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INDLEDNING

Bæredygtighed og fokus på omkostninger har altid ligget dybt forankret i vores DNA, og 
dermed haft stor betydning for den måde, vi driver vores forretning. AVK har altid haft fokus 
på genbrug af restprodukter istedet for materialer, vores produktion måtte skabe. Genbrug af 
metaller og andre biprodukter fra produktionen har lige siden starten tilbage i 1970 indgået i 
vores forretningsmodel, ganske enkelt fordi vi har indset værdien i disse materialer.  

Vores produkter har altid indgået i vitale infrastrukturer, der bidrager til menneskers ve og vel, 
såsom en sikker og stabil vandforsyning, opsamling og behandling af spildevand fra samfun-
det, naturgasdistribution til opvarmning, madlavning og produktion, ligesom vores produkter 
indgår i systemer, der er med til at beskytte mennesker og værdier mod brand. 

Med indførelsen af FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling spiller vores produkter en 
endnu større rolle i forhold til især mål nr. 6, der handler om adgang til rent vand og ordnede 
sanitetsforhold til alle mennesker på vores klode. 

Vi danner rygraden i en ordentlig og bæredygtig vandinfrastruktur. 

Niels Aage Kjær

Owner and CEO

VELKOMMEN TIL AVKS  
BÆREDYGTIGHEDSRAPPORT 2018/19

VORES MISSION ER AT BRINGE DE BEDSTE OG 
SIKRESTE PRODUKTER TIL VORES KUNDER

AVK-koncernen er familieejet og har hovedsæde i Skovby/Galten nær Aarhus. Koncernen består af mere end 
100 produktions- og salgsselskaber på verdensplan og beskæftiger +4.300 medarbejdere.

AVK er global markedsleder inden for ventiler til en lang række formål. 

AVK Water producerer og sælger ventiler og brandhaner med fokus på de fire segmenter: Vandforsyning, spildevandsbehandling,distribution af 
naturgas samt brandbekæmpelse. Dermed indgår disse produkter som vitale dele i samfundets infrastruktur. Når det kommer til vandforsyning 
og opsamling af spildevand samt til distribution af naturgas bidrager vores produkter positivt til klima og miljø med funktionalitet, høj kvalitet og 
lang levetid.

AVK Industrial producerer og sælger en stor pallette af ventiler, der henvender sig til industri segmentet,- og SMART målere til naturgasnettet. 
Herudover leverer vi ventiler, der indgår i røgrensningsanlæg til skibsfarten således Co2- og NOX- udledningen minimeres betragteligt. 

AVK Advanced Manufactoring producerer komponenter, der indgår i vindmøller og en række plastikprodukter, der er fremstillet af 100% 
genbrugsplast. Endvidere gummikomponenter, der dels indgår i vores brede ventilsortiment samt indgår i komponenter til fødevareindustrien, og 
til en lang række andre formål, hvor funktionalitet og holdbarhed er nøglefaktorer. 

Vi producerer produkter, der bidrager positivt til klima og miljø, idet disse bidrager til rent vand og en reducering af udløb af spildevand i naturen. 
Et lavere spild af vand i distributionsnetværket muliggør en reducering af energiforbruget til pumpning af vand. Dette sikres blandt andet ved et 
højt niveau af kvalitetskrav til komponenter og overfladebehandling af produkter, så der ikke sker en negativ påvirkning på vand og omgivelser i 
brugen af disse.  
Hos AVK fokuserer vi på FN’s verdensmål nr. 6 ved at indgå i projekter, der har til formål at skaffe rent vand til verdens befolkning og opsamling 
af spildevand, og verdensmål nr. 13 om et renere klima. 

Når vore produkter engang skal bortskaffes, fokuseres på at mest muligt kan genanvendes og indgå i et nyt livscyklusforløb.

VI ER INNOVATØRER 

Kontinuerlig innovation giver vores kunder det bedste af AVK. Vi 
er stolte af vores historie og udvikling, der har bidraget til nye og 
innovative produkter på tværs af vores forretning, hvilket er blevet et 
stærkt fundament for vores succes.

VI ER ET AVK

The Expect… AVK-engagement gælder for alle medarbejdere og 
partnere. De bedste løsninger er resultatet af gode ideer og bidrag 
fra alle. Mangfoldighed styrker vores virksomhed og bidrager til det 
bedste resultat for vores kunder.

