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Højager Belysning a/s
Landsdækkende  ·  El-engros  ·  Energioptimering  ·  Sparringspartner



Grundlaget for Højager Belysning blev lagt i 1981, med de 
primære agenturer Crompton Long Life glødepærer, og 
High Tech lavvolt halogen lampesystemer, der begge 
blev produceret i England.

I 1990 blev Højager Belysning landsdækkende. Det med-
førte at virksomheden fik sine egne landsdækkende 
agenturer, og en væsentlig større synlighed på markedet.

Nye agenturer blev tilføjet produktprogrammet og om-
handlede nu også arbejdspladsbelysning fra den tyske pro-
ducent Waldmann GmbH, hospitalsbelysning fra Derungs 
Medical Lighting i Schweiz, et komplet lyskildeprogram fra 
den tyske producent Radium Lampenwerk GmbH, og Long 
Life lyskildekonceptet fra det svenske Auralight AB.

Udover markedsføringen af lyskilder og el-artikler, blev 
blændfri arbejdspladsbelysning et nyt område, hvor salgs-
kræfterne blev sat ind, og salgskonsulenterne blev ud-
dannet både internt og i udlandet. Kunderne over hele 
landet nød godt af en god rådgivning og en bred vifte af 
kvalitetsprodukter, og en høj arbejdsmoral blandt med-
arbejderne, blev til den kundepleje vi kender i dag.

Virksomheden udviklede sig yderligere, og i 1996 blev det 
nødvendigt at bygge et helt nyt domicil til Højager Belys-
ning. Placeringen af firmadomicilet med kontor, værksted 
og lagerfaciliteter, blev på en hjørnegrund ved indkørslen 
til Hårlev og lige ud til landevejen mellem Køge og Faxe. 
Her sætter Højager Belysning, den dag i dag, med sin blå 
lagerhal, sit eget præg på omgivelserne.

I 2005 valgte grundlægger Klaus Kirkø at træde mere til-
bage i Højager Belysning, og indledte derfor et generations-
skifte af virksomheden. Fam. Kirkø ønskede at bevare 
ånden i virksomheden, og 3 mangeårige medarbejdere 
blev præsenteret for tilbuddet om i fællesskab at overtage 
Højager Belysning og ejerkredsen består i dag af Stig Bay-
Jørgensen, Carsten P. V. Larsen og Lars Sparre

I dag er Højager Belysning, en veludviklet virksomhed 
som er totalleverandør indenfor belysning og el-tekniske 
produkter. Vi har en yderst kompetent salgs- og projekt-
afdeling som besidder en omfattende teknisk viden og 
knowhow som retfærdiggør virksomhedens eksistens 
på markedet. Alt sammen med en fortsat udvikling af 
viden, servicering og rådgivning, til fordel for Højager 
Belysnings mange kunder.

Historien Bag Højager Belysning a/s
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Hvorfor Højager Belysning a/s:

•  Kunden i centrum

• Ærlig og troværdig leverandør

• Mere end 35 års erfaring og samarbejde   
   med over 25.000 tilfredse kunder

• Danmarks største portefølje af belysningsprodukter

•  Partnerskab om løsningerne

• Professionel energioptimering med den nyeste        
teknologi, sikrer den bedste løsning til dit behov
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Højager Belysning er en engrosvirksomhed etableret for over 35 år siden. Højager 
Belysning forhandler belysning og el-artikler til private virksomheder, boligselskaber 
og offentlige institutioner i Danmark.

Selskabet er i dag en landsdækkende salgsorganisation, hvor kunder over hele landet 
lokalt serviceres af konsulenter og centralt betjenes fra hovedkontoret i Hårlev. 
Der er 37 ansatte i selskabet, hvoraf salgsorganisationen beskæftiger 21 medarbej-
dere. De øvrige ansatte varetager administration og lagerfunktion.

Højager Belysning tilbyder flere løsninger fra rådgivning om og salg af enkelt produkter 
til projektering af nye belysningsanlæg samt disponering af belysningsrenovering. 
Højager Belysning arbejder derfor i høj grad med rådgivning af slutbruger. Valg af kor-
rekt lyskilde og belysningsanlæg er afgørende for vores professionelle rådgivning, der 
skal sikre kunden den bedst mulige løsning, ud fra de givne omstændigheder. 

