Vi investerer i
miljøet og vores
medarbejderes
sikkerhed

Corporate
Social Responsibility
som et svar på den moderne verdens udfordringer
LOGSTOR anerkender FN’s og den internationale arbejdsorganisation ILO’s
erklæringer om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.
LOGSTOR har implementeret CSR-politikker, som alle medarbejdere, kunder og
samarbejdspartnere skal overholde. Politikkerne skal sikre, at vi udviser en korrekt
adfærd i alle vores aktiviteter. Politikkerne beskriver også krav til optimale
arbejdsforhold og vores medarbejderes trivsel og sikkerhed. De er således med til at
skabe maksimal langsigtet økonomisk, social og miljømæssig værdi.
Politikkerne er tilgængelige på www.logstor.com/about-us/hseq/csr

Miljø og klima
En voksende global befolkning ønsker højere levestandarder
og efterspørger stadig mere energi. Et øget energiforbrug
kan imidlertid skade miljøet, så det skal imødegås med
energieffektivitet og bæredygtige energiløsninger.
Vi spiller alle en vigtig rolle i forhold til at reducere det relative
energiforbrug og udvikle et energisamfund, som bekæmper
CO2-emissioner og har så lille en negativ miljøpåvirkning som
muligt. LOGSTORs strategi er at bidrage til dette gennem:
• mindre ressourceforbrug og spild i produktionen
• fokus på optimering i produktionen
• mere udbredt brug af renere teknologi i forbindelse med
produktudvikling
• overholdelse af kravene i Det Internationale
Handelskammer ICC’s Business Charter for Sustainable
Development
Vi var i stand til at nå vores mål for 2020 ved at reducere
vores energi- og CO2-produktion med 5 %, reducere spild i
forbindelse med vores processer med 20 % samt reducere
vores forbrug af råmaterialer yderligere, herunder af
skumkomponenter og granulater.

Sikkerhed er en vigtig prioritet for LOGSTOR
En stor del af vores daglige arbejde involverer produktion. Vi
betjener tunge maskiner, vi arbejder med kemikalier, og vi
udfører manuelt arbejde. Alle medarbejdere tilstræber, at alle
aktiviteter udføres så sikkert som muligt. Vi har allerede
implementeret mange forbedringer, herunder:
• Uddannelse af medarbejdere i sikker adfærd og
LOGSTORs sikkerhedsstandarder
• Risiko- og konsekvensvurdering af usikker adfærd
• Uddeling af en månedlig pris for det bedste forslag til
forbedring af arbejdsforhold og sikkerheden
• Udskiftning af farlige knive og andet skarpt værktøj
• Sikkerhedsstrategiplan for 2019-2021 med stort fokus på
forebyggelse af ulykker
Forebyggelse af ulykker er et fælles ansvar for hele
organisationen, og det ultimative mål er at skabe en
arbejdsplads uden ulykker og personskade.
I 2020 rapporterede vi 4,1 ulykker med fravær pr. én million
arbejdstimer (Lost Time Incidents Frequency, LTIF) mod 5,8 i
2019, så vores tiltag og forbedringer har betydet et fald i
antallet af ulykker.

Menneskerettigheder
En stor del af vores daglige arbejde er omfattet af LOGSTORs
Code of Conduct, som indeholder flere nultolerancepolitikker
inden for områder som:
•
•
•
•
•
•

tvangsarbejde
børnearbejde
forskelsbehandling
foreningsfrihed
trivsel på arbejdspladsen
sikkerhed og arbejdsvilkår

Vi kræver, at leverandørerne lever op til vores CSR-krav i
deres egen forsyningskæde og generelle daglige drift. Vi har
siden 2015 arbejdet tæt sammen med vores partnere og
leverandører om at sikre overholdelse af vores Code of
Conduct, bl.a. med underskrevne erklæringer om
overholdelse fra vores leverandører og uafhængige
compliance-vurderinger. Vi har gennemført eksterne audits
blandt vores leverandører og deres underleverandører på
baggrund af en auditplan. Der blev i 2020 gennemført audits
for 7 leverandører, og vi er glade for at konstatere, at ingen af
disse audits har afdækket uregelmæssigheder i forhold til
LOGSTORs Code of Conduct. Vi vil fortsætte vores audits
fremadrettet.