Vi forventer, at vores medarbejdere har en stor arbejdsviden om 
virksomheden ud over deres hovedansvar. Løbende kommunikation 
er afgørende for vores succes.

VI ØNSKER AT VÆRE VORES KUNDERS BETROEDE PARTNER OG BESKYTTE DERES INTERESSE.   
VI SIGER, HVAD VI GØR, OG VI GØR, HVAD VI SIGER. 

VI ER DEDIKEREDE I VORES ARBEJDE, OG FOKUSERET PÅ AT YDE DEN BEDSTE SERVICE PÅ ET HØJT 
NIVEAU, DER TIL ENHVER TID OVERGÅR VORE KONKURRENTER I MARKEDET. 
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FORRETNINGSMODEL

SAMFUND: Vores produkter og løsninger 

understøtter ansvarlighed og den 

globale udfordring med reduktion af 

vandspild og håndtering af spildevand. 

SHAREHOLDER VALUE: 

Vi skaber værdi for vores ejere, men 

prioriterer geninvestering og aktivt 

ejerskab.MEDARBEJDERE: 

Vi har fokus på at skabe motiverede 

medarbejdere som en attraktiv og 

sikker arbejdsplads. 

STAKEHOLDER  

ENGAGEMENT:

Vores forhold til stakeholders bygger 

på tillid og langvarige relationer med 

fælles værdiskabelse for øje.

FORSKNING OG  

UDVIKLING: 

Vi har vedvarende fokus på holdbare 

og energi rigtige kvalitetsløsninger

MEDARBEJDERE: 

Vi ansætter kvalificerede medarbejdere, 

som understø
tter forretningen baseret på 

lange relationer, diversite
t og udvikling af 

medarbejdere

ANSVAR: Vi har fokus på bæredygtighed, 
omtanke ved brug af ressourcer og 

genbrug af materialer

PRODUKTION: 
Vi sourcer og producerer vores 

produkter understøttet af såvel et 
lokalt som globalt set up.

KUNDER:
Vi optimerer kundeløsninger for at skabe bedst muligt afkast af de 

investerede ressourcer.

AVK WATER

Omsætning:  5.806 mio. kr.

Medarbejdere:  4.365

Selskaber:  103

Repræsenteret i 36 lande

AVK INDUSTRIAL

AVK ADVANCED  
MANUFACTURING

AVK er en global virksomhed, der opererer i hele verden. 
Dermed er vi også opmærksom på de forhold, der 
hersker uden for Danmarks grænser og de risici det 
medfører. I alle lande, hvor koncernen er til stede, er det 
grundlæggende at agere på en ansvarsfuld måde over 
for medarbejdere, miljøet og det omgivende samfund. 
Koncernen følger de enkelte enheder i koncernen nøje 
og sikrer ved løbende besøg, at koncernen efterlever de 
definerede og anviste kriterier for menneskerettigheder.

RESSOURCER 

VÆRDISKABELSE
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VERDEN STÅR OVER FOR MASSIVE UDFORDRINGER I FORHOLD 
TIL DEN GRØNNE OMSTILLING OG I FORHOLD TIL OPFYLDELSEN 
AF DE 17 VERDENSMÅL SAT AF FN’S GENERALFORSAMLING I 
2015 MED 169 DELMÅL, DER ALLE SKAL VÆRE MED TIL AT GØRE 
VORES VERDEN TIL ET BEDRE STED AT VÆRE. 

For AVK at se er verdensmål nr. 6, der handler om adgang til rent drikkevand og ordentlige sanitetsforhold 
for alle mennesker på kloden, et af de vigtigste mål overhovedet. For uden vand er der ikke liv. Så enkelt kan 
det siges. Vand er grundlag for alt liv på denne klode. Men vand spiller også en betydelig rolle i alle de andre 
verdensmål. 

INITIATIVER, DER UNDERSTØTTER UN SDG NO. 6 
AVK er godkendt af den danske regerings klimafond, som har til formål at udbrede anvendelsen af dansk teknologi på klimaområdet og fremme 
danske klimainvesteringer i udviklingslande og på vækstmarkeder.

