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INTRODUKTION

En af Skandinaviens førende
tekniske entreprenør og
servicepartner
Vi leverer tekniske installationer og rådgivning, som bidrager til
væsentlige energi- og miljøgevinster i kombination med optimal
komfort for bygningens brugere i hele bygningens livscyklus.
Vores løsninger er baseret på førende teknologi, indgående
produktviden og flere årtiers driftserfaring. Vores strategi er
at være tæt på kunden. Vi er lokale, men samtidig nyder vi godt
af at have høj teknisk kompetence og et effektivt, centralt
support-setup.

Etableret i 1964

Vi er 3.010 medarbejdere
fordelt på 101 kontorer
i Skandinavien

58
34

8

Vi har over 40.000
serviceopgaver om året

Vi har over 3.000
projekter om året
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INTRODUKTION

Nøgletal
DRIFTSINDTÆGTER

EBITDA

RESULTAT FØR SKAT

6 051 MNOK

157 MNOK

88 MNOK

6 345 MNOK (2019)

-9 MNOK (2019)

-216 MNOK (2019)

ORDRERESERVE

ANTAL ANSATTE

H1-VÆRDI

2 497 MNOK

3 010

7,98

2 610 MNOK (2019)

3 199 (2019)

11,04 (2019)

Driftsindtægter pr. land

Driftsindtægter pr. fagområde

Norge

3 764 MNOK

VVS-virksomhed

Sverige

1 676 MNOK

El-virksomhed

Danmark

594 MNOK

Sikkerhedstjenester
Ejendomsdrift
Ventilation

1 367 MNOK
498 MNOK
18 MNOK
11 MNOK
4 137 MNOK
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KONCERNDIREKTØRENS FORORD

Vi tog vigtige skridt
i et specielt år
2020 vil for altid være corona-året. Det prægede naturligvis også GK. Vi havde vores
udfordringer, men vi tacklede dem, leverede gode resultater og lancerede G-Kraft, der er
vores nye strategi for GK’s vej mod en grønnere fremtid.
Jeg er utroligt stolt over den indsats, som vores ansatte har
lagt for dagen i dette specielle år! Mange af os har arbejde,
som ikke kan udføres hjemmefra. Vi er nødt til at tage ud og
sørge for, at eksisterende bygninger fungerer, som de skal, og
at nye projekter bliver gennemført i henhold til planen, og det
har vi gjort i hele 2020.

Den kraft, der forløses, når 3.000 medarbejdere trækker i
samme retning. Vi kalder det G-Kraften.

Det er også glædeligt at se, at denne indsats har bidraget
til økonomisk fremgang for koncernen. I 2020 vendte vi
underskud til overskud, og virksomheden var rentabel i både
Norge, Sverige og Danmark.

Digitalisering bliver stadigt vigtigere for at kunne drive en
virksomhed som vores effektivt og rentabelt og er derfor en
essentiel del af vores strategi. GK Cloud er vores cloudbaserede løsning til behovsstyret og prædiktiv vedligeholdelse
af bygninger, og den bliver central for vores leverancer i de
kommende år.

Rentabilitet, digitalisering og bæredygtighed
I 2020 lagde vi en ny strategi for perioden frem til 2025. Vores
tre nøgleord: Rentabilitet, digitalisering og bæredygtighed.
GK har oplevet en kraftig vækst i de seneste årtier og har
mere end seksdoblet sin omsætning, hvilket i høj grad er
sket ved en række opkøb. Dermed har vi positioneret os som
en af Skandinaviens førende tekniske totalentreprenører og
servicepartnere.
Nu skal vi bygge videre på denne position og i endnu højere
grad blive ét GK, som løfter i flok og udnytter vores tværfaglige
kompetencer. Ét GK handler om kraften i vores fællesskab.

Ved at forløse denne kraft skal vi bygge videre på trenden
fra 2020 og forbedre vores rentabilitet. Det vil gøre os til en
tryggere og mere attraktiv arbejdsplads.

Vi skal være en del af løsningen
Rentabel drift og fokus på innovation og digitalisering giver
os mulighed for at spille en afgørende rolle inden for bæredygtighed, det tredje nøgleord i vores strategi.
Vi ved, at vores branche globalt set står for 40 procent af
energiforbruget og udledningen af drivhusgasser, og det
kan ikke fortsætte. Derfor er byggebranchen en central del
af løsningen på klimaudfordringerne, og vi bidrager ved at
levere smarte og energieffektive løsninger inden for alle vores
fagområder.

GK har haft et langsigtet perspektiv og miljøfokus som en
del af vores DNA siden grundlæggelsen i 1964, men nu tager
vi bevidste og strategiske valg for at sikre, at vi yder vores
bidrag til det arbejde, der er nødvendigt for at nå målene i
Parisaftalen og opfylde FN’s 17 verdensmål. Vi er Signatory i
UN Global Compact (UNGC), så vi har forpligtet os til at følge
og rapportere om FN’s 10 principper om menneskerettigheder,
miljø, arbejderrettigheder og antikorruption. Denne rapport
er også vores “Communication on Progress” til UNGC. Vi skal
tage ansvar og levere på både miljø og klima, socialt ansvar
og forsvarlig selskabsledelse.
Vi skal halvere vores udledning inden 2030, og halvdelen af
vores portefølje skal være klimaneutral i 2035. Vi er modige
nok til at sige: Vi skal være et klimaforbillede.
I 2020 har vi reduceret vores egen udledning af drivhusgasser med 19 procent, og selv om 10 procent af dette skyldes
nedgang i flyrejser, har overgangen til flere elektriske biler
også givet en god effekt.
GK skal være en tryg arbejdsplads for alle, og vi er en
pådriver for, at menneskerettigheder, arbejderrettigheder,
mangfoldighed og ligestilling, sundhed, miljø og sikkerhed
bliver varetaget i alle vores aktiviteter. Dette er områder,
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hvor bygge- og anlægsbranchen har betydelige risici, og hvor vi kan gøre en forskel gennem
kontinuerlige forbedringer i egen organisation og værdikæde. I 2020 har vi arbejdet systematisk
med at sørge for, at disse vigtige aspekter følges op af risikovurderinger, inkluderes i vores
principper og politiker samt bliver fulgt op af konkrete tiltag.
Solid og transparent virksomhedsstyring er afgørende for vores værdiskabelse, tillid og
omdømme. Vores værdier, etiske retningslinjer og adfærdskodeks er rygraden i ledelsen af
selskabet og skal være med os i alt, hvad vi gør. Det sidste år har vi arbejdet på at sikre, at
adfærdskodekset er bredt kendt, og at det forpligter alle, der arbejder i GK. Vi vil etablere rutiner
for at følge op på ansvaret i leverandørkæden. Det kan virke både bureaukratisk og kedeligt,
men det er den systematiske opfølgning, der udgør en stor forskel over tid, når det gælder om
at afdække risici og se forbedringspotentiale.
Bæredygtighed lønner sig
Vi lægger vægt på at kommunikere åbent om, hvor vi står i dag, og hvor vi skal hen. Vi integrerer
derfor vores bæredygtighedsrapportering i årsrapporten, så alle vores interessenter kan danne
sig et dækkende billede. Vi skal fortsætte vores vigtige bæredygtighedsarbejde, og for os er der en
klar sammenhæng mellem bæredygtighed og langsigtet rentabilitet. Arbejdet med bæredygtighed
styrker vores risikostyring, sænker vores omkostninger og øger tilfredsheden blandt vores
medarbejdere. Vi bliver simpelthen en mere attraktiv leverandør, partner og arbejdsplads.
Vi skal blive ved med at vokse, men væksten skal være rentabel og bæredygtig.
Jeg vil gerne takke alle vores medarbejdere, der har bidraget til, at vi har taget nogle vigtige
skridt på denne rejse i 2020!

KIM ROBERT LISØ
KONCERNCHEF
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Højdepunkter fra 2020
BYGGEDE CORONAISOLATION PÅ NI TIMER
I midten af marts tog coronaen fat i Norge, og man måtte forberede sig på at tage imod
passagerer fra udlandet, hvor der var mistanke om coronasmitte. Alle, der landede i Oslo Lufthavn
Gardermoen med influenzasymptomer, måtte isoleres. I løbet af ni timer fra planlægningen
begyndte, til alt var klart, havde GK ændret to sengeafsnit med i alt 60 pladser på LHL-sygehuset
i Jessheim til coronaisolation. Det skete først og fremmest ved at ændre luftmængder og skabe
undertryk. Det kunne lade sig gøre, fordi GK var med til at bygge LHL-sygehuset nogle år tidligere
og havde sikret kontrollerbar, behovsstyret ventilation med gode styringsværktøjer.

G-KRAFTEN SKAL FORLØSES: GK’S KONCERNSTRATEGI
2020-2025 LANCERET
Starten på 2020 var præget af afslutningen på et strategiarbejde, som kunne præsenteres
på en skandinavisk ledersamling i marts. Med bred forankring og involvering fra alle sider og
niveauer i organisationerne i Sverige, Danmark og Norge var en ny vision og strategi for GK
blevet udformet. Kursen frem mod 2025 fik navnet G-Kraft og er en ambitiøs plan med fokus
på bæredygtighed og indtjening. Byggebranchen spiller en vigtig rolle i indsatsen for at skabe
en mere energieffektiv og bæredygtig fremtid. Derfor tager GK ansvar for at skabe innovative,
smarte og profitable løsninger til kunderne og at være en god og udviklende arbejdsplads for
alle vores medarbejdere.

GK’S FØRSTE ESG-RAPPORT OFFENTLIGGJORT
Som en del af arbejdet for at sikre, at GK’s arbejde med bæredygtighedsmålene bliver en
integreret del af drift og styring, valgte GK at kortlægge og rapportere på en række indikatorer
knyttet til miljø, samfundsansvar og virksomhedsstyring (ESG). I juni afleverede GK sin første
ESG-rapport, med udgangspunkt i Nasdaqs ESG-rammeværk. Rapporten var også en del af
GK’s forpligtelser som medlem af UN Global Compact og at arbejde for at skabe et ansvarligt
erhvervsliv.

NYT STÆRKT LEDERTEAM
I løbet af 2020 er koncernledelsen i GK blevet styrket med Toril Marie Ås som koncerndirektør for
finans & IT, Heidrun R. Marstein som koncerndirektør for HR og Guro Steine som koncerndirektør
for kommunikation og bæredygtighed. Rune Hardersen tog over som administrerende direktør
i GK’s norske virksomhed og er også en del af koncernledelsen.
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GK LEVERANDØR TIL “ÅRETS
BYGGERI” I DANMARK
GK var leverandør til de to projekter, der vandt prisen som
“Årets byggeri – kategori åben” i Danmark i 2020: Maltfabrikken i Ebeltoft og Frihedsmuseet i København.
Den 160 år gamle maltfabrik i Ebeltoft er blevet totalrenoveret,
og GK har haft ansvaret for projektering og leverance af
sprinklere og brandsikring til bygningen med de karakteristiske træstrukturer. Ny Malt, som stedet er døbt, er et stykke
levende kulturarv, der nu er blevet et kulturelt mødested midt i
Ebeltofts historiske bykerne. Der blev produceret malt i fabrikken helt frem til 1998. I dag huser bygningen både kulturhus,
bibliotek, museum, ungdomskulturmiljø, Artists-in-Residence,
flere kreative butikker, mikrobryggeri og meget mere. Bygningen er også hædret med Loop Awards 2020 og nomineret til
Mies van Der Rohe Prisen 2020.
Det nye Frihedsmuseum i København åbnede i 2020, efter
at det oprindelige museum brændte ned i 2014. Museet for
Danmarks modstandskamp under anden verdenskrig består
af tre hovedelementer: en ellipseformet ankomstbygning, en
rektangulær, indrammet plads og en nedgravet udstillingssal
under pladsen. Tilsammen udgør de et offentlig rum og en
pavillon, som inviterer besøgende ned under jorden til formidling af fortællingen om kampen for frihed og modstanden
mod undertrykkelse og had. GK var totalteknisk entreprenør
for projektet og havde ansvaret for alle tekniske entrepriser
i byggeriet.
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GK ER MED TIL AT SKABE FREMTIDENS SYGEHUS I
SÖRMLAND

GK IND PÅ EJERSIDEN I IT-SELSKAB – ET SAMARBEJDE,
SOM SKABER INNOVATION

I Sörmlandsregionen syd for Stockholm bidrager GK til regionens største byggeprojekt nogensinde. Her skal tre sygehuse moderniseres for at opfylde fremtidens sundheds- og omsorgsbehov.
NCC er hovedentreprenør, og GK er – ud over at være ventilationsentreprenør – med som
rådgiver i ventilationsentrepriserne i samtlige faser af projektet og bistår også med projektledelse,
funktionsløsninger, produktvalg samt beregninger og prognoseafstemninger.

GK har siden 2016 samarbejdet med IT-selskabet Piscada om udvikling af GK Cloud, et cloudbaseret styringssystem til byggeri og ejendomsporteføljer. Samarbejdet har allerede resulteret
i over 400 installationer af GK Cloud. I juni gik det strategiske samarbejde over i en ny fase
på den måde, at GK trådte ind på ejersiden i Piscada. Det var et vigtigt skridt i den videre
udvikling af fremtidens intelligente bygninger, hvor GK ønsker at være en ledestjerne i hele
Skandinavien. GK Cloud er specielt tilpasset drift, overvågning og analyse af tekniske installationer
i bygninger. Driftsdata kan hentes fra næsten alle typer centrale driftsovervågningsanlæg eller
overvågningssystemer og samles via Piscadas teknologiplatform i én enkelt grænseflade, som
er tilgængelig fra både PC, tablet og mobil.

Projektet omfatter tre sygehuse, hvor der både skal renoveres og bygges nyt: Mälarsjukhuset
i Eskilstuna, Kullbergska Sjukhuset i Katrineholm samt Nyköpings lasarett. De nye bygninger vil
have et betydeligt lavere energiforbrug og bedre driftsøkonomi end de gamle. Arbejdsmiljøet
for de ansatte forbedres, og en mere effektiv pleje- og omsorgsproces kommer patienterne til
gode. Det omfattende projekt på totalt næsten 70.000 kvadratmeter skal efter planen være
færdigt i 2025.

STATSBYGG VIL SPARE 69 MILLIONER KRONER OM ÅRET
MED TILTAG TIL ENERGIEFFEKTIVISERING FRA GK
Med GK som ny hovedpartner skal Statsbygg effektivisere, modernisere og forbedre driften
af 200 statslige ejendomme. Statsbygg annoncerede i juni, at de valgte GK som leverandør
af et nyt centralt bygningsautomations- og energiopfølgningssystem (BAS og EOS) til en
ejendomsportefølje, der består af de 200 største bygninger, som Statsbygg ejer. I alt skal 2
millioner kvadratmeter styres via én og samme platform og sørge for en effektiv og fremtidsorienteret drift og styring af de statslige ejendomme. Projektet indebærer, at Statsbygg opnår
en mere bæredygtig drift, og de vurderer, at de vil spare 69 millioner kroner om året på effektiv
energiopfølgning på bygningerne.
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BÆREDYGTIGT SIGNALBYGGERI I
TROMSØ
GK investerer al sin erfaring og kompetence som totalteknisk entreprenør i planlægningen af et nyt erhvervsbyggeri
i Tromsø. Det planlægges, at Gneiskvarteret skal være
bygninger, som er bæredygtige i alle livsfaser og signalere
GK’s miljøambitioner. I 2020 blev planerne præsenteret, og
de har allerede skabt opmærksomhed hos både nationale og
lokale erhvervsdrivende, som gerne vil identificere sig med et
bæredygtigt projekt. Med Gneiskvarteret ønsker GK at være
et forbillede, som viser, hvordan tekniske installationer i en
bygning kan integreres i bygningskroppen og dermed skabe
energieffektive og bæredygtige bygninger med et tydeligt
fokus på hele deres livscyklus. Bygningerne skal efter planerne
stå klar i 2023.

ÅBNING AF DEICHMAN BJØRVIKA
I juni åbnede Oslos nye hovedbibliotek, Deichman Bjørvika. Det moderne bibliotek tilbyder oplevelser, teknologi og viden i alle
former, ikke bare litteratur, fordelt på over 19.000 kvadratmeter. En væsentlig præmis for biblioteksbyggeriet, som blev vedtaget af
Oslos bystyre i 2013, var krav til reduceret udledning af klimagasser og optimal energieffektivisering. Det skulle forankres gennem
planlægning og valg af design, materialer, facader, belysning og ventilation. GK har leveret behovsstyret ventilation, komplet
automation og centralt driftsovervågningsanlæg af typen GK Cloud til bygningen, som er et åbent biblioteksrum på fem etager.
Bygningen har passivhusstandard og stærkt reduceret udledning af klimagasser med sin beliggenhed tæt ved Norges vigtigste
knudepunkt for kollektiv trafik, ingen p-pladser, kompakt bygningsvolumen, termoaktive betondæk og brug af lavkarbonbeton
og genanvendt stål.

GK I NY KLÆDEDRAGT
Udvikling af ny visuel profil var en naturlig opfølgning på
GK’s nye koncernstrategi, som også har resulteret i en ny
identitetsplatform. Fundamentet for en ny mærkevarestrategi
var en tydelig mission og vision samt styrkede værdier på
tværs af hele koncernen. I slutningen af året lancerede GK et
nyt visuelt udtryk. Et nyt logo og en komplet opdatering af
den grafiske profil skal bidrage til at positionere virksomheden
som et klimaforbillede og en pådriver for, at byggebranchen
skal tage sin del af ansvaret for den grønne omstilling.
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MISSION

Vi bygger bæredygtige
samfund for generationer
Vi ved, at vores branche globalt set står for 40 % af energiforbruget
og klimaudslippet, og det kan ikke fortsætte. Det er en forpligtelse som
har konsekvenser for vore handlinger og produkterne og tjenesterne vi
leverer. Vi skal være en pådriver i at bygge bæredygtige samfund, både
store og små. Vi skal stræbe efter at tage langsigtede miljøvalg
i stedet for kortsigtet gevinst og gå i front for en bæredygtig
fremtid for generationer.

VISION

GK skal være et
klimaforbillede
Hvorfor skal vi være et klimaforbillede? Fordi nogen skal gå forrest
og tage ansvar. Fordi verden står over for enorme klimaudfordringer.
Udfordringer, ingen kan løse alene, men sammen kan vi gøre meget.
At være et klimaforbillede er en anerkendelse, andre vil give os, hvis vi
lykkes med handlinger, som tæller for at bygge bæredygtige samfund
i generationer fremover.
12
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GK GRUPPENS KONCERNSTRUKTUR

VORES VÆRDIER
Koncernbestyrelsen

Inkluderende
Hos GK deler vi vores viden og erfaring med hinanden og anerkender hinandens
fag og virkelighed. Vi værdsætter mangfoldighed, som er vigtig for at skabe en god
arbejdsplads. Hos GK lader vi os inspirere af forskellighed, og gennem åbenhed,
respekt og samarbejde opbygger vi gensidig tillid. Sådan skaber vi et bæredygtigt
arbejdsmiljø i generationer fremover.

Nysgerrig
Nysgerrighed er grundlaget for al innovation, og innovation er nødvendig for
udvikling. Derfor er vi nysgerrige på egne og andres fag, og hvordan vi kan
samarbejde om at skabe mere effektive, rentable og klimavenlige løsninger, der
bidrager til bæredygtige samfund i generationer fremover.

Ansvarlig
At være ansvarlig handler om det, som vi er, og det, som vi gør. Vi er til at stole
på, og vi gør det, som vi siger, at vi vil gøre. Sådan opbygger vi tillid, og tillid er en
forudsætning for at være en langsigtet, værdiskabende og ordentlig virksomhed,
der udvikler bæredygtige løsninger til kommende generationer.

GK Gruppen AS

GK Gruppen eier 50 % av
GK Gruppen Eiendom AS

GK Norge AS

Gunnar Karlsen
Sverige AB

GK Danmark A/S

GK Rør AS

GK Rör AB

Vagns VVS A/S

GK Elektro AS

GK Inneklima AS
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Vores fagområder
og tjenester
Som førende teknisk totalleverandør og servicepartner sørger vi for, at
bygninger fungerer optimalt gennem hele deres livscyklus. Vi bidrager
til energieffektive løsninger i både nye og eksisterende bygninger og
arbejder med alt fra rådgivning og design til installation, drift og service.
Vores tjenester omfatter teknisk totalentreprise, teknisk drift, service
og vedligeholdelse samt energirådgivning og energistyring.

Vores fagområder

Køling og
varmepumper

Bygningsautomation

Ventilation

El

VVS
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Strategi 2020-2025: G-Kraft
GK har udarbejdet en ny strategi for koncernens virksomhed i Norge, Sverige og Danmark for perioden 20202025. Koncernstrategien sikrer en tydelig fælles retning for hele koncernen og skal bidrage til øget effektivitet,
motivation og interaktion internt samt øget rentabilitet og konkurrenceevne. Internt kalder vi strategien for
“G-Kraft” – den kraft, som vi skal have ud af at være ét GK.

I strategien har vi valgt fire
overordnede strategiske valg:
ɠ Vi skal være ét GK
ɠ Vi skal fokusere på rentabilitet før vækst
ɠ Vi skal have et tydeligt klima- og
fremtidsfokus
ɠ Vi skal være en teknisk totalentreprenør
og servicepartner

2025

Kvindeandelen
i GK er 20 %

Vi har defineret GK’s mission, vision, værdier, rolle og løfter over for medarbejdere, kunder
og samfundet, og vi har opstillet et klart mål for, hvilken vej vi skal gå i strategiperioden:
ɠ Vi tiltrækker, udvikler og fastholder de mest kompetente og engagerede medarbejdere og ledere i
branchen
ɠ Vi har en præstationskultur, som er kundeorienteret og drevet af vores værdier
ɠ Vi har Skandinaviens stærkeste varemærke inden for vores branche
ɠ Vi har branchens mest tilfredse kunder
ɠ Vi er førstevalg for kunder og partnere, der lægger vægt på innovative og bæredygtige løsninger
ɠ Vi anerkendes for at være et forbillede og en pådriver for en mere bæredygtig byggebranche
ɠ Vi vil halvere vores egen CO2-udledning inden 2030
ɠ Halvdelen af vores portefølje skal være klimaneutral i 2035

2030

Halvering af eget
klimagasudslip =
5.500 ton CO2

2035

Halvdelen af bygninger og
projekter i kundeporteføljen
er klimaneutrale
15
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GK’s historie
1964

1967

1981

GK etableres af
Kristian Nordberg

Gunnar Karlsen ind
som delejer

Familien Karlsen
overtager 100 %
af aktierne

1985

1998

2002

GK omsætter for
200 mio. NOK

GK etableres
i Sverige

GK omsætter for
1 mia. NOK

2005

2012

2019

GK etableres
i Danmark

GK omsætter for
3 mia. NOK

GK omsætter for
6,3 mia. NOK
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For kommende generationer
Hos GK er generationsperspektivet en del af vores DNA. Det har vi haft med
os fra første færd, og det vil også være et vigtigt aspekt fremover.
Lige siden etableringen af GK i midten af 60’erne har et
langsigtet perspektiv, ansvarlighed og omtanke for mennesker
og miljø udgjort hjørnestenene i udviklingen af virksomheden.

som råder over så stor ekspertise, at virksomheden er en
attraktiv samarbejdspartner på de største og mest komplekse
byggeprojekter i Skandinavien.

Omtanke for den kommende generation betyder, at vi, der er
her nu, skal sørge for at udvikle virksomheden på en måde, som
opfylder de aktuelle behov uden at skabe ringere forudsætninger for kommende generationer. Det er fast forankret i
vores kultur.

Virksomheden ejes og drives af familien, og det giver en
forudsigelighed og et langsigtet perspektiv, som styrker os.
Jeg håber, at jeg ligesom min far kan skabe et fundament, der
gør, at mine børn vil tage over som ejere. Jeg går også meget
op i alle de andre familier, der har et tilhørsforhold til GK via
vores ansatte. Hele GK-familien skal sammen opleve, at de
hver dag bidrager til vores mission om at bygge bæredygtige
samfund til kommende generationer.

Vi står over for en grøn omstilling i vores branche og i
samfundet som helhed, og dermed er vores DNA vigtigere
end nogensinde. Med afsæt i en vision om at være et klimaforbillede skal vi skabe bæredygtige og innovative løsninger til
vores kunder og partnere, og vi skal være en tryg og udviklende
arbejdsplads for nuværende og kommende medarbejdere.
GK er en familievirksomhed, og det har vi været, siden vi
begyndte som et lille ventilationsselskab i Oslo. Siden dengang
er vi vokset til at blive Skandinaviens førende tekniske entreprenør og servicepartner med over 3.000 ansatte i tre lande.
Jeg er meget stolt over det, som GK har udviklet sig til. GK
er gået fra en omsætning på 200 millioner NOK i 1985 til
over 6 milliarder NOK i dag og er dermed en væsentlig aktør,

Med en ny strategi frem mod 2025 står vi godt rustet til at
fastholde vores position som en førende teknisk totalentreprenør og servicepartner. Min ambition er, at GK skal blive ved
med at udvikle sig inden for de tekniske fag i byggebranchen
og være på forkant med den teknologiske udvikling, og at
det skal ske inden for sunde økonomiske rammer. GK skal
være en bæredygtig virksomhed – økonomisk og ikke mindst
miljømæssigt.
Det er vores opgave at udvikle GK og give det videre til næste
generation i bedre stand, end da vi overtog det.

JOHN-ERIK KARLSEN
EJER OG BESTYRELSESFORMAND
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Koncernledelsen
i GK Gruppen

Kim R. Lisø
Koncernchef

Torill Marie Ås
Koncerndirektør for finans og IT
(CFO)

Heidrun R. Marstein
Koncerndirektør for HR

Jan Erlend Innselset
Direktør for virksomhedsudvikling

Kim R. Lisø (f. 1969) har været koncernchef i GK
Gruppen siden 1. januar 2019. Lisø er uddannet
civilingeniør inden for integreret bygningsteknologi
fra UiT (civilingeniøruddannelsen i Narvik,
1997) og har en doktorgrad i bygnings- og
materialeteknologi fra NTNU med fokus på
klimaforandringernes indvirkning på det byggede
miljø (2006). Tidligere har han blandt andet
arbejdet hos Forsvarsbygg, SINTEF, Skanska, COWI
og GK Inneklima. Han har også været adjungeret
professor i klimatilpasning af bygninger ved NTNU
i Trondheim.

Torill Marie Ås (f. 1970) har været CFO i GK
Gruppen med det samlede ansvar for koncernens
økonomi- og finansstyring i Skandinavien
siden 2020. Ås er uddannet civiløkonom fra
Handelshøgskolen i Bodø og har derudover en
Master of Science i Management fra London
Business School. Hun kommer fra stilling som
CFO i Navamedic ASA og har også været CFO for
Telenors medie- og indholdsdivision, samt direktør
for forretningsområdet Corporate Functions and
Group Activities hos Telenor.

Heidrun R. Marstein (f. 1973) har været
koncerndirektør for HR i GK Gruppen med det
samlede ansvar for strategisk HR i GK’s samlede
virksomhed i Norge, Sverige og Danmark siden
2021 og kom til GK fra en stilling som global
HR-leder i Cermaq Group. Marstein er uddannet
cand.polit. med hovedfag i organisationspsykologi
fra NTNU (1999) og har derudover uddannelser
inden for forandringsledelse fra BI (2004) og
forretningsforståelse fra Insead (2011). Hun har
tidligere også blandt andet været HR-direktør i
Solar Group, Schneider Electric Norge og Orkla
Care.

Jan Erlend Innselset (f. 1974) har været direktør
for virksomhedsudvikling i GK Gruppen siden 2019,
som han kom til fra en tilsvarende stilling hos GK
Elektro. Innselset er uddannet civiløkonom fra
Norges Handelshøyskole (NHH) og har tidligere
arbejdet hos PEAB, hvor han blandt andet var
teknisk chef og indkøbschef.

Pr. 31.12.2020
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Konsernledelsen
i GK Gruppen

Guro Steine
Koncerndirektør for kommunikation
og bæredygtighed

Rune Hardersen
Administrerende direktør,
GK i Norge

Göran Krawe
Administrerende direktør (VD),
GK i Sverige

Jørgen Christensen
Administrerende direktør,
GK i Danmark

Guro Steine (f. 1973) startede hos GK Gruppen
i 2020 og har det overordnede ansvar for
kommunikation og bæredygtighed i koncernen.
Steine er uddannet civiløkonom fra Norges
Handelshøyskole (NHH) og kom til GK fra en
stilling som markeds- og kommunikationsdirektør
hos KPMG. Hun har tidligere været blandt
andet kommunikationschef på Oslo Børs og har
desuden arbejdet i Samferdselsdepartementet og
Sparebankforeningen.