Denne pallette af rådgivningsydelser kan Højager Belysning især tilbyde, idet selska-
bet igennem de sidste 35 år har oparbejdet en betydelig viden inden for energibe-
sparelser og disponering af lys hos sine kunder, samt oparbejdet, et unikt leverandør 
set-up, med leverandører fra hele verden.

Højager Belysnings projektafdeling fokuserer på energi og drift besparelser samt råd-
givning og disponering. Projektafdelingen varetager belysningsopgaven fra a-z og ind-
går i en løbende dialog med bygherre om løsningsoptimering af opgaven. 

Derpå følger opmåling, lysberegninger, produktforslag og projektbeskrivelser. Alt sam-
men dele af en færdig pakke, som bygherre kan lave et udbud på baggrund af. 
Når bygherre overdrager en belysningsopgave til Højager Belysning, bliver alt således 
tilrettelagt og beskrevet.

Vort koncept er bygget op om service og rådgivning hvilende på et højt etisk og mo-
ralsk fundament med CSR-politik, samt medlemskab af erhvervs- og brancheorgani-
sationer. Kunden tilbydes derfor altid en seriøs og fair løsning, hvor intet er overladt 
til tilfældigheder.

VirksomHedsprofil

Højager Belysning ledes og ejes i dag af 3 med arbejdere 
med hver især over 30 års anciennitet i firmaet og i bran-
chen som helhed. De overtog sammen firmaet i 2005, og 
har siden udviklet firmaet, med mange flere ansatte, og en 
større omsætning til følge.

De 3 ejere har hvert deres ansvarsområder, men er altid 
samlet enige, inden der udføres dispositioner og beslut-
ninger af væsentlig karakter for Højager Belysning. Over-
ordnet set, er den ledelsesmæssige arbejdsfordeling 
som beskrevet nedenfor.

• Direktør Lars Sparre har ansvaret for det eksterne salg, 
hvilket betyder salgs- og belysningskonsulenterne samt 
projektafdeling.

• Direktør Carsten P. V. Larsen har det økonomiske ansvar, 
samt ansvar for IT og markedsføring, administration og 
kontraktudarbejdelse.

• Direktør Stig Bay-Jørgensen, står med det daglige ansvar 
for internt salg, produkter, indkøb samt lageret.

Højager Belysning er et danskejet firma, der betaler skat, 
afgifter og moms i Danmark.

Højager belysning i dag
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produktkompetencer fra Hele Verden

og mange flere...

mission og idégrundlag

Vores mission er at finde de bedste belysningsløsninger 
til vores kunder ud fra de ønsker og behov kunderne har. 
Hvad enten det drejer sig om 1 til 1 udskiftning af lys-
kilder og energioptimering, eller det drejer sig om reno-
veringsprojekter med energioptimering og udskiftning af 
hele belysningen.

Vi skiller os ud fra andre leverandører ved at vi har et meget 
stort udvalg af leverandører indenfor alle produktgrupper, 
både alle de kendte brands og en del andre brands fra 
verdensmarked. 

Det bevirker at vi kan sammensætte en optimal skræd-
dersyet løsning til hver enkelt kunde ud fra de ønsker og 
behov den enkelte kunde har.

Alle producenter har noget de er gode til og noget de er 
mindre gode til, så det vi gør, er at vi finder alle de bedste 
produkter og producenter der passer til den enkelte kun-
des opgaver og behov.

Vi har brugt over 35 år til at sammensætte dette mix og 
det er en løbende udvikling der dagligt opdateres da be-
lysningsbranchen altid har været i en rivende udvikling 
med fokus på energioptimering, lyskvalitet og bæredyg-
tige løsninger.
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Højager Belysning har 15 salgs- og belysningskonsulenter i 
salgsafdelingen, ud over projektafdelingen.