Verdens Vanddag finder sted hvert år den 22. marts for at sætte fokus på vigtigheden af drikkevandet og gå ind for en bæredygtig forvaltning af 
ferskvandsressourcer. For at fremme Verdens Vanddag inviterer AVK kunder og partnere til at deltage i en konkurrence, der ikke kun fokuserer 
på Verdens Vanddag, men også på FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling mål 6: “Rent vand og sanitet for alle”.

På den baggrund udskriver vi hvert år en konkurrence blandt vores kunder i hele verden, hvor vi opfordrer til at indlevere cases, der beskriver et 
projekt, som har haft en positiv indflydelse på vand-, sanitet- eller miljøforhold. I 2018 vandt denne case fra Tyrkiet indsendt af projektledelsen.
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BYEN MARDIN LIGGER I HJERTET AF DEN MESOPOTAMISKE 
PLADE, DER HAR EN HISTORIE, DER GÅR MERE END 12.000 ÅR 
TILBAGE, MERE SPECIFIKT TIL DEN NEOLITISKE TIDSALDER. 
BYEN HAR EN MEGET INTERESSANT ARKITEKTONISK STIL. 
HUSENE I BYENS CENTRUM ER UDSKÅRET I BJERGSIDEN OG 
TRANSPORT I DENNE DEL AF BYEN ER KUN TILLADT MED ÆSEL 
OG VOGN.

Af Omer Ozkan, projekt direktør 

GAMLE INDSTILLINGER MED MODERNE PERSPEKTIVER

I de sidste 1.500 år har Mardin ernæret beboere med armensk, kurdisk, jødisk, arabisk og 
tyrkisk oprindelse. Som et hovedstop på Silkevejen, et gammelt netværk af handelsruter, er 
byen åben for mange kulturer. Den er beriget med templer og bygninger fra Babylon, Persisk, 
Byzantin og Ottomansk tid, og fungerer i dag som et friluftsmuseum. Mardin er berømt for sin 
sølvforarbejdning og sine templer, men brugen af spildevandsforvaltningen blev først prioriteret 
for nylig. Før dette blev byens spildevand simpelthen ledt ud i Zergan-floden. Ved hjælp af en 
EU-ledet IPA-fond (støtteordning til rurale områder) investerede Mardin Kommune derefter i to 
avancerede rensningsanlæg til byen.

48 KILOMETER FORDELE

Opførelsen af to rensningsanlæg til spildevand og 48 kilometer spildevandsledninger blev 
derefter påbegyndt med Mass Treatment Systems som entreprenør. Anlæggene vil betjene 
613.000 mennesker og vil muliggøre genanvendelse af 46,5 millioner kubikmeter vand til 
kunstvanding. Disse moderne anlæg tjener flere formål på samme tid. De er designet med 
integrerede elproduktionsenheder, der bruger metan til at producere energi, og derved er med 
til at reducere CO2 udledningen, og en del af det rensede spildevand udledes til Zergan-
floden, som på den måde genvinder sin oprindelige biodiversitet.

Mardin vil drage fordel af investeringen i spildevandshåndtering på fire bemærkelsesværdige 
måder:

•  Byens spildevand bliver nu behandlet, og forureningen af den mesopotamiske plade stoppes

•  Det behandlede vand vil blive brugt til kunstvanding og landbrugsudvikling af 
bomuldsmarker på sletten

•  Slam fra behandlingsprocessen vil blive brugt som gødning og brændstof til 
cementproduktion

•  Det aktuelle lugtproblem, der er relateret til forureningen i regionen, vil blive minimeret

Derudover vil arbejdet med disse fordele skabe nye jobmuligheder i området, hjælpe med at 
reducere migrationen til storbyer samt fremme udviklingen i byen Mardin.

AVK TIL VORES ASSISTANCE

Til begge rensningsanlæg var AVK vores foretrukne leverandør af ventiler. Ventilleverancen 
omhandlede skydeventiler til spildevand, aktuator-monterede butterflyventiler til styring af div. 
processer, og højtemperatur-butterflyventiler til beluftning i forbindelse med renseprocessen. 
For begge anlæg er entreprenørens forpligtelse yderligere udvidet til også at omfatte drift 
af anlæggene i de næste fem år, og Mass Treatment Systems var glade for at vælge AVK på 
grund af spildevandsgodkendelser, holdbarhed og lang levetid for produkterne.

