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Tid til status…
Efter en lang, lys sommer er vi nået til den tid på året, hvor vi 
gennem vores rapportering til UN Global Compact får lejlighed 
til at informere samarbejdspartnere, kunder og medarbejdere 
omkring årets aktiviteter på CSR området.

Vi er en mindre virksomhed, der i disse år oplever stor vækst i 
vores kerneforretning. 
Sideløbende med denne vækst, udvider vi paletten af CSR 
aktiviteter, som medfører en række positive forandringer og 
bekræfter os i, at vi med vores indsats gør en forskel. 
At det giver mening at arbejde med selv mindre tiltag og at 
det vigtigste element i Egerbygs CSR arbejde er kontinuiteten 
samt den fortsatte vilje til øget bæredygtighed i et tempo, som 
virksomheden kan bære.

Hvor vi i de foregående år har lagt vægt på social ansvarlighed 
og problematikker omkring manglende praktikpladser til lær-
linge og rummelighed på arbejdsmarkedet, har vi i 2015 brugt 
flere kræfter indenfor klima og miljø, hvor genanvendelse og 
reduktion af materialespild fylder meget.
 
Med denne rapport erklærer vi vores fortsatte støtte til UN 
Global Compact. 
Vi vil også i det kommende år gøre vores bedste til, at flere 
stifter bekendtskab med det kæmpe arbejde, der allerede 
gøres gennem Global Compact. Samtidig opfordrer vi flere 
mindre virksomheder til også at bidrage og tænke bæredyg-
tighed ind i deres forretning. 

God læselyst

Side 3



Hos Egerbyg har vi siden starten i 2007 arbejdet med social 
ansvarlighed og bæredygtighed. 
Som to vigtige grundpiller præger disse to elementer den  
daglige drift og ledelse, ligesom vi kontinuerligt søger at udvikle 
nye processer, der tilgodeser såvel fortsat vækst i kerneforret-
ningen som CSR arbejdet i virksomheden generelt. 

Siden 2012 har vi været tilsluttet UN Global Compact, som er 
et verdensomfattende netværks-initiativ for virksomheder, der  
ønsker at arbejde med de udfordringer, som en globaliseret 
verden står overfor.
Egerbyg har derigennem forpligtet sig til at udbrede kendskabet 
til organisationens virke, og vi arbejder løbende med de 10 CSR 
principper i et omfang, der passer til vores virksomhed og ud 
fra en vision om:

”At bidrage til, at bæredygtigt byggeri er et førstevalg og 
tilgængeligt for alle”

Rapporten her er opbygget på baggrund af de 10 UN Glob-
al Compact principper og falder i fire hovedafsnit, som hvert 
beskriver vores 2015-aktiviteter på områderne:

 1. Menneskerettigheder
 2. Arbejdstagerrettigheder
 3. Klima og miljø
 4. Antikorruption

EGERBYG ARBEJDER FOR BÆREDYGTIGT 
OG ANSVARLIGT BYGGERI 
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Muligheden for at forsørge sig selv og fungere i et fælleskab 
er en menneskeret og med til at sikre individet den personlige 
frihed. For de fleste mennesker går vejen til selvforsørgelse  
gennem uddannelse og sidenhen en ansættelse.
Imidlertid er dette langt fra den slagne vej for alle og uddan-
nelse samt en fast tilknytning til arbejdsmarkedet kan være en 
personlig udfordring og en opgave, som kræver forståelse og 
hjælp fra det omkringliggende samfund. 
Den opgave ønsker Egerbyg fortsat at være med til at løfte. 
I løbet af året har vi derfor gennemført aktiviteter og indgået en 
række partnerskaber, der har givet flere muligheden for at starte 
et forløb mod en uddannelse eller et job.

Flere lærlinge i 2015
På uddannelsesområdet er vi hos Egerbyg meget optagede 
af at uddanne fremtidens tømrere og dermed sikre en høj  
faglighed og kvalitet i dansk håndværk. 
Derfor er det vigtigt, at de unges uddannelsesforløb ikke van-
skeliggøres på grund af manglende praktikpladser. 