De er fordelt over hele Danmark med ansvar for hvert deres 
distrikt, og har den daglige kontakt og servicering af de mere 
end 25.000 kunder, der er registreret i vores system.

Salgs- og belysningskonsulenternes  dagligdag består i at 
udføre rådgivning direkte hos kunden, som sikrer at der altid 
vælges det korrekte produkt, til netop den konkrete opgave. 
Det gælder f. eks valg af den rigtige og mest energimæssige 
korrekte lyskilde, specielle el-artikler eller belysningsarmatur.

Vurderer salg- og belysningskonsulenterne at det vil blive en 
bedre løsning at skifte hele belysningsanlægget, vil det blive 
forelagt kunden. Hvis det er ny belysning der bliver valgt, og 
projektet er af kompleks karakter, vil Højager Belysnings pro-
jektafdeling blive inddraget, for at sikre den mest optimale og 
energimæssige korrekte løsning.

Vores stab af salgs- og
belysningskonsulenter

På domicilet i Hårlev, har vi en kompetent stab af medarbejdere, som sidder klar til at rådgive 
og servicere de mange kunder, som vi har her i Højager Belysning.

Her tages der i mod de daglige bestillinger både telefonisk samt elektronisk, og kunderne 
serviceres med professionel rådgivning.

For at minimere risikoen for fejl i leverancerne bliver alle ordre/bestillinger kontrolleret, lige-
som de efter endt kontrol og behandling, elektronisk sendes videre til lageret, hvor endelig 
pakning og forsendelse foregår.

Salgs- og rådgivningsfunktion er en væsentlig og vigtig del af Højager Belysning, da det er 
her alle informationer, ordrer og varebestillinger bliver samlet, koordineret, og sat i system. 
Med denne struktur sikrer vi at kunderne får den bedst mulige oplevelse, når de er i kontakt 
med Højager Belysning.

salg- og rådgiVning
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For at sikre den bedst mulige og mest energivenlige be-
lysningsløsning, kræver en projektering af et belysnings-
anlæg, en gennemtænkt og dybere bearbejdning.

Projektafdelingen i Højager Belysning tilbyder energiop-
timeringer i nye samt eksisterende belysningsanlæg, 
herunder rådgivning samt levering af alle former for be-
lysning og styring.

Der fokuseres i alle projektopgaverne på energi- og 
driftsbesparelser, samt rådgivning og disponering.

Alle 6 konsulenter i projektafdelingen har teknisk relate-
ret baggrund, med et bredt kendskab og stor erfaring, 
med netop de opgaver, som et belysningsprojekt kræver.

Projektafdelingen varetager belysningsopgaverne fra a-z 
og indgår i en løbende dialog med bygherre om løsnings-
optimering af opgaven.

Derpå følger opmåling, lysberegninger i Dialux, energibe-
regningsdokumentation, salg af Co2 kvoter, produktfor-
slag og projektbeskrivelse samt byggemøder. 
Efter dette forløb følger vejledning, kvalitetsstyring og 
idriftsættelse. 

Alt sammen dele af en færdig pakke, så bygherre kan 
gennemføre projektet.

Når bygherre overdrager en belysningsopgave til Høj-
ager Belysning, bliver alt således tilrettelagt, beskrevet 
og dokumenteret, og vi tager ansvar gennem hele pro-
jektforløbet, uanset projektets størrelse og kompleksitet.

På de næste sider, ses et udpluk af de mange hundrede 
projekter, vi har gennemført over årene.

projektafdelingen

Højager Belysning fører en moderne og opdateret ordre- 
og leveringsekspedition, helt i tråd med de forventninger 
man som kunde bør have til sin leverandør. Det gælder 
ordrebehandlingen hele vejen gennem vores system, 
lige fra selve afgivelsen af en bestilling/ordre, til afsen-
delsen og endelig modtagelse af ordren hos kunden.

En bestilling bliver afgivet, hvorefter den gennemgår en 
kontrol for at sikre, at der er sammenhæng i produkt-

bestillingen. Efter denne kontrol, aktiveres ordren, som 
derefter sendes ud til lageret, hvor de bestilte produkter 
hentes frem og pakkes. Umiddelbart efter bestilling, lig-
ger produkterne klar til forsendelse.