”At redde den lokale flod fra kontinuerlig forurening, genbruge behandlet vand og dets biprodukter samt sikre en bæredygtig fremtid for Mardin 
og dens beboere, er de ydmyge opgaver i vores nye og innovative spildevandsrensningsanlæg”.
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HOS AVK ØNSKER VI AT SÆTTE FOKUS PÅ VANDETS BETYDNING 
FOR SAMFUNDET OG PÅ VANDBRANCHEN I AL ALMINDELIGHED. 
VI ØNSKER AT BIDRAGE TIL, AT UNGE MENNESKER FÅR ØJNENE 
OP FOR EN SPÆNDENDE BRANCHE, DER KAN VÆRE MED TIL AT 
ÆNDRE LEVEVILKÅR OG LIVSKVALITET FOR MENNESKER I ”WATER 
STRESSED AREAS”.

Derfor tog AVK initiativ til at oprette en 
sommerskole for vand sammen med 
Aarhus Universitet og en række ledende 
virksomheder og forsyningsselskaber i det 
østjyske område. Med denne sommerskole 
for vand ”Advanced Water Cycle 
Management Course” tilbydes et intensivt 
kursus i bæredygtig vandinfrastruktur, hvor 
de studerende i grupper skal løse nogle af 
verdens udfordringer på området. 

Kurset er godkendt af 
Undervisningsministeriet og giver de 
studerende 5 ECTS-point. Det første kursus 
blev afholdt i august 2019 med deltagelse 
af 45 studerende fra 13 forskellige 
nationer. 

”Inden 2030 vil det globale energiforbrug 
være steget med 50 procent, hvilket 
udløser en stigning i vandforbruget på ca. 
85 procent. I Danmark har vi fundet en 
måde at bruge vores ressourcer effektivt og 
omhyggeligt på, og denne viden bør gives 
disse studerende, for at de aktivt kan bruge 
dem til at løse dagens og morgendagens 
vandudfordringer”, siger global brand 
manager hos AVK, Michael Ramlau-
Hansen.

Under kurset var der indlagt besøg til de 
deltagende virksomheder, hvorved de 
studerende fik et dybere kendskab til de 
kvalitetsprodukter, der indgår i vandets tur 
ind gennem samfundet.

UDDANNELSE

SAMFUNDSANSVAR 
AVK har en række koncernpolitikker, som fastlægger selskabernes indsats for at efterleve vores samfundsansvar, og klart definerede principper og 
anvisninger for håndtering af menneskerettigheder. 
Koncernens politikker er tilgængelige i koncernens kvalitetsstyringssystem (QEMS) og dermed informeret til alle koncernens selskaber og 
medarbejdere. De implementerede politikker understreger, at AVK er en troværdig og etisk ansvarlig samarbejdspartner for kunder, leverandører og 
andre interessenter.

AVK-POLITIK 
For at formalisere og understøtte principperne for socialt ansvar, som virksomheden efterlever, har AVK opstillet forretningspolitikker for sikkerhed, 
miljø, etik og kvalitet. Disse forretningspolitikker vil være tilgængelige i vores styringssystem (QHSE). 
AVK anerkender medansvaret for klimaet, og koncernen tilstræber løbende en minimering af de klimamæssige påvirkninger, som koncernens 
aktiviteter har overfor omgivelserne. AVKs miljøpolitik tager udgangspunkt i en miljømæssig forsvarlig driftsførelse og indgår som en naturlig del af 
koncernens målsætninger for energi- og vandforbrug. 

ANSVAR
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RESULTAT OG NÆSTE ÅR
Vores hovedmål er at opretholde niveauet for vand og energi på trods af højere produktionsaktiviteter og højere omsætning.

Resultat af alle datainput vil have fuld virkning fra 2019/2020 opgørelsen. Med det komplette datainput kan vi fordele data og oprette et grønt 
CO2-regnskab.

ENERGIFORBRUG 
AVK-gruppen har sat meget strenge mål for sine produktionsselskaber 
med hensyn til energi- og vandforbrug. Vores væsentligste risiko er 
hvis vi ikke har fokus på at mindske energiforbruget i vores produktion, 
herunder forbruget af varme, el og vand. Risikoen vedrører ligeledes, 
at vi er opmærksomme på affaldshåndtering samt anvendelse af 
materialer, som belaster miljøet mindst muligt. Konsekvensen kan være 
en påvirkning af det lokale miljø.  