Rune Hardersen (f. 1975) startede hos GK i 2020
som administrerende direktør for GK’s norske
virksomhed. Hardersen er uddannet civilingeniør
fra NTNU (2001), hvorfra han også har en master
i teknologiledelse (2009). Han kom til GK fra en
stilling som leder af Akers opstartsvirksomhed
Nordic MBS og har tidligere været blandt andet
administrerende direktør for ÅF Norge og siddet i
ÅF Gruppens koncernledelse.

Göran Krawe (f. 1965) har siden 2010 været
administrerende direktør for Gunnar Karlsen
Sverige AB, som er GK’s svenske virksomhed.
Krawe er uddannet VVS-ingeniør fra Stockholms
Tekniska Institut, og inden han kom til GK, havde
han forskellige stillinger hos Bravida og drev egen
virksomhed.

Jørgen Christensen (f. 1963) har ledet GK’s
virksomhed i Danmark siden 2018. Christensen er
uddannet ELinstallatør fra Maskinmesterskolen
København og har derudover uddannelser fra
INSEAD, Oxford Univerity og IMD. Han kom til
GK fra stillingen som direktør for Large Projects
i Caverion Danmark og har tidligere været blandt
andet sektionsdirektør for NCC Construction
Danmark.

Pr. 31.12.2020
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GK Gruppens
bestyrelse
John-Erik Karlsen
Bestyrelsesformand
John-Erik Karlsen (f. 1955) er hovedejer i GK Gruppen og har været bestyrelsesformand siden
2009. Han er uddannet civilingeniør fra University of Colorado Boulder og startede som
projektleder hos GK i 1985. Han har haft flere ledende stillinger i virksomheden, blandt andet
afdelingsleder, områdeansvarlig og ansvarlig for arbejdsmiljøarbejde, men fra 2020 har han
fokuseret på sit hverv som bestyrelsesformand.
Bak fra venstre: Arne Ramberg, John-Erik Karlsen, Amund Skarholt, Birte W. Sjule og Kaare M. Krane

Kaare M. Krane
Næstformand

Amund Skarholt
Bestyrelsesmedlem

Kaare M. Krane (f. 1953) har været medlem af bestyrelsen i GK Inneklima/GK Norge/GK Gruppen
siden 1997 og næstformand siden 2009. Krane er uddannet civiløkonom fra Handelshøyskolen
BI og har erfaring fra både bank-/finansverdenen og ejendomsbranchen og er i dag daglig
leder af IFM Immobilien AG. Han har siddet i flere ledende stillinger i ejendomsrelaterede
virksomheder, bl.a. T. Klaveness Eiendom, Orkla Finans og Catella, og har bred erfaring med
bestyrelsesarbejde, bl.a. som bestyrelsesformand i Usbl (2015-2019) og IFM Immobilen AG
(2012-2018) og bestyrelsesmedlem i Multiconsult (2014-2015) og Furuholmen Eiendom (2013- ).

Amund Skarholt (f. 1948) har været bestyrelsesmedlem i GK Norge/GK Gruppen siden 2012. Han
har gennem 14 år bestredet forskellige stillinger i IBM-koncernen og siddet i koncernledelsen i
Securitas i 12 år. Han har også været administrerende direktør i Tomra og i Bravida. Skarholt er
bestyrelsesformand i Avarn Security (tidligere Nokas) og SOS International og har derudover
en række andre bestyrelsesposter, bl.a. som bestyrelsesmedlem i Sector Alarm.

Arne Ramberg
Bestyrelsesmedlem

Birte K. W. Sjule
Bestyrelsesmedlem

Arne Ramberg (f. 1950) har været bestyrelsesmedlem i GK Norge/GK Gruppen siden 2014.
Ramberg er statsautoriseret revisor fra Norges Handelshøyskole og har en baggrund som
partner i Forum Touche Ross (senere Deloitte) (1979-1985) og partner i Ernst & Young (19862012). Han er i dag Managing Partner i Arco Nor AS, som rådgiver virksomheder. Ramberg
arbejder som konsulent for flere bestyrelser og virksomheder i Skandinavien og bestrider
desuden en række bestyrelsesposter. Han har skrevet fagbøger om regnskab, skat og moms
i Norge.

Birte Kristine Wulfsberg Sjule (f. 1978) har været bestyrelsesmedlem i GK Gruppen siden 2018.
Sjule er uddannet civilingeniør inden for industriel økonomi og teknologiledelse fra NTNU og er
administrerende direktør i Sporveien Trikken AS. Hun har tidligere været koncerndirektør for
strategi hos Sporveien, konsulent hos Rokade (nu KPMG) og projektplanlægger hos Aibel. Sjule
sidder i flere bestyrelser i Sporveien-koncernen.

Pr. 31.12.2020
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Årsberetning 2020 for GK Gruppen AS
Virksomhedstype og driftsområde

GK er Skandinaviens førende tekniske entreprenør og servicepartner og leverer smarte løsninger inden for ventilation,
køling og varmepumper, bygningsautomation, el og VVS. GK’s
kernekompetence er tekniske installationer og rådgivning, som
bidrager til væsentlige energi- og miljøgevinster i kombination
med optimal komfort for bygningens brugere i hele bygningens
livscyklus.
GK er medlem af FN’s Global Compact-initiativ og udarbejder
sin egen bæredygtighedsrapport. Derigennem opstiller vi
ambitiøse bæredygtighedsmål med forpligtende rapportering
i tråd med vores nye koncernstrategi for perioden 2020-2025.
Koncernen har 58 kontorer i Norge, 34 kontorer i Sverige og
8 kontorer i Danmark.
Hovedkontoret for GK Gruppen AS og den norske virksomhed
har adresse i Ryen i Oslo. Den svenske virksomhed ledes fra
Stockholm, mens hovedkontoret i Danmark ligger i Odense.

Derudover indebærer den nye strategi en tydelig satsning
på digitalisering, blandt andet gennem en videreudvikling af
GK Cloud, som er et skybaseret styresystem til bygninger og
bygningsporteføljer. Det er en del af GK Gruppens strategiske
satsning på fremtidens smarte bygninger.
GK Sikkerhed blev ved årsskiftet udskilt fra GK og er nu en
selvstændig virksomhed, som drives videre under et andet
navn.
Koncernledelsen er blevet styrket med flere nye medlemmer i
2020. Både finansdirektør, koncerndirektør for kommunikation
og bæredygtighed og administrerende direktør for GK i Norge
tiltrådte i 2020. Derudover tiltrådte en ny koncerndirektør for
HR i starten af 2021.

Organisation

Den 31/12 2020 var der 3.010 ansatte i koncernen.

Koncernens virksomheder er delt op i lande med geografiske
regioner inden for forretningsområderne Nybyggeri (tekniske
entrepriser) og Eksisterende bygninger (drifts- og servicepartner).

En tydelig satsning på kompetenceudvikling, samarbejde og
faglige udfordringer er grundlaget for et godt arbejdsmiljø
i GK og en vigtig årsag til, at mange trives og bliver længe
hos os. Vi stræber efter at tilbyde vores medarbejdere en
god faglig udvikling, for eksempel gennem vores interne
kompetenceprogram GK-Skolen.

Nyetableringer og satsningsområder

Sundhed, miljø og sikkerhed

GK lancerede i 2020 sin nye koncernstrategi, som skal udrulles
i alle dele af virksomheden og gælder frem til 2025.
Strategien indebærer en klar prioritering af rentabilitet frem
for vækst.
Den nye strategi definerer også tydelige retningslinjer for,
hvordan GK skal arbejde med at være en aktiv pådriver i den
grønne omstilling.

GK’s arbejdsmiljøvision er, at alle medarbejdere i kraft af
professionelle og ansvarlige holdninger og valg bidrager til
nul skader og ulykker.
Arbejdsskader og andre uønskede indvirkninger på sundhed,
miljø og materiel, herunder fysiske og psykosociale faktorer,
skal undersøges og elimineres. GK’s interne arbejdsmiljøsystemer skal sikre, at alle medarbejdere rapporterer arbejdsmiljøhændelser, så der kan iværksættes tiltag, og uønskede
hændelser og sygefravær kan forebygges.

GK’s overordnede mål er at have så få arbejdsulykker og så
lidt sygefravær som muligt, og tallene skal minimum være på
niveau med den norske byggebranches landsforening BNL’s
årlige normtal for branchen.
Arbejdsmiljø som internt kontrolområde er forankret i en
fælles koncernpolitik, som definerer, hvad vi mener med
arbejdsmiljø hos GK, og hvilke handlinger vi prioriterer for
at sikre en god og tryg kultur for alle, der arbejder med eller
hos GK.
Nøgletal for arbejdsmiljø rapporteres til koncernledelsen og
bestyrelsen hvert kvartal.
I henhold til de gældende love og forskrifter fører GK statistik
over de ansattes samlede sygefravær. I 2020 var sygefraværet
i koncernen 6,4 procent mod 5,1 procent i 2019. Det antages,
at stigningen i høj grad er relateret til COVID-19-pandemien.
GK benytter metodiske og målrettede tiltag til at reducere
sygefraværet og har en målsætning om, at ingen skal komme
til skade som følge af arbejdsulykker.
På koncernniveau blev der i 2020 registreret 46 arbejdsulykker,
som førte til sygefravær. Det svarer til en H1-værdi pr. 31/12
2020 på 7,98. Hos en af GK’s underleverandører blev der i 2020
desværre registreret et dødsfald som følge af en arbejdsulykke.
GK har en arbejdsmiljørepræsentant og en sikkerhedsrepræsentant på alle sine kontorer og lever op til de overenskomstmæssige og lovpligtige personale- og sundhedsbestemmelser
i Norge samt i datterselskaberne i Sverige og Danmark.
Bestyrelsen er af den opfattelse, at der er et godt arbejdsmiljø
i alle koncernens afdelinger og har som mål, at virksomheden
skal være en attraktiv arbejdsgiver, også når det gælder
arbejdsmiljø og sikkerhed.
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Påvirkning af ydre miljø

GK’s langsigtede miljømål er at halvere sin egen udledning
inden 2030 og bidrage til, at halvdelen af vores opgaveportefølje er klimaneutral i 2035. De primære kilder til vores
udledning er transport og energiforbrug i de bygninger, som
vi selv benytter.
GK bestræber sig på at udføre alle aspekter af driften på en
miljømæssigt bæredygtig måde og overgå, eller som minimum
opfylde, de gældende miljø- og lovkrav fra myndigheder og
opdragsgivere. Det indebærer, at vi skal reducere udledningen
til luft, jord og vand, minimere affald og reststoffer samt
optimere vores tjenester og processer, så de udnytter energi
og naturressourcer så effektivt som muligt. GK skal undgå
materialer og metoder, som involverer risici for miljø og klima,
hvis der er andre tilgængelige og funktionelle alternativer.
Derudover skal GK sikre, at alle vores leverandører og samarbejdspartnere løbende reducerer miljøbelastningen fra deres
leverancer ved at forpligte sig til at følge GK’s adfærdskodeks
for leverandører og bliver evalueret ud fra miljøkrav samt krav
til kvalitet, sundhed og sikkerhed.
Det er bestyrelsens vurdering, at virksomhedens produktion
ikke forurener det ydre miljø mere, end hvad der er normalt
for denne type virksomhed.

Ligestilling og tiltag mod diskriminering

Koncernen havde pr. 31/12 2020 en andel af kvinder på 9,9
procent. Andelen af kvinder i stillinger på seniorniveau er
steget fra 5,5 procent i 2019 til 10,9 procent i 2020. Der arbejdes løbende på at øge andelen af kvinder, og virksomheden
har en udtalt målsætning om at øge andelen af kvinder på
alle niveauer i koncernen til 20 procent. Kvinder i ledende
stillinger ansættes på samme vilkår som mænd, og der arbejdes
aktivt på at bane vej for en øget andel af kvinder i lederog specialistroller.

Flere og flere kvinder søger mod vores fagområder via deres
uddannelse, og det forventes derfor, at der i fremtid vil være
et større grundlag for at rekruttere kvinder.
Virksomheden er i gang med at opbygge en fælles platform,
som skal tiltrække nye kandidater, og i forbindelse med dette
arbejdes der på at identificere målgrupper og bemandingshypoteser for forskellige grupper. Tilsammen skal dette
skabe et fundament til videreudvikling af virksomhedens
rekrutteringsarbejde. Dette arbejde vil blandt andet resultere i
en handlingsplan, som skal konkretisere måltallene for andelen
af kvinder i forskellige stillingsgrupper.
Andelen af deltidsansatte udgjorde i 2020 2,9 procent af
arbejdsstyrken.
Virksomheden har ordninger til småbørnsforældre og sørger
for flextid og andre ordninger, som giver de bedst mulige
forudsætninger for, at både mænd og kvinder kan opnå en
god balance mellem arbejde og familie.
GK har formelle og faste rutiner for rekruttering og lønfastsættelse, som skal forhindre diskriminering. I 2020 blev der indført
nye lovkrav i Norge, som indebærer, at alle de lande, hvor GK
driver virksomhed, i dag er omfattet af offentliggørelse af data,
som er relevante for virksomhedens ligelønspraksis. Eftersom
landenes regler har været forskellige, er det indtil videre kun
Sverige, der har rapporteret og offentliggjort tal for løngab og
ligelønsvurderinger. De lønkortlægninger, der er foretaget, har
været enkle og har ikke afdækket nogen usaglige lønforskelle
mellem kvinder og mænd for lige arbejde.
GK’s interne adfærdskodeks og etiske retningslinjer angiver
tydeligt, at GK har som mål at være en inkluderende og
attraktiv arbejdsplads med gode arbejdsforhold, et sikkert
arbejdsmiljø, mangfoldighed og en balanceret kønsfordeling.
Alle medarbejdere hos GK får et kursus i virksomhedens
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interne adfærdskodeks, som er en del af oplæringsprogrammet
for alle nyansatte i virksomheden. GK accepterer ingen form
for chikane, diskriminering eller anden adfærd, der kan opfattes
som truende eller nedværdigende, og virksomhedens ledere
har et særligt ansvar for at fremme åbenhed, loyalitet og
gensidig respekt.
Virksomheden har oprettet en ny, årlig medarbejderundersøgelse, hvor blandt andet temaerne diskriminering og arbejdsmiljø bliver taget op. Medarbejderundersøgelsen er et
vigtigt værktøj til at give alle ansatte mulighed for at komme
til orde, når det gælder forhold på arbejdspladsen, og give
GK’s selskaber indsigt, som er vigtig for at identificere og
iværksætte forbedringstiltag.
Arbejdet med at fremme ligestilling og forhindre diskriminering
fortsætter i 2021. Det er GK’s ambition at foretage dybere og
mere omfattende analyser af ligeløn, ansættelsesformer og
diskriminering i samtlige lande fremover for at få et fuldstændigt overblik og identificere eventuelle udviklingsområder.

Forskning og udvikling

Gennem tilknytning til brancheorganisationer, forskningsinstitutioner og universiteter bidrager GK til finansiering af
professorater og lærerstillinger inden for relevante brancher
og fag.
GK deltager løbende i forskningsprojekter inden for indeklima
og energiforbrug i bygninger. Vi er partner i NTNU/SINTEFs
forskningscenter for nuludledningsområder i intelligente byer,
ZEN (støttet af Norges forskningsråd).

Præsentation af årsregnskabet

Koncernen havde i 2020 driftsindtægter på 6.051 MNOK
sammenlignet med 6.345 MNOK i 2019. EBITDA (driftsresultat
før afskrivninger) blev 157,2 MNOK sammenlignet med -9,4

MNOK i 2019. Driftsresultatet blev 88,7 MNOK sammenlignet
med -213,3 MNOK i 2019. Både Norge, Sverige og Danmark
præsterede en positiv udvikling og leverede rentabel drift i
2020.
Resultatet før skat blev 88,3 MNOK sammenlignet med -216,0
MNOK i 2019.
Det er forbedret bruttofortjeneste og sænkede personaleomkostninger, der har bidraget til de bedre resultater. I 2019
blev der desuden foretaget en nedskrivning på 120 MNOK
i forbindelse med et nu afsluttet ERP-projekt. Koncernens
resultatmæssige fremgang er sket på trods af, at COVID-19pandemien skabte driftsmæssige udfordringer for GK. Ligesom
andre virksomheder udfører GK en del arbejde, som ikke kan
udføres hjemmefra.
Nettopengestrømmen fra driftsmæssige aktiviteter i
koncernen endte på 183,7 MNOK sammenlignet med 53,0
MNOK i 2019. Nettopengestrømme fra investeringsaktiviteter
udgjorde 34,6 MNOK sammenlignet med -147,6 MNOK i 2019.
Finansieringsaktiviteterne gav en nettopengestrøm på 31,2
MNOK sammenlignet med -8,4 MNOK i 2019.
Koncernens likviditet er tilfredsstillende og var 351 MNOK
pr. 31/12 2020 sammenlignet med 102 MNOK pr. 31/12 2019.
Koncernen har en aftale med sin bankforbindelse om en fælles
cashpool.
Koncernen arbejder på at styrke sin likviditet ved at reducere
den kapital, der er bundet i den operationelle virksomhed.
Koncernens samlede balance pr. 31/12 2020 var 1.953 MNOK
sammenlignet med 1.958 MNOK året inden, og egenkapitalen
udgjorde 349 MNOK, hvilket er en stigning i forhold til sidste
års 245 MNOK. I 2020 indskød GK’s ejere 30 MNOK i ny

egenkapital. Egenkapitalandelen er dermed steget fra 12,52
til 17,9 procent.
Moderselskabets egenkapital udgjorde pr. 31/12 2020 446
MNOK sammenlignet med 208 MNOK pr. 31/12 2019.
Der er ikke indtruffet nogen væsentlige hændelser efter
balancedagen, som har betydning for vurderingen af
årsregnskabet.

Fremtidig udvikling

Det underliggende bygge- og anlægsmarked er godt på alle
vores hjemmemarkeder.
Ordretilgangen i første kvartal af 2021 er tilfredsstillende.
Produktionen i første kvartal er højere end budgetteret, men
noget lavere end på samme tidspunkt i 2020. Koncernens
driftsresultat pr. 1. kvartal 2021 viser et positivt resultat før skat.
Der er stadig usikkerhed om de markedsmæssige og økonomiske følgevirkninger af COVID-19 i 2021, og det er nødvendigt
at tage sundhedsmæssige forholdsregler internt i virksomheden. De negative effekter har imidlertid været til at håndtere,
og det forventes, at situationen gradvist normaliseres i løbet
af 2021, i takt med at flere og flere bliver vaccineret.

Finansiel risiko

Koncernledelsen arbejder løbende med at styre den finansielle
risiko for koncernen ved aktivt at overvåge de forskellige
virksomhedsområder og risici.
Valutarisiko
Virksomheden er relativt eksponeret for valutaudsving. Det
gælder især svenske og danske kroner, eftersom den del af
virksomhedens indtægter, der kommer fra datterselskaberne
i Danmark i Sverige, er i udenlandsk valuta. Derudover sker
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investeringer i disse datterselskaber i den lokale valuta.
Projektindkøb og projektfakturering foretages i stadig stigende
grad i den lokale valuta og er derfor ikke udsat for nogen
større valutarisiko. Enkelte indkøb og kontrakter er i en anden
valuta end den lokale, blandt andet euro. Sikring af sådanne køb
vurderes fra gang til gang. Renterisikoen betragtes som lille.
Kreditrisiko
Risikoen for, at forretningspartnere ikke har de økonomiske
midler til at opfylde deres forpligtelser, betragtes som moderat. Historisk set har vi oplevet begrænsede tab på grund af
fordringer, og vi har gode procedurer for kreditvurdering.
Omsætningen er fordelt på et væsentligt antal kunder og
enkeltprojekter. Der findes dog enkelte projekter, hvor vi
har store tilgodehavender, fordi projekterne ikke er afsluttet
endnu, og der foreligger tvister i forbindelse med aftalerne.
Likviditetsrisiko
Virksomheden vurderer, at likviditeten i virksomheden er

tilfredsstillende, og der findes ingen beslutninger om at
iværksætte tiltag, som skal ændre likviditetsrisikoen. Forfaldstidspunkterne for kundefordringer opretholdes eller reduceres
for enkelte tjenestesegmenter. Koncernen havde pr. 31/12
2020 en uudnyttet kreditreserve på 277 MNOK. Derudover
har ejendomsvirksomheden en uudnyttet kreditramme på
10 MNOK.

Der vil fortsat blive lagt vægt på tiltag, der kan forbedre
rentabiliteten, og den nye koncernstrategi indebærer en
prioritering af rentabilitet frem for vækst.
Produktionsreserven for koncernen er samlet set tilfredsstillende. Egenkapital og likviditet er tilstrækkelige.
Grundlaget for den fortsatte drift i GK Gruppen AS er til stede,
og årsregnskabet er aflagt under denne forudsætning.

Fortsat drift

Resultatet for GK Gruppen AS i 2020 viser en væsentlig
fremgang i forhold til året før.
Koncernen havde i 2020 en positiv rentabilitetsudvikling på
alle forretningsområder. Især servicevirksomheden i alle lande
leverer stærke resultater.
Indeklima leverede solide resultater, og El og VVS i Norge
præsterede en positiv udvikling.

Forslag til disponering af årets resultat

Bestyrelsen foreslår følgende disponeringer af årsresultatet
i virksomhedens regnskab:
Afsat til udbytte: 			

NOK 10.000.000

Afsat til anden egenkapital: 		

NOK 56.305.069

Afsat totalt: 				

NOK 66.305.069

22. april 2021
Oslo, Norge

John-Erik Karlsen
Bestyrelsesformand

Kaare M. Krane
Næstformand

Amund Skarholt
Bestyrelsesmedlem

Arne Ramberg
Bestyrelsesmedlem

Birte K. W. Sjule
Bestyrelsesmedlem

Kim R. Lisø
Koncernchef
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Resultatopgørelse
Note

2020

2019

2, 3, 18

6.033.752.743

6.335.808.034

18

16.861.167

9.111.633

6.050.613.910

6.344.919.667

Driftsindtægter og driftsomkostninger
Salgsindtægter
Andre driftsindtægter
Driftsindtægter totalt
Vareomkostninger

4, 18, 21

2.770.839.286

3.296.813.944

Lønomkostninger

5, 6

2.351.530.518

2.393.408.525

Afskrivning af driftsmidler og immaterielle aktiver

7, 8

68.563.180

83.831.140

8

3.771

120.000.000

18

771.010.063

664.146.330

5.961.946.818

6.558.199.938

88.666.070

-213.280.271

Nedskrivning af immaterielle aktiver
Andre driftsomkostninger
Driftsomkostninger totalt
Driftsresultat
Finansindtægter og finansomkostninger
Andre renteindtægter

23

100.640

528.964

Andre finansielle indtægter

23

3.782.325

927.981

Andre renteomkostninger

23

1.762.832

3.301.926

Andre finansielle omkostninger

23

2.464.782

826.777

-344.649

-2.671.758

88.321.421

-215.952.029

Finansielle poster totalt
Nettoresultat før skat
Skat af nettoresultat

14

21.943.314

-42.492.974

Nettoresultat

66.378.107

-173.459.054

Årsresultat

66.378.107

-173.459.054

73.038

-261.836

Minoritetsandel
Overførsler
Afsat til udbytte
Afsat til anden egenkapital
Afsat totalt

15

10.000.000

0

56.305.069

-173.197.218

66.305.069

-173.197.218
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Balance

Note

2020

2019

AKTIVER

AKTIVER

Anlægsmidler

Likvide aktiver

Immaterielle aktiver
Forskning og udvikling

Varelager og anden beholdning
8

729.081

Øvrige immaterielle aktiver

7, 8

23.750.295

9.534.490

Goodwill

7, 8

31.671.953

38.902.102

Kundefordringer

56.151.329

49.436.592

Andre kortsigtede fordringer

Immaterielle aktiver totalt

Note

2020

2019

4

37.306.944

39.517.762

3

1.218.860.922

1.424.685.940

1.000.000

Fordringer

Fordringer totalt

146.782.930

109.265.366

3, 11

1.365.643.852

1.533.951.306

10

Anlægsaktiver
Grunde, bygninger o.a. fast ejendom

7

51.544.414

45.446.516

Maskiner og anlæg

7

25.677.403

125.734.852

Løsøre, inventar o.a. udstyr

7

24.979.359

32.135.907

Indretning af lejede lokaler

7

25.279.470

27.815.009

127.480.645

231.132.284

Anlægsaktiver totalt

9, 13, 19

550.818

692.023

Investeringer i aktier og andele

10

13.510.050

510.761

Andre langfristede fordringer

11

Finansielle anlægsmidler totalt
Anlægningsmidler totalt

Markedsbaserede aktier

28.927

29.948

Andre markedsbaserede finansielle
instrumenter

32.351

21.869

Investeringer totalt

61.278

51.817

351.271.414

101.767.274

Likvide aktiver totalt

1.754.283.488

1.675.288.160

Aktiver totalt

1.952.658.173

1.958.378.639

Bankindskud, kontanter o.l.

