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Georg Berg A/S er med fra starten, når du vil bygge nyt, 
bygge til eller renovere. Vi er i stand til at varetage alle led 
i kæden fra de første skitser til det færdige byggeri. Når 
vi deltager i et byggeprojekt, er vi indstillet på at yde den 
ekstra indsats, der skal til for at sikre den bedste kvalitet 
af vores arbejde.

Vi har speciale i erhvervsbyggeri og offentlige byggerier. 
Vi har siden vores start i byggebranchen udført en lang 
række spændende projekter, der alle har udfordret os og 
gjort os dygtigere. Vi bygger med erfaringen, interes-
sen og nysgerrigheden som følgesvende, derfor får vores 
kunder altid en engageret og professionel samarbejds-
partner.

For vores kunder kan vi tilbyde følgende ydelser:

•  hoved- og totalentrepriser
•  tømrer- og snedkerarbejde i egenproduktion
•  lydpladekonstruktioner
•  facadelukninger
•  glasmontage

HISTORIE

Georg Berg A/S blev grundlagt i 1974 af bygnings-
ingeniør Georg Berg. Fra første dag har Georg Berg A/S 
haft to fokusområder: kvalitet og ansvarlighed. Det er 
netop disse to begreber, vi har bygget vores virksomhed 
op omkring. Fra de første små entrepriser til de seneste 
store totalentrepriser har vi i alle led af vores organisation 
forsøgt at opnå højst mulig kvalitet gennem et ansvars-
fuldt og engageret samarbejde med bygherren.

På den baggrund er Georg Berg A/S i dag vokset til en af 
de førende byggevirksomheder på Sjælland. Under 
krisen i byggebranchen har vi hos Georg Berg A/S 
konsolideret vores forretning gennem større fokus på 
effektivitet og produktivitet. Det har betydet, at vi nu kan 
levere mere omkostningseffektive byggerier med samme 
høje kvalitetsniveau. Georg Berg A/S har desuden eget 
værksted og udfører mange specialopgaver for vores 
kunder.

SAMARBEJDE MED GEORG BERG A/S

Når du vælger Georg Berg A/S som din byggepartner, er 
du garanteret et professionelt og resultatbevidst sam-
arbejde. Vi sørger for løbende at have kontakt med dig 
som kunde, således at vi sammen vælger de mest fordel-
agtige løsninger.

Fremtidssikker investering
Hos Georg Berg A/S har vi fokus på miljø og energi-
besparelser. Vi ser positivt på de stadigt skrappere krav 
til byggeri generelt, og håber på, at branchen som hel-
hed vil agere mere ansvarsbevidst over for miljøet i årene 
fremover. Det betyder, at vi hele tiden har øje for nye 
tendenser, for nye måder at bygge på og for alternative 
løsningsmuligheder, så længe det ikke går ud over vores 
høje krav til materialer og kvalitet.

Byggeforløbet
Hos Georg Berg A/S gør vi os stor umage med at gøre
hele byggeprocessen så nem og overskuelig som muligt 
for vores kunder. Du får derfor tilknyttet en dygtig 
projektleder, som altid står klar til at tage en dialog eller 
blot vende en god idé.

Inden byggeriet igangsættes
Inden vi indgår i et samarbejde, sørger vi altid for at for-
ventningsafstemme, således at alle parter har en 
præcis forestilling om, hvordan samarbejdet vil forløbe. 
Vi vender alternative byggemuligheder, materialer, 
tegn-inger osv. en ekstra gang, så alle parter er sikre på, at 
projektet opfylder alle de forventninger, bygherren måtte 
have. Vi vil især i den del af processen have fokus på at 
yde den optimale rådgivning, således at vores kunder 
føler sig godt rustet til det videre forløb.

Når byggeriet er i gang
Vi sørger hele tiden for at holde vores kunder opdateret 
på projektet. Vores kunder opfordres ligeledes til at del-
tage i byggemøder både på kontoret og på pladsen, så 
alle parter præcis ved, hvordan byggeriet skrider frem, 
og hvilke udforderinger vi står overfor.

Efter at byggeriet er færdigt
Når du bygger med Georg Berg A/S, er vores samarbejde 
ikke færdigt, når I overtager nøglerne. Vi forpligter os 
til både et et-års og et fem-års gennemsyn, således at 
eventuelle fejl og mangler vil blive udbedret. Det er 
med til at sikre byggeriets høje kvalitet.
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Facility service aftale
Vi kan også tilbyde vores kunder en Facility service 
aftale, hvor vi efter byggeriets færdiggørelse vil varetage 
vedligeholdesen af bygningen/erne og udenomsarealer.