Enkelte af AVK’s produktionsenheder bliver i dag forsynet med 
vedvarennde energi.

Der sker en løbende måling af energi- (målt i KWh) og vandforbrug 
(målt i m3). Der er opsat mål for nedbringelse af el- og vandforbrug 
samt andre energiformer, ligesom der er opstillet mål for andelen af 
bæredygtig energi.

Indtil udgangen af sidste regnskabsår 2017/2018 målte vi vand- og 
energiforbrug på koncernniveau hos 20 AVK-produktionsselskaber, 
se tabel 1. I disse virksomheder viser resultaterne et fald i elforbruget 

på 6,56%, et fald i vandforbruget på 5,25%, men en stigning i 
gasforbruget på 2,47%

Disse resultater afspejler effekten af vores lokale implementerede 
forbedringsaktiviteter.

Det er positivt, at vi til trods for stigende aktivitet og stigende 
omsætning i de omfattede virksomheder er i stand til at se et faldende 
forbrug i elektricitet og vand i flere virksomheder (og totalt set).

Der vil fortsat være fokus på at reducere vand- og energiforbruget i 
koncernens virksomheder.

Indtil videre har vi indsamlet energiforbruget fra over 20 AVK-
virksomheder.

Men vi har udvidet dataindsamlingen, og ved udgangen af 
regnskabsåret 2018/2019 er de årlige energiforbrugsdata indsamlet 
fra alle AVK-virksomheder. Se tabel 2.

Energidata indsamles fremover to gange om året fra hver AVK-
virksomhed.  

2017/2018

100

100

100

100

2018/2019

139.808

18.138

5.799.341

73.443.913

Vand (m3)

Varme (Distrikt - MWh)

Varme (Gas – m3)

Elektricitet (KWh)

Tabel 1: Udvikling i energiforbrug - indekstal Tabel 2: Samlet energiforbrug

PLANETEN

Vand (m3)

Fjernvarme (MWh)

Varme (Gas – m3)

Elektricitet (KWh)

2018/2019

94,75

116,84

102,47

93,44

INDSATSOMRÅDER OG OPSAMLING AF DATA  
AVK har deltaget i delegationsture til lande, der af den danske regering er udset som strategiske partnerlande, 
til lande med særlig eksportfokus for Danmark, og ligeså hvor andre lande har besøgt Danmark for at høre om 
bæredygtige løsninger og grøn omstilling. I disse sammenhænge har AVK bidraget aktivt med løsningsforslag 
til aktuelle problemstillinger. Derfor er det også på sin plads at kigge indad i organisationen med henblik på at 
skabe opmærksomhed og engagement på, hvorledes vi påvirker kloden og den grønne omstilling.  
Derfor er der defineret en række indsatsområder, vi vil fokusere på ved at opsamle data samt opstille mål for 
forbedringer.

Vi overvåger nøje affald fra vores produktionsselskaber. Vi bruger et internt rapporteringssystem for at 
forstå hvilken type affald, der genereres. Som en del af vores miljøstyringssystem (ISO 14001) gennemføres 
affaldsprojekter lokalt på vores produktionssteder.

For at reducere vores miljøpåvirkning vil vi i vid udstrækning arbejde med principperne i cirkulær økonomi. 
Vi betragter ressourceeffektivitet og i sidste ende nul affald som en måde at fremme innovation, reducere 
omkostninger og minimere miljøpåvirkninger på tværs af vores værdikæde. Dette er i tråd med FN’s mål om 
bæredygtig udvikling nr. 12 for at sikre et ansvarligt forbrug og produktionsmønster.

AFFALDS- 
HÅNDTERING

RESULTAT OG NÆSTE ÅR
Vores mål er at have nul affald til deponering. Fuld oversigt over 

“Affald til deponering” vil blive identificeret i løbet af 2019/2020.

MILJØKRAV TIL PRODUKTER
Allerede i udviklingsfasen tænker AVK på miljøspørgsmål. Vi sikrer 
løbende overholdelse af EU-direktiver og anden miljølovgivning, 
herunder REACH, RoHS og WEEE.

Med denne proces garanterer AVK at produkter, der sendes ud i 
verden, er i overensstemmelse med lokal lovgivning.