Egerbyg har gennem de sidste tre år arbejdet med en målsæt-
ning omkring antallet af lærlinge i forhold til svende, der lyder på 
1:4. Det betyder, at vi tilstræber 1 lærling/4 svende, men i 2015 
har forholdet været 1:3. 
Målsætningen for 2016 er fortsat ratio 1:4.

Input til en bedre tømreruddannelse
Selvom færre unge står uden praktikplads i 2015, er der stadig 
mangel. 
Hos Egerbyg arbejder vi også i år proaktivt med at sætte  
manglen på praktikpladser på agendaen hos medierne. 
Vores egen andel af lærlinge har med 6 lærlinge og 9 svende 
pt. aldrig været højere, og i et kontinuerligt samarbejde med  
erhvervsskolerne bidrager vi løbende med input for at præge 
tømreruddannelsen i en gunstig retning, ligesom vi har kon-
struktive samtaler med nogle af de unge omkring forventninger 
og krav til et praktikophold.

MENNESKERETTIGHEDER
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Global Compact princip 1-2 
1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt  
 erklærede menneskerettigheder; og 
2. Sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.



Har du hørt om Cabi?
Cabi er et landsdækkende virksomhedsnetværk for virksomheder, der 
arbejder med socialt ansvar.
Formålet med netværket er motivation og inspiration til virksomheders 
arbejde med social ansvarlighed.

Side 6

På vej tilbage på arbejdsmarkedet
Som en virksomhed beliggende i Hvidovre Kommune har vi ind-
gået et partnerskab med Afklaringsteamet i kommunen. 
Et samarbejde der tilgodeser de borgere, der har brug for en 
ekstra hånd på vejen mod at genfinde fodfæstet i en jobsitua-
tion, komme i gang med uddannelse eller opnå en fast tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet.
I 2015 har vi haft gode erfaringer med flere personer, som har 
været hos Egerbyg arbejdsprøvning.
Med en fælles indsats har der været tale om vellykkede forløb, 
der har bragt de ledige tættere på en afklaring omkring vejen 
tilbage på arbejdsmarkedet.

CABI-samarbejde
Egerbyg deltager aktivt i virksomhedsnetværket Cabi, hvor vi 
ofte bidrager med indspark og oplæg ved forskellige arrange-
menter.

I år er det blandt andet blevet til oplæg omkring vores erfaringer 
med borgere, som er langt fra arbejdsmarkedet og hvordan fx 
en virksomhedspraktik kan være en vigtig trædesten for denne 
gruppe borgere.

“Det var tydeligt, at Egerbyg brænder for at gøre en forskel for 
personer, som har brug for en hånd i ryggen for at komme ind 
på arbejdsmarkedet”

Bente Nissen,
Seniorkonsulent, Cabi

Mangel på faglærte tømrere om 10 år
En undersøgelse fra Dansk Byggeri viser, at der i 2025 vil være mangel 
på bl.a. faglærte tømrere.
Der er derfor al mulig grund til at sikre og opgradere frekvensen, 
hvormed nye årgange uddannes.
Kilde: Arbejdsmarkedsanalyse – Er vi klar til fremtiden?
Dansk Byggeri, april 2015

“Det var tydeligt, at Egerbyg brænder for at gøre en 
forskel for personer, som har brug for en hånd i ryggen 

for at komme ind på arbejdsmarkedet”
Bente Nissen,

Seniorkonsulent, Cabi



Medarbejdernes velbefindende lægger os på sinde og hører til 
blandt de højest prioriterede områder hos Egerbyg. 
Vi har også i 2015 koncentreret os om, hvordan det forholder 
sig med trivsel, sundhed og motivation blandt vores ansatte. 
Vi afholdte også dette år medarbejderudviklingssamtaler (MUS) 
på baggrund af en tilfredshedsundersøgelse foretaget inden 
samtalen. 
Disse samtaler finder sted som en værdifuld og konstruktiv 
samtale, og vi er også dette år positivt overraskede over det 
engagement og den iderigdom medarbejderne bidrager med, 
når det handler om at gøre vores arbejdsplads endnu bedre.