PROJEKTUDVIKLING MED GEORG BERG A/S

Hos Georg Berg A/S gør vi meget ud af at hjælpe vores 
kunder i gang med projekterne. Vi sørger naturligvis 
for, at du bliver præsenteret for alle de muligheder, dit 
projekt indeholder – også de muligheder, der ved første 
øjekast ikke lige er synlige.

Vi agerer gerne sparringspartner, facilitator eller udlåner 
af know-how. Det eneste, vi forventer til gengæld, er en 
seriøs samarbejdspartner, der engagerer sig i vores fælles 
projekt.

Vores kompetencer dækker bl.a.:

• kontakt til relevante myndigheder
• udvikling og prisfastsættelse af
 projektet
• overblik over planforhold
• generel sparring

MEDARBEJDERE

Et godt arbejdsmiljø handler om tryghed, udvikling og 
arbejdstilfredshed. Arbejdsmiljøet har afgørende betyd-
ning for glæden ved at gå på arbejde. Derfor har vi fokus 
på at skabe en god og sund arbejdsplads.
 
• Vi tilbyder en sikker og sund arbejdsplads for  
 alle ansatte
• Vi optimerer trivsel og arbejdsglæde blandt  
 vores medarbejdere
• Vi inddrager medarbejdere og have en god om 
 gangstone
• Vi støtter medarbejdere i sundhedsfremmende  
 aktiviteter og initiativer
• Vi forebygger og håndterer stress

Det gør vi
Tryghed, udvikling, arbejdstilfredshed og sundhed er 
kerneområder, når det gælder vores medarbejdere. Vi vil 
være en god og sund arbejdsplads, der støtter 
medarbejdernes ønsker om kurser og videreuddannelse, 
ligesom vi støtter medarbejdere, der har lyst til at arran-
gere sports- eller andre sundhedsfremmende initiativer 

på arbejdspladsen. Vi har tegnet sundhedsforsikring for 
alle medarbejdere. Vi accepterer ikke mobning og tager 
alle henvendelser om mobning meget alvorligt. Vi har 
implementeret en stresspolitik med henblik på at fore-
bygge, reducere og afhjælpe stress. Tillige har vi iværksat 
konkrete initiativer, så Georg Berg A/S som arbejdsgiver 
i fællesskab med den stressramte medarbejder kan løse 
situationen nu og her og reducere forekomsten af stress 
fremover.

VORES CSR-ARBEJDE

I Georg Berg A/S lever vi af at bygge og er med til at forme 
den verden vi selv og vores efterkommere skal leve i. Vi 
ved, at en sund forretning og bæredygtighed går hånd i 
hånd, og vi arbejder derfor kontinuerligt på initiativer, 
der bidrager positivt til vores virksomheds sociale og 
miljømæssige bæredygtighed.

Adm. direktør Christian Berg: “Vi tager vores CSR-arbejde alvorligt”

Vi arbejder ihærdigt på at forblive forgangsvirksomhed 
inden for miljøvenligt og bæredygtigt byggeri. Derfor har 
miljøbevidste virksomheder som NOVO, Risø, 
Lundbeck og DONG valgt os som samarbejdspartnere.

Miljø
Vi er på forkant, når det handler om at skåne miljøet. 
Derfor har vi fokus på at udvikle vores forretning i en 
grønnere retning og kontinuerligt forbedre os.
 
• Vi udfører en vurdering af miljøpåvirkningen  
 som led i planlægningen af ethvert byggeri
• Vi nedbringer hele tiden vores samlede CO2- 
 udledning
• Vi reducerer spild og minimerer ressource-
 forbrug
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•  Vi optimerer vores affaldssortering og genanv 
 endelse

• Vi deltager aktivt i udviklingen af bæredygtige  
 metoder og byggematerialer

På byggepladsen
Vi har installeret fartbegrænsning på vores biler og gør 
en dyd ud af at passe på vores ting for at undgå 
unødvendig slitage på værktøj og køretøjer. Georg Berg 
A/S har desuden været med til at udvikle en CO2-neutral 
plade, som kan være med til at nedsætte et byggeris sam-
lede CO2-belastning.