REACH COMPLIANCE
I 2007 vedtog Den Europæiske Union et enkelt reguleringssystem for 
kemikaliehåndtering kaldet registrering, evaluering og godkendelse af 
kemikalier (REACH). Formålet med REACH er at garantere en sikker  

 

anvendelse af kemikalier i Europa, forbedre innovation og øge den 
europæiske industris konkurrenceevne.  

REACH kræver, at producenter og importører af kemikalier indsender 
fare-, brugs- og risikodata for alle stoffer, der er fremstillet i eller 
importeret til EU i mængder på mere end et ton pr. år.

AVK overholder REACH. Vi er opmærksomme på at alle nye produkter 
og/eller nye råvarer, der potentielt er underlagt regler, fortsat opfylder 

REACH-kravene.

ROHS/WEEE
AVK håndterer få produkter, der indeholder elektronik. Derfor er vi 
opmærksomme på, at brugt elektronisk udstyr overholder RoHS* og 
WEEE**

*RoHS-bekendtgørelsen sætter grænser for indholdet af skadelige stoffer i elektriske og 
elektroniske produkter..  

**WEEE (Waste Electric and Electronic Equipment). WEEE-direktivet pålægger alle EU-
medlemslande at indføre regler om indsamling og behandling samt nyttiggørelse af affald fra 
elektrisk udstyr.
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Koncernen efterlever FN´s Verdenserklæring om menneskerettigheder, herunder lige rettigheder for alle 
uafhængig af køn, religion, politisk overbevisning eller andet – og forbud mod tvangsarbejde. En forpligtelse til 
efterlevelse af menneskerettighederne indgår i koncernens klart definerede principper samt anvisninger og er 
en vigtig del af ledelsens værdigrundlag. 

AVK tager afstand fra alle former for korruption, herunder afpresning 
og bestikkelse. Alle direktører i koncernen har som en del af deres 
ansættelse underskrevet en Compliance aftale, som indeholder krav 
om overholdelse af nationale og internationale love om korruption 
og bestikkelse. Vi vurderer, at den væsentligste risiko kan være, at 
vi opererer globalt og dermed også i lande hvor der kan være en 
større risiko for korruption og bestikkelse. Vi er ikke blevet bekendt 
med overtrædelser vedrørende korruption og bestikkelse i AVK i 
2018/2019.

Se i øvrigt afsnittet “Supplier - code of conduct.” 

Den øverste ledelse i AVK bestrides efter principper om de bedst 
kvalificerede personer. Der er grundet tradition, kvalifikationskrav 
og AVKs forretningsområde inden for industri og tekniske produkter 
en meget skæv kønsfordeling både på ledelsesniveau og blandt 
medarbejdere generelt. 

Det er en målsætning, at andelen af kvinder i ledelsen øges, og på 
sigt at denne andel kan øges til 20%. Ledelsen er derfor opmærksom 
herpå i forbindelse med ansættelse og forfremmelse af ledere i 
koncernen, dog under hensyntagen til faglige og menneskelige 
kvalifikationer. Der er ikke sat konkrete kortfristede måltal, da dette 
ikke anses for muligt, men kønsfordelingen vil blive fulgt løbende 
og konkrete tiltag igangsat, hvor udviklingen ikke er tilfredsstillende. 
Men generelt gælder det i koncernen, at de faglige og menneskelige 
kvalifikationer vægter højest. 

Andelen af kvinder i bestyrelsen i AVK Holding udgør 20% svarende 
til koncernens målsætning, mens der for nuværende ikke er kvinder 
repræsenteret i den øverste ledelse. 

SIKKERHED 
AVK beskæftiger mere end 4.300 mænd og kvinder i hele verden. 
Vi har en mangfoldig gruppe af dedikerede mennesker med behov 
og ideer, der respekteres til enhver tid. Vi sætter et udfordrende 
og givende miljø og overalt hvor det er muligt, giver vi vores 
medarbejdere mulighed for at få nye erfaringer, personlig udvikling 
og vækst. Vi er ikke blevet bekendt med overtrædelser vedrørende 
korruption og bestikkelse i AVK i 2018/2019.