Finansielle anlægsmidler
Investeringer i tilknyttet selskab

Investeringer

681.842

1.318.819

14.742.710

2.521.603

198.374.685

283.090.479

17
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Balance

Note

2020

2019

EGENKAPITAL OG GÆLD

Note

Indskudt egenkapital

2019

Gæld
Anden langfristet gæld

Aktiekapital

15

98.273.600

68.272.000

Overkurs

15

150.617.280

150.617.280

Anden indskudt egenkapital

15

24.904.306

24.904.306

273.795.186

243.793.586

55.583.338

-18.301.877

Gæld til kreditinstitutter

55.583.338

-18.301.877

Øvrig langfristet gæld

Indskudt egenkapital totalt
Optjent egenkapital
Anden egenkapital

2020

EGENKAPITAL OG GÆLD

Pensionsforpligtelser
Udskudt skat

6

1.898.591

3.276.586

14

68.739.091

44.594.280

70.637.682

47.870.866

9.000.000

3.000.000

0

4.954.094

9.000.000

7.954.094

Anden langfristet gæld totalt
Anden langfristet gæld

15

Optjent egenkapital totalt

Anden langfristet gæld totalt
Minoritetsinteresser

19.805.130

19.731.761

349.183.654

245.223.470

Kortfristet gæld
Egenkapital totalt

15

Gæld til kreditinstitutter
Leverandørgæld
Betalbar skat

14

Skyldige offentlige afgifter
Anden kortfristet gæld

3

0

335.872

481.092.470

553.622.931

3.632.185

415.958

240.982.680

216.399.979

798.129.500

886.555.469

Kortfristet gæld totalt

1.523.836.836

1.657.330.209

Gæld totalt

1.603.474.519

1.713.155.169

Egenkapital og gæld totalt

1.952.658.173

1.958.378.639

22. april 2021
Oslo, Norge

John-Erik Karlsen
Bestyrelsesformand

Kaare M. Krane
Næstformand

Amund Skarholt
Bestyrelsesmedlem

Arne Ramberg
Bestyrelsesmedlem

Birte K. W. Sjule
Bestyrelsesmedlem

Kim R. Lisø
Koncernchef
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Pengestrøm
2020

2019

88.321.421

-215.952.029

-415.958

-4.582.130

Pengestrømme fra driftsaktiviteter
Resultat før skat
Indbetalt skat i perioden
Tab/gevinst ved salg af anlægsmidler

-3.333.152

1.782.000

Ordinære afskrivninger

68.563.180

83.831.140

3.771

120.000.000

Nedskrivning anlægsmidler
Ændring i varelager
Ændring i kundefordringer
Ændring i leverandørgæld
Ændring i andre periodeafgrænsningsposter
Nettopengestrøm fra driftsaktiviteter

2.210.818

920.471

205.825.017

-27.232.640

-72.530.461

-91.793.374

-104.902.782

186.043.969

183.741.854

53.017.408

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter
Indbetalinger ved salg af anlægsaktiver

88.751.948

28.718.000

Udbetalinger ved køb af anlægsaktiver og immaterielle aktiver

-36.513.721

-176.315.000

Udbetalinger ved køb af aktier og andele i andre virksomheder

-17.759.646

0

Ind-/udbetalinger ved udlån
Ændringer andre investeringer
Nettopengestrøm fra investeringsaktiviteter

0

0

131.744

-962

34.610.325

-147.597.962

1.045.906

7.954.094

104.455

309

0

-16.320.000

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter
Indbetalinger ved optagelse af ny langfristet gæld
Indbetaling af udbytte
Udbetalinger af udbytte
Kapitalindskud/kapitaludvidelse

30.001.600

0

Nettopengestrøm fra finansieringsaktiviteter

31.151.961

-8.365.597

Nettoændring i kontanter og kontantækvivalenter

249.504.140

-102.946.151

Beholdning af kontanter og kontantækvivalenter ved periodens begyndelse

101.767.274

204.713.425

Beholdning af kontanter og kontantækvivalenter ved periodens afslutning

351.271.414

101.767.274
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Resultatopgørelse
Note

2020

2019

2, 3, 18

132.264.627

109.049.084

18

258.486

10.642.969

132.523.113

119.692.053

Driftsindtægter og driftsomkostninger
Salgsindtægter
Andre driftsindtægter
Driftsindtægter totalt
Vareomkostninger

4, 18, 21

0

0

Lønomkostninger

5, 6

53.805.288

57.394.537

Afskrivning af driftsmidler og immaterielle aktiver

7, 8

8.064.640

11.283.998

8

0

120.000.000

18

100.938.115

41.708.863

Driftsomkostninger totalt

162.808.043

230.387.397

Driftsresultat

-30.284.931

-110.695.344

Nedskrivning af immaterielle aktiver
Andre driftsomkostninger

Finansindtægter og finansomkostninger
Andre renteindtægter

23

249.361

250.807

Andre finansielle indtægter

23

260.584.115

327.521

Andre renteomkostninger

23

588.533

3.172.198

Andre finansielle omkostninger

23

1.097.296

227.858

259.147.647

-2.821.729

228.862.717

-113.517.073

10.749.905

-24.948.234

Nettoresultat

218.112.812

-88.568.839

Årsresultat

218.112.812

-88.568.839

Finansielle poster totalt
Nettoresultat før skat
Skat af nettoresultat

14

Overførsler
Afsat til udbytte
Afsat til anden egenkapital
Afsat totalt

15

10.000.000

0

208.112.812

-88.568.839

218.112.812

-88.568.839
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Balance

Note

2020

2019

Note

AKTIVER

AKTIVER

Anlægsmidler

Fordringer

Immaterielle aktiver
Forsikring og udvikling
Øvrige immaterielle aktiver
Udskudt skattefordel

Kundefordringer
1.000.000

Andre kortsigtede fordringer

18.688.609

9.356.980

Fordringer totalt

18.406.415

29.156.320

37.761.690

39.513.300

2.592.462

8

666.667

7, 8
14

Immaterielle aktiver totalt
Anlægsaktiver

Bankindskud, kontanter o.l.
Likvide aktiver totalt

Maskiner og anlæg

7

1.842.652

Løsøre, inventar o.a. udstyr

7

6.354.443

9.310.538

8.197.095

11.903.000

385.719.617

445.918.337

Anlægsaktiver totalt

Aktiver totalt

3

2020

2019

10.094.033

27.893.911

432.777.789

56.746.750

3, 11

442.871.823

84.640.661

17

310.416.216

5.721.903

753.288.039

90.362.564

1.184.966.440

587.997.201

Finansielle anlægsmidler
Investeringer i datterselskaber

9, 19

Lån til virksomheder i samme koncern

9, 19

0

300.000

Finansielle anlægsmidler totalt

385.719.617

446.218.337

Anlægningsmidler totalt

431.678.402

497.634.637
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Balance

Note

2020

2019

EGENKAPITAL OG GÆLD

Note

2020

2019

6

EGENKAPITAL OG GÆLD

Indskudt egenkapital

Gæld
Anden langfristet gæld

Aktiekapital

15

98.273.600

68.272.000

Overkurs

15

150.617.280

150.617.280

Pensionsforpligtelser

1.658.845

3.036.840

Anden indskudt egenkapital

15

24.904.306

24.904.306

Øvrig langfristet gæld

5.144.970

4.590.300

273.795.186

243.793.586

Anden langfristet gæld totalt

6.803.815

7.627.140

172.088.462

-36.024.350

Leverandørgæld

11.328.789

14.341.380

172.088.462

-36.024.350

Skyldige offentlige afgifter

Indskudt egenkapital totalt
Optjent egenkapital
Anden egenkapital

Kortfristet gæld
15

Optjent egenkapital totalt

2.837.660

3.702.162

718.112.529

354.557.283

Kortfristet gæld totalt

732.278.978

372.600.825

Gæld totalt

739.082.793

380.227.965

1.184.966.440

587.997.201

Anden kortfristet gæld
Egenkapital totalt

15

445.883.648

207.769.236

3

Egenkapital og gæld totalt

22. april 2021
Oslo, Norge

John-Erik Karlsen
Bestyrelsesformand

Kaare M. Krane
Næstformand

Amund Skarholt
Bestyrelsesmedlem

Arne Ramberg
Bestyrelsesmedlem

Birte K. W. Sjule
Bestyrelsesmedlem

Kim R. Lisø
Koncernchef
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Pengestrøm
2020

2019

228.862.717

-113.517.073

Pengestrømme fra driftsaktiviteter
Resultat før skat
Indbetalt skat i perioden
Tab/gevinst ved salg af anlægsmidler
Ordinære afskrivninger

0

0

-258.486

202.223

8.064.640

11.283.998

Nedskrivning anlægsmidler

0

120.000.000

Ændring i kundefordringer

17.799.877

-1.896.777

Ændring i leverandørgæld

-3.012.592

2.535.224

Ændring i andre periodeafgrænsningsposter

-12.178.948

73.755.816

Nettopengestrøm fra driftsaktiviteter

239.277.209

92.363.411

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter
Indbetalinger ved salg af anlægsaktiver
Udbetalinger ved køb af anlægsaktiver og immaterielle aktiver
Kapitalindskud

350.000

805.360

-13.448.544

-65.146.501

0

-11.000.000

Ind-/udbetalinger ved udlån

48.514.046

0

Nettopengestrøm fra investeringsaktiviteter

35.415.502

-75.341.141

0

-16.320.000

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter
Udbetalinger af udbytte
Kapitaludvidelse

30.001.600

0

Nettopengestrøm fra finansieringsaktiviteter

30.001.600

-16.320.000

Nettoændring i kontanter og kontantækvivalenter
Beholdning af kontanter og kontantækvivalenter ved periodens begyndelse
Beholdning af kontanter og kontantækvivalenter ved periodens afslutning

304.694.311

702.270

5.721.903

5.019.633

310.416.214

5.721.903
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Note 1 - Regnskabsprincipper

Årsregnskaberne er aflagt i overensstemmelse med regnskabslovens bestemmelser og god
regnskabsskik.
Konsolideringsprincipper
Koncernregnskabet omfatter moderselskabet GK Gruppen AS og datterselskaberne Hammerfest
Kjøleservice AS, GK Inneklimat AB, Gunnar Karlsen Sverige AB med datterselskaberne GK Rör
AB, AB Täby Rör, US Rörteknik AB og Rörcompaniet AB, GK Danmark A/S med datterselskabet
Vagns VVS-Comfort A/S, GK Norge AS med datterselskaberne GK Norge Utleie AS, ML 33 Drift
AS, GK Sikkerhet AS, GK Rør AS, GK Elektro AS med datterselskabet GK Elektro Lillehammer
samt GK Inneklima AS med datterselskaberne Kitek AS, Norsk Teknisk Totalentreprenør AS,
EK Automasjon AS og GK Nord-Trøndelag AS, GK Konsern AS og GK Gruppen Eiendom AS
med datterselskaberne Fiolvegen 13 Tromsø AS og Fiolvegen Tromsø AS. Koncernregnskabet
udarbejdes efter ensartede principper, i og med at datterselskaberne følger de samme regnskabsprincipper som moderselskabet. Interne transaktioner, fordringer og gæld elimineres.
Ved køb af datterselskaber elimineres kostprisen på aktier i moderselskabet mod egenkapitalen
i datterselskabet på købstidspunktet. Forskellen mellem kostpris og netto bogført værdi på
købstidspunktet for aktiver i datterselskaberne tilskrives de aktiver, som merværdien er knyttet til,
inden for markedsværdien af disse aktiver. Den del af kostprisen, som ikke kan tilskrives specifikke
aktiver, repræsenterer goodwill. Goodwill afskrives lineært over en formodet økonomisk levetid.
Datterselskab
Datterselskaberne vurderes ud fra past equity-metoden i selskabsregnskabet. Investeringen er
vurderet til anskaffelsesomkostningerne for aktierne, medmindre en nedskrivning har været
nødvendig. Der er foretaget nedskrivning til den faktiske værdi, når et værditab skyldes årsager,
som ikke forventes at være afhjulpet inden for en overskuelig fremtid, og hvis det må anses for
at være nødvendigt ifølge god regnskabsskik. Nedskrivninger er tilbageført, når grundlaget for
nedskrivningen ikke længere er til stede.
Udbytte og andre udbetalinger er indtægtsført samme år, som de er afsat i datterselskabet. Hvis
udbyttet overstiger andelen af tilbageholdt resultat efter købet, repræsenterer den overskydende
del en tilbagebetaling af investeret kapital, og udbytte er fratrukket investeringens værdi i
balancen.

Tilknyttet selskab
Et tilknyttet selskab vurderes ud fra past equity-metoden i selskabsregnskabet og efter equitymetoden i koncernregnskabet. I selskabsregnskabet vurderes investeringen til anskaffelsesomkostningen for aktierne, med mindre det har været nødvendigt at nedskrive. I koncernregnskabet
vurderes investeringen til anskaffelsesomkostningen for aktierne justeret for andelen af resultatet
i ejerperioden. Der er foretaget nedskrivning til den faktiske værdi, når et værditab skyldes
årsager, som ikke kan forventes at være afhjulpet inden for en overskuelig fremtid. Nedskrivninger
er tilbageført, når grundlaget for nedskrivningen ikke længere er til stede.
Salgsindtægter
Indtægtsføring ved salg af varer foretages på leveringstidspunktet. Tjenester indtægtsføres i
takt med udførelsen.
Klassificering og vurdering af balanceposter
Likvide aktiver og kortfristet gæld omfatter poster, som forfalder til betaling inden for et år,
samt poster, der er knyttet til varekredsløbet. Øvrige poster er klassificeret som anlægsmidler/
langfristet gæld.
Likvide aktiver vurderes til anskaffelsesomkostninger eller faktisk værdi, afhængigt af hvad der
er lavest. Kortfristet gæld balanceføres til sin nominelle værdi pr. 31/12.
Anlægsmidler vurderes til anskaffelsesomkostningerne, men nedskrives til deres faktiske værdi,
hvis værditabet ikke forventes at være midlertidigt. Nedskrivninger tilbageføres, når grundlaget
for nedskrivningen ikke længere er til stede. Langfristet gæld balanceføres til sin nominelle
værdi pr. 31/12.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er opført i balancen til pålydende efter fradrag for hensættelse til forventet tab. Hensættelse til tab foretages på grundlag af individuelle vurderinger af
de enkelte fordringer. Derudover foretages der for øvrige kundefordringer en uspecificeret
hensættelse med henblik på at dække det formodede tab.
Valuta
Monetære poster i udenlandsk valuta er vurderet til kursen ved regnskabsårets afslutning.
Koncernregnskabet præsenteres i norske kroner. Balanceposter er omregnet til kursen pr. 31/12,
og resultatregnskabet er omregnet baseret på den årlige gennemsnitskurs.
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Varelager
Lager af indkøbte varer er værdisat til anskaffelsesomkostningerne efter FIFO-princippet eller
den faktiske værdi, afhængigt af hvad der er lavest. Egenproducerede varer, som er færdige og
under produktion, er vurderet til de fulde produktionsomkostninger. Der foretages nedskrivning
for forventelig ukurans.
Anlægskontrakter
Anlægskontrakter bogføres løbende. Det betyder, at bogføringen af indtægter sker i takt med,
at projekterne skrider frem. Bogføringen af indtægter svarer til projekternes fuldførelsesgrad.
Fuldførelsesgraden beregnes på grundlag af den udførte produktion. Den udførte produktion
måles ud fra de påløbne projektomkostninger, og færdiggørelsesgraden beregnes som forholdet
mellem påløbne projektomkostninger og projekternes estimerede samlede omkostninger.
Anlægsaktiver
Anlægsaktiver balanceføres og afskrives over aktivets forventede levetid. Direkte vedligeholdelse af driftsmidler omkostningsføres løbende under driftsomkostninger, mens udbedringer
eller forbedringer lægges til anlægsaktivets kostpris og afskrives i takt med driftsmidlet. Hvis
anlægsaktivets brugsværdi er et lavere beløb end den balanceførte værdi, nedskrives der til
brugsværdien. Brugsværdien er enten netto salgsværdi eller værdi ved brug, afhængigt af hvad
der er højest. Værdi i brug er den nuværende værdi af de fremtidige pengestrømme, som aktivet
vil generere. Leasingudgifter bogføres løbende under driftsomkostninger.
Leasing-/lejeaftaler
Anlægsaktiver finansieret med finansiel leasing aktiveres og afskrives over anlægsaktivets
resterende levetid. Gælden klassificeres som langfristet gæld og renteomkostningerne som
finansielle omkostninger. Lejeaftaler, som i henhold til god regnskabsskik ikke er at betragte
som finansiel leasing bogføres løbende.
Pensioner
Virksomheden har en indskudsbaseret pensionsordning, som reguleres af loven om pensionsindbetalinger fra arbejdsgiveren. Pensionsindskud bogføres direkte.
Et af datterselskaberne har en ydelsesbaseret pensionsordning. De ydelsesbaserede pensionsordninger vurderes til den nuværende værdi af de fremtidige pensionsydelser, der regnskabsmæssigt
betragtes som værende optjent på balancedagen. Pensionsmidler vurderes til deres faktiske værdi.

Ændringer i ydelsesbaserede pensionsforpligtelser, som skyldes ændringer i pensionsplaner,
fordeles over den formodede, gennemsnitlige resterende optjeningstid.
Den tidligere koncernchef har desuden en ydelsesbaseret pensionsordning, som er sikret med
bankindskud. Pensionsomkostningerne og pensionsforpligtelsen beregnes ud fra en lineær
optjening baseret på den forventede maksimumløn. Beregningen er baseret på en række
forudsætninger, herunder diskonto, fremtidig regulering af løn, pensioner og social sikring,
fremtidigt afkast på pensionsmidler samt aktuarmæssige forudsætning vedrørende dødelighed og
frivillig fratrædelse. Ændringer i forpligtelsen, som skyldes ændringer i pensionsplaner, fordeles
over den forventede resterende optjeningstid. Ændringer i forpligtelsen og pensionsmidlerne,
som skyldes ændringer og afvigelser i beregningsforudsætningerne (estimatændringer), fordeles
over den formodede, gennemsnitlige resterende optjeningstid, hvis afvigelserne ved årets start
overstiger 10 % af brutto pensionsforpligtelser og pensionsmidler, afhængigt af hvad der er størst.
Skat
Skatteudgiften i resultatopgørelsen omfatter både den skat, der skulle betales i perioden, og
ændring i udskudt skat. Udskudt skat er beregnet med 22 % (22 % i GK Danmark A/S med
datterselskaber samt 21,4 % i Gunnar Karlsen Sverige AB med datterselskaber) på grundlag af de
midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier samt skattemæssigt
underskud, som skal præsenteres i slutningen af regnskabsåret. Midlertidige forskelle, som øger
eller sænker skatten, og som medfører eller kan medføre tilbageførsel i samme periode, er
udlignet. Nettobeløbet for udskudt skattefordel balanceføres, såfremt det er sandsynligt, at den
kan udnyttes. Udskudt skat på overskud i forbindelse med opkøb af datterselskab udlignes ikke.
Opstilling af pengestrøm
Opstillingen af pengestrømmen er udarbejdet efter den indirekte metode. Kontanter og
kontantækvivalenter omfatter kontanter, bankindskud og andre kortfristede, likvide placeringer.
Brug af estimater
Udarbejdelsen af årsregnskabet i henhold til god regnskabsskik forudsætter, at ledelsen benytter
estimater og forudsætninger, som påvirker resultatopgørelsen og værdiansættelsen af aktiver
og gæld, samt oplysninger om usikre aktiver og forpligtelser på balancedagen. Betingede tab,
som er sandsynlige og kvantificerbare, bogføres løbende.
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Hændelser efter balancedagen
Aktiver og gæld, der er opført i balancen, kan være bogført baseret på antagelser og usikre
forhold. Hændelser efter balancedagen, som tilfører virksomheden ny information om forhold,
der var gældende på balancedagen, og som understøtter en fornyet vurdering af en post, der
vedrører et aktiv eller gæld, afspejles i årsregnskabet. Hændelser efter balancedagen præsenteres
i en separat note til årsregnskabet, hvis der er tale om væsentlige forhold.
Noter
Moderselskabet har meget begrænset aktivitet. Derfor er mange af oplysningerne i noterne
ikke aktuelle for moderselskabet. I de tilfælde, hvor oplysningerne i noterne kun er aktuelle for
koncernforhold, er dette præciseret, og i de tilfælde, hvor oplysningerne i noterne er aktuelle
for både moderselskabet og koncernen, er dette præciseret.

Note 3 - Anlægskontrakter
2020

Koncern
2019

Indtægtsført på igangværende projekter

7.458.169

7.722.391

Omkostninger i forbindelse med optjent indtægt

(tal i hele tusinder)

6.881.412

6.635.466

Nettobogført på igangværende projekter

576.757

1.086.925

Optjente, ikke-fakturerede indtægter på igangværende
anlægskontrakter inkluderet i kundefordringer

135.778

409.783

345.354

489.980

42.629

137.543

2020

Koncern
2019

Råvarer og indkøbte halvfabrikater

37.307

39.518

Totalt

37.307

39.518

Forskudsfaktureret produktion inkluderet i anden kortfristet
gæld
Resterende produktion i projekter med tab

Note 2 - Salgsindtægter

GK Gruppen AS har ingen igangværende anlægskontrakter.

2020

Koncern
2019

1.367.508

1.236.456

498.390

702.614

Sikkerhedstjenester

18.523

20.523

Ejendomsdrift

11.866

15.265

0

44.407

Ventilation*

4.137.465

4.316.543

Totalt

6.033.753

6.335.808

2020

Koncern
2019

3.763.941

4.025.605

593.687

562.393

Sverige

1.676.124

1.747.810

Totalt

6.033.753

6.335.808

(tal i hele tusinder)
Brancheområde
VVS-virksomhed
El-virksomhed

Totaltekniske tjenester

Note 4 - Varer
(tal i hele tusinder)

GK Gruppen AS har ingen beholdning i form af varelager.

*Ventilation omfatter også køling og bygningsautomation.
(tal i hele tusinder)
Land
Norge
Danmark
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Note 5 - Lønomkostninger, antal ansatte, godtgørelser, lån til ansatte
m.m.
2020

GK Guppen AS
2019

2020

Koncern
2019

41.243

44.018

1.868.532

1.879.389

Sociale afgifter

5.442

6.722

305.363

319.403

Pensionsomkostninger

1.698

2.854

117.117

112.894

(tal i hele tusinder)
Lønomkostninger
Lønninger

Andre ydelser
Totalt

5.422

3.800

60.518

81.722

53.805

57.395

2.351.530

2.393.409

37

38

3.010

3.199

Antal ansatte pr. 31/12
(tal i hele tusinder)
Koncernchef

Løn

Pensionsomkostninger

Anden godtgørelse

4.196

2.165

192

Koncernbestyrelse (udbetalt honorar)

1.250

Virksomheden har indgået en separat, indskudsbaseret pensionsordning med koncernchefen.
Koncernchefen er også med i den ordinære kollektive ordning. Derudover inkluderer kontrakten 12
måneders løn ved fratrædelse. Der er indgået aftaler om fratrædelsesordninger eller godtgørelser
for andre i koncernledelsen i GK Gruppen AS end det, der er angivet herover. Der er ikke givet
lån til koncernchefen eller koncernbestyrelsens medlemmer. Se note 6 for yderligere information
om den tidligere koncernchefs pensionsordning.
(tal i hele tusinder)
Moderselskab

Lovpligtig revision

Skatterådgivning

Anden bistand

535

0

371

Datterselskaber i Norge

3.587

0

600

Datterselskaber i udlandet

1.412

96

88

Moms er ikke inkluderet i revisionshonoraret.

Note 6 - Pension
Alle ansatte i GK Gruppen AS er med i virksomhedens indskudsbaserede pensionsordning, som
er underlagt loven om pensionsindskud fra arbejdsgiveren. Virksomhedens pensionsordninger
opfylder kravene i loven om obligatorisk arbejdsgiverbetalt pension.
En indskudsbaseret pensionsordning indebærer, at arbejdsgiveren indbetaler årlige indskud til
en kollektiv pensionsordning. Indskuddenes størrelse og afkastet på disse udgør pensionskapitalen. Når den ansatte når pensionsalderen, udbetales der årlige ydelser, som afhænger af
pensionskapitalens størrelse. Indskudsbaseret pensionsordning indebærer, at virksomheden ikke
afgiver noget løfte om en fremtidig pension af en vis størrelse, og der foretages derfor heller
ikke hensættelser til fremtidige udbetalinger. Indskudspensionen bogføres direkte.
Koncern
Antal ansatte, der er omfattet af pensionsordningen i 2020

3.079

Den tidligere koncernchef har en tillægspension ud over den generelle ordning. Denne tillægspension er ydelsesbaseret. Derudover er der en ydelsesordning i ML 33 Drift AS, men denne
ordning er under afvikling. Forpligtelserne og forudsætningerne for disse ordninger er angivet
herunder.
(tal i hele tusinder)
Lønomkostninger
Nuværende værdi af årets
pensionsoptjening
Renteomkostninger fra
pensionsforpligtelsen
Afkast på pensionsmidler

2020

GK Guppen AS
2019

2020

Koncern
2019

0

0

82

82

425

245

445

445

0

0

-37

-37

Administrationsomkostninger

0

0

47

47

Arbejdsgiverafgift

60

60

76

76

Resultatført aktuarmæssig
planafvigelse/
estimatændringer
Nettopensionsomkostninger

0

0

-19

-19

485

442

593

684
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(tal i hele tusinder)
Lønomkostninger
Optjente
pensionsforpligtelser pr.
31/12
Beregnede
pensionsforpligtelser pr.
31/12
Pensionsmidler
(til markedsværdi) pr. 31/12
Ikke resultatført virkning af
estimatafvigelse
Arbejdsgiverafgift
Netto pensionsmidler
(-)/-forpligtelser(+) totalt

2020

GK Guppen AS
2019

2020

Koncern
2019

22.220

22.041

23.156

22.977

22.220

22.041

23.156

22.977

(tal i hele tusinder)
GK Gruppen AS
Anskaffelsesomkostninger pr. 01/01

0

0

916

851

3.675

2.204

3.458

2.079

0

0

-3

-30

18.545.

19.837.

18.785.

20.076

16.886

16.800

16.886

16.800

18.545

19.837

18.785

19.846

1.659

3.037

1.899

3.277

1,70 %

2,30 %

1,70 %

2,60 %

1

1

2

2

Anlægsaktiver
totalt

4.333

94.853

2.448

0

2.448

0

-599

-599

Anskaffelsesomkostninger pr. 31/12

92.969

3.734

96.702

Akkumulerede afskrivninger pr. 31/12

86.615

1.891

88.506

Balanceført værdi pr. 31/12

6.354

1.843

8.197

Årets afskrivninger

5.405

658

6.063

258

0

258

Nettogevinst ved salg af driftsmidler

Pensionsforpligtelser i
balanceopgørelsen totalt

Løsøre, inventar,
Maskiner og
værktøj m.m. transportmidler
90.521

Tilgang af købte anlægsaktiver
Afgang af solgte anlægsaktiver/udrangering

Pensionsmidler på spærret
bankkonto totalt

Nettopensionsforpligtelse
i balanceopgørelsen

Note 7 - Anlægsaktiver

Økonomiske
forudsætninger:
Diskonto
Antal personer i
ordningerne

De aktuarmæssig forudsætninger er baseret på almindeligt anvendte forudsætninger inden for forsikring, hvad
angår demografiske faktorer og fratrædelse. Se note 5 om samlede pensionsomkostninger i 2020.
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(tal i hele tusinder)
Koncern
Anskaffelsesomkostninger pr. 01/01
Tilgang af købte anlægsaktiver

Grunde, bygninger
og anden ejendom

Maskiner og
transportmidler

Løsøre, inventar,
værktøj m.m.

Indretning af
lejede lokaler

Anlægsaktiver
totalt

45.731

264.044

149.245

49.944

508.964

6.877

16.664

6.464

2.385

32.390

Korrektion, valutaeffekter

0

1.097

826

-435

1.488

Afgang solgte anlægsaktiver

0

-140.886

-1.852

-300

-143.038

52.608

140.919

154.683

51.595

399.805

-

-

-

-

-

Akkumulerede afskrivninger pr. 31/12

-1.064

-115.240

-129.703

-26.316

-272.324

Balanceført værdi pr. 31/12

51.544

25.677

24.980

25.279

127.482

Anskaffelsesomkostninger pr. 31/12
Akkumulerede nedskrivninger pr. 31/12

Årets afskrivninger

779

33.567

13.361

4.976

52.684

Leasing- og lejeomkostninger

0

11.867

8.328

171.141

191.336

Nettogevinst(+)/-tab(-) ved salg af anlægsaktiver

0

3.174

159

0

3.333

641.569

68.224

12.284

Resterende afdrag på leje- og leasingkontrakter
pr. 31/12 2020 i nominelle værdier

Både moderselskabet og koncernen benytter lineære afskrivninger for alle anlægsaktiver. Den økonomiske levetid for anlægsaktiverne er beregnet til:
		
Bygninger og anden fast ejendom
25 år
Maskiner og transportmidler		
2-5 år
Løsøre, inventar, værktøj m.m.		
2-7 år
Indretning af lejede lokaler afskrives i lejeperioden.
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Note 8 - Immaterielle aktiver
(tal i hele tusinder)
GK Gruppen AS
Øvrige immaterielle aktiver
Anskaffelsesomkostninger pr. 01/01
Tilgang immaterielle aktiver
Afgang/udrangering immaterielle aktiver
Anskaffelsesomkostninger pr. 31/12
Akkumulerede afskrivninger pr. 31/12
Akkumulerede nedskrivninger pr. 31/12

Goodwill
Forskning og
udvikling

Øvrige imm.
aktiver

Totalt

1.000

129.357

130.357

0

11.000

11.000

0

0

0

1.000

140.357

141.357

333

1.668

2.001

0

120.000

120.000

Balanceført værdi pr. 31/12

667

18.689

19.356

Årets afskrivninger

333

1.668

2.002

(tal i hele tusinder)
Koncern
Anskaffelsesomkostninger pr. 01/01

Opkøb
i Norge

Opkøb
i Danmark

Opkøb
i Sverige

Koncerngoodwill
totalt

30.803

780

53.037

84.620

4.316

0

0

4.316

0

0

5.578

5.578

Tilgang immaterielle aktiver
Korrektion, valuta
Afgang/udrangering immaterielle aktiver

0

0

0

0

35.119

780

58.614

94.513

-23.522

-780

-38.539

-62.842

11.597

0

20.075

31.672

2.364

0

11.384

13.747

Anskaffelsesomkostninger pr. 31/12
Akkumulerede afskrivninger pr. 31/12
Balanceført værdi pr. 31/12
Årets afskrivninger

Licenser afskrives lineært over 7 år.
(tal i hele tusinder)
Koncern
Øvrige immaterielle aktiver
Anskaffelsesomkostninger pr. 01/01
Tilgang immaterielle aktiver
Korrektion, valuta
Afgang/udrangering immaterielle aktiver
Anskaffelsesomkostninger pr. 31/12
Akkumulerede afskrivninger pr. 31/12
Akkumulerede nedskrivninger pr. 31/12
Balanceført værdi pr. 31/12

Forskning og
udvikling

Øvrige imm.
aktiver

Totalt

1.501.

129.357

130.858

0

16.062

16.062

0

0

0

1.554

145.419

146.920

825

1.668

2.494

53

0

120.000

120.000

729

23.750

24.427

Goodwill afskrives lineært over 2-10 år.
Der er goodwill knyttet til opkøbet af GK Elektro Lillehammer AS, som er afskrevet med 10 år. Afskrivningstid
over 5 år er baseret på en forventning om positive pengestrømme i mere end 5 år, fordi virksomheden er godt
etableret i området og er en selvstændig enhed i koncernen.

Goodwill specificeret pr. virksomhedskøb
(tal i hele tusinder)
Selskab
Grenland Rør AS
Varme og Sanitærservice AS
Andersen's Rør AS
GK Elektro Lillehammer AS
ML 33 Drift AS

Årets afskrivninger
Årets nedskrivninger

463

1.668

2.132

0

0

-

Licenser afskrives lineært over 7 år. Forskning og udvikling afskrives over 2-3 år.
Immaterielle aktiver relateres til ERP-projekter, strategiprojektet G-Kraft samt licenser.