Uddannelse af medarbejdere
Hos LOGSTOR uddanner vi vores medarbejdere i
forskellige emner, herunder i antikorruption, antibestikkelse,
antitrust, GDPR og cyberrisici. Ud over et komplet
kursusforløb omfatter uddannelsen også årlige
genopfriskningskurser for at sikre fortsat udbredt fokus i
virksomheden.
Vi har også indført en politik for ansvarlige
samarbejdspartnere for at øge bevidstheden yderligere og
sikre overholdelse af LOGSTORs etiske standarder.
Politikken gælder ikke kun for forsyningskæden, men også
for alle rådgivere, distributører, agenter, kunder og klienter.
LOGSTOR stræber efter, at gøre politikken for ansvarlige
samarbejdspartnere til en integreret del af den aftale, vi
indgår med nye samarbejdspartnere, og hvis dette ikke er
muligt, kræver vi, at samarbejdspartneren som minimum
har implementeret en tilsvarende politik.

Antibestikkelse
LOGSTOR har en nultolerancepolitik over for enhver form for
bestikkelse. LOGSTOR afholdt i løbet af 2020 også en række
obligatoriske e-læringskurser for alle relevante medarbejdere
med markedsorienterede aktiviteter, herunder i blandt andet
salg, kundeservice, indkøb og regnskab. Lignende sessioner
gennemføres i 2021.

Kønsrepræsentation
LOGSTOR anerkender vigtigheden af en mangfoldig
arbejdsstyrke og ønsker at fremme mangfoldighed og skabe
lige muligheder for alle uanset køn, alder, etnisk baggrund og
politisk og religiøs overbevisning. LOGSTOR har følgende
målsætninger, som skal fremme og sikre en ligelig
kønsrepræsentation:
• Vi stræber efter at opnå en ligelig kønsrepræsentation på
ledelsesniveau, efterhånden som der bliver ledige stillinger,
forudsat at der er kandidater med relevante kvalifikationer
• Vi vil sikre et passende niveau af deltagere af begge køn i
LOGSTORs programmer til udvikling af talent.
• Vi vil sikre, at der fastsættes mål for et potentielt
underrepræsenteret køn for at sikre en mere ligelig
kønsrepræsentation i virksomhedens ledelse
Målet er, at både ledelsen og bestyrelsen inden udgangen af
2022 skal have en repræsentation af begge køn på mindst
20 %.

OM LOGSTOR
LOGSTOR-koncernens primære aktivitet er
at udvikle, fremstille og sælge præisolerede
rørsystemer af høj kvalitet til transport af
væsker og gasser.
LOGSTOR er verdens førende leverandør af
præisolerede rørsystemer, ikke kun til
fjernvarme, men også til fjernkøling, olie og
gas og forskellige industrielle vertikaler.
LOGSTOR er en international virksomhed
med produktion i Danmark, Sverige, Finland
og Polen.

LOGSTOR beskæftiger ca. 1.200
medarbejdere og har hovedkontor i Løgstør.
Hos LOGSTOR har vi stort fokus på sociale
forhold, herunder på miljøet og klimaet. I
LOGSTORs egen produktion har vi brug for et
stort antal maskiner, og vi forbruger også en
stor mængde energi.
LOGSTOR har identificeret områder i
værdikæden, som er vigtige både for LOGSTOR
og for vores fælles miljø. Områderne er blevet
vigtige fokuspunkter i planlægningen og
implementeringen af vores forretningsstrategier.