På kontoret
Vores kontor er bygget med tanke på miljøet som en inte-
greret del. Vi har installeret energisparerforanstaltninger 
og har et vedtaget mål om at nedsætte vores elforbrug 
med 10 % over de næste tre år. Bygningen er isoleret 
med henblik på et optimalt indeklima og gode energiløs-
ninger i forhold til køl og varme. Og alt affald fra vores 
kontor og værksted bliver enten genanvendt eller brugt 
til fjernvarme. 

Hos Georg Berg A/S værdsætter vi demokratiet, friheden 
til at handle under ansvar og respekten for vores med-
borgere. En organisations sjæl stammer fra med-
arbejderne, fra de traditioner man dyrker og de værdier 
man arbejder efter. Derfor gør vi os umage i alle vores 
forretninger og samarbejder, fordi vi ved, at vores han-
dlinger betyder noget både for os og for vores omgivelser.

Vi arbejder ud fra devisen om, at vi som mennesker ikke 
kan tillade os at sjuske med vores ageren her på jorden, 
men at vi er forpligtet til at yde vores bedste i alle livets 
henseender. Vi værner om vores traditioner og historie, 
og fornægter ikke, at byggebranchen er en branche, der 
netop er bundet til disse to begreber. De udgør vores 
ryggrad, også i den moderne tid der sætter rammen om 
vores virksomhed idag. 

Vi er stolte af at være en del af denne branche, som i årtier 
har været bærende for den danske industri. Vi er derfor 
også stolte af, at kunne bidrage positivt til udviklingen af 
branchen gennem vores gøren og laden som virksomhed 
og ikke mindst som mennesker.

Etik

Kvalitet, effektivitet og sikkerhed er grundpiller i alle 
aspekter af vores virksomhed. Vi opfører os ordentligt 
og er en ærlig samarbejdspartner, fordi vi tror på, at et 
tillidsfuldt samarbejde er den bedste vej til succes. Vi ac-
cepterer ikke nogen former for prishæmmende 
aktiviteter og udfører ikke arbejde ’uden regning’. 
 
• Vi udfører en vurdering af eventuelle påvirk- 
 ninger i området og beboerne som led i 
 planlægning af et byggeri
• Vi er en god og pålidelig samarbejdspartner
• Vi afleverer et ordentligt stykke arbejde 

Endvidere er vi via vores medlemsskab i Dansk Byggeri 
forpligtet til at overholde følgede etiske retningslinjer:

• Overholde gældende love, regler og sædvaner
• Medvirke til virkeliggørelse af Dansk Byggeris 
       politikker
• Udføre arbejdet med respekt for miljøet, herunder 

arbejde for en øget genanvendelse samt forsøge at 
begrænse gener fra støv, støj og rystelser

Værdier

Vi tænker langsigtet

Hos Georg Berg A/S sørger vi altid for at gøre vores 
arbejde ordentligt, også selvom det kræver en ekstra 

indsats.

Vi tager ansvar

Hos Georg Berg A/S er vi ikke bange for at tage ansvar. 
Vi opfordrer alle til at involvere sig.

Vi værner om kvaliteten

Hos Georg Berg A/S værner vi om kvaliteten i alle led 
og funktioner af virksomheden.

Vi er ærlige

Vi er ærlige både over for os selv og vores samarbejd-
spartnere.

Vi viser tillid

Vi viser hinanden tillid og opfordrer andre til at vise os 
tillid.
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SIKKERHED OG ARBEJDSMILJØ

Kvalitet, sikkerhed og effektivitet hænger uløseligt sam-
men. Vi accepterer ikke, at nogle risikerer at komme til 
skade eller blive syge af at være på arbejde. Derfor stiller 
vi altid krav om sikkerhed for alle på vores byggepladser. 
  
• Vi tilbyder en sikker arbejdsplads til alle i hele  
 virksomheden
• Vi integrerer sikkerhed og arbejdsmiljø i det  
 daglige arbejde
• Vi forebygger risici, arbejdsulykker og ned-
 slidning
• Vi stiller krav om sikkerhed og brug af værne 
 midler for alle, som arbejder på vores bygge-
 pladser

Det gør vi
Med vores fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø gør vi 
hvad vi kan for at yde en forebyggende indsats mod 
arbejdsskader og nedslidning. Hvis det mod alle forvent-
ninger sker, er Georg Berg A/S’ politik at tilbyde med-
arbejderen et mere skånsomt job, eventuelt med nedsatte 
og tilpassede arbejdstider. Vi har implementeret en 
seniorpolitik for at imødekomme ønsker fra vores 
seniormedarbejdere om nedsat tid, fleksible arbejdstider 
etc. i de sidste par år på arbejdsmarkedet. 