APV hvert år hos Egerbyg
Arbejdspladsvurderingen (APV) er en årligt tilbagevendende  
aktivitet hos Egerbyg. 
For at opnå den bedst mulige føling med forholdene i et forand-
erligt arbejdsmiljø, har vi også i 2015 gennemført en APV. 
I tømrerfaget opstår der, i takt med nye materialer, teknikker eller 
maskiner, situationer som bedst adresseres ved en systematisk 
gennemgang af relevante processer, der kan identificere mulige 
indsatsområder, som kan forbedre medarbejdernes arbejds-
forhold.
Nedslidning hører til blandt de største udfordringer i tømrerfag-
et, og derfor gennemgår vi i arbejdet med APV’en, hvordan de 
forskellige  arbejdsgange tilrettelægges hensigtsmæssigt med 
mindst risiko for overbelastning og skadelige arbejdsstillinger.

Forebyggelse af arbejdsulykker 
Igen i år må vi desværre konstatere, at byggeriet hører til blandt 
de farligste brancher. 
Egerbyg gør en seriøs indsats for at forebygge de farer, der til 
tider optræder i byggebranchen, og vi underviser løbende vores 
medarbejdere i, hvordan de bedst forebygger arbejdsulykker. 
Gennem denne hyppige undervisning er strategien et konstant 
fokus på sikkerheden, så medarbejderne holder sig skarpe og 
opmærksomme på de forholdsregler, som bør være en velinte-
greret del af de daglige rutiner. 
De kender desuden vores klare holdninger til og forventninger 
om, at de tager sikkerheden alvorligt og benytter sig af de til-
gængelige sikkerhedsforanstaltninger.

Nye sikre biler
Mens der i løbet af 2015 har været skriverier om manglende 
sikkerhed i håndværkerbiler, kan vi hos Egerbyg konstatere at 
medarbejder-sikkerheden er helt i top i bilerne.
I år er hele vores bilflåde blevet udskiftet, og der er airbags i 
såvel fører som passagersiden på alle biler. 
Dertil kommer, at vi tilkøber ekstra sikkerhedsudstyr i form af 
sidebars, som beskytter mod påkørsler fra siden. 
Endelig er bilerne udstyret med gitter mellem kabine og lastrum, 
så værktøj og andre effekter ikke kan flyve ud i kabinen, hvis 
uheldet er ude.

Målsætning 2016
Vi har et ønske om, at vores nye biler skal udstyres med en 
hjertestarter. I øjeblikket søger vi støtte til projektet og håber på, 
at hjertestarterne kan være en realitet i bilerne til næste år. 

ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER

Global Compact princip 3-6
3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt 
 anerkende retten til kollektiv forhandling.

4. Støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde.

5. Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde.

6. Afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.

Side 7



Hos Egerbyg vil vi drive forretning på en måde, der beskytter 
klimaet og miljøet mest muligt.  
Vi vil være med længst fremme i bestræbelserne på en grøn-
nere byggebranche, der tænker langsigtet og i et livscyklusper-
spektiv.
Vi har for længst indset, at fremtidens byggeri er ressource-
effektivt og arbejder kontinuerligt på en bæredygtig omstilling 
i vores virksomhed. 
Derudover håber vi på, at vores CSR arbejde på det miljømæs-
sige område inspirerer andre mindre virksomheder til også at 
tage ansvar og tro på, at selv mindre justeringer gavner og er 
små skridt i den rigtige retning. 
Vi har i 2015 koncentreret vores indsats på det miljømæssige 
område omkring reduktion af kørsel og på at minimere spild i 
forbindelse med nedrivning og indkøb.