Anvendia Elektro AS

Goodwill på
opkøbstidspunktet

Balanceført
i koncern

3.618

8

2.592

233

608

61

11.166

6.700

-406

-102

617

185

Entek Harstad AS

2.300

843

AET - Arbeidsmiljø og energiteknikk

4.316

3.669

65.025

20.075

GK Rör AB
Balanceført værdi pr. 31/12

31.672
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Note 9 - Datterselskaber

Note 11 - Fordringer med forfald om mere
end et år

GK Gruppen AS
Bogført
værdi

Stemme-/
ejerandel %

Egenkapital
2020

Resultat
2020

2008

Forretningskontor
Oslo

515

100

546

2

GK Danmark A/S (konsern)

2005

Odense

143.505

100

38.454

7.070

Gunnar Karlsen Sverige AB (konsern)

2002

Malmø

29.531

100

181.563

9.563

GK Inneklimat AB

1998

Malmø

2.562

100

5.109

95

GK Norge AS (konsern)

2015

Oslo

189.606

100

24.864

74.654

GK Gruppen Eiendom AS

2017

Oslo

20.000

50

39.484

146

(tal i hele tusinder)
Virksomhedsnavn
Hammerfest Kjøleservice AS

Anskaffelsestidspunkt

Balanceført værdi pr. 31/12

2020

Koncern
2019

682

401

(tal i hele tusinder)
Andre fordringer (depositum)

385.719

Aktierne i GK Sikkerhet AS er efter vedtaget beslutning solgt 1/1 2021.

Note 10 - Aktier og andele i andre virksomheder m.m.

Note 12 - Garantier, gæld stiftet mod pant
m.m.

Koncern
(tal i hele tusinder)
Anlægsmidler
Andele Elvira Del Sol
Aktier Piscada AS
Aktier Fynske Forskerpark
Andre langsigtede aktier
Balanceført værdi pr. 31/12

Anskaffelsesomkostninger

Balanceført værdi

250

100

Markedsværdi
0

13.000

13.000

13.000

141

141

0

269

269

269

13.660

13.510

13.269

138

61

29

Likvide aktiver
Andre markedsbaserede aktier

Koncernen har ved GK Gruppen AS indgået en fælles kreditramme
med Danske Bank ASA på TNOK 226.900. Derudover er der en kredit
på TNOK 50.000. Pr. 31/12 2020 er kreditten i koncernkontoordningen uudnyttet. Som sikkerhed for kreditrammen stilles til enhver
tid pålydende af kundefordringer i GK Gruppen AS og de norske
datterselskaber op til maksimalt TNOK 420.000 pr. sikkerhedsstillende
selskab. Derudover stilles varelageret, begrænset til maksimalt TNOK
420.000, hos GK Inneklima AS, GK Rør AS og GK Elektro AS, samt
motorkøretøjer og anlægsmaskiner, begrænset til maksimalt TNOK
420.000, i de samme selskaber som sikkerhed. Derudover er aktierne
i GK Inneklima AS stillet som pant.
Entreprenørgarantier i koncernen, som ikke er bogført, er
TNOK 743.128.

45

BEMÆRKNINGER TIL ÅRSREGNSKABERNE

Note 13 - Mellemværender med selskaber i samme koncern m.m.

Note 14 - Skat

(tal i hele tusinder)
GK Gruppen AS
Virksomheder i samme koncern

2020

Kundefordringer
2019

10.007

38.807

Totalt

10.007

38.807

(tal i hele tusinder)
GK Gruppen AS
Virksomheder i samme koncern

2020

Andre fordringer
2019

422.261

50.161

Totalt

422.261

50.161

(tal i hele tusinder)
GK Gruppen AS
Virksomheder i samme koncern

2020

Leverandørgæld
2019

1.216

1.331

Totalt

1.216

1.331

2020

GK Guppen AS
2019

2020

Koncern
2019

0

0

3.632

16.552

Ændring i udskudt skat

10.750

-24.947

18.311

-59.037

Effekt af koncernbidrag

0

-1

0

0

Korrektion tidligere års
hensættelse

0

0

0

-8

10.750

-24.947

21.943

-42.493

-113.517

88.322

-215.952

-260.081

119

16.284

22.571

0

110.606

0

0

Modtaget koncernbidrag

80.081

0

0

0

Ændring midlertidige
forskelle

-11.945

0

87.838

225.523

Anvendelse af fremførbart
underskud

(tal i hele tusinder)

Årets skatteomkostninger er fordelt på:
Betalbar skat

Skatteomkostninger
totalt

Beregning af årets skattegrundlag og forfalden skat:
Resultat før skat
Permanente forskelle inkl.
koncernbidrag og udbytte
Afgivet koncernbidrag

(tal i hele tusinder)
GK Gruppen AS
Virksomheder i samme koncern
Totalt

2020

Anden kortfristet gæld
2019

673.094

296.832

673.094

296.832

228.863

-36.918

2.792

-170.934

-2.020

Årets skattegrundlag

0

0

16.510

30.122

Beregnet betalbar skat,
22 %

0

0

3.692

416

46

BEMÆRKNINGER TIL ÅRSREGNSKABERNE

Forfalden skat i balancen præsenteres som følger:
(tal i hele tusinder)
Forklaring af, hvorfor årets skatteomkostninger ikke udgør
22 % af resultat før skat:
22 % skat af resultat før skat

2020

GK Gruppen AS
2019

2020

Koncern
2019

50.350

57

18.331

-47.509

-57.218

54

3.583

4.966

Afvigelse på grund af 16 % skat på Svalbard i GK Inneklima AS

0

0

30

59

For meget/lidt afsat tidligere år

0

0

0

-8

22 % skat af permanente forskelle

Koncernbidrag med skatteeffekt

17.618

0

0

0

Beregnede skatteomkostninger

10.750

111

21.943

-42.493

2020

2019

GK.Gruppen AS
Ændring

2020

2019

Koncern
Ændring

Anlægsmidler

-81.106

-92.322

11.216

-91.844

-83.558

-8.286

Likvide aktiver

0

0

0

496.646

581.633

-84.987

Gevinst- og tabskonto

0

0

0

1.854

2.318

-464

-2.308

-3.037

729

-68.082

-227.362

159.280

0

0

0

110.600

117.571

-6.971

-251

-37.170

36.919

-136.723

-187.901

51.178

Totalt

-83.666

-132.529

48.863

312.450

202.701

109.750

Udskudt skat (22 %)

-18.406

-29.156

68.739

44.594

Netto udskudt skat i balancen

-18.406

-29.156

68.739

44.594

(tal i hele tusinder)
Specifikation af grundlag for udskudt skat:
Forskelle, der udlignes:

Andre hensættelser/gæld
Forskelle, som ikke er inkluderet i udskudt skat/skattefordel
Fremførbart underskud
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Note 15 - Egenkapital
(tal i hele tusinder)
GK Gruppen AS
Egenkapital pr. 01/01
Kapitaludvidelse

Aktiekapital

Overkurs

Anden indskudt
egenkapital

Anden
egenkapital

Egenkapital
totalt

68.272

150.617

24.904

-36.024

207.769

-10.000

-10.000

30.002

30.002

Udbytte
Årets resultat
Egenkapital pr. 31/12

98.274

Kapitaludvidelse

163.928

(hele kroner)

Aktiekapital

Overkurs

Anden indskudt
egenkapital

Anden
egenkapital

Minoritet

Egenkapital
totalt

68.272

150.617

24.904

-18.302

19.732

245.224
30.002

30.002

Ordinært udbytte

66.305

Valutaforskel

Resultat pr. aktie

-10.000

-10.000

Årets resultat
Egenkapital pr. 31/12

218.113
445.883

24.904

Resultat pr. aktie
(tal i hele tusinder)
Koncern
Egenkapital pr. 01/01

218.113
172.089

150.617

73

66.378

19.805

349.184

17.581

17.581
98.274

150.617

24.904

128.376

(hele kroner)

55.584
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Note 16 - Aktiekapital og aktionærinformation

Note 18 - Nærtstående parter

(tal i hele tusinder)
GK Gruppen AS
Aktiekapitalen består av:

Antal

Pålydende
(hele kroner)

Balanceført

Ordinære aksjer

2.720

36.130

98.274

Totalt

98.274

Ejerstruktue
Oversigt over aktionærer
i GK Gruppen AS pr. 31/12.
John-Erik Karlsen Invest AS

Datterselskabet GK Inneklima AS udlejer personale og udlåner penge til andre selskaber i
koncernen. Datterselskabet GK Norge AS leverer tjenester knyttet til marked, it, regnskab, HR
og faglig støtte til egne datterselskaber på markedsvilkår.
(tal i hele tusinder)
Moderselskabet transaktioner med koncernselskaber 2020
GK Gruppen AS' indtægter fra administrationstjenester

2020
132.265

GK Gruppen AS' renteindtægter
GK Gruppen AS' renteomkostninger

Ordinære
aktier

Totalt

Ejerandel

Stemmeandel

1.220

1.220

44,85 %

44,85 %

CJK Invest AS

500

500

18,38 %

18,38 %

EKK Holding AS

500

500

18,38 %

18,38 %

Kristine Holding II AS

500

500

18,38 %

18,38 %

2.720

2.720

100 %

100 %

Totalt antal aktier, ejer- og
stemmeandel

Note 17 - Bundne midler
I koncernen udgør bundne skattemidler TNOK 59.724 og andre bundne midler TNOK 16.886
pr. 31/12.
Se note 6 vedrørende andre bundne midler.

156
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Der er indkøbt konsulenttjenester inden for ejendomsudvikling for TNOK 1.316 eks. moms fra
bestyrelsesmedlemmer i GK Gruppen AS.

Note 19 - Tilknyttet selskab
(tal i hele tusinder)
Koncern
Kostpris
Akkumuleret resultatandel og valutajusteringer pr. 01/01.

BKØ I/S

Totalt

1.407

1.407

-894

-894

Modtaget udbytte

0

0

Effekt af valutakursændring

0

0

Andre værdireguleringer

0

0

38

38

Bogført værdi pr. 31/12

551

551

Andel af egenkapitalen pr. 31/12.

551

551

Årets resultatandel
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Note 20 - Hændelser efter balancedagen
I marts 2020 blev Norge ramt af COViD-19-udbruddet. Hændelsen har påvirket både drift og
rentabilitet i 2020 som følge af myndighedernes omfattende retningslinjer og tiltag i form af
reduceret arbejdsmængde og hjemsendelser. Virksomheden foretager en omhyggelig opfølgning
på COVID-19-pandemien og foretager omkostningsbesparende tiltag for at sikre det mindst
mulige tab. Det forventes ikke, at tiltagene for 2021 vil have indvirkning på aflæggelsen af
årsregnskabet pr. 31/12 2020.

Note 21 - Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Der er bevilget eller modtaget offentligt tilskud til forsknings- og udviklingsaktiviteter i koncernen
i 2020, som beløber sig til TNOK 321 for GK Inneklima AS og TNOK 251 for GK Gruppen AS.
Der er ansøgt om yderligere SkatteFunn-midler for omkostninger, der er påløbet i 2020 for
GK Inneklima AS.

Note 22 – Betingede udfald
Selskaber i koncernen er som følge af den ordinære virksomhed involveret i retstvister og
sagsbehandling vedrørende omtvistede krav.
Kravene er vurderet i overensstemmelse med norsk regnskabsstandard om betingede udfald.
Det vurderes som usandsynligt, at de fremsatte krav vil indebære væsentlige udbetalinger af
erstatning. Som følge deraf er der ikke foretaget særlige hensættelser til sådanne forhold i
regnskabet.
GK Gruppen AS har en igangværende tvist med en it-leverandør, som gælder en leverance, der
fandt sted før 2020.
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Note 23 - Finansposter
2020

GK Gruppen AS
2019

2020

Koncern
2019

259.883

0

0

0

Indtægter fra investering i anden virksomhed i samme koncern

0

3

0

0

Udbytte fra aktier

0

0

0

0
25

(tal i hele tusinder)
Specifikation af finansielle poster:
Finansielle indtægter
Indtægter fra investering i datterselskab

Indtægter fra investeringer i tilknyttet selskab
Renteindtægter fra virksomheder i samme koncern
Andre renteindtægter
Andre finansielle indtægter
Værdiforøgelse markedsbaserede likvide aktiver
Totalt

0

0

104

156

0

0

0

94

251

101

529

701

324

3.678

898

0

0

0

6

260.833

578

3.883

1.457

0

Finansielle omkostninger
Værditab for markedsbaserede likvide aktiver

0

0

1

Renteudgifter til virksomheder i samme koncern

0

1.613

0

0

589

1.559

1.763

3 302

Andre renteomkostninger
Andre finansielle omkostninger

1.097

228

2.464

827

Totalt

1.686

3.400

4.228

4.129

259.148

-2.822

-344

-2.671

Netto finansposter

Fuldstændigt koncernregnskab kan udleveres på virksomhedens hovedkontor på Ryenstubben 12 i Oslo.
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EJERSTYRING OG VIRKSOMHEDSLEDELSE

Ejerstyring og virksomhedsledelse
GK Gruppens principper for ejerstyring og selskabsledelse blev
vedtaget af koncernbestyrelsen 31. august 2020.

Formål

Solid virksomhedsstyring er afgørende for virksomhedens
værdiskabelse, pålidelighed og omdømme.
GK Gruppen AS er en familieejet, international koncern. Vi
sætter en ære i at være en ansvarlig virksomhed, som tager
både kunder, ansatte og samfundet alvorligt, og vi vælger
derfor at udøve vores virksomhedsstyring i tråd med norske
og internationale principper om god ejerstyring og virksomhedsledelse. Vi er åbne i vores kommunikation, og på mange
områder går vi længere, end loven kræver.
GK Gruppen har et sæt virksomhedsdokumenter med principper for, hvordan virksomheden skal drives. De gælder for alle
enheder i GK Gruppen og er godkendt af koncernbestyrelsen.
Ud over disse virksomhedsdokumenter publicerer vi hvert år
en års- og bæredygtighedsrapport, som dokumenterer vores
aktiviteter og resultater og viser, hvordan vi arbejder med
miljø, hvordan vi tager socialt og samfundsmæssigt ansvar,
og hvordan vi driver vores virksomhed.
GK Gruppens ejerstyring og virksomhedsledelse er baseret på
vores adfærdskodeks (code of conduct), etiske retningslinjer
og værdigrundlag og skal bidrage til, at virksomheden når sine
mål, indfrier sine ambitioner og realiserer vores mission om
at bygge bæredygtige samfund for kommende generationer.
Derudover følger vi den norske lov om aktieselskaber
(“aksjeloven”) og øvrig skandinavisk lovgivning.

Ansvar

Det er koncernbestyrelsen, der vedtager GK Gruppens principper for ejerstyring og selskabsledelse i GK.

Principper for ejerstyring og selskabsledelse

Formålet med principper for ejerstyring og selskabsledelse i
koncernen GK Gruppen er at klarlægge rollefordelingen mellem
aktionærer, generalforsamling, bestyrelser og daglig ledelse
ud over det, der følger af lovgivningen i det enkelte land, hvor
GK Gruppen driver virksomhed.
Al virksomhed i GK Gruppen skal være baseret på åbent
samspil og samhørighed mellem koncernens aktionærer,
bestyrelserne i de forskellige selskaber i koncernen, ledelsen
og de ansatte samt over for kunder, leverandører, samarbejdspartnere, offentlige myndigheder og samfundet generelt.

Koncernstruktur

GK Gruppen AS er et norsk aktieselskab, som er moderselskab
for nationale datterselskaber i Norge, Sverige og Danmark.
Lokale datterselskaber konsolideres i de nationale datterselskaber eller i GK Gruppen.

Bestyrelsessammensætning

Koncernbestyrelsen er ansvarlig for selskabets virksomhed. I
henhold til selskabets vedtægter skal bestyrelsen i GK Gruppen
bestå af 3-5 personer.
Koncernchefen kan ikke være medlem af koncernbestyrelsen,
og målet er, at mere end halvdelen af medlemmerne i koncernbestyrelsen er uafhængige.

Bestyrelsesmedlemmer til koncernbestyrelsen vælges normalt
for to år ad gangen. Begge køn skal være repræsenteret i
bestyrelsen, og GK Gruppen har en målsætning om, at mindst
40 procent af bestyrelsesmedlemmerne skal være kvinder.
Koncernbestyrelsen har defineret instrukser for sit arbejde og
den daglige ledelse af GK Gruppen (instruks til koncernchef).

Datterselskaber

Det er koncernchefen, der indkalder til generalforsamling i
direkte ejede datterselskaber. Den daglige leder/administrerende direktør i direkte ejede datterselskaber indkalder til
generalforsamling i lokalt ejede datterselskaber.
De punkter, der skal behandles af generalforsamlingen i direkte
ejede datterselskaber, og som er af usædvanlig eller væsentlig
art, skal behandles af koncernbestyrelsen i forvejen.
Bestyrelsen i direkte ejede datterselskaber skal bestå af
koncernchef som bestyrelsesformand og en eller flere
repræsentanter fra koncernledelsen som bestyrelsesmedlemmer. Medarbejderrepræsentanter vælges ind i bestyrelsen,
hvis dette enten er lovpligtigt eller er aftalt med repræsentanter for medarbejderne. Den administrerende direktør for
datterselskabet kan normalt ikke være medlem af bestyrelsen
i sit eget selskab.
Den administrerende direktør i direkte ejede datterselskaber
vælger bestyrelse i lokalt ejede datterselskaber i samråd med
koncernchefen. Medarbejderrepræsentanter vælges ind i
bestyrelsen, hvis dette enten er lovpligtigt eller er aftalt med
repræsentanter for medarbejderne.
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GK og bæredygtighed
På verdensplan står bygge- og anlægsbranchen for 40 % af alt
energiforbrug og drivhusgasudledning, og det kan ikke blive
ved. Hos GK er vi optaget af, at vi skal starte med os selv og
skal gå foran som et godt eksempel. Det er en forpligtelse, der
har konsekvenser for vores handlinger og for de produkter og
tjenester, vi leverer.
Som en stor skandinavisk virksomhed har GK et ansvar for
at bidrage. Vi er på mange måder allerede et grønt selskab.
Energieffektivisering, indeklima og smarte løsninger til
bygninger er en del af vores DNA. Men vi kan gøre endnu
mere. Vi skal selv blive mere bæredygtige, og vi skal ikke mindst
fungere som en pådriver for, at vores leverandører og kunder
også bliver endnu mere bæredygtige. Vores overordnede
miljømål understreger denne forpligtelse. Inden 2030 skal vi
opnå 50 procent reduktion i egne udledninger, og inden 2035
skal halvdelen af vores kundeportefølje være klimaneutral.
GK har det, der skal til for at være pådriver for en mere
bæredygtig byggebranche. Vi har kompetencen og størrelsen,
ambitionerne og evnen til at skabe reelle forandringer i vores
egen virksomhed, i branchen og i samfundet i øvrigt. Vi skal
stræbe efter at tage langsigtede miljøvalg frem for kortsigtet

gevinst og gå i front for en bæredygtig fremtid til kommende
generationer.
GK rapporterer årligt om bæredygtighed. I denne rapport,
som er GK’s anden bæredygtighedsrapport, beskriver vi
vores vej mod bæredygtighed, vores mål og KPI’er samt vores
vurdering af den fremdrift, vi har opnået i det forgangne år.
GK bruger Nasdaqs ESG-guide som ramme for rapporteringen.
Den består af i alt 30 indikatorer, og rapporteringen kræver
en betydelig dataindsamling og beregning af effekter. Store
dele af organisationen har været engageret i at kortlægge og
fremskaffe nødvendig data og informationer i forbindelse med
rapporteringsarbejdet.
I årets rapport har vi valgt at strukturere indholdet lidt
anderledes end sidste år, men der henvises løbende til relevante
ESG-indikatorer, og i slutningen af hvert kapitel er der en
opsummering, der sammenstiller mål, resultater og tiltag for
hvert af områderne.
Har du spørgsmål til vores bæredygtighedsrapport og indholdet
i den, kan du kontakte koncerndirektør for kommunikation og
bæredygtighed Guro Steine på guro.steine@gk.no.
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Bæredygtighedsmålene
og GK
FN’s verdensmål (Sustainable Development Goals, SDG) er en global, fælles arbejdsplan for at
udrydde fattigdom, bekæmpe ulighed og stoppe klimaforandringerne inden 2030. Bæredygtig
udvikling handler om at tage vare på behovene hos mennesker, der lever i dag, uden at ødelægge
fremtidige generationers muligheder for at få dækket deres behov. Bæredygtighedsmålene
afspejler de tre dimensioner i bæredygtig udvikling: klima og miljø, økonomi og sociale forhold.
FN’s verdensmål består af 17 mål og 169 delmål. Målene fungerer som en fælles global retning
for lande, erhvervsliv og civilsamfund, og de er udviklet med input fra hele verden. Bæredygtighedsmålene forventes at generere 12 trillioner USD i nye markedsmuligheder inden 2030.
Ved at identificere og reducere risici for mennesker og miljø gennem udvikling af nye produkter
og tjenester kan fremtidsorienterede selskaber differentiere sig fra konkurrenterne og bidrage
til et bæredygtigt erhvervsliv.

GK’s ARBEJDE MED BÆREDYGTIGHEDSMÅLENE I 2020
GK har det sidste år påbegyndt en øget satsning på bæredygtighed, der også inkluderer,
hvordan vi kan bidrage til, at de 17 bæredygtighedsmål nås inden 2030. Selskabet har taget
flere initiativer for at følge op på skærpede standarder i EU og forbedre eget arbejde for at
fremme menneskerettigheder, arbejderrettigheder, miljø og antikorruption. Det er i sig selv er
et vigtigt bidrag til bæredygtighedsmålene.
I 2020 lancerede FN i samarbejde med B Lab en pilotversion af det digitale værktøj SDG Action
Manager. Løsningen hjælper selskaber, der ønsker at identificere, hvilke af bæredygtighedsmålene
der berører dem, og de kan være med at bidrage til. GK har brugt dette værktøj for at definere
relevante mål, som vi derefter har benyttet til at skærpe selskabets indsats.
SDG Action Manager benyttes også til at måle fremdriften på bæredygtighedsmålene fra år til
år. Resultaterne leveres og kommunikeres på årlig basis til UN Global Compact via løsningen.
Gennem åben og transparent måling og rapportering kan interessenter følge med i GK’s bidrag.
Måling og rapportering om bæredygtighedsmålene er et vigtigt strategisk værktøj, der kan
bidrage til innovation, grønnere forretningsudvikling og bedre beslutninger i GK. Samtidig er
det vigtig at sprede viden om målene til interne interessenter og få alle ansatte med på rejsen.
Arbejdet med SDG Action Manager i 2020 har bidraget til, at der nu er involveret flere interne
ressourcer i arbejdet.
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OM KORTLÆGNINGEN AF RELEVANS OG FREMDRIFT I
ARBEJDET MED BÆREDYGTIGHEDSMÅLENE
I løbet af 2020 er der gennemført en intern proces ledet af eksterne fagkonsulenter for at
identificere og prioritere, hvilke bæredygtighedsmål GK skal og kan bidrage til. I analysearbejdet
er der anvendt metoder fra GRI og UNGC: Business Reporting on the SDGs – Integrating the SDGs
into corporate reporting: A practical Guide som supplement til værktøjet SDG Action Manager.
I denne proces har der været involveret en række interne interessenter. Der er gennemført
workshops, hvor ansatte har fået indsigt og oplæring i bæredygtighedsmålene, og hvad de står
for. Relevante personer i koncernledelsen har fået indføring i baseline-øvelsen i SDG Action
Manager, der viser, hvilke bæredygtighedsmål selskabet bør forholde sig til. Baseline-øvelsen
afdækkede, hvor GK kan bidrage mest og bedst. Derudover gav øvelsen svar på, hvilke konkrete
bæredygtighedsmål der er mest relevante for selskabet.
GK er i dag i fase 2 af FN’s metodik for integration og rapportering om bæredygtighedsmålene
som vist herover. Formålet med denne fase er at sætte mål og starte indsamling og analyser af
data om selskabets bidrag til de aktuelle mål. Det er sket i særskilte workshops, hvor delmålene
for hvert af de aktuelle bæredygtighedsmål blev analyseret op mod selskabets eksisterende
dataindsamling og rapporteringspraksis.

GK’s BIDRAG TIL BÆREDYGTIGHEDSMÅLENE
Baseline-analysen afdækkede, hvilke bæredygtighedsmål der er centrale for GK’s virksomhed,
enten fordi selskabet kan bidrage positivt til realisering af mål og delmål. Eller fordi selskabets
virksomhed kan have negativ påvirkning på muligheden for at nå målet, og vi derfor må have
en bevidsthed om, hvordan selskabet kan mindske den negative påvirkning.
I følge SDG Action Manager og i overensstemmelse med selskabets egne analyser er følgende
mål og tilhørende delmål de mest relevante for GK at arbejde aktivt med fremover:

3.3
Report and
implement change

3.2
Consider
data users’
information
needs

3.1
Consider
general
features
of good
practice when
reporting on
the SDGs

1.1
Understand the SDGs
and their targets

1.2
Conduct
principled
prioritization
of SDG
targets



Step 3
Report, integrate and
implement change

Step 1
Define priority
SDG targets
1.3
Define your
SDG-related
report content

Step 2
Measure and analyze

2.3
Collect and
anlayze data

2.1
Set business
objectives
2.2
Select appropriate
disclosures

Figur 1: Fremgangsmåde til en SDG-analyse, som beskrevet i Business Reporting on the SDGs –
Integrating the SDGs into Corporate Reporting: A Practical Guide.
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FN’s bæredygtighedsmål 5
Opnå ligestilling og styrke kvinders position
Delmål 5.5
Kvinder skal sikres fuld og effektiv deltagelse og lige
muligheder for lederskab på alle niveauer i beslutningsprocesser inden for politik, økonomi og det offentlige liv

RISICI OG MULIGHEDER FOR GK
KNYTTET TIL DETTE MÅL
ɠ Risiko for fortsat lav kvindeandel i branchen og i
selskabet.
ɠ Risiko for diskriminering af kvinder i arbejdslivet.
ɠ Risiko knyttet til sproglig jargon og mandsdomineret
kultur.
ɠ Risiko knyttet til ledelse og onboarding af kvinder
i GK.
ɠ Risiko knyttet til bevidsthed og modenhed
på området.
ɠ Ligestilling og øget kvindeandel er løftet til
strategisk niveau i selskabet.
ɠ Positiv motivation internt for at forsøge at tiltrække
flere kvinder.
ɠ Aktiv deltagelse i det norske Ingeborg-netværk
for at tage en position i forhold til at videreudvikle
ligestilling i rørbranchen.
Se relevante rapporteringsindikatorer
for yderligere information:
S2, S4, S6, G1, G2
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FN’s bæredygtighedsmål 7
Sikre adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne
energi til en overkommelig pris for alle
Delmål 7.1
Inden 2030 skal der sikres universel adgang
til pålidelig og moderne energiforsyning til en
overkommelig pris
Delmål 7.3
Inden 2030 skal den globale hastighed for
forbedring af energieffektiviteten fordobles

RISICI OG MULIGHEDER FOR GK
KNYTTET TIL DETTE MÅL
ɠ Risiko for, at enkelte tjenester medfører unødige
udledninger af klimagasser, affald og kemikalier.
ɠ Risiko ved ufuldstændigt datagrundlag for
selskabets klimaregnskab.
ɠ Muligheder ved at tilbyde energieffektive produkter
og tjenester.
ɠ Muligheder gennem ny teknologi som
cloudbaseret driftsovervågning, der kan bidrage til
energieffektivisering i bygninger.
ɠ Muligheder for at bidrage gennem
miljødeklarationer af tekniske installationer.
Se relevante rapporteringsindikatorer for
yderligere information:
E1, E2, E3, E4, E5, E10
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FN’s bæredygtighedsmål 8
Fremme varig, inkluderende og bæredygtig
økonomisk vækst, fuld beskæftigelse og anstændigt
arbejde for alle
Delmål 8.2
Der skal opnås højere økonomisk produktivitet gennem
diversificering, teknologisk opgradering og innovation,
blandt andet gennem fokus på høj værditilførsel og
arbejdskraftintensive sektorer
Delmål 8.5
Inden 2030 skal der opnås fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle kvinder og mænd,
herunder også unge og personer med handicap, og med
lige løn for arbejde af samme værdi
Delmål 8.6
Inden 2020 skal andelen af unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse væsentligt reduceres
Delmål 8.7
Der skal træffes øjeblikkelige og effektive foranstaltninger for at udrydde tvangsarbejde, moderne slaveri
og menneskehandel og for at sikre forbud mod og afskaffelse af de værste former for børnearbejde, herunder
rekruttering og anvendelse af børnesoldater, og for at
udrydde børnearbejde i alle dens former inden 2025

RISICI OG MULIGHEDER FOR GK
KNYTTET TIL DETTE MÅL
ɠ Bygge og anlæg er en højrisikobranche, når det
gælder sikkerhedsbrud og skader på arbejdspladsen.
ɠ Bygge- og anlægsbranchen har høj risiko for
kritisable arbejdsforhold blandt indlejede ressourcer
og underentreprenører.
ɠ Risiko for tvangs- og børnearbejde i værdikæden.
ɠ Tekniske komponenter har ofte komplekse
værdikæder med risiko for brud på
menneskerettigheder og skadelig miljøpåvirkning i
forbindelse med udvinding og forædling af råvarer.
ɠ Muligheder for at inkludere unge på
arbejdsmarkedet, sørge for faste og trygge jobs,
bane vej for flere kvinder i arbejde og reducere
uformelt og sort arbejde.
ɠ Mulighed til at bidrag positivt gennem krav til vores
leverandører i form af vores adfærdskodeks.
ɠ GK fremmer teknisk innovation og stiller krav til
reduktion af udledninger i værdikæden blandt andet
ved at arbejde med miljødeklarationer.
Se relevante rapporteringsindikatorer for
yderligere information:
S8, S9, S10, G5, G6

Delmål 8.8
Arbejdstagernes rettigheder skal beskyttes og et
sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere skal
fremmes, herunder for migrantarbejdere, især kvindelige
migranter, og dem i usikre beskæftigelsesforhold
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Interessentdialog i GK
Der er i 2020 gennemført systematisk interessentdialog internt
i selskabet som en del af arbejdet med selskabets bæredygtighedsrapportering. Der er ikke gennemført systematisk
interessentdialog eksternt i henhold til GRI eller andre rammer
i 2020. I forbindelse med produktion af denne rapport er
udvalgte kunder og leverandører blevet interviewet som
bidrag til indholdsproduktionen. De har fået anledning til at
komme med både positive og negative tilbagemeldinger til
GK’s bæredygtighedsarbejde.
GK ønsker at lytte til sine interessenter og være i aktiv dialog
med samfundet omkring os. Vi er daglig i kontakt med vores
primære interessenter som ejere, medarbejdere, kunder og
leverandører.
Ansvarlighed opbygger tillid
GK kommunikerer forventningerne til bæredygtighed og
samfundsansvar over for vores interessenter ved hjælp af
dokumenter, der beskriver principperne for, hvordan virksomheden skal drives. De gælder for alle koncernens enheder og
er godkendt af koncernbestyrelsen. Alle, der arbejder for GK,
skal følge vores adfærdskodeks, vores etiske retningslinjer
og vores værdigrundlag, som altid er tilgængeligt på vores
websider. Leverandører og underentreprenører skal derudover
følge vores adfærdskodeks for leverandører/Supplier Code
of Conduct. Kundekontakt sker bl.a. via vores Kundeportal,
hvor kunden har adgang til dokumentation og kommunikation
undervejs i kundeforholdet.