Vores sociale ansvarlighed rækker dog længere end 
den arbejdsmæssige dagligdag. Georg Berg A/S er dybt 
forankret i lokalsamfundet og har en løbende dialog 
med lokale aktører om, hvor og hvordan vi bedst kan 
støtte og medvirke til skabe et stærkt lokalsamfund. 
Vores indsatser inkluderer støtte til lokale sportsklubber 
og lokale initiativer, der har til formål at yde hjælp til 
Slagelses borgere. 

SAMFUNDSANSVAR
Som en moderne entreprenørvirksomhed ønsker vi at 
være en aktiv del vores omverden – lokalt som globalt. 
Vi engagerer os, for vi vil være med til at løse nogle af de 
udfordringer vores samfund står overfor. 
 
• Vi er med til at løse opgaven i forhold til   
 beskæftigelse og fastholdelse på arbejds-
 markedet
• Vi er en aktiv og engageret medspiller i vores  
 lokalsamfund
• Vi tilbyder en rummelig arbejdsplads med plads  
 til alle uanset køn, etnisk baggrund og alder
• Vi sikrer gode vilkår for senioransatte og ansatte  
 med nedsat arbejdsevne

Det gør vi
Sikkerhed og arbejdsmiljø er et fast punkt på 
ledelsesmøder og en integreret del af vores daglige 
arbejde på byggepladsen såvel som på kontoret. Vi har 
naturligvis et fungerende arbejdsmiljøudvalg med valgte 
arbejdsmiljørepræsentanter, der mødes regelmæssigt. 
Alle arbejdsmiljørepræsentanter skal have gennemført 
eller være tilmeldt arbejdsmiljøuddannelsen. 
Arbejdsulykker skal meldes til sikkerhedsorganisationen 
og Arbejdstilsynet. Hurtigst muligt herefter gennemgås 
ulykken af arbejdsmiljøgruppen og den involverede 
medarbejder, så årsagerne til ulykken kan blive belyst og 
forebygget i fremtiden.

På byggepladsen
Alle Georg Berg A/S’ medarbejdere er uddannet i sikker-
hed og korrekt brug af værnemidler, og de nødvendige 
værnemidler er til rådighed. Før en ny opgave på-
begyndes, skal der altid laves en APV, så arbejdet kan 
planlægges med henblik på at minimere risikoen for 
skader og arbejdsulykker. Hvis det vurderes, at der er 
særlige sikkerhedsrisici ved en arbejdsopgave, skal der 
udarbejdes en APV for den pågældende opgave før den 
påbegyndes. Der forefindes naturligvis de lovpligtige 
arbejdspladsbrugsanvisninger (Kemikaliehåndbog) på 
alle vores byggepladser. 

På kontoret
Vi foretager APV på kontoret hvert 3. år og opfordrer alle 
til at henvende sig til arbejdsmiljøorganisationen, hvis 
der opstår behov i mellemtiden.
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CERTIFICATE OF QUALIFICATION

Vi er blevet godkendt som leverandør til olie- og gas-
industrien gennem Achilles JQS. Det betyder, at virk-
somheden overholder de strenge krav, der stilles til leve-
randører til olie- og gasindustrien. Vi må arbejde for 
Energinet.dk, DONG Energy, Noreco, Hess, Statoil- 
Hydro og Shell samt en række andre olie- og gasselskaber 
i Danmark og Norge.

KVALITETSSIKRING

Vi er en kvalitetsbevidst virksomhed, der gennemfører 
vores entrepriser håndværksmæssigt korrekt og i over-
ensstemmelse med vores kundeaftaler.

Alle entrepriser udføres under den rette hensynstagen 
til miljøpåvirkninger, sikkerhed, sundhed og ressource-
anvendelse – herunder håndtering af affald. Vi bestræber 
os på, at så lidt som muligt går til spilde.