Mindre kørsel og bigbags
2015 blev året, hvor vi for alvor kiggede på, hvordan vi kunne 
reducere antallet af kørte kilometer.
I praksis betød det bl.a. en ”afskaffelse” genbrugspladsen, så 
vores biler ikke længere skal bruge tid og kørte kilometer på at 
lægge vejen forbi genbrugsstationen.
Det betyder naturligvis ikke, at vi ikke længere har byggeaffald, 
men vi anvender store junkbags til affaldet. Store sække, som 
vi sorterer og fylder med byggeaffald og stiller udenfor byggep-
ladsen. Her bliver de afhentet af vores samarbejdspartnere og 
bortskaffet.
I de tilfælde, hvor der er brug for en container, er der nu opstillet 
en container i forbindelse med vores kontorfaciliteter, så med-
arbejderne kan læsse eventuel affald af, når de alligevel kommer 
forbi kontoret i løbet af en arbejdsdag. 

KLIMA OG MILJØ

Global Compact princip 7-9
7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige  
 udfordringer.

8. Tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.

9. Opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Side 8

Vidste du at…
Byggeriet i Danmark står for ca. 30% af den samlede affaldsmængde 
og 5% bruttonationalproduktet.



Affaldssortering af byggeaffald og bortskaffelse
Sortering og bortskaffelse af byggeaffald sker hos Egerbyg efter 
gældende lovgivning. 
Vores medarbejdere foretager en grundig sortering af affaldet 
inden det fyldes i bigbags eller i containeren ved kontoret. 
Som noget relativt nyt er vi ved at udvikle et projekt, der om-
fatter mere systematisk indsamling af funktionelle effekter og  
restaffald i form af fx hårde hvidevarer eller byggematerialer.
Det hører med til planen, at dette projekt skal udvikles i løbet 
at året.

Mindre spild
I forbindelse med vores ændrede affaldshåndtering, har vi også 
forøget fokus på at minimere spild. 

Medarbejderne er blevet mere bevidste om, hvordan de med 
større præcision i deres opmålinger relativt nemt kan undgå at 
købe for store mængder materialer. 
Derved har vi reduceret spild og overforbrug betragteligt.   

Målsætning 2016
I år har vi langsomt startet et projekt op, hvor vi genbruger  
anvendeligt restaffald og brugte materialer som fx hvidevarer.
Det er vores målsætning, at dette initiativ skal udvikles yder-
ligere i det kommende år og på sigt indgå som en større del af 
vores CSR arbejde.

Side 9

Hvad er livscyklusperspektiv?
Livscyklusperspektiv er et centralt begreb, når man taler om bæredygtigt 
byggeri. 

•  Det handler om miljøpåvirkninger og ressourceforbrug gennem hele  
 byggeriets levetid – fra opførelse til drift, nedrivning og genanvendelse.

• Det handler også om at bygge på en måde, der sikrer sundhed og  
 trivsel for alle, der er involverede i byggeriet.

• Desuden skal de økonomiske forhold gennem hele bygningens levetid  
 betragtes - også bygningens muligheder for at fastholde sin 
 økonomiske værdi til trods for ændrede behov og samfundsforhold. 
Kilde: Bæredygtigt byggeri, Energistyrelsen, april 2015



Egerbyg arbejder udelukkende med byggesager i Danmark, 
hvor udbredelsen af korruption er minimal.
Egerbyg tager skarp afstand fra korruption og bestikkelse.
På samme vis tager vi afstand fra alle former for indgåede  
prisaftaler og kartel-dannelse.
Hvis en medarbejder oplever eller udøver nogen form for bestik-
kelse i samarbejdet med vores leverandører, kunder eller sam-
arbejdspartnere, skal ledelsen straks underrettes herom.
Overtrædelse vil få konsekvenser for ansættelsesforholdet.

Gennemsigtighed hele vejen rundt
Hos Egerbyg mener vi, at gennemsigtighed og åbenhed hører 
med til at være en ansvarlig virksomhed.
I bestræbelserne på 100% transparens har vi vores faste 
prispolitik, som er tilgængelig på vores hjemmeside, så vores 
kunder har mulighed for at se, hvad de skal betale, når de væl-
ger os som leverandør.

ANTIKORRUPTION

Global Compact princip 10 
10.  Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder  
 afpresning og bestikkelse.

Side 10
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