkelte forretningsenheder og i
DOVISTA Gruppen som helhed. Blandt andet er der i vores svenske enheder etableret fitnessrum
i størsteparten af alle lokationer, ligesom der i vores danske enheder i vid udstrækning støttes
op om motionstiltag af forskellig karakter, herunder også støtte til medarbejdernes deltagelse i
større motionsarrangementer.

Medarbejderfonden
Via Medarbejderfonden, som er fælles for alle virksomheder i VKR Gruppen, bestræber vi os
på at gøre en forskel for den enkelte medarbejder. Fonden yder støtte til medarbejdere inden for
forskellige områder, først og fremmest i forbindelse med en ulykkelig hændelse, til børns uddannelse eller til almennyttige formål i selskabernes geografiske nærhed.

DOVISTA : Distinctive brands - shared excellence
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Code of Conduct, leverandører
Materialeindkøb og samarbejde med underleverandører udgør en betydelig del af DOVISTA
Gruppens forretningsprocesser.
DOVISTA har gennem flere år opereret med en Code of Conduct for leverandører til Gruppens
største enheder. Igennem 2016 er der gennemført en revision og opdatering af denne Code of
Conduct med henblik på at sikre, at kravene i Code of Conduct er tidssvarende. Den opdaterede
Code of Conduct er i 2016 implementeret for alle leverandører uden for Europa, og processen
med implementering for europæiske leverandører er påbegyndt.
Code of Conduct for leverandører indeholder blandt andet krav om respekt for menneskerettigheder, ret til kollektive forhandlinger, forbud mod tvangsarbejde, forbud mod børnearbejde og
forbud mod diskrimination.
Det er hensigten, at denne Code of Conduct fra 2017 og fremover skal udbredes til alle Gruppens
enheder med henblik på at sikre en ensartet tilgang til ansvarlighed og bæredygtighed for alle
væsentlige leverandører på tværs af Gruppens enheder. Der vil fra 2017 blive målt på andelen af
leverandører, som har underskrevet Code of Conduct.

Whistleblowerordning
Ledelsen i DOVISTA har besluttet at etablere en whistleblowerordning med det formål at
etablere en struktureret adgang for medarbejdere og andre interessenter til at kunne rapportere
ulovlig adfærd etc.
Ordningen vil blive etableret inden for rammerne af den relevante gældende lovgivning, og det
er hensigten, at endelig fastlæggelse af indhold, omfang og planlægning af ordningens ikrafttræden vil blive gennemført i 2017, med en målsætning om at ordningen vil kunne igangsættes i
løbet af 2018.
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MILJØ
Miljø- og klimaforhold
For at reducere vores CO2-fodaftryk og vores generelle påvirkning
af miljøet arbejder vi i DOVISTA Gruppens selskaber målrettet med
vores produkters miljøpåvirkning i hele deres livscyklus.

•
•
•
•

Det samlede antal producerede enheder er øget med ca. 31 % i
perioden 2010 til 2016.
Mængden af udledt CO2 pr. produceret enhed er reduceret med
ca. 15 % siden 2010.
46 % af DOVISTA Gruppens samlede energiforbrug dækkes ved
hjælp af træaffald fra egen produktion.
I de seneste 3 år er gennemsnitligt mere end 95 % af den samlede affaldsmængde blevet genanvendt.

Bygninger er en af samfundets største energiforbrugere. I takt med
udviklingen mod stadig mere energivenlige boligformer har vi i
DOVISTA derfor et medansvar for at bidrage med løsninger til at
reducere energiforbruget i bygninger. Det gør vi ved at prioritere
udviklingen af energieffektive løsninger og ved at indgå i relevante
sammenhænge, hvor der arbejdes for at udvikle nye standarder for
miljøvenligt byggeri.
Vinduer fra DOVISTA Gruppens selskaber har de nødvendige
energi- og indeklimacertifikater, der er relevante for de markeder,
hvor produkterne afsættes. Men det drejer sig om meget andet end
certifikater. For at opnå en positiv effekt for miljø og klima er det
væsentligt at udvikle og fremstille kvalitetsvinduer, der har høj
brugsværdi, lang levetid, og som samtidig er fokuserede på energiog ressourceforbrug i både produktion, brugsfase og ved genanvendelse eller bortskaffelse. Derfor fortsætter vi udviklingen af vores
produkter med dette for øje.
Vi overholder og understøtter både nationale og fælleseuropæiske
miljølovgivninger og afsætter de nødvendige ressourcer, så vi
gennem kontinuerlig uddannelse og dialog sikrer, at virksomhedens
medarbejdere hele tiden stræber efter at reducere spild i bred forstand.
Vores udviklingsafdelinger bidrager løbende med forbedringer af
funktionalitet, design, isoleringsevne og øvrige egenskaber. Udviklingen tager altid udgangspunkt i de gældende lovkrav og en intention
om at tilstræbe at opfylde de strengeste krav til isoleringsevne.
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DOVISTA FORVENTER,
AT ALLE GRUPPENS
VIRKSOMHEDER:

Arbejder systematisk med miljøspørgsmål.

Tilslutter sig standarder og miljøcertificeringer,
når dette er værdiskabende.

DOVISTA : Distinctive brands - shared excellence
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DOVISTA Gruppens produkter bliver fremstillet på moderne fabrikker, hvor der foregår en
løbende vurdering og optimering af alle processer for til stadighed at identificere og nedbringe
unødigt spild og energiforbrug. Den del af spildet og affaldet, som ikke umiddelbart kan anvendes i vores egen produktion, sorteres og sælges til genanvendelse og recirkulation. Øvrige
rester sendes til miljømæssigt forsvarlig bortskaffelse.
Over de seneste år har vi i DOVISTA prioriteret effektiviseringen af vores distribution ud fra
en erkendelse af, at vi dermed kan bidrage til at mindske både energiforbruget og udledningen
af CO2. Det står fortsat højt på vores dagsorden at sikre den optimale logistikløsning, og vi
tilstræber løbende at optimere hele transportkæden.
I DOVISTA Gruppens selskaber arbejder vi målrettet med videreudvikling af vores produkter
og produktionsforhold, så miljøpåvirkningen mindskes i hele produktets livscyklus.
Klimaforandringer står som en af vor tids største udfordringer, og i en bæredygtig samfundsomstilling virker behovet for øget ressourcebevidsthed centralt. Begreber som bæredygtigt
byggeri, miljømæssige produktdata, affaldsminimering, genanvendelse og genbrug bliver nye
retningspile i en ansvarlig og langsigtet virksomhedsdrift.
DOVISTA har i 2016 haft fokus på miljødata og adskillelse på produktniveau. Vi har analyseret ét
af de produkter, der hyppigst bliver anvendt til bæredygtigt byggeri, og har fået bekræftet, at det
i sin grundkonstruktion er meget simpelt og velegnet til adskillelse i rene materialefraktioner.
Mere end 93 % af et VELFAC 200 E kan således umiddelbart genanvendes.
DOVISTA støtter alle former for bæredygtigt byggeri, og ikke mindst udbredelsen af
DGNB-certificeret byggeri i Danmark. I 2016 har vi, som den første facadevinduesvirksomhed
i Danmark, udviklet en DGNB servicepakke til arkitekter, ingeniører og entreprenører, der skal
udvikle og certificere bæredygtigt byggeri. Pakken indeholder alle nødvendige produktinformationer, der gør det nemt for de projekterende og rådgivende konsulenter at vælge og anvende
VELFACs produkter i alle faser af et DGNB certificeret byggeri.
Produktadskillelsen og DGNB servicepakken har i 2016 dannet baggrund for informations- og
marketingskampagner, der har modtaget stor opmærksomhed og positiv anerkendelse og har
etableret VELFAC og DOVISTA som markedets foretrukne leverandør af bæredygtige facadevinduesløsninger på det danske marked.
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DOVISTA FORVENTER,
AT ALLE GRUPPENS
VIRKSOMHEDER:

Har et skærpet fokus på produktets
levetid – fra produktion til bortskaffelse og genanvendelse.

Anvender råvarer, vand og energi
stadig mere effektivt for at reducere
belastningen af miljøet.

DOVISTA : Distinctive brands - shared excellence
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CO2

Det samlede antal producerede enheder i DOVISTA Gruppen er siden 2010 øget med 31 %. I
samme periode er den samlede CO2 udledning blot øget med 11 %. Mængden af udledt CO2
pr. produceret enhed er reduceret med ca. 15 % siden 2010.. DOVISTA Gruppen udledte i 2016
samlet ca. 25.800 tons CO2.