Vi lægger vægt på, at den enkelte medarbejder kender 
til og forstår virksomhedens målsætning og kvalitets-
kravene til det aktuelle arbejde. Det er et afgørende 
konkurrenceparameter for Georg Berg A/S, at vi leverer 
den aftalte kvalitet til rette tid.

Vi har en række retningslinjer, der skal følges, og ledelsen 
tager ansvaret for, at medarbejderne har de nødvendige 
informationer, uddannelser, beføjelser og materiel til at 
opfylde virksomhedens kvalitetskrav.

STATSLIGT KRAV OM NØGLETAL

Vi har fået udarbejdet en karakterbog hos Byggeriets 
Evaluerings Center, som vi gerne fremviser efter ønske. 
Vi overholder derved alle de statslige krav i bekendt- 
gørelse nr. 1394 af 14. december 2004 (tidligere bekendt-
gørelse nr. 1135 af 15. december 2003).

Læs eventuelt mere på www.byggeevaluering.dk

ENTREPRISEGARANTIER
Georg Berg A/S anvender bl.a. Tryg Garanti til at 
udstede entreprisegarantier. 

Tryg Garanti 
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup
Bo Larsen
Tlf.: 44 20 39 08

BANKFORBINDELSE
Danske Bank, Finanscenter Sjælland
Torvet 6, 1.
4100 Ringsted
Kim Nielsen
Tlf.: 45 13 51 18

REVISOR
PWC – BU Vestsjælland
Ndr. Ringgade 70C
4200 Slagelse
Partner Brian Petersen
Tlf.: 39 45 95 44

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING
Forsikringsnr.: 60606941 hos Byggeriets Forsikrings-
service.
Forsikringssum: kr. 10.000.000,00
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NØGLETAL FOR GEORG BERG A/S

Omsætning, egenkapital og medarbejdere:

Regnskabsår                Omsætning   Egenkapital   Medarbejdere

2013/2014   196 mio. kr.    20 mio. kr.                80

2012/2013   189 mio. kr.    16 mio. kr.               85

2011/2012   232 mio. kr.      21 mio. kr.             104

2010/2011   172 mio. kr    18 mio. kr.             107

2009/2010   235 mio. kr.    24 mio. kr.             113

De anførte regnskaber er for driftsselskaberne Georg Berg A/S og Georg Berg Entreprise A/S i alt, elimineret for intern 
omsætning. De to selskaber er fusioneret pr. 1. oktober 2011, med Georg Berg A/S som det fortsættende selskab.

Omsætning fordelt på entreprisetyper:

Regnskabsår    Totalentr.  Hovedentr.    Fagentr.        I alt

2013/2014    15 mio. kr.  155 mio. kr.  26 mio. kr.   196 mio. kr.

2012/2013    39 mio. kr.    82 mio. kr.  68 mio. kr.  189 mio. kr.

2011/2012    30 mio. kr.  135 mio. kr.  67 mio. kr.  232 mio. kr.

2010/2011    16 mio. kr.  124 mio. kr.  30 mio. kr.  172 mio. kr.

2009/2010    44 mio. kr.  147 mio. kr.  44 mio. kr.   235 mio. kr.

Ejerforhold:

  
Georg Berg 
Invest ApS

26%

Christian Berg 
Holding ApS

74%

Georg Berg 
Holding A/S

100%

Georg Berg 
A/S

Georg Berg 
Ejendomme ApS

100%

NØGLETAL FOR GEORG BERG A/S

Omsætning, egenkapital og medarbejdere:

Regnskabsår   Omsætning   Egenkapital   Medarbejdere

2015/2016   235 mio. kr.   30 mio. kr.   92

2014/2015   227 mio. kr.    29 mio. kr.   120

2013/2014   196 mio. kr.   20 mio. kr.   80

2012/2013   189 mio. kr.   16 mio. kr.   85

Omsætning fordelt på entreprisetyper:

Regnskabsår  Totalentr.  Hovedentr.  Fagentr.  I alt

2015/2016    3 mio. kr.  150 mio. kr.  82 mio. kr.  235 mio. kr.

2014/2015  45 mio. kr.  132 mio. kr.   50 mio. kr.   227 mio. kr. 

2013/2014  15 mio. kr.  155 mio. kr.   26 mio. kr.  196 mio. kr.

2012/2013  39 mio. kr.    82 mio. kr.  68 mio. kr.  189 mio. kr



www.georgberg.dk