Derfor er arbejdsmiljøet et vigtigt emne inden for AVK. Uanset land 
eller lokalitet fokuserer vi på vores medarbejders arbejdsmiljø og 
sikkerhed. Vi reducerer kontinuerligt vores måltal for arbejdsulykker 
og fokuserer på forebyggende foranstaltninger. Dette har resulteret 
i en konstant nedgang i hyppigheden af ulykker. Vi sikrer også, at 
arbejdsforhold, udstyr og værktøjer til at gennemføre den specifikke 
forretningsproces opretholdes, gennemgås og udvikles regelmæssigt.

Eventuelle arbejdsulykker rapporteres til Group Quality-funktionen, der 
registrerer og følger op på årsagen til ulykken for at reducere risikoen 
for en lignende ulykke. Ulykker defineres som arbejdsrelaterede 
ulykker, når der er mere end en dags fravær.

Et globalt initiativ inden for sikkerhed blev startet i 2018, og der 
blev nedsat globale arbejdsgrupper, der inkluderer deling af bedste 
praksis, træning i sikkerhedsadfærd og daglig fokus på den rette 
sikkerhedsbevidsthed. 75 ulykker (med fravær) blev rapporteret i 
regnskabsåret 2018/2019. Det er en reduktion på 33% sammenlignet 
med året før. Se tabel 3.

RESULTAT OG NÆSTE ÅR
Vi fastholder det ultimative mål om nul ulykker i 2019/2020. 
I det kommende år vil vi fortsætte med vores  fokus på at reducere 
antallet af arbejdsulykker både ved at sikre, at alle ulykker registreres, 
og at der altid træffes foranstaltninger til at eliminere årsagerne 
til disse ulykker. For at undgå gentagelser vil der blive fulgt op på 
registrerede  arbejdsulykker og på korrigerende handlinger ved alle 
bestyrelsesmøder i koncernselskaberne. Til yderlig forbedringer 

på sikkerhedsområdet, bliver der iværksat sikkerhedskampagner 
fra de enkelte selskabers ledelse med fokus på træningsmateriale 
der afhjælper f. eks. forkerte løft. Der vil ligeledes blive udarbejdet 
e-learning materiale, og der vil være daglig opfølgning på alle ”nær-
ved” hændelser i forbindelse med LEAN-møderne. Herudover vil den 
globale sikkerheds-arbejdsgruppe afholde 4-6 årlige møder med 
fokus på “Best Practice”.  

2017/2018

112

2018/2019

75

Udvikling

-33%Ulykker (LTI)

MENNESKER

Tabel 3: Antal arbejdsulykker

AVK fik sin første ISO 9001-certificering tilbage i 1990, og siden dengang er vores styringssystem blevet 
udvidet med ISO 14001 og ISO 45001 (OHSAS 18001) i størstedelen af vores produktionsselskaber. 

Kerneindholdet, miljø- og etiske programmer (procedurer og politikker) 
er angivet og integreret i vores ISO-dokumentation (QEMS). Disse 
programmer værdsættes af alle medarbejdere i vores virksomheder, 
og vi forlanger at de praktiseres af vores produktions- og 
salgsselskaber verden over.

Vi tager ansvar for vores arbejde og vores handlinger og udfører vores 
forretning på en socialt ansvarlig og etisk måde.

ISO 9001 blev i 2015 implementeret i alle vores produktions-
selskaber og i AVK TECH, der beskæftiger sig med global 
produktudvikling.

Størstedelen af produktionsselskaberne overholder ISO 14001.

Vores største produktionsselskaber overholder sundheds- og 
sikkerhedsstandarden OHSAS 18001 (eller den nyligt opdateret 

standard ISO 45001)

AVKs arbejde med miljøspørgsmål har resulteret i certificering i 
henhold til ISO 14001 i 21 af koncernens produktionsselskaber, 
hvilket er en stigning på 23% sammenlignet med 2017/18.

Desuden er ni af koncernens virksomheder certificeret i henhold til 
OHSAS 18001, den internationale standard for arbejdsmiljøstyring, 
som er på samme niveau som i 2017/18.

AVK fortsætter udviklingen med hensyn til certificering i henhold 
til ISO 14001 og OHSAS 18001 (ISO 45001) i koncernens øvrige 
produktionsselskaber.

CSR-aktiviteter vil blive integreret i disse styringssystemer og daglige 
aktiviteter.

