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Vestforsynings CSR-politik er ikke 
bare en “skåltale.”

Derfor vil vi hvert år afgive en status-
redegørelse for, hvordan vi har ageret 
i forhold til politikken.

 – Og i det omfang det er muligt, vil 
vi føre kon kret dokumentation for de 
opnåede resultater og fremskridt.

Statusredegørelsen vil blive offentlig-
gjort som en del af koncernens års-

rapport og vil kunne læses på vores 
hjemmeside www.vestforsyning.dk.

På den måde vil vi gøre CSR til en del 
af Vestforsynings DNA, på lige fod 
med vores økonomi og forsyning.

Vi mener det



LOKAL



Vestforsyning er en stor virksomhed i 
Holstebro og omegn. Gennem vores 
forsyningsopgaver øver vi derfor en 
væsentlig indflydelse på lokalsamfun-
det, når det gælder:

• Forsy ningssikkerhed
• Klimapåvirkning
• Miljøbevidsthed
• Ressourceanvendelse
• Beskæftigelse
• Økonomi
• Lokalområdets udvikling i øvrigt

Vores lokale forankring ses bl.a. gen-
nem et valg af forbruger repræsen-
tanter hvert 4. år til Vestforsynings 
hovedbestyrelse. Og under overfla-
den forgrener vi os til godt 50.000 
forbrugere.

forankring 
og forgrening



Grøn energi skaber 
lokale arbejdspladser



beVidst lokal
helt igennem

Vestforsyning ejer 2/3 af Verdens 
største biogasanlæg, Maabjerg Bio-
Energy. 

I efteråret 2014 købte biogasanlæg-
get en ny gylletrailer til indsamling af 
råvarer fra 150 lokale landmænd og 
leverandører.

Den større trailer sparer nu tid og 
penge, lige som den skåner det loka-
le miljø, fordi færre transporter sparer 
store mængder brændstof.

Traileren er bygget af vestjyske VM 
Tarm. Den bliver trukket af en Volvo- 
lastbil, som er købt i Holstebro.

Chaufføren er lokal og ansat på 
dansk overenskomst. 

– Sådan insisterer vi på at være en 
aktiv del af det område vi lever i!



miLjø



Vestforsyning er en lille virksomhed 
set i et globalt perspektiv, og kan kun 
i begrænset omfang bidrage til gene-
rel forbedring af verdens tilstand.

På klima- og miljøområderne kan vi 
dog yde et mærkbart bidrag; direkte 
gennem indretningen af vores forsy-
ning. Og indirekte gennem en åben 
kommunikation og dialog med om-
verdenen om vores metoder og re-
sultater.

Det er derfor en del af vores CSR po-
litik, at vi til stadighed udvikler vores 
forsyning med nye løsninger, som 
forbedrer klimaet og miljøet, og at vi 
aktivt kommunikerer det til resten af 
verden.

I det omfang det er muligt, stiller vi vo-
res løsninger og faciliteter til rådighed 
for udenlandske besøg og udøver 
foredragsvirksomhed og rådgivning 
med baggrund i vores knowhow.

Vi bidrager aktivt til, at Danmark kan 
opfylde sine klimaforpligtelser; direkte 
gennem vores dispositioner som in-
novativ forsyningsvirksomhed, og 
gennem udvikling af nye metoder og 
løsninger, der fremmer klimaet.

Også her stiller vi vores løsninger og 
faciliteter til rådighed for besøg, og 
udøver foredragsvirksomhed og råd-
givning.

lille – men stor nok



tALent



Vi støtter talenterne i vores område. I 
bredden. Og på vej mod toppen. På 
den måde ønsker vi at være en virk-
somhed, der tager aktivt del i lokal-
samfundet, og lever med i kundernes 
interesser.

Vi bidrager derfor med støtte og kon-
tante beløb til fremadrettede initiati-
ver, der øger udkommet af talentmas-
sen og sammenhængskraften i vores 
område.

Den økonomiske støtte til talentudvik-
ling og breddearbejde indenfor sport, 
kultur og uddannelse gives 2 gange 
årligt gennem en komité bestående af 
lokale foreningsrepræsentanter.

initiatiV og Vilje
belønnes



tryghed



Tryghed i ansættelsen:
Vi har prioriteret drift og vedligehold 
højest i vores egen organisation, 
mens vi ofte benytter eksterne entre-
prenører til udbygningsopgaver.
Det betyder, at vi overvejende rekrut-
terer medarbejdere, der har en profil, 
som passer til denne type job.

Derfor investerer vi også i dygtig-
gørelse og erfarings opsamling ved 
medarbejderne, da vi forudsætter 
lange ansættelsesforløb.

Det betyder, at vi i daglig tale anven-
der begrebet ”ingen ansættelse med 
afsked for øje” i vores rekruttering.

Omsorg i ansættelsen:
Vi forebygger nedslidning og skader i 
det daglige ved at sætte sikkerheden 
i højsædet. Vi ansætter også i ”skå-
nejob” i relevante situationer.

Vi holder 
hånden under



diALOg



Vestforsyning er en åben virksomhed. 
Åben for dialog. Og tilgængelighed er 
et must. Både i relation til medarbej-
dere og kunder.

Kunderne skal ikke bare opleve god 
service og rådgivning, men også have 
adgang til mest mulig information om

deres egen situation. Medarbejdere 
skal altid mødes med positiv dialog. 
I dagligdagen. Og i ekstraordinære 
situationer eller spørgsmål.

Vores tilgængelighed understøttes 
af tidsrigtige og relevante medier og 
kommunikationsteknologier.

Vi stiller vores produktionsapparat til 
rådighed for rundvisning af gæster, 
skoler og uddannelsesinstitutioner, 
lige som vi holder foredrag om virk-
somheden samt vores klima- og 
miljøløsninger. For at øge sammen-
hængskraften i lokalområdet. Og for 
at øge interessen for vores vidensfelt.

på bølgelængde
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