Træaffald til varmeproduktion
DOVISTA Gruppens enheder udnytter i videst muligt omfang træaffald fra produktionen til
opvarmning af egne lokaler. I tilfælde, hvor der produceres mere træaffald, end der kan benyttes
til egen opvarmning, afsættes enten overskudsvarme eller overskudstræ til lokale varmeværker.
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Affald til genbrug/recycling
Det ligger os meget på sinde at reducere miljøpåvirkningen gennem sikring af, at affald og
overskud fra produktionen i videst muligt omgang kan genbruges i forskellige sammenhænge.
Andelen af affald, der genbruges, har gennem de seneste år ligget på ca. 95 %.
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Træ fra certificerede leverandører
Det er en målsætning for alle DOVISTA Gruppens selskaber, at der i produktionen i videst
muligt omfang benyttes træ fra certificerede leverandører. Den samlede andel af træ fra certificerede leverandører udgør i 2016 93 %, sammenholdt med 91 % i 2015 og 88 % i 2014. For flere
enheder i Gruppen udgør andelen 100 %.
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Innovativ udvikling og eksperimenter
I DOVISTA har vi konstant fokus på at optimere vores produkters
positive egenskaber. Ved at investere i innovation og eksperimenter
opnår vi hvert år ny indsigt og viden, som er grundlaget for produktudviklingen i DOVISTA Gruppens virksomheder og dermed
også vores fortsatte vækst.
Udviklingsarbejdet er baseret på en tilgang og metode, som stammer
fra Villum Kann Rasmussens konstatering af, at ”én prøve er mere
værd end 1.000 ekspertantagelser”. For at udfordre os selv deltager
vi derfor løbende i ambitiøse udviklings- og forsøgsbyggerier, som er
igangsat af os selv eller af førende videns- og forskningsinstitutioner.
Vores produkter udvikles og testes i et løbende samarbejde mellem
forretningsenhederne og DOVISTA Innovation Center. Den viden,
der indsamles her, deles på tværs af DOVISTA Gruppen, så vi sikrer,
at ny viden finder anvendelse, hvor det er relevant for at bidrage til
bedre løsninger i byggeriet.
DOVISTA Gruppens selvstændige videns- og formidlingscenter
LIVINGlab by DOVISTA har til formål at udforske potentialer og
skabe ny viden om vinduer og døre i nutidens og fremtidens bygninger. Sammen med frontløbere i byggebranchen og på læreanstalter undersøger LIVINGlab vinduernes mange anvendelsesmuligheder i praksis. Vi deler vores viden med alle, der interesserer sig for
energispørgsmål - blandt andet gennem udbredt kursusvirksomhed.

DOVISTA : Distinctive brands - shared excellence
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DOVISTA FORVENTER,
AT ALLE GRUPPENS
VIRKSOMHEDER:

Investerer i eksperimenter, der skaber
innovativ udvikling og bidrager med
ny viden til fremtidens byggeri.

Løbende udvikler nye produkter og
løsninger samt forbedrer de eksisterende.

Afprøver nye forretningsgange, metoder og systemer.

DOVISTA : Distinctive brands - shared excellence
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ANTI-KORRUPTION
På baggrund af DOVISTA Gruppens værdisæt, med udgangspunkt
i mønstervirksomhedsmålsætningen, er det af afgørende betydning
for os, at medarbejdere og ledere på alle niveauer i alle Gruppens
selskaber forstår og accepterer de etiske og moralske retningslinjer,
som er grundlaget for at kunne drive forretning inden for rammerne
af denne målsætning.
For at undgå alle former for korruption og bestikkelse og for at
støtte medarbejderne i forståelsen af, hvilken adfærd vi ønsker, har
vi formuleret en konkret Anti-Korruptionspolitik, som omfatter alle
former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Denne
politik er tydeligt kommunikeret og implementeret i alle DOVISTA
Gruppens selskaber – ligesom der sker en regelmæssig opfølgning
af, at denne politik – på lige fod med de øvrige centrale politikker i
DOVISTA Gruppen – er forstået og efterleves.
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DOVISTA FORVENTER,
AT ALLE GRUPPENS
VIRKSOMHEDER:

Overholder DOVISTA Gruppens
anti-korruptionspolitik.