KVALITET 
– SUNDHED OG SIKKERHED  
– MILJØ (QHSE)
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LEVERANDØRSTYRING OG BÆREDYGTIGHED
Som en ansvarlig virksomhed anerkender AVK betydningen af at vælge 
de rigtige leverandører med fokus på den rigtige kvalitet, men også på 
bæredygtighed. 

Overholdelse af koncernens politikker, herunder adfærdskodeks for 
leverandører, er også inkluderet i vurderingen af eksterne leverandører, 
og leverandører er forpligtet til at overholde AVKs krav til ansvarlig 
social og miljømæssig adfærd. AVK gør en aktiv indsats for at sikre 
overholdelse af menneskerettighederne, herunder at sikre, at ingen 
leverandører bruger for eksempel børnearbejde, tvangsarbejde eller 
unødigt belaster miljøet, når de producerer komponenter til AVK. 
Dette sikres blandt andet gennem løbende besøg og audits hos 
leverandørerne.

Metoden i denne sammenhæng er ansvarlig supply chain 
management. AVK har arbejdet systematisk med dette område i 
nogle år, men vi vil fortsætte med at forbedre denne verifikation og 
opfølgning. 

Vi foretager opfølgning på de valgte leverandører ved at uddanne 
dem i forståelse af bæredygtighed, og vi vil fortsætte med at foretage 
leverandøraudits, hvor fokus vil være på kvalitet/miljø og sikkerhed.  
Vi vurderer, at den væsentligste risiko kan være hvis en 
underleverandør til AVK ikke måtte efterleve menneskerettigheder.

I 2018/2019 er der foretaget 20 leverandøraudits i Kina. Der er ikke 
konstateret brud på menneskerettigheder under disse audits.

Det kommende år vil vi udvide omfanget og få fuld oversigt 
over foretagne antal leverandøraudits hos de største globale 
hovedleverandører.

SUPPLIER – CODE OF CONDUCT
Som en del af vores arbejde med ansvarlig supply chain ledelse har vi 
i AVK en leverandør Code of Conduct på centrale områder som miljø 
og klima, menneskerettigheder, arbejdsstandarder og anti-korruption, 
der beskriver AVKs værdier, så de kan kommunikeres tydeligt til 
vores udvalgte leverandører. Dette er også en del af købsaftaler med 
leverandører og accepteres i enhver indkøbsordre.

Compliance audits foretages løbende hos vores leverandører med 
fokus på de lande, hvor den største risiko vurderes i forhold til 
ansvarlig social og miljømæssig adfærd.

Vores leverandøradfærdskodeks er underskrevet af alle kinesiske 
leverandører, og vi vil begynde at udvide denne godkendelsespolitik til 
alle vores centrale leverandører i resten af verden. 

LEVERANDØRSTYRING

***2 gange årligt vil vi udgive en statusrapport på vores arbejde med 
CSR og bæredygtighed for hele AVK koncernen.

****Zero Landfill – Nul deponering sigter mod at undgå affald eller 
materialer, der skal køres til deponi.

FREMTIDIGE AKTIVITETER
På baggrund af de opsamlede data, vil vi fremover udgive ”AVK Green Paper” halvårligt, som dokumentation for opsamlede data 
samt opfyldelse af definerede mål, som bliver revideret én gang årligt i forbindelse med udarbejdelse af selskabernes business 
plan. 

AVK Green Paper*** vil indeholde status på vores arbejde mod en ”Zero Landfill”**** politik. Vi ønsker at kunne redegøre for 
vores affaldshåndtering både fra vores produktion og fra vores administration, og har et erklæret mål om, at alt vores affald og 
biprodukter skal indgå i en cirkulær økonomi således, at vi ikke bidrager til deponi.

Samtidig vil vi arbejde på en Cradle to Cradle redegørelse for vores produkter, så vi kan anvise den miljørigtige måde at bortskaffe 
vores produkter efter endt brug.

Der sker løbende en intern opfølgning på hvert selskabs efterlevelse af de globale politikker, herunder konkretisering af hvert 
enkelt selskabs fremtidige initiativer som en integreret del af deres årlige business plan. Ledelsen foretager jævnligt besøg hos 
koncernens selskaber, og heri indgår en vurdering af selskabets efterlevelse af koncernens CSR-politik.
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