LOGSTOR sælger produkter i mere end 50
lande gennem vores egne salgskontorer og
via distributører og agenter.
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Koncernens konsoliderede mål og resultater:
Risikoområde

Miljø og
klima

Vigtigste identificerede risici
Stort energiforbrug
Forureningsrisiko fra HDPEpaller
Støjrisiko
Risiko for kemisk udslip
Risiko for brand

Mål og KPI’er
CO2-reduktion gennem
lavere energiforbrug i
produktionen på 5%
Mindre forbrug af råvarer
(skumkomponenter og
granulater)
Mindre spild i forbindelse
med processer i forhold til
20% i 2019

Handlinger & tiltag 2020
Gennemførte
energibesparende tiltag
Optimeringsprojekter for at
reducere antallet af
skumkomponenter
Optimeringsprojekter for at
reducere forbruget af HDPE
ved at gøre vægtykkelsen
mindre

Resultater i 2020
5 % lavere energiforbrug
Færre skumkomponenter –
følger målet
Færre granulater – følger
målet
Spild i forbindelse med
processer er blevet reduceret
med 20 %

Gennemførte projekter, som
skal reducere spild
Særligt tiltag for at fjerne
forureningen fra HDPE-paller
i forbindelse med leverancer

Sociale
forhold og
arbejdsvilkår

Risikoen for ulykker er
stigende på grund af nye
sæsonmedarbejdere

Ulykker med fravær (Lost Time
Incidents Frequency, LTIF) på
maks. 4,8

Risikoen for ulykker er
stigende som følge af
medarbejdernes forskellige
nationaliteter (PL)

Ulykker uden fravær (Total
Recordables Incidents
Frequency, TRIF) på maks. 8,9

Dårlig ledelse har medført stor
medarbejderudskiftning og
tab af nøglekompetencer. I
2018 lancerede LOGSTOR et
initiativ, som skal forbedre
ledelseskvaliteten i
koncernen. Formålet med
initiativet er at forbedre
medarbejderengagementet
og LOGSTOR-koncernens
resultater gennem en ændret
ledelsesadfærd

Ledelsesindeksscoren for
2019 er 65. Det er vores
ambition at nå en
ledelsesindeksscore på 65 i
2020

Medarbejderengagement i
forhold til at forbedre
sikkerheden gennem et
system med forslag og
uddeling af priser

LTIF resultat på 4,1
TRIF resultat på 6,8
Leadership Index Score på 68

Ledelsesengagement gennem
aktiv deltagelse i BBSW
(Behavior Based Safety Walks)
Bedre arbejdsforhold gennem
investeringer (bedre overflader
og modernisering af maskiner)
Projekt, som skal fjerne knive
og skarpe værktøjer
Månedens sikkerhedsemne –
for at skabe fokus
Bedre oplæring af nye
medarbejdere (herunder
oversættere til udenlandske
nationaliteter) og interaktive
kurser i PL
Der er gennemført initiativer,
som skal forbedre
ledelsesindeksscoren i forhold
til LOGSTOR Leadership Best
Practice, herunder gennem
uddannelse, workshops og
opfølgning på ledelsesadfærd

Menneske
rettigheder

Risiko for langvarige
sygdomme på grund af
manglende balance mellem
arbejdsliv og fritid
Risiko for at leverandører ikke
overholder vores Code of
Conduct

Anti
bestikkelse

Intern risiko i virksomheden
Leverandører i højrisikolande
Distributører og agenter

Implementeret program,
som skal fremme trivsel
Audit blandt mindst fem
centrale leverandører med
udvidede spørgsmål om
regler i forhold til Code of
Conduct
LOGSTOR tolererer ikke
accept af, tilbud eller løfte om
eller betaling af nogen form for
bestikkelse.
Ledelsen har ikke kendskab til
nogen form for bestikkelse,
herunder smørepenge eller
andre uregelmæssigheder

logstor@logstor.com

Der er defineret specifikke
trivselsfremmende initiativer
for hvert land

Programmet blev startet
i 2018 og videreført i
2019 og 2020

Auditproceduren for
leverandører er blevet
ændret til at omfatte
spørgsmål om Code of
Conduct

Audits blandt 7
leverandører

Ud over antikorruptionspolitikken har vi
implementeret en politik for
samarbejdspartnere, som
omfatter en officiel erklæring
om overholdelse politikken,
som skal underskrives af alle
distributører og agenter

Implementeret politik og
udpeget en Compliance
Officer
Alle relevante medarbejdere
har deltaget i elæringskurser i 2020
Gennemførte audits blandt
leverandører