Pådriver for en mere bæredygtig byggebranche
Dette gælder særligt inden for områder som ansvarlig
selskabsdrift, miljø og klima. Dialog og indhentning af information på disse områder sker gennem deltagelse i samarbejde
og organisationer. GK er medlem af Skift – Erhvervslivets
klimaledere og UN Global Compact. Som førende aktør på
vores fagområder deltager GK aktivt i samfundsdebatten og
udformningen af politikker for at bidrage til den grønne omstilling og skabe en konkurrencedygtig, sikker og attraktiv branche.
GK’s medarbejdere engagerer sig i fagudvalg, forskningsprojekter og organisationsarbejde. Udover at være i aktiv dialog med
vores primære interessenter er det vigtigt for GK at lytte til
samfundet, vi opererer i, og at følge samfundsudviklingen tæt.
Vi er blandt andet partner i NTNU/SINTEFs forskningscenter
for nul-emissionsområder i smarte byer, FME ZEN og har et
godt samarbejde med skoler, universiteter og højskoler, ligesom
vi holder kurser for fagskoler inden for alle vores fag.

– Vi er begyndt på at få EPD-dokumentation til
alle vores produkter på plads. På længere sigt skal
kunden kunne gå ind i netbutikken og sortere på
produktets miljøegenskaber, præcis som man i dag
kan sortere på priser eller andre kriterier.
DENNIS KNARVIK
BÆREDYGTIGHEDSCHEF HOS BRØDRENE DAHL NORGE
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– I januar 2020 indgik vi i et samarbejde med GK,
der resulterede i det laveste el-forbrug i 18 år på
vores fabrik i Borås. Corona kan måske også have
haft en indvirkning, men der er ingen tvivl om,
at de tiltag, vi har gennemført med GK, virker. Vi
opnåede også en betydelig besparelse i oliedamp.

– Vi er inde på flere projekter sammen
med GK, hvor vi har taget spændende
bæredygtighedsinitiativer. Til Livsvitenskapsbygningen under UiO arbejder vi aktivt med at
reducere klimaaftrykket. Her har vi været med
fra den tidlige fase, så vi kan gøre en forskel for
bygningens totale livscyklus.

– Alle i vores branche har et ansvar for at
bruge ressourcerne smartere og mindske
afhængigheden af fossil energi. Vores kunder får
en bestilling fra slutkunden, og så kommer de til
os og beder om et tilbud. Her har vi et ansvar for
at foreslå miljørigtige alternativer og hjælpe dem
med at tage bedre valg.

MATS AXELSSON
EJENDOMSCHEF I PARKER

JOHN GEORG STORVIK
ADMINISTRERENDE DIREKTØR I LINDAB AS

NICLAS BOHLIN
NATIONAL KEY ACCOUNT MANAGER I DAHL SVERIGE
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– Jeg er spændt på at lære mere om, hvordan
GK vil arbejde med bæredygtighed fremover.
Om nogle år er fokus på bæredygtighed et must i
vores branche, men der er stadig mange, der kun
fokuserer på økonomi. og det er ærgerligt.
En grøn omstilling koster lidt i begyndelsen.
Det kan være bedre materialevalg, mindre
skadelige kemikalier eller investeringer i mere
effektive maskiner.
CARSTEN MADSEN
ADMINISTRERENDE DIREKTØR I ØLAND DANMARK

– Vi arbejder hårdt på at reducere energiforbruget
i både nybyggeri og i eksisterende bygninger, og
vi har et internt mål om, at vi skal mindske vores
CO2-påvirkning med 15 procent inden 2023. Her er
GK en vigtig partner.
ROBERT NORIN
DRIFTSLEDER FOR WALLENSTAM AB I STOCKHOLM
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Miljø- og
klimaarbejde
En reduktion af drivhusgasser er et af de vigtigste
tiltag, vi kan iværksætte for at mindske den globale
opvarmning og bidrage til at opfylde målene i
Parisaftalen. Vores vision om GK som klimaforbillede indebærer, at vi skal være bevidste om vores
egen og kundernes miljøpåvirkning. GK har store
muligheder for at hjælpe vores kunder med at
reducere deres udledning gennem nuværende
og fremtidens produkter og tjenester knyttet til
indeklima og energieffektivisering. Derudover vil og
kan GK arbejde på at reducere vores egen udledning.
Vores langsigtede klima- og miljømål:
ɠ GK skal halvere sin egen udledning inden
2030.
ɠ Halvdelen af vores kundeportefølje skal
være klimaneutral i 2035.

ɠ

ɠ

ɠ

ɠ

ɠ
Vores vigtigste tiltag i relation til miljø og klima frem
mod 2025 er at:
ɠ Reducere vores egen drivhusgasudledning
gennem offensiv udfasning af køretøjer
med fossilt brændstof.
ɠ Certificere hele virksomheden i
henhold til ISO 14001-standarden,

som er et internationalt anerkendt
miljøstyringssystem.
Indføre en fælles miljøpolitik og
fælles rutiner med handlingsplaner på
afdelingsniveau, som sikrer, at miljøtiltag
iværksættes i hele virksomheden.
Arbejde frem mod at tilbyde
og levere tekniske anlæg med
drivhusgasregnskaber.
Være en pådriver for at finde og bruge
miljødeklarerede produkter, der kan
synliggøre klimaaftrykket for tekniske
installationer.
Være førende inden for naturlige
kølemedier samt påvirke og motivere
kunden til at gøre brug af naturlige
kølemedier, hvor det er velegnet.
Være en bidragyder til og bane vej for
cirkulær økonomi med øget genvinding
og genanvendelse.

Etablering af datafangst og opfølgning på nøgleindikatorer er de vigtigste værktøjer til at bedømme
vores egen opnåelse af mål inden for miljø- og
klimaområdet.
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Miljøledelse og
-administration
Systematisk miljøopfølgning effektiviserer og målretter vores
indsats på miljøområdet.
Ved at udarbejde miljøkrav til egne aktiviteter, identificere
miljøpåvirkninger fra aktiviteter, produkter og tjenester samt
identificere miljøtiltag inden for energi, transport, affald og
indkøb tager GK miljøledelse og -administration seriøst. Vi
arbejder også på at inkorporere krav til miljøhensyn i vores
rutiner for gennemførelse af opgaver, så vi kan rådgive og
opfylde vores kunders krav og forventninger.
For hele tiden at præstere godt på dette område skal vores
miljøarbejde løbende tilpasses og forbedres, blandt andet
gennem identificering af afvigelser, samt være en integreret
del af GK’s kvalitetssystem i alle lande. Vi skal evaluere miljøstyringssystemet og miljømålene med jævne mellemrum med
afdækning af afvigelser, forbedringsforslag, nye kundekrav
og opfyldelse af lovkrav med det formål at forbedre både
systemet og miljøresultaterne.

Mål, resultat og tiltag
Miljøpolitik og -arbejde (E7)
GK har tidligere haft forskellige miljøpolitikker for hvert land.
I 2020 blev de opdateret og samlet i en fælles koncernpolitik
for det omgivende miljø.
Bæredygtighedsrapportering, rapportering om fremskridt
til UN Global Compact samt opfølgning på krav og processer
i henhold til miljøledelsessystemet ISO 14001 og Miljøfyrtårn-ordningen forpligter os til et løbende forbedringsarbejde i relation til miljøet.
I 2020 er 29 af vores 58 kontorer i Norge certificeret i henhold
til Miljøfyrtårn. Via Miljøfyrtårn-ordningen får vi konkrete
værktøjer til at arbejde målrettet med vores miljøpræstationer inden for områderne arbejdsmiljø, affaldshåndtering,
energiforbrug, indkøb og transport.
I Sverige har vi været ISO 14001-certificeret siden 2017. I
forbindelse med, at vores svenske rørvirksomhed i efteråret
2020 trådte ud af sit medlemskab af Comfort-kæden, stod
denne del af koncernen en periode uden certifikater inden
for miljø og kvalitet. GK Rör har siden været gennem både
ekstern og intern revision og har gennemført forbedringer.
Som et resultat er GK Rör nu godkendt og en del af GK’s
styringssystem i Sverige, og alle vores virksomheder i Sverige er
dermed ISO 14001-certificerede i et integreret styringssystem.
I Sverige er der også i løbet af 2020 blevet udnævnt otte
bæredygtighedsambassadører, som skal forbedre den interne
kommunikation og ansvarsfordeling i relation til miljøarbejde
mellem hovedkontoret og regionerne.

«GK’s virksomhed
skal drives så
miljøvenligt
som muligt»
For GK i Danmark er der udarbejdet en gap-analyse med
hensyn til implementering af ISO 14001, og implementering i styringssystemet er påbegyndt. Der er foretaget en
miljøvurdering af vores miljøpåvirkning i den danske del af
virksomheden, hvor ledelsen lokalt har udvalgt fem væsentlige
miljøtemaer og defineret mål, som man nu gennemfører faste
evalueringer af.
I 2020 vedtog GK en koncernomfattende miljøpolitik, men
den er endnu ikke kommunikeret og implementeret i virksomheden. I 2021 skal der udarbejdes kurser i miljøledelse samt
information om miljøpolitikken, og hvordan den skal tages i
brug og kommunikeres internt.
Affaldshåndtering og kildesortering (E1, E7)
På vores Miljøfyrtårn-certificerede kontorer i Norge blev 58,7
procent af affaldet kildesorteret i 2020. Det er en forøgelse
på fem procent fra 2019, og forbedringen kan tilskrives gode
rutiner for opfølgning på affaldshåndteringen. I Norge er GK
godt på vej til at nå målet om at kildesortere mindst 60 procent
af alt affald inden udgangen af 2022.
I 2020 indgik GK i Sverige en national rammeaftale for
kildesortering med en kvalificeret affaldsleverandør for alle
kontorer i Sverige. Alligevel har få kontorer benyttet sig af
rammeaftalen, hvad der blandt andet skyldes allerede eksisterende forpligtelser knyttet til aftaler med andre leverandører.
For 2020 er der kun to af 29 kontorlokationer i Sverige (seks
procent), der har mulighed til at følge op på den nødvendige
rapportering. Årsagerne til, at så få kontorer rapporterer om
kildesorteringen kan være øgede omkostninger knyttet til
den nye leverandør, dobbeltfakturering pga. forpligtelser over
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for eksisterende affaldsleverandører, manglende ansvar på
afdelingsniveau og lignende. Det udgør en risiko for, at målet
om 80 procent kildesortering inden 2025 i Sverige ikke bliver
nået, men der bliver iværksat tiltag for at få flere kontorer til
at benytte sig af rammeaftalen.
Danmark har i løbet af 2020 etableret nye rutiner for kildesortering, og der er forhandlet en aftale på plads med en
affaldsleverandør for hele Danmark, der skal bidrage til en øget
grad af kildesortering. Baggrunden er, at der tidligere har været
forskellige leverandører, og at vi ikke har fået en tilstrækkelig
god oversigt over fraktioner og mængder af affald, selv om
man til en vis grad har foretaget kildesortering på lokationerne.
Den nye leverandør vil stille containere til rådighed på alle
kontorer i Danmark til forud definerede fraktioner og give
os et godt overblik over vores affaldshåndtering. Nye rutiner
bliver implementeret fra 2021 parallelt med, at aftalen med
den nye affaldsleverandør træder i kraft.
I alle tre lande er data for affald og graden af kildesortering
foreløbig ufuldstændig. I Norge er der behov for at kortlægge
og indhente data fra kontorer, der ikke har Miljøfyrtårn-certificering. I Sverige og Danmark skal datagrundlaget forbedres.
Vand (E6)
Vand anses ikke som en knap ressource i Norge, Sverige og
Danmark, og GK rapporterer ikke om vandforbrug i denne
rapporteringsperiode. Klimaforandringerne påvirker imidlertid
også vandsystemer og grundvandsniveauer i de skandinaviske
lande, og det vil fremover aktualisere opfølgning på denne
indikator.
1

Klima- og miljøoversigt i koncernbestyrelse og -ledelse
(E8, E9)
GK’s mål og ambitioner på̊ bæredygtighedsområdet kræver
forankring og kompetencer hos koncernens topledelse og
bestyrelse. GK’s koncernstrategi for perioden 2020-2025
sætter bæredygtighed højt på dagsordenen, og der er
defineret klare mål og KPI’er for opfølgning på arbejdet med
klima og miljø.
Bæredygtighedsorientering er fra maj 2020 taget med som
et fast punkt på møder i koncernbestyrelsen i GK. Det bliver
udvidet til at omfatte klimarisikoanalyser og bliver en del af ISO
14001-systematikken, efterhånden som større dele af vores
virksomhed bliver ISO 14001-certificeret. Klimarisikoanalyse
er endnu ikke gennemført, men det er målet at påbegynde
dette arbejde i 2021.
Rapportering om alvorlige miljøhændelser i 2020
Alle miljøhændelser rapporteres internt i vores system
for afvigelser samt til lokale myndigheder ved alvorlige
miljøhændelser i overensstemmelse med gældende lovkrav.
Alle alvorlige miljøhændelser skal undersøges i henhold til GK’s
egne undersøgelsesrutiner, der beskriver, hvilken metodik der
skal tages i anvendelse, hvis der indtræffer alvorlige hændelser
i organisationen. Rutinen danner grundlag for, at GK kan tage
stilling til graden af risiko ved at indhente information om
hændelsen samt analysere direkte og indirekte årsager. Det
sikrer, at vi som organisation har mulighed til løbende at udvikle
os og lære af miljøhændelser.

Der blev i 2020 indrapporteret én (1) alvorlig miljøhændelse
i GK. I forbindelse med rørskader skete der en ukontrolleret
udledning af ca. 600 liter koncentreret glykol i Norge.
Hændelsen blev indrapporteret internt og eksternt, og tiltag
iværksat. Der blev gennemført undersøgelser og prøvetagning
af et eksternt firma, som vurderede, at lækagen samlet set
er i gang med en fortyndings- og nedbrydningsproces, og
at denne proces over tid vil fjerne den resterende glykol.
Prøveserien viser en løbende reduktion, der fortsat daler
mod grænseværdien defineret af drikkevandsforskrifterne.
For yderligere at styrke fokus på alvorlige miljøhændelser vil
GK i løbet af 2021 vurdere indførelsen af rapportering om
den såkaldte M-værdi1. M-værdien indikerer hyppigheden
af skader på det omgivende miljø, der er så alvorlige, at det
kræver særskilt rapportering til myndighederne. Indførelse af
rapportering om M-værdi vil give GK et konkret, talbaseret og
dermed målbart udtryk for miljøskader.

M-værdi = Skade på omgivende miljø * 1.000.000/Totalt antal timer
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Miljøledelse og -administration
Hovedmål

GK’s virksomhed skal drives så miljøvenligt som muligt
Langsigtet målsætning

Alle lokationer skal ISO 14001-certificeres inden 2025
Alle lokationer skal kildesortere mindst 60 procent i løbet af 2022
Alle lokationer skal kildesortere mindst 80 procent i løbet af 2025
Beskrivelse af nøgletal
Kildesorteret affald Norge

2021
Delmål
Ikke specificeret

2020
Delmål
N/A

Resultat

2019
Resultat

58,7 %

N/A

Kildesorteret affald Sverige

Ikke specificeret

N/A

N/A

N/A

Kildesorteret affald Danmark

Ikke specificeret

N/A

N/A

N/A

Tiltag 2020
Vedtage ny koncernpolitik for omgivende miljø

Status
Gennemført

Tiltag 2021

Implementere koncernpolitik for omgivende miljø
i alle dele af organisationen

Delvist gennemført

Udarbejde og implementere kurser for ansatte i
miljøledelse
Iværksætte interne kommunikationstiltag i
relation til miljøpolitik og -arbejde

Udnævne bæredygtighedsambassadører

Gennemført i
Sverige
Forbedre datagrundlag for affaldshåndtering og
rapportering af kildesorteringsgrad
Vurdere indførelse af målinger og rapporteringer
af M-værdi, dvs. hyppighed af alvorlige
miljøhændelser
Udarbejde klimarisikoanalyse
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Energi

Energi står i centrum for alle GK’s fag, og vi har mange års
erfaring med energi og energieffektivisering. Selv om vi lejer
alle vores lokaler, arbejder vi hele tiden med energiforbrug
og energieffektivisering i egen virksomhed via dialog med
udlejere og energileverandører.
Vores mål er at foretage energi- og driftsopfølgning på alle
GK’s erhvervsbygninger – fortrinsvis ved hjælp af styringsplatformen GK Cloud. Gennem systematisk kortlægning og
opfølgning ønsker vi en ensartet rapportering om energiforbrug for alle bygninger, GK benytter. Ved fornyelse af
lejeaftaler stiller GK krav til energiforbrug, indeklima og
bæredygtighed, så vores egne lokaler kan afspejle vores
værdier og bæredygtighedsambitioner.
Energiforbrug og energimix (kWh)
Elektricitet

Mål resultat og tiltag
Energiforbrug og energimix (E3, E5)
Brug af elektricitet og termisk energi til vores bygninger
medfører udledning af drivhusgasser. Rapporteringen om
energiforbrug omfatter det totale energiforbrug til opvarmede
arealer, der huser GK’s virksomhed.
GK lejer alle sine bygninger og måler derfor kun indirekte
energiforbruget, det vil sige købt elektrisk eller termisk energi.
Vi har indhentet energiforbrugsdata for opvarmede arealer og
har data for 50-70 procent af virksomheden i Norge, Sverige
og Danmark. Det er et potentiale for øget datakvalitet og mere
ensartet rapportering.
2020

På længere sigt ønsker GK også at rapportere om energiforbrug for den del af vores kundeportefølje, vi har tilstrækkelig
kontrol over med GK Cloud.
Energimixet angiver, hvilke energikilder der bruges til opvarmede arealer, som huser GK’s virksomheder. Øget forbrug
af fornyelige energikilder kan bidrage til lavere drivhusgasudledninger.

Total
2019

2020

Norge
2019

2020

Sverige
2019

2020

Danmark
2019

65,4%

4.563.796

3.346.096

931.162

992.094

108.957

106.255

5.603.915

72,4 %

Andel 100 % vedvarende energi

  

  

  

54 %

  

Andel vedvarende energi og atomkraft

  

  

  

29 %

  

Andel vedvarende energi, atomkraft og fossile
brændstoffer

  

  

  

Andel af aftaler med miljømærkning /
oprindelsesgaranti

  

  

  

Fjernvarme

3.876.270

Datagrundlaget og datafangstmetoderne er forskellige for
hhv. Norge, Sverige og Danmark. I Sverige indhentes data fra
bygningernes ejere/udlejere. I Norge bruges data fra Miljøfyrtårn-rapporteringen. I Danmark kommer varmeforbrug fra
ejer/udlejer og elforbrug fra Eloverblik.

  

15 %

  

7%

1.513.265

19,5 %

1.257.168

21,2%

275.403

137.365

998.822

857.096

239.040

209.096

Træpiller

366.831

4,7 %

733.860

12,4%

366.831

413.386

  

0

  

0

Korn

160.000

2,1 %

0

0%

  

0

  

0

160.000

0

59.355

0,8 %

26.448

0,4%

32.250

150.988

  

0

27.105

26.448

Naturgas
Fossil olie
Samlet set

41.070

0,5 %

32.460

0,5%

  

0

  

0

41.070

32.460

7.744.437

100 %

5.926.206

100 %

5.238.280

4.047.835

1.929.985

1.849.190

576.172

374.653

Tabell 1: Energiforbrug og energimix for energi til GK’s lokaler (kWh).
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I Norge er det fra 2020 forbudt ved lov at forbruge fossil olie
til opvarmning. Fjernvarmeselskaberne har udfaset olie som
energikilde, men bruger LNG eller LPG ved spidsbelastninger
i kolde perioder. Fjernvarmen i Norge betragtes i gennemsnit
som 95 procent fornyelig. Norsk strøm er i praksis 98 procent
fornyelig, og det har derfor kun lille effekt at ændre energimixet for at reducere drivhusgasudledningerne.

Energistatistikken (el og varme til egne kontorer) for GK Sverige
er indsamlet gennem manuel opfølgning af leverandører,
men med færre data end tidligere år. Resultatet for den
svenske del af vores forretning består dels af skabeloner fra
den foregående periode (2018-19), mens cirka halvdelen af
varme- og elstatistikken beregnes på baggrund af sidste års
forbrugstal.

Sverige og Danmark har også megen tilgængelig fornyelig
energi, og Sverige har et udstrakt tilbud af miljømærkede
strømaftaler. Fjernvarme kan generelt betragtes som fornyelig,
men der er et potentiale for at reducere udledning fra elproduktion gennem miljømærkede strømaftaler.

Øget registreret energiforbrug i 2020 relateret til GK’s
bygninger i Danmark skyldes en udvidelse af afdelingen i
Aarhus.

I 2020 har GK oprettet et særskilt selskab til administration af
ejendomsporteføljen hos GK i Norge. I 2020 er alle lejeaftaler
i Norge blevet gennemgået og 10 lejeaftaler er fornyet med
nye krav til energiforbrug, indeklima og bæredygtighed.
Resten af lejeaftalerne vil løbende blive fornyet med nye krav,
efterhånden som de udløber.

Energiintensitet
Samlet energiforbrug, elektrictet og varme (kWh)
Samlet areal (m )
2

KWh/m2

Energiintensitet (E4)
Energiintensitet omfatter specifikt energiforbrug til opvarmede
arealer, der huser GK’s virksomhed, og den totale mængde
energi, som forbruges fordeles på vores registrerede areal
(kWh/m2). Ved at afdække specifikt energiforbrug ser vi, hvor
energieffektive bygningerne er, uafhængigt af størrelsen.

2020

Total
2019

2020

Norge
2019

2020

Sverige
2019

2020

Danmark
2019

7.744.436

6.350.896

5.238.280

4.047.835

1.929.984

1.849.190

576.172

374.653

59.455

50.759

37.416

28.996

15.842

16.174

5.865

5.589

130

125

140

140

122

114

98

81

Tabell 2: Energiintensitet (kWh/m2). Arealet i Norge er fra indrapporteringer til Miljøfyrtårn og beløber sig til ca. 80% af det samlede areal. I Sverige og Danmark anvendes totalarealet.
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Energi
Hovedmål

Alle GK’s erhvervsbygninger skal have energi- og driftsopfølgning
Langsigtet målsætning

100 procent af energikilderne i GK’s varmeaftaler skal være fossilfrie

Beskrivelse af nøgletal
Kortlægge energikilder for el- og
varmeaftaler
Andel fossilfrie energikilder i varmeaftaler

2021
Delmål

2020
Delmål

Resultat

2019
Resultat

100 %

N/A

N/A

N/A

100 %

N/A

N/A

N/A

Tiltag 2020
Gennemgå alle lejeaftaler i GK Norge med
henblik på krav om energiforbrug, indeklima og
bæredygtighed

Status
Gennemført

Tiltag 2021
Sikre, at krav om energiforbrug, indeklima og
bæredygtighed indtænkes ved alle fornyelser af
lejeaftaler

Alle GK's erhvervsbygninger skal have energi- og
driftsopfølgning inden 2021, fortrinsvis ved hjælp
af GK Cloud

Påbegyndt

Arbejdet fortsætter
Forbedre datagrundlag og systematik til
indhentning af el- og varmedata
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«GK skal halvere
vores egen udledning
inden 2030»

Drivhusgasudledning
Vores mission om at bygge bæredygtige samfund for generationer indebærer, at vi skal stræbe efter at træffe langsigtede
miljøvalg frem for kortsigtede gevinster og gå foran, når det
gælder om at tilrettelægge en bæredygtig fremtid.
GK skal i strategiperioden 2020-2025 arbejde for at nå vores
langsigtede miljømål om at halvere vores egen udledning
inden 2030 og bidrage til, at halvdelen af kundeporteføljen
er klimaneutral i 2035.

Mål, resultat og tiltag
Drivhusgasudledning (E1)
GK’s drivhusgasregnskab tager udgangspunkt i standarden
“Greenhouse Gas Protocol” (GHG-protokollen), som deler
udledningerne op i tre områder (scopes). På baggrund af de
fortsatte udfordringer relateret til datagrundlag rapporterer
GK også for denne periode om den samlede udledning og ikke
delt op i de tre områder. Der er 2021 igangsat et arbejde med
væsentlighedsanalyse af udledningskilder og -kategorier samt
bedre systemstøtte til indhentning og beregning af drivhusgasudledning med et mål om at rapportere iht. GHG-protokollen
fra 2021.

I henhold til GHG-protokollen skal rapportering af alle drivhusgasudledninger angives i CO2-ækvivalenter (CO2e). GK har ikke
adgang til information om CO2-ækvivalenter for alle vores
udledningskilder, og derfor er rapporteringstallet en blanding
af CO2 og CO2e. Det er målet at skaffe alle data i CO2e for at
følge den internationale standard for rapportering.
I Norge har GK siden 2007 indrapporteret drivhusgasudledning
gennem Miljøfyrtårn-ordningen. I 2020 omfatter det 29 af
58 norske kontorer og inkluderer udledninger fra GK’s biler,
flyrejser, bygningsarealer, der huser GK’s virksomheder,
samt restaffald. For GK’s biler er tallene justeret for indkøbt
brændstof fra vores brændstofleverandører.