Salgs- og leveringsprocessen understøttes af nyeste it-
teknologi, der giver kunden fuld indsigt. Dette betyder 
blandt andet, at kunderne kan komme i kontakt med os 
24/7.

fra bestilling til leVering 
– et systematisk flow
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mål
Kravet var at belysningen som helhed blev optimeret, un-
der hensyntagen til at de gældende regler og lovkrav blev 
indfriet, samtidigt med at de årlige driftsomkostninger 
blev reduceret.

løsning
Projektet er udført med LED-armaturer med op- og ned 
lys, samt en Controller baseret løsning, hvilket giver 
mulighed for, at overvåge belysningsanlægget på f.eks. 
CTS/BMS systemer.

resultat
Udover ensartet og blændfri LED-belysning, giver denne 
styringsløsning overblik over energiforbrug, drift- og 
vedligeholdelse, og sparer årligt Svendborg Kommune 
for kr. 42.000,00 + moms, svarende til en reduktion på 
over 70% af energiforbruget, i forhold til det gamle be-
lysningsanlæg.

Dette svarer det til en reduktion i CO2 udledningen på 
10.900,00 kg. pr. år!

ny belysning i kontormiljø
Svendborg Kommune · 500 m2 administrationsbygning
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Daglig leder af Vordingborgs åbne Bibliotek, 
Erik T. Jepsen fortæller:

mål
Der er stor tilfredshed med den projekterede og leverede 
belysning- og styringsløsning. Fleksibilitet og besparel-
ser var nøgleordet og vi er glade for LED-løsningen, og 
de mange nye funktioner der nu er blevet mulige og hvor 
styringen er programmeret efter Bygherres ønsker. 

Scenarie- og overstyringstryk samt let adgang via tablets 
og PC, gør løsningen nem og enkel at arbejde med. 

resultat
Et betragtelig mindre vedligehold pga. den lange levetid, 
helt op til forventet 70.000 timer og en energibesparelse 
på imellem 50-70 %, i forhold til den gamle løsning der 
var uden lysstyring, og almindelige lysstofrør samt kom-
paktlysstofrør.
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ny belysning på bibliotek
Vordingborg Bibliotek
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mål
Armaturerne i det forhenværende belysningsanlæg hav-
de nået en alder, hvor driftsomkostningerne var blevet 
for høje, både i forbindelse med energiforbrug, og den 
løbende vedligehold, samt udskiftning af spoler og lys-
stofrør.

løsning
Skagerak Pelagic ønskede derfor et helt nyt belysnings-
anlæg, som samtidigt med energioptimering, også skul-
le optimere selve lyset på fabrikken.

resultat
Det nye anlæg er i dag bestykket med 60x60 LED-arma-
turer, med en høj lysteknisk ensartethed, hvor kilowatt 
forbruget er reduceret med 76%, i forhold til det gamle 
anlæg, hvilket svarer til at  udledningen af CO2 er reduce-
ret fra 40.761 kg, til nu 9.788 kg.

Investeringen i det nye anlæg har, ud fra virksomhedens 
arbejdsforhold, en tilbagebetalingstid på bare 5,96 år. 
Dette må siges at være en meget fornuftig investering, 
og det er værd at bemærke, at der i denne tilbagebeta-
lingstid, ikke er indregnet omkostningerne i forbindelse 
med vedligeholdelsen af det gamle anlæg.

ny belysning i fiskeindustri
Skagerak Pelagic A/S
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Vi Har fokus 
på miljøet

Alle de varer, vi bringer på markedet, er underlagt ideen 
om, at alt skal genanvendes, så vi sikrer en bæredygtig 
økonomi. Til at varetage dette er vi med i www.Elretur.dk 
og Lyskildebranchens WEEE forening www.LWF.nu 

Vi har produkter, der er udviklet til at opfylde cirkulær 
økonomi. Med dette forstås produkter der er opbygget, 
så man kan udskifte alle sliddele, og materialerne er gen-
anvendelige.
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