Beregnet

Andel

Total 2020
Registreret

Beregnet

Andel

Total 2019
Registreret

Bil

8.092

85,48 %

6.850

8.195

74,91 %

6.442

Fly

90

0,95 %

73

1.128

10,31 %

691

1.105

11,67 %

916

1.382

12,63 %

811

180

1,90 %

144

235

2,14 %

142

9.467

100 %

7.983

10.940

100 %

8.085

Beregnet

Norge 2020
Registreret

Beregnet

Norge 2019
Registreret

Beregnet

Sverige 2020
Registreret

Beregnet

Sverige 2019
Registreret

Beregnet

Danmark 2020
Registreret

Beregnet

Danmark 2019
Registreret

5.250

4.200

5.171

3.619

1.853

1.760

2.000

1.900

989

890

1.025

922

Bygning
Andet
Total

Bil
Fly
Bygning
Andet
Total

I Sverige og Danmark har vi indhentet data relateret til udledninger fra GK’s biler, udledning fra private biler, der bruges i
GK’s virksomhed, taxirejser, flyrejser og bygningsarealer, der
huser vores virksomhed. I GK Sverige er statistikken hentet
fra leverandørerne.

79

63

1.086

652

7

7

39

37

3

2

3

2

851

681

944

567

158

158

353

176

96

77

85

68

169

135

230

138

0

0

0

0

11

9

6

4

6.350

7.431

2.018

2.392

1.099

1.118

Tabell 3: Total udledning i ton CO2 (Enheden er en blanding af CO2 og CO2e).
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Komplet terende udledning s f ak torer kommer fr a
Naturvårdsverket (Sverige), Energimyndigheten (Sverige) og
Miljøfyrtårn-ordningen (Norge).
Vi anslår, at selskabets registrerede udledning på 7.983 ton CO2
udgør 84 procent af vores totale udledning. Baseret på dette
kan vi beregne vores totale udledning i 2020 til 9.467 ton CO2.
GK’s udledning blev reduceret med 19 procent i forhold til 2019,
hvoraf 10 procent skyldes nedgang i flyrejser sammenlignet
med 2019. GK er godt på vej til at nå sit halveringsmål, hvis
udviklingen fortsætter med samme reduceringstempo fremover. Noget af reduktionen antages dog at være midlertidig
forårsaget af covid-19-pandemien.
Det arbejdes videre med at forbedre datakvaliteten til beregninger af GK’s drivhusgasudledning. Øget fokus på udledning
vil bedre datakvaliteten, give et bredere datagrundlag, mere
fornuftige CO2-faktorer og samordning, når det gælder
rapporteringsstandarder. Kortlægning af GK’s udledning og
klare målsætninger skaber i sig selv en bevidsthed, der vil
hjælpe os til at nå dette mål.
Tiltag for at reducere drivhusgasudledning i GK’s egen
virksomhed
Udledning fra GK’s biler udgjorde 85 procent af vores totale
udledning i 2020. Denne andel øgedes relativt meget i forhold
til 2019, hovedsageligt på grund af reduceret flytrafik, som
igen skyldtes covid-19-pandemien. Reduktion af drivhusgasudledninger fra GK’s køretøjer ved overgang til elbiler
og lavudledningsbiler er det vigtigste tiltag til at nå vores

hovedmål om halveret udledning af drivhusgasser inden 2030.
På grund af forskellige nationale incitamenter har vi sat
følgende mål pr. land inden 2025:
ɠ For Norge er der sat et mål om 75 procent reduktion
af drivhusgasudledning fra brug af biler. Målet er, at
over 80 procent af personbiler og over 70 procent
af vare-/servicebiler skal være elbiler.
ɠ I Sverige er målet, at over 50 procent af
personbilerne skal være lavudledningsbiler med
udledning under 70 gram CO2/km, og at over 70
procent af lette lastbiler har en udledning, der er
lavere end 140 gram CO2/km.
ɠ For Danmark er der sat et mål om, at over 50
procent af bilerne skal være elbiler.
Delmålene på nationalt niveau er sat optimistisk, men realistisk.
Delmålene er også sat med betydelig margen i forhold til
hovedmålet om at halvere vores egen drivhusgasudledning.
Ca. 65 procent af GK’s bilflåde er i Norge. I Norge er ladeinfrastrukturen godt udbygget i det meste af landet, navnlig
omkring de større byer, og vi antager, at ladeinfrastrukturen
bliver endnu bedre frem mod 2025. Det kræver en større
indsats og flere ressourcer at reducere udledningen fra GK’s
biler i Sverige og Danmark. Afgiftsfordelene og den offentlige,
økonomiske støtte er mindre, og dårligere ladeinfrastruktur
giver behov for biler med længere rækkevidde end de
varevogne, der er på markedet nu. De nationale mål for Sverige
og Danmark afspejler disse forskelle.

Covid-19 pandemien antages at have haft en effekt på rejser
og medfølgende klimaudledninger gennem 2020. Antallet af
rejser er blevet betragteligt reduceret, hvilket ses tydeligst i
flystatistikken. Biltransport har lavere nedgang end tidligere
år, men der blev anskaffet færre i 2020 sammenlignet med
tidligere år.
Tiltag for at reducere drivhusgasudledning i GK’s
kundeportefølje
Vi har sat et mål om, at kortlægge alle energimærkede
bygninger i vores kundeportefølje. I løbet af 2021 vil der
blive sat mål om fx antal bygninger med “Energimærke A”.
Derudover har vi som mål at øge antallet af bygninger registreret i GK Cloud med 50 procent pr. år, så vi nemmere kan
registrere udledningen fra vores kunders bygninger.
GK skal være førende inden for naturlige kølemedier samt
påvirke og motivere kunderne til at gøre brug af naturlige
kølemedier, hvor det er velegnet. I Sverige er der påbegyndt
et arbejde med at udvikle rutiner til at øge andelen af naturlige
kølemedier.
For at styrke vores indirekte bidrag til reduktion af drivhusgasser hos vores kunder er der sat et mål om, at der skal
gennemføres mindst ét projekt med Well-certificering inden
2022 i Norge og Sverige. I Norge er to Well-projekter allerede
påbegyndt, mens der i Sverige ikke blev startet Well-projekter
i 2020.
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Drivhusgasudledning
Hovedmål
Udledningsintensitet/specifikke
drivhusgasudledninger (E2)
Specifik udledning viser udledning pr. omsat krone og gør det
muligt at måle drivhusgasudledning relateret til virksomhedens
udvikling.
GK har sat et mål om at halvere sin egen udledning pr. omsat
krone i 2030 sammenlignet med 2019 – med et delmål om
at reducere specifik udledning med 25 procent inden 2025.
Målet indebærer, at GK skal reducere sin specifikke udledning
til mindre end 1,35 kg CO2/1000 NOK i 2025 og til mindre end
0,90 kg CO2/1000 NOK i 2030.
I 2020 blev egen udledning pr. omsat krone reduceret med 11
procent sammenlignet med 2019, og vi har dermed taget et
betydeligt skridt i den rigtige retning.

2020

Samlet set
2019

Samlet udledning

9.467

10.940

PV VI netto 2020 (DKK)

6.029

6.304

1,57

1,73

Udledningsintensitet
(kg/CO2/1000 NOK)

2020

Norge
2019

2020

Sverige
2019

6.350

7.431

2.018

2.392

3.810

4.043

1.626

1.713

593

550

1,67

1,84

1,24

1,40

1,85

2,03

Tabell 4: Specifik udledning (kg CO2/NOK 1000).

Danmark
2020
2019
1.099

1.118

GK skal halvere egen udledning inden 2030
Halvdelen af GK’s kundeportefølje skal være klimaneutral inden 2035
Langsigtet målsætning

Reducere 25 % af vores egen udledning pr. omsat krone i 2025 sammenlignet med 2019
Reducere direkte drivhusgasudledning fra GK’s køretøjer
Øge forbruget af naturlige kølemedier
Mindst ét projekt med Well-certificering skal gennemføres inden 2022 i Norge og Sverige

Beskrivelse af nøgletal
Årlig forøgelse i antal bygninger
registreret i GK Cloud

2021
Delmål

2020
Delmål

Resultat

2019
Resultat

50 %

50 %

Norge: 50 %

N/A

Tiltag 2020
Starte udskiftning af GK's bilflåde til el- og
lavudledningsbiler

Status
Påbegyndt. Alle tre
lande har etableret
nye bilpolitikker,
der fremmer el- og
lavudledningsbiler

Tiltag 2021
Arbejdet med at udskifte bilflåden fortsætter

Kortlægge energimærkede bygninger i GK's
kundeportefølje

Påbegyndt

Arbejdet fortsætter, inkl. specifikation af
måltal for antal bygninger i de forskellige
energikategorier

Udvikle rutine til at tilbyde kunder naturlige
Påbegyndt i Sverige
kølemidler. Informere og implementere i relevante
afdelinger

Fortsætte arbejdet og etablere rutiner i alle
relevante afdelinger
Gennemføre væsentlighedsanalyse knyttet til GK's
udledningskilder /-kategorier
Etablere systemstøtte til ensartet dataindhentning
og rapportering af GK's drivhusgasudledning i
Scope, 1 2 og 3
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Begrænsning af
klimarisiko
Klimarisiko er et begreb, der omfatter både klimaændringer
og de tiltag, der imødegår dem, altså fremtidig klimarelateret udvikling 2. For bygge- og anlægsbranchen omfatter
klimarisiko både finansiel risiko, overgangsrisiko samt
fysisk risiko i form af, at klimaændringerne kræver mere
robust nybyggeri og ændret vedligeholdelse af eksisterende
bygninger som fx hyppigere vedligehold eller andre tiltag 3 .
GK har ikke gennemført kortlægning af eller tiltag for at
mindske klimarisici i 2020, men har planlagt opstart af et
større arbejde med at identificere og kortlægge klimarisici i
egen virksomhed og i leverandørkæden i 2021.
GK vil støtte miljørigtig videns- og produktudvikling gennem
aktiv deltagelse i FoU- og innovationsprojekter, der kan give
os en konkurrencefordel inden for vores kernevirksomhed og
er med at reducere vores kunders klimaaftryk.
GK investerer meget i FoU og innovation, der fremmer miljørigtig udvikling. I 2020 investerede vi over 7 millioner kroner i
forskellige forskningsprojekter. Til sammenligning var beløbet
5,65 millioner kroner i 2019.

2
3

Begrænsning af klimarisiko
Hovedmål

GK vil have en 50 procent klimaneutral kundeportefølje inden 2035
Langsigtet målsætning

GK vil støtte miljørigtig videns- og produktudvikling gennem aktiv
deltagelse i FoU- og innovationsprojekter

Tiltag 2020
Udvikle metode til at levere drivhusgasregnskab
sammen med alle tilbud

Status
Ikke påbegyndt

Tiltag 2021
Opstart af pilotprojekt for drivhusgasregnskab til
tekniske installationer

Gennemføre klimarisikoanalyse og -rapportering

Opstart
systemstøtte
påbegyndt

Opstart af kortlægning af klimarisiko i egen
virksomhed og i leverandørkæden

https://klimastiftelsen.no/publikasjoner/hvordan-mote-klimarisiko/#innhold
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/klimatilpasning/klimatilpasning-i-sektorer/bygg-og-anlegg/
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Socialt og
samfundsmæssigt
ansvar
GK er pådriver for sociale forhold såsom
menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder
og mangfoldighed og tager ansvar for ligestilling,
sundhed, miljø og sikkerhed i alle vores aktiviteter
samt i bygge- og anlægsbranchen som helhed. I det
følgende kapitel beskriver vi, hvordan vi hos GK
arbejder med vores sociale ansvar.
I bygge- og anlægsbranchen er de største risikoområder utilstrækkelige tiltag inden for sundhed og
sikkerhed, overtidsarbejde, negativ behandling af
minoritetsgrupper, diskriminering og sexchikane,
tvangsarbejde, børnearbejde og lave lønninger. I
2020 udarbejdede og indførte GK en menneskerettighedspolitik med opfølgningstiltag, som skal
sikre, at vi overholder de gældende menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder. I 2021
arbejder vi videre med opfølgningen på dette vigtige
område.

En af de største risici for negativ indvirkning på
menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder i
Skandinavien er utilstrækkelig opfølgning og kontrol,
når det gælder underentreprenører og andet indlejet
personale. Kvaliteten af ansættelsesaftaler, lønvilkår,
kompetence og arbejdsmiljøforhold er derfor vigtige
fokusområder, som GK som opdragsgiver skal sørge
for bliver efterlevet fuldt ud og til enhver tid.
I Skandinavien er der en veletableret arbejdsmiljølovgivning, og der findes velfungerende systemer
og rutiner, som skal forhindre negativ behandling
af mennesker i arbejdssammenhænge. Hos GK er
det koncernledelsen, der har det øverste ansvar
for at sikre, at der bliver fulgt op på dette, og at
virksomheden optræder i overensstemmelse med
de gældende regler i alle de lande, hvor GK driver
virksomhed. Vi har også udviklet et adfærdskodeks
og vores egne etiske retningslinjer (code of conduct),
som skal følges af alle vores ansatte.
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Organisation og
ansatte
GK havde pr. 31/12 2020 3.010 ansatte fordelt på moderselskab og 3 selskaber med datterselskaber, hvoraf moderselskab og fire selskaber hører hjemme i Norge, to i Sverige
og et i Danmark.
Selskab
GK Norge AS

Antal fuldtidsansatte 2020
2.007

Gunnar Karlsen Sverige AB

739

GK Danmark A/S

227

GK Gruppen AS (moderselskab)
Totalt i hele GK

37
3.010

Tabell 5: Antal ansatte fordelt på selskab

Deltidsansatte og tidsbegrænset ansatte (S5)
Andelen af deltidsansatte og tidsbegrænset ansatte kan
give et værdifuldt indblik i, hvordan vores HR-strategier og
forretningsmodel fungerer, og hvordan ressourceforbruget
er fordelt i organisationen.
Vi har ikke tidligere rapporteret andelen af deltidsansatte
og midlertidigt ansatte, eftersom det eksisterende perso-

3.010
fuldtidsansatte

nalesystem ikke indeholder disse informationer. For 2020 er
der foretaget en manuel beregning af antal deltidsansatte i
hvert af de syv datterselskaber. Vi har endnu ikke mulighed
for at fremlægge data for konsulenter og kontraktansatte,
men det er noget, som vi ønsker at kortlægge bedre fremover.
I 2020 udgjorde deltidsansatte 2,9 procent af den samlede
arbejdsstyrke i GK. En analyse af de deltidsansatte viser, at
denne gruppe ansatte hovedsageligt består af ældre medarbejdere, som selv ønsker nedsat arbejdstid.
Selskab
GK Norge AS

2,9 %
deltidsansatte

Andel deltidsansatte 2020
5,8 %

GK Inneklima AS

2,2 %

GK Elektro AS

1,3 %

GK Rør AS

3,1 %

Gunnar Karlsen Sverige AB

4,5 %

GK Rör AB

3,5 %

GK Danmark A/S

3,1 %

Gennemsnit GK

2,9 %

Tabell 6: Antal deltidsansatte fordelt på selskab

Tiltag 2020
Manuel beregning af antal deltidsansatte

Status
Gennemført

Tiltag 2021
Indlede forberedelser til implementering af
automatiseret beregning af antal deltidsansatte

Kortlægning af antal konsulenter og
kontraktansatte

Under udarbejdelse

Arbejdet med kortlægningen fortsætter
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Arbejdsmiljø og
trivsel
Det er vigtigt for GK at sikre et godt arbejdsmiljø. Hos GK har
vi mulighed for at påvirke vores arbejdsmiljø både direkte
og indirekte ved at etablere fælles retningslinjer, skabe
fundamentet til en god virksomhedskultur og følge op på
hver enkelt medarbejder. Vi har et udtalt mål om, at GK
skal tiltrække, udvikle og fastholde de mest kompetente og
engagerede medarbejdere og ledere inden for bygge- og
anlægsbranchen og fremme en præstationskultur, som er
kundeorienteret og drevet af virksomhedens værdier.
HR-afdelingerne har sammen med den administrerende direktør for de respektive landeorganisationer det øverste ansvar
for at følge op på den enkelte medarbejder. Virksomhederne
følger de gældende lovkrav for medarbejderrepræsentation,
og der er etableret samarbejdsorganer mellem ledelse og
medarbejderrepræsentanter, der skal sikre, at medarbejdernes
interesser bliver tilgodeset.
Vi gennemfører også undersøgelser blandt medarbejderne
for at kortlægge trivsel og eventuelle forbedringsområder. I
januar 2021 blev der gennemført en medarbejderundersøgelse
på tværs af samtlige selskaber i GK, og i 2020 genemførte
vi en eNPS-undersøgelse (Employee Net Promotor Score),
som indikerer, om vores medarbejdere ville anbefale GK som
arbejdsgiver til personer uden for virksomheden. Undersøgelsen viste, at GK’s eNPS ligger over den sammenlignelige
referenceværdi for branchen. I den årlige Universum-undersøgelse har ingeniørstuderende flere gange stemt GK ind som
en af de 100 mest attraktive arbejdsgivere i Norge.

4
5

2020 har været et anderledes år, og GK er som de fleste andre
virksomheder blevet påvirket af COVID-19-pandemien. For
GK har coronakrisen resulteret i et mere ustabilt marked
flere steder i koncernen, hvilket har ført til hjemsendelser og
usikkerhed blandt vores ansatte. I starten af 2021 var driften
fortsat præget af restriktioner og usikkerhed på markedet.
GK har sørget for at følge de lokale og nationale retningslinjer
for smittebeskyttelse og arbejdet med kommunikation og
informationsformidling.

Mål, resultater og tiltag
Turnover (S3)
En høj turnover eller medarbejderomsætning kan være et
udtryk for usikkerhed eller mistrivsel blandt medarbejderne
eller andre arbejdsmiljøaspekter, som det kan være vigtigt
at få indblik i. I løbet af 2020 har vi udarbejdet en fælles
definition af turnover og etableret en beregningsskabelon,
som giver os sammenlignelige data på tværs af landene og
en ensartet rapportering for koncernen .Det betyder, at det
ikke er muligt at foretage en fuldstændig sammenligning med
2019 for samtlige lande, men takket være det forbedringsarbejde, vi har gennemført i 2020, har vi lagt fundamentet til at
kunne måle fremgangen i turnover fremadrettet ved hjælp
af sammenlignelige tal fra hele koncernen. I rapporteringen
for 2020 har vi valgt kun at beregne turnover for kategorien
frivillig turnover, som viser det antal medarbejdere, der har
valgt at sige op GK.

trivsel og mulighed
for udvikling»

Land
GK Sverige

Turnover ansatte 2020

GK Danmark
GK Norge
GK Gruppen
Samlet for GK

14,0 %
9,9 %
11,0 %
2,2 %
11,4 %

Tabell 7: Turnover (ansatte) for 2020, pr. land og samlet for GK4

I Sverige havde GK en turnover på 14 procent i 2020, hvilket
er et fald sammenlignet med året inden (16 procent)5 . Tallet
er dog langt højere end ønsket og kan være et tegn på, at der
er faktorer i organisationen, som ikke fungerer optimalt. Indtil
videre har vi ikke identificeret nogen trends eller mønstre, hvad
angår stilling, køn, alder, eller hvor i Sverige arbejdstageren
har arbejdet. Vi arbejder videre med at kortlægge årsagerne
til, at medarbejderne siger op.
I Norge har det ikke været muligt at sammenligne tallene for
2019 og 2020, eftersom kategoriseringen af opsigelsesårsag
først begyndte i slutningen af efteråret 2019. Der er ingen
signifikant forskel på antallet af mænd og kvinder, der har
valgt at sige op. Gennemsnitsalderen for dem, der selv vælger
at sige op, ligger fire år under den samlede gennemsnitsalder
(41 år), og ancienniteten ligger 1,3 år under gennemsnittet.
Serviceteknikere udgør en stor andel af dem, der har valgt
at sige op (30 procent), men det har ikke været muligt at
kortlægge årsagen til dette. Det vil være et prioriteret område
i det fortsatte arbejde.

For alle virksomheder inkluderer turnover både fuld- og deltidsansatte. Beregningen viser også alle GK’s medarbejderkategorier samlet med undtagelse af tallene for Danmark, som kun inkluderer administrative stillinger.
Sammenligningsgrundlaget for 2019 inkluderer kun GK Inneklimas virksomhed i Sverige, eftersom det ikke har været muligt at fremskaffe et sammenligningsgrundlag for GK Rör i Sverige.
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I 2020 var turnover for vores virksomhed i Danmark 9,9
procent. Det er på niveau med 2019 og acceptabelt i forhold til
det lokale mål om at holde tallet under 10 procent. I Danmark
er det normal praksis i byggebranchen, at ansatte i faglærte
stillinger ikke inkluderes i turnoverstatistik, eftersom faglærte
følger projektet og kun er ansat i virksomheden i den periode,
som et bestemt projekt er i gang. Også her arbejder vi med at
få et bedre overblik over årsagerne til, at de ansatte siger op,
og om der er sammenhænge, der bør adresseres.
Vi mener, at vores medarbejderomsætning er for høj og
væsentligt højere end byggebrancheens mål på 7 procent.
Hvorvidt målet på 7 procent er realistisk for branchen, skal
vurderes mere detaljeret.
GK arbejder med flere tiltag for at sænke graden af turnover.
Der er iværksat konkrete tiltag, fx et større fokus på arbejdsmiljø og trivsel, kompetenceprogrammer og intern udvikling
samt etablering af et fælles værdigrundlag for alle ansatte.
Vi har i dag for dårlig indsigt i, hvad der er de væsentligste
årsager til, at vores medarbejdere siger op, og datagrundlaget
skal derfor forbedres, så tal fra forskellige stillingskategorier
kan udskilles og analyseres hver for sig. Turnoverdata skal
formidles løbende til ledere og afdelinger for at sikre, at der
kan iværksættes målrettede og effektive tiltag.
Et delmål i vores ESG-rapport for 2019 var at udarbejde en
rutine for gennemførelse af en exitsamtale med alle medarbejdere, der forlader GK. I dag tilbydes alle medarbejdere,
der afslutter deres arbejdsforhold i Sverige og Norge, en
exitsamtale, og efter sidste arbejdsdag udsendes der et frivilligt
spørgeskema. Desværre er det kun ganske få medarbejdere,
der vælger at besvare spørgeskemaet, og vi skal arbejde videre
på at øge svarfrekvensen.

Arbejdsmiljø og trivsel
Hovedmål

GK skal være en arbejdsplads med høj trivsel og mulighed for udvikling
Langsigtet målsætning

GK skal have et turnovertal, som er på linje med gennemsnittet i branchen
2021
Delmål

2020
Delmål

Resultat

Reducere sammenlignet med 2020

N/A

14,0 %

Turnover GK Danmark

Reducere sammenlignet med 2020

N/A

9,9 %

Turnover GK Norge

Reducere sammenlignet med 2020

N/A

11,0 %

Turnover GK Gruppen

Holde på samme niveau som 2020

N/A

2,2 %

Samlet for GK

10 %

N/A

11,4 %

Beskrivelse af nøgletal
Turnover GK Sverige

Tiltag 2020
Etablere en arbejdsgruppe på tværs af
koncernen for at udarbejde en fælles definition
og beregningsmetodik for turnover, hvor
opsigelsesårsagen fremgår tydeligt

Status
Gennemført

Tiltag 2021
Implementere metodik til afdækning af årsag til
turnover

Udarbejde rutine for gennemførelse af exitsamtale Gennemført
med alle medarbejdere, der forlader GK

Dybdeanalyse af opsigelsesårsager samt
videreudvikling af rutine for exitsamtaler for at
øge svarfrekvensen

Udrede og opstille et realistisk måltal baseret på
brancheindsigt

Udrede et realistisk overordnet måltal inden 1.
juni 2021

Igangværende

Udrede behov for separate måltal for turnover
for interne medarbejdere/funktionærer inden 1.
juni 2021
Udrede behov for separate måltal for turnover for
medarbejdere i felten inden 1. juni 2021
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Mangfoldighed
og ligestilling

en arbejdsplads
for alle»

GK har en ambition om at være en arbejdsplads for
alle. Det betyder, at vi skal arbejde aktivt på at styrke
mangfoldigheden og kønsbalancen i vores virksomhed, men
også være pådriver for en mere mangfoldig og balanceret
bygge- og anlægsbranche generelt. GK har nultolerance over
for diskriminering og chikane, uanset om det gælder virksomhedens egne medarbejdere eller vores samarbejdspartnere. I
de seneste år har byggebranchen i Sverige været i søgelyset
for at sikre, at virksomhederne har fungerende rutiner og
retningslinjer for at forhindre chikane og repressalier. Det
er et initiativ, som vi hilser velkommen, og hos GK har vi
etableret gode rutiner til at afdække og følge op på kritisable
forhold.

Mål, resultater og tiltag

Bygge- og anlægsbranchen har traditionelt været præget
af en høj andel af mænd. Det er der flere årsager til, men
rekrutteringsgrundlaget for operative stillinger i branchen
er lavt blandt kvinder, især inden for håndværksfagene. Vi
arbejder aktivt på at undersøge, hvordan GK kan tiltrække
flere kvinder samt yngre arbejdssøgende og medarbejdere
med de rigtige kompetencer. Ved at skabe en tryg, udviklende
og bæredygtig arbejdsplads og et godt arbejdsmiljø for unge
og kvinder håber vi, at vi kan bidrage til en mere lige køns- og
aldersfordeling i virksomheden og i branchen som helhed.

Vi arbejder også på at opfylde vores aktivitets- og rapporteringspligt (ARP), som følger den norske ligestillingslovs §26, med
det mål, at vi fra 2021 skal rapportere i fuld overensstemmelse
med de nye krav og benytte indsigten og dataene aktivt i vores
arbejde med at øge mangfoldigheden – både i vores egen
virksomhed og i den branche, som vi er en del af.

Mangfoldighed
Hos GK ønsker vi at lægge fundamentet til og skabe en
mangfoldig arbejdsplads, hvor der er plads til alle. Vi har
nultolerance over for mobning, diskriminering og chikane,
hvad enten den er baseret på køn, alder, etnicitet, nationalitet,
religion, seksuel orientering eller lignende.
GK har som mål at opnå en bedre indsigt i og rapportering af
mangfoldighed fremover, blandt andet ved hjælp af en oversigt
over alderssammensætning, nationaliteter blandt de ansatte,
hvordan vi sørger for et inkluderende arbejdsliv etc.

Kønsbalance (S4)
For at fungere som pådriver i branchen er GK indstillet på at
skulle udfordre kønssammensætningen i koncernen og blive en
mere attraktiv arbejdsplads for både kvinder og mænd. Andelen af kvinder i virksomheden var 9,9 procent ved udgangen af
2020, hvilket er på niveau med sammenlignelige virksomheder.
Der er i 2020 en noget højere andel af kvinder i ledende
stillinger (10,9 procent) end i den øvrige virksomhed. I 2020
fik koncernledelsen tre nye kvindelige ledere, og andelen af
kvinder i koncernledelsen er nu 37,5 procent (til sammenligning
var der ingen kvinder i koncernens øverste ledelse i 2019). Det
er en velkommen forandring, som er helt i tråd med målet om
at have 20 procent kvinder i GK inden 2025.
I Sverige oplever vi, at det er udfordrende at rekruttere den
rette kompetence, uanset køn. Af 96 nyansatte i 2020 var kun
10 kvinder. Her vil vi øge indsatsen og forsøge at gå via nye
kanaler for at nå ud til flere med de ønskede kompetencer og
dermed forhåbentlig også nå ud til flere kvinder. Erfaringerne
fra Sverige skal inkluderes i en ny rekrutterings- og markedsføringsstrategi.

Stillingskategori
Organisation (totalt)

Kvinder

2020
Mænd

Kvinder

2019
Mænd

9,9 %

Ledelsesfunktioner

10,9 %

Koncernledelse
Koncernbestyrelse

90,1 %

9,7 %

90,3 %

6

89,1 %

5,5 %

94,5 %

37,5 %

62,5 %

0%

100 %

20 %

80 %

20 %

80 %

Tabell 8: Mænd og kvinder fordelt på stillingsniveau.

6

Definitionen af kategorien er blevet ændret, og tallet er ikke direkte sammenligneligt med tallet for 2019.
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Andelen af kvinder inden for de fagområder, der er relevante for GK, er lav og varierer fra cirka 2,5 procent
til over 11 procent. På baggrund af det eksisterende rekrutteringsgrundlag er det ikke realistisk, at vi skal
kunne øge andelen af kvinder i GK til 20 procent inden 2025 udelukkende ved at rekruttere faglærte. Den
årlige Universum-undersøgelse viser, at GK i Norge i flere år har været på listen over de 100 mest attraktive
arbejdspladser for både mandlige og kvindelige ingeniørstuderende, men vi gik dog 10 pladser tilbage
i 2020-undersøgelsen. Tallene for ansøgere i 2020 viser, at GK er placeret som nr. 74 blandt kvindelige
ingeniører (blandt mandlige ingeniører er GK placeret som nr. 58). For at øge andelen af kvinder hos GK i
Norge deltager vi aktivt i flere forskellige initiativer, som fremhæver kvindelige forbilleder.

Arbejdstøj
tilpasset kvinder

Der er bedre muligheder for at ansætte kvindelige ingeniører end kvindelige faglærte, men også her er der
kamp om talenterne og især om dem med erfaring. På baggrund af rekrutteringsgrundlaget vil vi arbejde
målrettet med at øge andelen af kvinder blandt faglærte, inden for projektledelse og andre ingeniørrelaterede
fag samt i lederstillinger. I 2020 påbegyndte vi udarbejdelsen af en rekrutteringsstrategi, der har til formål at
kortlægge målgrupper, identificere hvad der er attraktivt for hver enkelt målgruppe, og hvilke aktiviteter vi
kan iværksætte for at gøre os mere attraktive som arbejdsgiver, og sætte realistiske mål for både operative
og administrative stillinger hos GK.

GK i Norge har i 2020 sørget for arbejdstøj, som er tilpasset
kvinder. Hos GK ønsker vi, at alle vores medarbejdere skal
have en så god og gennemtænkt arbejdsdag som muligt. Som
udgangspunkt er det derfor vigtigt, at alle medarbejdere har
adgang til det mest grundlæggende, så de kan udføre deres
arbejde på bedst mulig vis uden unødvendige hindringer.
Velfungerende, funktionelt og komfortabelt arbejdstøj er et af
disse grundlæggende elementer, som GK har sat fokus på.
Vi kan se, at flere kvinder i dag søger mod arbejdspladser, der
traditionelt har været domineret af mænd. For at følge med
denne udvikling har GK testet forskelligt arbejdstøj og udvidet sit
sortiment med beklædning, som er tilpasset kvinder. Arbejdstøj,
som er bedre tilpasset til kvinder, er i tråd med GK’s strategi om
at rekruttere flere kvinder til virksomheden og en vigtig del af
vores sociale ansvar.

Kvinder
Mænd
23 %

77 %

Figur 2: Fordeling mellem mandlige og kvindelige ansøgere
til ledige stillinger

6%

8,8 %

94 %

91,1 %

Lærlinge

Projektledere

Figur 3: Fordeling mellem mandlige og kvindelige ansøgere til ansatte på forskellige
stillingsniveauer hos GK i Norge (2020)
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20 procent kvinder inden 2025:
I 2020 gik vi i gang med at etablere et fælles medarbejderløfte
for hele koncernen (EVP) samt at definere målgrupper og
bemandingshypoteser for hele GK. Arbejdet skal fuldføres i
løbet af 2021. Planen er, at dette skal resultere i en handlingsplan, som også indeholder konkrete måltal for andelen af
kvinder i forskellige stillingsgrupper, og en konkret aktivitetsplan, som skal hjælpe os med at nå målet om 20 procent
kvinder hos GK inden 2025.
Diskriminering og chikane (S6)
GK har nultolerance over for diskriminering og chikane og
har velfungerende rutiner til forebyggelse og håndtering
af forskelsbehandling og andre kritisable forhold. Af vores
interne adfærdskodeks og etiske retningslinjer samt menneskerettighedspolitik fremgår det tydeligt, at vi tager afstand
fra alle former for diskriminering, og de stadfæster desuden,
at alle vores medarbejdere skal have et trygt arbejdsmiljø,
både fysisk og psykosocialt.
GK har udarbejdet gode anmeldelsesrutiner for alle medarbejdere og samarbejdspartnere, og der er også mulighed
for at foretage anonyme anmeldelser via en krypteret
tredjepartstjeneste. Via GK Whistle kan medarbejdere og
eksterne samarbejdspartnere anmelde kritisable forhold, og
alle anmeldelser behandles på en sikker på pålidelig måde, så
følsomme data ikke kommer på afveje, og så beskyttelsen af
den enkeltes personlige oplysninger overholdes.
Vi har ikke modtaget rapporter om kritisable forhold via
GK Whistle i 2020, hverken i Sverige, Norge eller Danmark.
I Sverige og Danmark er der heller ikke blevet foretaget
anmeldelser via andre interne kanaler, hvilket forhåbentlig
indikerer, at der forekommer en lav grad af diskriminering
og chikane. I Norge blev der i 2020 anmeldt to sager via den
interne anmeldelsesrutine og HR/arbejdsmiljø-afdelingen

vedrørende kritisabel opførsel/mobning på arbejdspladsen.
Der bliver fulgt op på disse i tråd med GK’s definerede rutiner
for håndtering af anmeldelser.
Selvom antallet af anmeldelser kan betragtes som lavt i en
så stor koncern som vores, må vi dog på baggrund af andre
former for rutiner i arbejdsmiljøet til håndtering af diskriminering og konflikter formode, at en del sager bliver håndteret
i hverdagen, når de opstår. Denne formodning styrkes efter
det svenske arbejdstilsyns og diskrimineringsombudsmandens
eftersyn af vores virksomhed i Sverige, hvor vi har fået positiv
feedback på vores håndtering af anmeldelser og implementering af tydelige rutiner og retningslinjer.
Medarbejderundersøgelsen fra 2021 indeholder spørgsmål om
diskriminering for at afdække eventuelle forhold, som ikke er
blevet anmeldt via andre kanaler. 92 procent af respondenterne
svarer, at de ikke har oplevet diskriminering på deres arbejdsplads inden for de seneste 12 måneder. Der vil blive fulgt op
på resultatet af medarbejderundersøgelsen med analyser, og
der vil blive iværksat målrettede tiltag.

Ingeborgnetværket
GK har været guldpartner i Ingeborg-netværket
siden 2019. Ingeborg-netværket er for kvinder,
der arbejder i VVS-branchen. Netværket
arbejder for at løfte dygtige, kvindelige VVS’ere
frem i rampelyset og for større mangfoldighed i
branchen. I dag har Ingeborg-netværket næsten
800 medlemmer.
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Mangfoldighed og ligestilling
Hovedmål

GK skal være en arbejdsplads for alle
Langsigtet målsætning

Inden 2025 skal andelen af kvinder GK være 20 %
2021
Delmål

2020
Delmål

Resultat

100 %

100 %

49,7 %

Andel kvinder i GK

N/A

N/A

9,9 %

9,7 %

Andel kvinder i GKs konsernstyre

20 - 40 %

20 %

20 %

20 %

Beskrivelse af nøgletal
Antal medarbejdere, der har modtaget
information om GK Whistle7

2019
Resultat

Tiltag 2020
Indføre fælles anmeldelsesrutine for hele
koncernen.

Status
Påbegyndt

Tiltag 2021
Arbejdet fortsætter med fokus på at udbrede
kendskabet til anmeldelsesrutinen og gøre
medarbejderne bevidste om brugen af
anmeldelseskanalerne.

Formidle tydelige informationer om
anmeldelseskanalen GK Whistle både internt og
eksternt.

Eksternt:
Gennemført
Internt:
Påbegyndt

Arbejdet fortsætter med fokus på at udbrede
kendskabet til anmeldelsesrutinen og gøre
medarbejderne bevidste om brugen af
anmeldelseskanalerne.

Udarbejde rekrutteringsstrategi: Kortlægge
målgrupper, identificere, hvad der er attraktivt for
hver målgruppe, og hvilke tiltag der kan gøre os
mere attraktiv som arbejdsgiver.

Påbegyndt

Arbejdet fortsætter med blandt andet
etablering af et fælles medarbejderløfte for hele
koncernen (EVP), definerede målgrupper og
bemandingshypoteser.
Udvikle strategi og handlingsplan for at øge
andelen af kvinder hos GK.
Følge op på de resultater fra medarbejderundersøgelsen, som vedrører spørgsmål om
diskriminering, deriblandt at sætte måltal for 2021.
Etablere datagrundlag og rutiner for rapportering
iht. aktivitets- og rapporteringspligten, der følger
af den norske ligestillingslovs §26.

7

Information om anmeldelseskanaler inkl. GK Whistle er inkluderet i GK’s interne adfærdskodeks og etiske retningslinjer, som alle medarbejdere har pligt til at sætte sig ind i og bekræfte, at de følger.
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Løn og
kompensation
Lige løn for lige arbejde er et princip, som fremmer ligestilling og udligner ulighed i arbejdslivet. Også hos GK er
dette et vigtigt princip, og der må ikke forekomme usaglige
lønforskelle.

Mål, resultater og tiltag
Ligeløn (S2)
Alle de lande, hvor GK driver virksomhed, er omfattet af krav
om offentliggørelse af data om ligeløn. Der skal være transparens vedrørende løngabet i virksomheden, og informationer
om tiltag skal formidles. For GK i Danmark har det været
lovpligtigt at foretage ligelønsvurderinger siden 2014, og i
Sverige har det været lovpligtigt siden 1994 med yderligere
skærpelser i 2017. I Norge skal virksomheder med mere end
50 ansatte foretage ligelønsvurderinger hvert andet år, hvilket
har været et lovkrav siden 1. januar 2020.
Eftersom ligelønsvurderinger først i 2020 er blevet lovpligtige i samtlige lande, hvor GK driver virksomhed, er det
kun Sverige, der har rapporteret og offentliggjort løngab

GENNEMSNITSLØN
ANSATTE I 2020

555.700
KRONER (NOK)

«Lige løn for
lige arbejde»

og ligelønsvurderinger tidligere. Eftersom der er meget få
kvindelige ansatte i Sverige, har man ud over at foretage en
kortlægning i lønsystemet også fulgt op på ledere for at sikre,
at der ikke forekommer usaglige lønforskelle. Analysen, der er
foretaget ved hjælp af lønsystemet, er enkel, eftersom det har
været vanskeligt at sammenstille data for uddannelsesniveau,
erfaring, præstation, historik og lignende.
Land
GK i Norge

Gennemsnitsløn ansatte i 2020
565.687 kroner (NOK)

GK i Sverige

435 399 kroner (SEK)

GK i Danmark

546.217 kroner (DKK)

GK totalt

555.700 kroner (NOK)

Tabell 9: Gennemsnitsløn (inkl. beregnet bonus) for GK’s ansatte i Norge, Sverige og Danmark
og hos GK samlet (lokal valuta omregnet til NOK)

Sveriges ligelønskortlægning viser, at der ikke er blevet
afdækket nogen usaglige lønforskelle mellem kvinder
og mænd. Analysen peger derimod på en del områder,
der kræver forbedringer, hvis ligelønsprincippet skal
opretholdes. I Sverige har vi siden 2019 undersøg t

muligheden for at foretage dybere analyser, men vi mangler
systemer, som kan understøtte dette.
Arbejdet med dybere og mere omfattende analyser og
ligelønsvurderinger for samtlige lande i tråd med den gældende
lovgivning og de forventede stramninger i EU er påbegyndt.
Mulighederne for at analysere og rapportere løngab og
ligeløn i et nyt HR- og økonomisystem undersøges også,
men indtil dette er på plads, foretages det interne arbejde
med ligelønsvurderinger manuelt. Målet er at muliggøre
rapportering af ligeløn fra 2021 for blandt andet at opfylde
aktivitets- og rapporteringspligten (ARP), som følger af den
norske ligestillingslovs §26.
Lederlønninger (S1)
Fri Fagbevegelses undersøgelse af lederlønninger viser, at
toplederne i Norges 100 største virksomheder får udbetalt
næsten 11 gange så meget som en norsk gennemsnitsløn.
Løn og anden kompensation til GK’s koncernchef fremgår
af årsregnskabet. Forholdet mellem topledernes løn
og gennemsnitslønnen i GK ligger inden for det norske
gennemsnit.

Tiltag 2020
Kortlægge lønniveauet i sammenlignelige
virksomheder i Norden for at få et udgangspunkt
for at kunne konkludere noget om ledernes
lønniveau.

Status
Udført

Tiltag 2021

Forbedre interne systemer, så datagrundlaget gør
det muligt at rapportere løn.

Påbegyndt

Etablere datagrundlag og rutiner for rapportering
iht. aktivitets- og rapporteringspligten, der følger
af den norske ligestillingslovs §26.
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«GK skal være
en tryg og sikker
arbejdsplads»

Arbejdsmiljø
Et af de største risikoområder for bygge- og anlægsbranchen
er utilstrækkelige tiltag, når det gælder arbejdsmiljø. Hos
GK arbejder vi derfor hele tiden med sikkerhedskultur og
forebyggende arbejde inden for arbejdsmiljø. En fælles
forståelse af, hvad arbejdsmiljø indebærer hos GK, giver os
bedre forudsætninger for at nå vores mål, tage ejerskab
for systemer og rutiner og opbygge en god og tryg kultur.
Hos GK betragter vi arbejdsmiljøkulturen som et fundament
for gode økonomiske resultater, som vil bidrage til at gøre
GK til en foretrukken og attraktiv samarbejdspartner og
arbejdsgiver.
Vores vigtigste ressource i dagens og fremtidens GK er
dem, der hver dag arbejder for vores kunder i projekter,
på serviceopgaver, i staben og i ledelsen. Vi er derfor helt
afhængige af, at vores medarbejdere glæder sig til at gå på
arbejde, at de trives med deres opgaver, ansvar og kolleger,
og at de kommer sikkert hjem. Arbejdsmiljø er et prioriteret
område, og grundprincippet er, at vores medarbejdere enten
skal arbejde sikkert eller slet ikke.
Koncernledelsen i GK, i skikkelse af koncerndirektøren for HR,
har det endelige ansvar for at sikre et godt arbejdsmiljø.
HH1-værdien viser hyppigheden af arbejdsulykker, der er så alvorlige, at de medfører
minimum én dags fravær fra arbejdspladsen. H2-værdien inkluderer H1-værdiens antal skader
med fravær ud over én dag samt skader/hændelser, hvor en af følgende faktorer er til stede:
(1) Tilpasset arbejde som følge af skade/hændelse, og (2) Faktisk undersøgelse eller behandling
af lægefagligt personale, som ikke medfører fravær ud over én dag. Begge H-værdier beregnes
ved hjælp af følgende formel: H = (arbejdsulykker x 1.000.000)/det samlede antal timers udført
arbejde. F-værdien viser fraværsomfanget og beregnes ud fra antal fraværsdage på baggrund
af skader/hændelser pr. 1.000.000 arbejdede timer. Både H- og F-værdi beregnes pr. løbende
12 måneder.
9
For 2020 er BNLs normtall for F-værdi: 111,22 og for H1-værdi: 5,41.
10
Værdierne for 2019 i denne rapport afviger fra værdierne i ESG-rapporten for 2019. Det
skyldes, at dataene blev revideret som følge af sen rapportering af hændelser.
8

Mål, resultater og tiltag
Arbejdsmiljø (S8)
For at sikre bedste praksis og efterlevelse af GK’s sikkerhedsarbejde i hele koncernen er der i 2020 blevet udarbejdet og
publiceret en fælles koncernpolitik for arbejdsmiljø. Dokumentet er et led i GK’s arbejde med at sikre, at ingen af vores
aktiviteter resulterer i skader eller ulykker – hverken for GK’s
medarbejdere, vores samarbejdspartnere, andre mennesker,
dyr eller miljø. Vores medarbejdere skal have den nødvendige
viden til at træffe de rigtige valg og være ambassadører for
en tryg og sikker arbejdsplads.
Et fælles grundkursus i arbejdsmiljø for hele koncernen blev
igangsat i efteråret 2020 og fuldføres i sommeren 2021. Kurset
er et led i at sikre efterlevelsen af GK’s arbejdsmiljøpolitik
gennem øget kompetence og ved at lære af hændelser og
dermed bidrage til en forenende sikkerhedskultur på tværs
af lande og virksomheder.
I Sverige er der desuden blevet udviklet et nyt, digitalt arbejdsmiljøkursus for ledere, som også færdiggøres og lanceres i
sommeren 2021. På begge disse kurser lægges der stor vægt
på de psykosociale, organisatoriske og sociale arbejdsmiljøaspekter, og det er et tydeligt mål, at kurserne skal bidrage til
øget viden og forståelse samt opnåelse af vores nulvision for
skader, ulykker og andre kritisable forhold på arbejdspladsen.
GK har som mål, at alle ansatte i koncernen skal gennemføre
det fælles grundkursus i arbejdsmiljø i 2021.

Skades- og ulykkesstatistik (S7)
GK har en nulvision for skader og ulykker. For at kunne
arbejde aktivt med skadeforebyggelse er det dog vigtigt, at
vi har det fulde overblik over skadeomfanget. Der er blevet
udarbejdet en intern rapporteringsrutine for indhentning af
grunddata for ulykker og hændelser. De rapporterede data
danner et vigtigt grundlag for GK’s strategiske arbejde med
arbejdsmiljø og giver koncernen vigtig feedback i form af
den årlige udvikling i skades- og ulykkesstatistik. Nøgletal for
arbejdsmiljø rapporteres til koncernledelsen hvert kvartal og
til ledelsens gennemgang af selskaberne i de enkelte lande i
tråd med ledelsessystemstandarden ISO 9001.
GK benytter sig af såkaldte H- og F-værdier for at give et indblik
i koncernens ulykkesstatistik, herunder omfanget af ulykker,
der har ført til sygemelding, og sygemeldingernes varighed.
Statistikken inkluderer ikke hændelser blandt GK’s underentreprenører eller indlejet personale. Der er indhentet grunddata
fra alle tre lande til beregning af H- og F-værdier, så koncernen
har sammenlignelige data for 2019 og 2020. Koncernens
samlede H1-værdi er faldet fra 2019 til 2020 og ligger nu tættere
på Byggenæringens Landsforbunds normtal for branchen9.
Skades- og
ulykkesstatistik for
hele GK
F-værdi

2020

201910

101,44

84,02

H1-værdi

7,98

11,04

H2-værdi

13,19

15,98

Tabell 10: Skades- og ulykkesstatistik (H- og F-værdier) for GK i Sverige, Danmark og Norge.
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Ulykken er blevet gransket i samarbejde med myndigheder,
opdragsgiver, den omkomnes arbejdsgiver og GK.
I alle lande er der fokus på at informere og tilskynde til dialog
om sikkerhedsarbejde. I Sverige blev den årlige “Sikkerhedsuge” også arrangeret i 2020, hvilket yderligere bidrager til
færdighedsudvikling i arbejdsmiljø, risikovurdering og rapportering af hændelser og ulykker.
GK er meget bevidste om forebyggelse af arbejdsulykker
og andre aspekter af arbejdsmiljøet, der kan have negative
konsekvenser. Vi arbejder med at gøre vores arbejde med
arbejdsmiljø mere professionelt ved hjælp af kortlægning,
forbedringer og kompetenceøgende tiltag.
GK gør en stor indsats på tværs af landene for at forbedre
datagrundlaget for skader og ulykker i virksomheder. GK’s
koncernplan for arbejdsmiljø skal have særligt fokus på øget
rapportering, især når det gælder nærved-hændelser og
farlige/risikable forhold, som i dag har en for lav rapporteringsgrad hos GK sammenlignet med de gældende krav
til rapporteringsgrad i branchen. Øget bidrag vil give os
øget viden om hændelser, og dette kan danne grundlag for
målrettede tiltag.

24

20

Antall registrerte arbeidsulykker

Som illustreret i Figur 4 har GK en positiv udvikling i sit arbejde
med at reducere antallet af arbejdsulykker med sygemelding,
selvom hver ulykke er én ulykke for meget. I 2020 blev der hos
en af GK’s underentreprenører registreret et dødsfald som
følge af en arbejdsulykke, da underentreprenøren udførte
arbejde på vegne af GK. Ulykken skete i forbindelse med
montering af ventilationskanaler i loftet, da den forulykkede
faldt ned på et lavereliggende niveau. Lægefagligt personale
var hurtigt fremme, men ulykken fik desværre et tragisk
udfald, og montøren blev senere samme sag erklæret død
på sygehuset.

15

15
13

9

8

Q1 2019

Q2 2019

Q3 2019

Q4 2019

Q1 2020

9

Q2 2020

Q3 2020

Q4 2020

GK Gruppen pr. kvartal

Figur 4: Antal arbejdsulykker med sygemelding i hvert kvartal 2019-2020.
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Arbejdsmiljø
Hovedmål

GK skal være en tryg og sikker arbejdsplads
Langsigtet målsætning

Forbedret rapportering og datagrundlag om ulykker og
nærved-hændelser
Beskrivelse af nøgletal
Så lav F-værdi som muligt

2021
Delmål

2020
Delmål

Resultat

2019
Resultat

F-værdi < 111,22

F-værdi < 101,58

101,44

84,02

Så lav H-værdi som muligt

H-værdi < 5,41

H-værdi < 6,25

7,98

11,04

Antal ansatte, som har gennemført
grundkursus i arbejdsmiljø

100 %

N/A

Tiltag 2020
Udarbejde og publicere en fælles
arbejdsmiljøpolitik for hele koncernen

Status
Gennemført

Tiltag 2021
Implementere obligatorisk grundkursus i
arbejdsmiljø for medarbejdere og digital
arbejdsmiljøkursus for ledere

Udarbejde en arbejdsmiljøplan for hele koncernen Påbegyndt
med tilhørende rapporteringssystemer for at give
GK bedre overblik over eventuelle tiltags status
og effekt

Fortsætte arbejdet med koncernplan og
rapporteringssystemer

Struktureret opfølgning på ulykker og nærvedhændelser

Etablere bedre datagrundlag og viden om
skader og ulykker på tværs af koncernen og hos
underleverandører

Påbegyndt
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Menneskerettigheder
GK driver virksomhed i en højrisikobranche, når det
gælder menneskerettigheder, og både FN og EU
stiller derfor krav om, at vi i koncernens årsrapport
skal redegøre for vores virksomhedspolitikker,
risikokortlægninger og compliance.
GK udtrykker sin fulde støtte til FN’s menneskerettighedserklæring og Den internationale
arbejdsorganisation ILO’s arbejdsretskonvention.
Rettighederne omfatter både vores ansatte og indlejet personale, underentreprenører samt leverandører
af de materialer og tjenester, der anskaffes.
GK må under ingen omstændigheder bidrage
til, forårsage eller blive associeret med negativ
påvirkning af menneskerettigheder som følge af sine
aktiviteter eller relationer.

Mål, resultater og tiltag

«GK tager kraftigt
afstand fra tvangsog børnearbejde
og arbejder aktivt
for at fremme
menneskerettigheder»

GK har i 2020 vedtaget og implementeret en
politik for menneskerettigheder, som gælder for
hele koncernen og vores relationer. Dokumentet
inkluderer forbud mod børne- og tvangsarbejde,
arbejdsrettigheder og etik og er også relevant
for indikatorerne “Sundhed og sikkerhed (S8)”,
“Børne- og tvangsarbejde (S9)”, “Adfærdskodeks
for leverandører (G5)” og “Etik og anti-korruption
(G6)”. Vi har endnu ikke revideret de eksisterende
rutiner for, hvordan vi skal sikre en god kortlægning,
risikohåndtering og efterlevelse af GK’s politik for
menneskerettigheder.
Menneskerettigheder (S10) og børneog tvangsarbejde (S9)
De skandinaviske lande har en stærk lovgivning på
dette område, og GK har gode procedurer til at sikre,

at der ikke forekommer børne- eller tvangsarbejde
internt i virksomheden.
GK arbejder løbende med at mindske risikoen for
uregelmæssigheder i vores værdikæde og hos vores
underleverandører.
I løbet af 2020 har GK implementeret et adfærdskodeks (code of conduct) for leverandører, men vi har
endnu ikke foretaget risikovurderinger for at sikre, at
der ikke forekommer børne- og/eller tvangsarbejde
hos vores leverandører og underleverandører eller
i forretningsforhold længere nede i værdikæden.
Indkøbsprocessen er et vigtigt område for arbejdet
med menneskerettigheder, og i indkøbsvurderingen
bliver der fulgt op på børne- og tvangsarbejde.
GK er bevidste om, at der findes risikoprodukter,
hvor der kan forekomme uregelmæssigheder.
Vores risikokortlægning, leverandørevaluering og
adfærdskodeks er i startfasen, men vil på sigt give
et bedre billede af, hvordan GK fremover skal tage
samfundsansvar.
I løbet af 2020 har vi gennemført en proces
for indkøb af et system, der skal understøtte
kortlægning og håndtering af menneskerettigheder
i leverandørkæden. Due diligence-processer skal
indledes i 2021 ved hjælp af et nyt system, og GK
har som mål at gennemføre due diligence for mindst
10 leverandører i 2021 samt at have gennemført en
sådan proces for minimum 50 leverandører inden
2025 med særligt fokus på menneskerettigheder i
overensstemmelse med nye lovkrav.
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Menneskerettigheder
Hovedmål

GK skal arbejde aktivt for at fremme menneskerettigheder
Langsigtet målsætning

Gennemførelse af due diligence hos minimum 50 leverandører inden
2025 med særligt fokus på menneskerettigheder og børnearbejde

Beskrivelse af nøgletal
Antal leverandører due diligence

2021
Delmål

2020
Delmål

Resultat

2019
Resultat

Min. 10 stk

N/A

N/A

N/A

Tiltag 2020
Vedtage og implementere politik for
menneskerettigheder

Status
Gennemført

Tiltag 2021
Revidere eksisterende rutiner for varetagelse af
risikokortlægning, risikohåndtering og efterlevelse
af GK's politik for menneskerettigheder

Implementere adfærdskodeks for leverandører,
som omfatter menneskerettigheder og
børnearbejde

Gennemført

Gennemføre risikovurdering og evaluering af
leverandører og underleverandører

Anskaffe system, som kan støtte udredning og
håndtering af risici i leverandørkæden

Påbegyndt

Gennemføre due diligence for børnearbejde og
menneskerettigheder for mindst 10 leverandører
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Virksomhedsstyring
GK er et familieejet koncern med aktiviteter i hele
Skandinavien. GK Gruppen ejes af familien Karlsen,
og koncernbestyrelsen er øverste ansvarlige organ
for koncernen.

GK har et sæt virksomhedsdokumenter med
principper for, hvordan virksomheden skal drives. De
gælder for alle koncernens enheder og er godkendt
af koncernbestyrelsen.

Solid og transparent virksomhedsstyring er afgørende
for GK’s værdiskabelse, tillid og omdømme. Vi er
optaget af at være en ansvarlig virksomhed, som tager
både kunder, medarbejdere og samfundet alvorligt, og
vi vælger derfor at udøve vores virksomhedsstyring
i overensstemmelse med norske og internationale
principper om god ejerstyring og virksomhedsledelse.
Vi er åbne i vores kommunikation, og inden for mange
områder går vi længere end lovens krav.

Ud over disse virksomhedsdokumenter publicerer
vi hvert år en års- og bæredygtighedsrapport, der
dokumenterer vores aktiviteter og resultater og viser,
hvordan vi arbejder med miljø, hvordan vi tager socialt
og samfundsmæssigt ansvar, og hvordan vi driver
vores virksomhed.
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GK’s bestyrelse
og ledelse
GK’s ejerstyring og virksomhedsledelse er baseret
på vores værdigrundlag, vores etiske retningslinjer
og vores adfærdskodeks (code of conduct) og skal
bidrage til, at vi når vores mål og ambitioner og
realiserer vores mission om at bygge bæredygtige
samfund til kommende generationer. Derudover
sætter skandinavisk og europæisk lovgivning, som
for eksempel aktie- og selskabslove, rammerne for,
hvordan selskabet skal ledes.

«GK skal drive og
lede virksomheden i
tråd med norske og
internationale principper
om god ejerstyring og
selskabsledelse»

Det overordnede, styrende organ i GK er koncernbestyrelsen. Det er den, der vedtager principperne
for ejerstyring og selskabsledelse i GK og er ansvarlig
for selskabets aktiviteter. Koncernbestyrelsen har
defineret instrukser for sit arbejde og den daglige
ledelse af GK Gruppen.
I henhold til selskabets vedtægter skal bestyrelsen i GK Gruppen bestå af tre til fem personer.
Koncernchefen kan ikke være medlem af koncernbestyrelsen, og målet er, at over halvdelen af
medlemmerne i koncernbestyrelsen er uafhængige.
Bestyrelsesmedlemmer til koncernbestyrelsen
vælges normalt for to år ad gangen.
Alle datterselskaber i GK Gruppen har deres egne
bestyrelser baseret på de nationale regler for
aktieselskaber. I 2021 er der etableret en fælles
bestyrelsesinstruks for alle datterselskaber.

Mål, resultater og tiltag
Bestyrelsens uafhængighed (G2)
GK’s koncernbestyrelse består af i alt fem bestyrelsesmedlemmer, hvoraf fire er eksterne. Kun
bestyrelsesformand og ejer, John-Erik Karlsen,
er i dag ansat i GK Gruppen. Andelen af uafhængige bestyrelsesmedlemmer er 80 procent, og
koncernbestyrelsen opfylder dermed en høj grad
af uafhængighed.
Siden 2019 har GK etableret og indført nye principper for ejerstyring og selskabsledelse samt særlige
instrukser for koncernbestyrelsen og koncernchefen. Målet om at have over 50 procent uafhængige bestyrelsesmedlemmer i koncernbestyrelsen
er videreført, og de nye instrukser forbyder den
daglige leder at fungere som bestyrelsesformand
i sit eget selskab.
Med ny bestyrelsesinstruks, ny instruks for koncernchefen og nye principper for ejerstyring og selskabsledelse på plads og implementeret i løbet af 2020
har selskabet præsteret god fremdrift på dette
område siden 2019.
Bestyrelsens mangfoldighed (G1)
GK driver virksomhed i en traditionelt mandsdomineret branche. Dette afspejler sig også i
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kvindeandelen blandt medarbejdere (9,9 procent) og kvindeandelen i koncernbestyrelsen (20 procent). Både bestyrelsen
og selskabets ledelse er bevidst om de samfundsmæssige
forventninger til ligestilling, og landene, som GK opererer i,
har alle store ambitioner på området. Norge har lovpålagte
krav om kønsfordeling i bestyrelserne i ASA-selskaber på 40
procent, mens Sverige og Danmark har samme mål, selv om
det foreløbig er frivilligt for selskaberne.
Flere kvinder i bestyrelsen er vigtigt i en virksomhed som
GK. Det kan være med at nedbryde stereotype opfattelser
om kvinder i lederstillinger og opmuntre flere kvinder til at
indtage lignende stillinger, ud over at det kan fremme vigtige
kulturændringer og have en stærk symboleffekt.
Koncernbestyrelsen havde pr. 31.12.2020 ét kvindeligt
bestyrelsesmedlem, hvad der svarer til en kvindeandel på 20
procent. Vi ønsker at afspejle ambitionerne og forventningerne
i samfundet, og har derfor sat som mål at have en kvindeandel på 40 procent i koncernbestyrelsen inden udgangen
af næste strategiperiode (2025). Dette er også nedfældet i
vores principper for ejerstyring og selskabsledelse (corporate
governance). Der er ikke sket nogen ændringer i bestyrelsens
sammensætning for koncernbestyrelsen i 2020.

Bestyrelse og bestyrelsens sammensætning
Hovedmål

GK skal udøve virksomhedsstyringen i overensstemmelse med norske
og internationale principper om god ejerstyring og selskabsledelse
Langsigtet målsætning

40 % kvindeandel i koncernbestyrelsen inden 2025
Beskrivelse af nøgletal
Over 50 procent uafhængige
bestyrelsesmedlemmer i
koncernbestyrelsen
Kvindeandel i koncernbestyrelsen

2021
Delmål

2020
Delmål

Resultat

2019
Resultat

80 %

80 %

80 %

80 %

20 - 40 %

20 %

20 %

20 %

Tiltag 2020
Vedtage principper for ejerstyring og
selskabsledelse i GK

Status
Gennemført

Tiltag 2021

Vedtage bestyrelsesinstruks for
koncernbestyrelsen

Gennemført

Vedtage bestyrelsesinstruks for datterselskaber

Vedtage instruks for koncernchefen

Gennemført

Vedtage instruks for daglige ledere i
datterselskaberne
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Løn og
overenskomster
GK har formelle og faste rutiner til rekruttering
og lønfastsættelse. Alle medarbejdere skal have
arbejdsforhold i overensstemmelse med national
og lokal lovgivning og med ILO-standarderne, som
vi har forpligtet os til at følge. Det indebærer et
anstændigt arbejdsmiljø, lige løn for lige arbejde,
og at alle skal behandles fair og med respekt for
de ansattes rettigheder.
Vi anerkender og støtter vores medarbejderes
ret til at organisere sig og indgå overenskomster.
Vores relationer til arbejdstagerorganisationer,
fagforeninger og arbejdstagerrepræsentanter skal
være positive og gensidigt respektfulde.

«Lønfastsættelse
og vederlag i GK
skal vurderes efter
tydelige kriterier og
kommunikeres på en god
og transparent måde»

Mål, resultater og tiltag
Præstationsbaseret incentive-ordning (G3)
GK havde i 2019 ingen formelle incentive-ordninger knyttet til bæredygtighed. I løbet af 2020
har selskabet udviklet en ny resultatlønsordning
i GK Norge, der indeholder en KPI om forbedret
præstation inden for bæredygtighed. Hvis GK
årligt forbedrer sig på minimum 10 af de i alt 30
parametre i ESG-rapporten sammenlignet med
foregående år, udløses et resultatlønsgrundlag i GK
Norge. Der er ikke sat kvantitative forbedringsmål
for hver af parametrene. En enkelt parameter kan
derfor være blevet forbedret lidt eller meget, men
bliver registreret som forbedret uafhængigt af
forbedringsgrad.

Præstationsmålingen foretages umiddelbart efter
den årlige ESG-rapport, hvor der måles op imod de
30 parametre fra året før. Vi sætter årlige delmål for
de 30 parametre for at sikre kontinuerlige forbedringer. Evalueringen foretages af en ekstern ekspert
med relevante kompetencer. Ved en opnåelse af
målene sker der en udbetaling til alle ansatte.
Den nye resultatlønsordning skal i første fase implementeres i GK Norge fra og med 2021, og resultataflønning som følge af forbedrede præstationer
inden for bæredygtighed skal også gælde i 2021.
Erfaringerne fra præstationsbaserede incentives
knyttet til bæredygtighed vil blive evalueret under
implementeringen af den nye resultatlønsordning i
GK Norge, og erfaringerne bliver overført til resten
af koncernen.
Overenskomstforhandlinger (G4)
I Skandinavien har vi fuld organisationsfrihed, sikret
blandt andet gennem den europæiske menneskerettighedskonvention, der er vedtaget ved lov i de
skandinaviske lande.
Det er også generelt høj dækning af ansatte, der
omfattes af lønaftaler og dermed indgår i overenskomstforhandlinger. Det gælder også for GK’s
ansatte i Norge, Danmark og Sverige. I disse lande er
der derudover ved lov indført mindstesatser for løn
i de forskellige kategorier, og arbejderrettighederne
står stærkt.
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For 2019 blev det rapporteret, at 100 procent af de ansatte i
Sverige og Danmark var dækket af lønaftaler, mens det var 69
procent i Norge. I GK totalt udgjorde dækningen 80 procent.
For 2020 viser tallene, at 56 procent af de ansatte i Norge er
direkte omfattet af lønaftaler med overenskomstforhandlinger
(1120 af 2006 ansatte). Imidlertid er alle selskaber i Norge
omfattet af almengørelsen af overenskomsterne, så strengt
taget er 100 procent af de ansatte i Norge også dækket.
GK har ikke indført et måltal på området, men deltager
aktivt i dialog med fagforeningerne og medarbejderne for at
fremme gode arbejdsvilkår. Det er fuld åbenhed om den type
forhandlinger i GK.

Løn og overenskomster
Hovedmål

GK’s lønfastsættelse og aflønninger skal vurderes efter tydelige
kriterier og kommunikeres på en god og transparent måde
Beskrivelse af nøgletal
Andel af ansatte omfattet af
lønaftaler i Norge

2021
Delmål

2020
Delmål

Resultat

2019
Resultat

N/A

N/A

58 %

69 %

Andel af ansatte omfattet af
lønaftaler i Sverige

N/A

N/A

100 %

100 %

Andel af ansatte omfattet af
lønaftaler i Danmark

N/A

N/A

100 %

100 %

Tiltag 2020
Vurdere indførelse af incentives for ledere knyttet
til bæredygtighedsmål

Status
Gennemført for GK
i Norge

Tiltag 2021
Evaluere ny resultatlønsordning indført i Norge
med henblik på at videreføre principperne om
incentives knyttet til forbedring af indikatorer for
bæredygtighed i en fælles resultatlønsordning for
hele koncernen
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Forretningsetik
GK’s adfærdskodeks definerer, hvordan vi skal optræde som
medarbejdere og som selskab over for hinanden, kunder,
samarbejdspartnere, leverandører og samfundet generelt.
Adfærdskodekset skal sikre, at vores værdier og etiske
retningslinjer er integreret i alle selskaber i GK-koncernen.
Vores etiske retningslinjer understøttes af alle lovbestemte
krav, der gælder for vores virksomhed, samt mere detaljerede
politikker og aftaler, hvor principperne og forventningerne, der
indgår i adfærdskodekset, er nærmere beskrevet.
Vi har nultolerance over for korruption, bestikkelse, konkurrenceforvridende praksis, diskrimination, chikane og lovbrud.
De etiske principper, som er beskrevet i adfærdskodekset samt
i de love og regler, vi er omfattet af, udgør fundamentet for
GK’s virksomhedsdrift.

Mål, resultater og tiltag
Antikorruption (G6)
Bygge- og anlægsbranchen bliver anset for at være branchen
med størst korruption i Norge, og arbejdet med etik og
antikorruption står derfor højt på dagsordenen i GK.
GK har i 2020 opdateret og implementeret et nyt internt
adfærdskodeks (værdier og etiske retningslinjer), som klart
definerer principperne for vores forretningsmæssige adfærd –
som enkeltmedarbejdere og som organisation. GK har nultolerance over for korruption, bestikkelse, konkurrenceforvridende
praksis og kriminelle handlinger af enhver art.
11
12

GK har via medlemskab af UN Global Compact forpligtet sig
til at overholde FN’s 10 principper for mere ansvarlig virksomhedsdrift, der omhandler menneskerettigheder, arbejdsliv, miljø
og antikorruption. Derudover bakker vi op om alle menneskerettigheder, som de er beskrevet i FN’s verdenserklæring om
menneskerettigheder og i ILO-konventionerne. Vi tilslutter os
desuden principperne, som støttes af Det Verdensøkonomiske
Forums initiativ PACI (Partnering Against Corruption Initiative).
GK har som ambition at bane vej for åbenhed og sætter pris
på alle, der siger fra, hvis de observerer eller oplever noget,
der ikke stemmer overens med vores værdier eller etiske
retningslinjer, eller som kan påvirke vores virksomhed eller
menneskers liv og helbred negativt. Vi lægger stor vægt
på, at rapportering ikke skal udgøre en risiko for den, der
indrapporterer et problem, og at der sikres en hensigtsmæssig
udredningsproces.
Vores rapporteringssystem “GK Whistle” sikrer anonym og
fortrolig rapportering via en krypteret tredjepartsløsning
og blev implementeret i hele koncernen i 2020. Rutiner til
opfølgning på rapportering er på plads på linje med intern
og ekstern information om vores rutiner for rapportering.
Det er også etableret et obligatorisk oplæringsprogram i det
interne adfærdskodeks for medarbejdere. Målet om, at 100
procent af GK’s arbejdsstyrke skal bekræfte, at de overholder
GK’s etiske retningslinjer, blev ikke opnået i 2020 pga. sen
udrulning af det interne adfærdskodeks og oplæringsprogrammet. Kun halvdelen af alle ansatte havde pr. 31.12.2020
bekræftet, at de kender indholdet i vores kodeks. GK vil sørge

«GK’s virksomhed
skal præges af
en høj etisk og
moralsk standard»
for bekræftelse fra den enkelte medarbejder om, at han eller
hun overholder de etiske retningslinjer gennem selskabets
digitale læringsportal. Målet er, at alle ansatte skal bekræfte
dette i løbet af 2021, og at det digitale kursus vedr. indføring i
vores kodeks bliver en del af rutine for nyansatte.
Adfærdskodeks for leverandører (G5)
Et adfærdskodeks for leverandører bidrager til risikohåndtering af selskabets leverandørkæde. Ved aktivt at formulere
forventninger til leverandørerne handler selskabet i sin egen
interesse, leverandørernes interesse og på vegne af samfundet.
Både i EU11 og i Norge12 er der i 2021 vedtaget nye love om
obligatoriske agtsomhedsvurderinger for leverandørkæden.
Større virksomheder pålægges at arbejde aktivt med at afdække og håndtere negativ påvirkning på menneskerettigheder og
arbejdsforhold i leverandørkæderne. GK skal fremover sikre
åbenhed om vores agtsomhedsvurderinger i leverandørkæden
i alle tre lande, hvor vi driver virksomhed.
I løbet af 2020 har GK indført et fælles adfærdskodeks for
leverandører til hele koncernen. Det har resulteret i tydeligere
krav til vores leverandører og muliggør etablering af analyser,
agtsomhedsvurderinger og risikohåndtering i leverandørkæden
på vigtige områder som menneskerettigheder, arbejdsforhold,
miljø, korruption, risiko knyttet til produkter og andre væsentlige bæredygtighedstemaer. Det er første trin i en proces for
at få bedre kontrol med vores egen leverandørkæde og sørge
for, at risikoen for uregelmæssigheder og uønskede forhold
mindskes.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659299/EPRS_BRI(2020)659299_EN.pdf
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=84474
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Totalt har 50 procent af vores leverandører i leverandørregisteret underskrevet det nye adfærdskodeks i 2020.
En ny leverandørevaluering bliver i 2021 indført i hele
koncernen i overensstemmelse med nye lovkrav om åbenhed
og agtsomhedsvurderinger i leverandørkæden. I Sverige
er første version af en leverandørevaluering, der vurderer
ESG-forhold, blevet testet i 2020 på et udvalg af leverandører.
Målet om, at alle leverandører i GK’s leverandørregister skal
bekræfte, at de opfylder det nye adfærdskodeks inden 2021,
blev ikke nået. Der vil derfor aktivt blive arbejdet videre
mod dette mål i 2021 for at få alle GK’s leverandører til at
underskrive vores kodeks.
Målet om at evaluere 50 leverandører på bæredygtighedsrisiko
og overholdelse af adfærdskodeks for leverandører inden 2025
står ved magt med delmålet om at påbegynde risikovurdering
af de 10 leverandører med den højeste risiko i 2021. Målet
er at få så mange leverandører som muligt til at efterleve
vores kodeks, og at de opnår godkendt-status eller højere i
leverandørevalueringen.

Forretningsetik
Hovedmål

GK’s virksomhed skal præges af en høj etisk og moralsk standard

Beskrivelse af nøgletal
Andel ansatte der bekræfter, at de
overholder GK's adfærdskodeks og etiske
retningslinjer
GK vil evaluere 50 leverandører for ESGrisiko og efterlevelse af adfærdskodekset
inden 2025

2021
Delmål

2020
Delmål

Resultat

2019
Resultat

100 %

100 %

49,7 %

N/A

Gennemføre
risikoevaluering
af de første 10
leverandører
med højest risiko

Alle leverandører
i GK's
leverandørregister skal
bekræfte, at de
opfylder det nye
adfærdskodeks

Tiltag 2020
Opdatere internt adfærdskodeks og etiske
retningslinjer

Status
Gennemført

Tiltag 2021
Sørge for, at adfærdskodekset tages aktivt i brug i
alle relevante interne og eksterne processer for at
sikre efterlevelse

Etablere e-læringskursus om GK's adfærdskodeks
og etiske retningslinjer

Gennemført

Sørge for, at alle ansatte gennemfører kurset, og
at det implementeres i onboarding-rutiner for
nyansatte

Etablere et adfærdskodeks for leverandører
(supplier code of conduct)

Gennemført

Etablere rutiner til indhentning af underskrifter
fra leverandører

Påbegyndt

Fortsætte arbejdet med indhentning af
underskrifter fra leverandører
Etablere systemstøtte til automatisering af
processer med udsendelse og indhentning af
underskrifter fra leverandører
Etablere processer til gennemførelse af
leverandørevalueringer i overensstemmelse med
nye åbenheds- og agtsomhedskrav
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Datasikkerhed
GK’s ejendele er alt det, vores selskab ejer eller
bruger til at drive virksomhed, inklusive udstyr,
faciliteter, systemer, informationer og data.
Beskyttelse af selskabets ejendele er et hovedansvar for os alle.
Immaterielle aktiver som varemærker, værker
beskyttet af ophavsret, opfindelser, forretningshemmeligheder, viden og dataknyttet til vores
virksomhed, er ofte værdifulde og må ikke anvendes
til andre formål uden for GK.
GK skal sikre, at alle personoplysninger og
behandling af sådanne oplysninger til registrering,
sammenstilling, lagring og sletning behandles
fortroligt og med integritet i overensstemmelse
med de gældende love og regler inklusive
GDPR-forordningen.

«Ansatte og kunder
skal kunne have tillid
til, at GK behandler
persondata og
kundeinformation på
en forsvarlig måde»

Vi respekterer de ansattes ret til personbeskyttelse
og sørger for, at kun autoriseret personale har
adgang til personoplysningerne. Vores medarbejdere skal kun have adgang til personoplysninger til
specifikke forretningsformål og må ikke søge efter
data til andre formål.

Mål, resultat og tiltag
Personbeskyttelse (G7)
Digitalisering har ført til øget opmærksomhed om
personbeskyttelse, rettigheder og datasikkerhed.
Selskaber skal vise, at de kan håndtere data på en
sikker måde.

Som et selskab i bygge- og anlægsbranchen er vi
en del af en arbejdsintensiv og kompleks branche
med mange aktører. Samhandel med andre aktører
sker i høj grad på samme måde i dag som for flere
årtier siden. Dette indebærer mange manuelle
arbejdsprocesser med stor risiko for fejl og med
medarbejdere, der bruger uhensigtsmæssig
meget tid på at gennemføre deres arbejdsopgaver.
Samtidig bliver informationsteknologi stadig mere
integreret i byggeriet, og brugen af teknologi i GK
går fra primært at være knyttet til administrative
systemer til at være en integreret del af kernevirksomheden gennem tilbud af digitale tjenester til
kunderne.
Fremover vil både traditionelle og nye typer
teknologi være en del af vores tjenester. Digitalisering øger kravene til informationssikkerhed og tryg
håndtering af persondata for at opretholde tillid på
markedet, og ambitionsniveauet for digitalisering
vil være afgørende for fremdriften af professionaliseringen på området.
Derudover er det meget vigtigt, at vores ansatte
har tillid til, at GK som arbejdsgiver overholder
gældende lovgivning, og at vi har etableret
styringsmekanismer og rutiner til varetagelse af
persondata og den ansattes personbeskyttelse.
I løbet af 2020 blev der etableret en ny politik
for informationssikkerhed og beskyttelse af
personlige oplysninger, og der har været stor
fokus på den operationelle it-sikkerhed i selskabet.
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For 2021 er ambitionen at gennemføre projekt til implementering af styringsmodeller og nødvendige rutiner til
ef terlevelse af etablerede politikker. Derudover vil
et mål i 2021 være at implementere en styringsmodel for
informationssikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger
samt at løfte medarbejdernes kompetencer i digitalisering i
topledelsen og generelt i virksomheden for at få succes med
digitalisering og de tilknyttede, nye forretningsmuligheder.

Datasikkerhed
Hovedmål

Alle ansatte og tredjeparter skal efterleve GK’s politik for
informationssikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger
Beskrivelse af nøgletal
Andel ansatte der bekræfter,
at de efterlever GK's politik for
informationssikkerhed og beskyttelse af
personlige oplysninger

Tiltag 2020
Etablere politik for informationssikkerhed og
beskyttelse af personlige oplysninger

2021
Delmål

2020
Delmål

Resultat

2019
Resultat

100 %

100 %

N/A

N/A

Status
Gennemført

Tiltag 2021
Gennemføre projekt til implementering af
styringsmodeller og nødvendige rutiner til
efterlevelse af etablerede politikker
Etablere styringsmodel for informationssikkerhed
og beskyttelse af personlige oplysninger
Løfte ansattes kompetencer knyttet til
digitalisering i topledelsen og generelt i
virksomheden
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Rapporteringspraksis
GK rapporterer årligt om bæredygtighed. Vi vil
vise, at vi tager bæredygtighed alvorligt, og for
at sikre, at vores arbejde bliver en integreret del
af vores drift og styring, vælger vi at kortlægge
og rapportere om en række indikatorer for miljø,
samfundsansvar og virksomhedsstyring (ESG).
Samme indikatorer bruges som KPI’er for vores
generelle strategi- og virksomhedsopfølgning i GK.
Vi er ikke pålagt ved lov at udarbejde en bæredygtighedsrapport eller rapportere i tråd med
ESG-rammerne, men ved at skrive under på deltagelse i UN Global Compact, der er FN’s netværk for
et bæredygtig erhvervsliv, har GK forpligtet sig til
at følge FN’s 10 principper for ansvarlig virksomhedsdrift og årligt rapportere om overholdelse af
principperne.

«GK’s rapporteringspraksis skal sikre
åbenhed om relevante
bæredygtighedsrisici
og deres indvirkning
på koncernen»

GK bruger Nasdaqs ESG-guide som ramme for
rapporteringen. Den består af i alt 30 indikatorer,
og rapporteringen kræver en betydelig dataindsamling og beregning af effekter. Store dele af
organisationen har været engageret i at kortlægge
og fremskaffe nødvendig data og informationer i
forbindelse med rapporteringsarbejdet.

Mål, resultat og tiltag
ESG-rapportering (G8)
Denne ESG-rapport er nummer to i rækken
for GK, og vores bæredygtighedsmålinger og
-rapportering er stadig i opstartsfasen. Alligevel
er vi kommet meget længere end sidste år og
kan fremvise forbedringer og fremgang på en
række parametre. Det skaber intern motivation
og stolthed , og samtidig ser mange et behov for
at videreudvikle interne systemer, der kan øge
kvaliteten af datagrundlaget. Indhentning af data
er fortsat præget af meget tidskrævende og manuel
sammenstilling, og forskelligheder på tværs af de
lande, vi opererer i, vanskeliggør systematisering
og sammenstilling af data.
Målet om en ensartet rapportering, opfølgning og
kommunikation står fortsat ved magt, og i 2020 har
vi taget et stort skridt i den retning ved at samle
års- og bæredygtighedrapportering i en fælles
koncernrapport.
Offentliggørelsespraksis (G9)
EU’s nye klassificeringssystem til bæredygtige
aktiviteter (EU Taxonomy) definerer nye krav for
at sikre åbenhed om bæredygtighed. Taksonomien
sætter en fælles standard for, hvad der kan omtales
og sælges som bæredygtigt, og klassificeringssystemet skal bidrage til større åbenhed om, hvordan
virksomheder i EU efterlever krav og standarder
for ESG. Hensigten med taksonomien er at give alle
interessenter mulighed for at vurdere, om noget
er bæredygtigt, og det er derfor et værktøj til at
undgå greenwashing.
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GK har forpligtet sig til at følge UN Global Compacts krav om
at rapportere og kommunikere årlig fremgang inden for bæredygtighed. Vi skal derudover rapportere årlig fremgang inden
for de af FN’s bæredygtighedsmål, som er relevante for
selskabet at bidrage til. En analyse af relevante bæredygtighedsmål er opdateret i 2020, og måling af fremskridt fra 2019 er
inkluderet i denne rapport, se side 59-63.
Tredjepartsvurdering (G10)
GK har i 2020 gennemført et omfattende arbejde for at styrke
ESG-rapporten som styringsværktøj for vores bæredygtighedsarbejde og som kommunikationsværktøj til interessenter. Vi
har videreført rapportering om 30 parametre i overensstemmelse med Nasdaqs ramme. Disse rammer følger alle internationale standarder, love, reguleringer og best practice. GK har
gennem eksterne bæredygtighedskonsulenter kortlagt vores
forbedringspotentiale og implementeret væsentlige elementer
i vores strategi, virksomhedsstyring og rapporteringspraksis.
Med reference til Global Reporting Initative (GRI) og brug af
FN’s SDG Action Manager har GK gennemført en væsentlighedsanalyse med udgangspunkt i FN’s 17 bæredygtighedsmål.
Vi mangler at kortlægge klimarisiko samt kortlægge og
gennemføre systematisk interessentdialoger. Dette arbejde
vil vi påbegynde i 2021.

Tiltag 2020
Status
Tiltag 2021
Publicere rapportering om bæredygtighed som en Delvist gennemført. Integrere bæredygtighedsrapporten i
del af GK's årsrapport
ESG-rapporten var årsrapporten på koncernniveau.
ikke integreret i
årsrapporten, men
blev offentliggjort
som en selvstændig
rapport
Fortsætte arbejdet med at forbedre kvaliteten af
datagrundlaget
Gennemføre systematisk interessentanalyse og
-dialog
Starte arbejdet med at forbedre rapportering
om drivhusgasudledning i scope 3, inkl. anskaffe
nødvendig systemstøtte til udarbejdelse af
drivhusgasregnskab
Bæredygtighedsdata skal rapporteres fast til
koncernbestyrelsen og koncernledelsen

Delvist gennemført

Etablere fast rutine for rapportering til
bestyrelsen og ledelsen med udgangspunkt i GK's
overordnede måltavle for virksomhedsstyring
Fortsætte arbejdet med at finpudse delmål, KPI'er,
tilhørende rutiner og efterlevelse for at sikre en
bæredygtig udvikling af koncernen

Rapportere årlig progression inden for
bæredygtighed til UN Global Compact

Gennemført

Rapportere årlig progression på de af FN's
bæredygtighedsmål, det er relevant for GK at
bidrage til

Gennemført

Indføre tredjepartsvurdering af datagrundlag,
målinger og rapportering

Ikke gennemført

Rapportere om progression fra 2019 til 2020

For GK er det vigtigt at være transparente og åbne om
bæredygtighedsarbejdet gennem både egen rapportering
og ESG-vurderinger gennemført af tredjeparter. Vi vil vurdere
muligheden for at opnå ESG-score fra eksterne ratingbureauer
som MSCI og Sustainalytics for 2021, da vi i 2021 kan fremlægge
målinger på progression over et par år. Rapporten for 2020
har ikke gennemgået ekstern revision eller anden vurdering
af uafhængig tredjepart.
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Appendix

NASDAQ ESG REPORTING GUIDE 2.0
Environmental Data

Connections to Frameworks

E1. GhG Emissions

E1.1 Total amount, in CO2 equivalents, for Scope 1 (if applicable)
E1.2 Total amount, in CO2 equivalents, for Scope 2 (if applicable)
E1.3 Total amount, in CO2 equivalents, for Scope 3 (if applicable)

P
P
P
P

GRI: 305-1, 305-2, 305-3
UNGC: Principle 7
SASB: General Issue / GHG Emissions (See also: SASB Industry Standards)
TCFD: Metrics & Targets (Disclosure B) Industry Standards)

E2. Emissions Intensity

E2.1 Total GhG emissions per output scaling factor
E2.2 Total non-GhG emissions per output scaling factor

P
P
P
P

GRI: 305-4
SDG: 13
UNGC: Principle 7, Principle 8
SASB: General Issue / GHG Emissions, Energy Management (See also: SASB Industry Standards)

E3. Energy Usage

E3.1 Total amount of energy directly consumed
E3.2 Total amount of energy indirectly consumed

P
P
P
P

GRI: 302-1, 302-2
SDG: 12
UNGC: Principle 7, Principle 8
SASB: General Issue / Energy Management (See also: SASB Industry Standards)

E4. Energy Intensity

Total direct energy usage per output scaling factor

P
P
P
P

GRI: 302-3
SDG: 12
UNGC: Principle 7, Principle 8
SASB: General Issue / Energy Management (See also: SASB Industry Standards)

E5. Energy Mix

Percentage: Energy usage by generation type

P GRI: 302-1
P SDG: 7
P SASB: General Issue / Energy Management (See also: SASB Industry Standards)

E6. Water Usage

E6.1. Total amount of water consumed

P GRI: 303-5
P SDG: 6
P SASB: General Issue / Water & Wastewater Management (See also: SASB Industry Standards)

E6.2. Total amount of water reclaimed

E7. Environmental Operations

E7.1. Does your company follow a formal Environmental Policy? Yes, No
E7.2. Does your company follow specific waste, water, energy, and/or recycling polices? Yes/No
E7.3. Does your company use a recognized energy management system? Yes/No

P
P
P
P

E8. Climate Oversight / Board

Does your Board of Directors oversee and/or manage climate-related risks? Yes/No

P GRI: 102-19, 102-20, 102-29, 102-30, 102-31
P SASB: General Issue / Business Model Resilience, Systemic Risk Management
(See also: SASB Industry Standards)
P TCFD: Governance (Disclosure A)

E9. Climate Oversight / Management

Does your Senior Management Team oversee and/or manage climate-related risks? Yes/No

P GRI: 102-19, 102-20, 102-29, 102-30, 102-31
P SASB: General Issue / Business Model Resilience, Systemic Risk Management
(See also: SASB Industry Standards)
P TCFD: Governance (Disclosure B)

E10. Climate Oversight / Management

Total amount invested, annually, in climate-related infrastructure, resilience,

P
P
P
P

and product development.

GRI: 302-1, 302-2
SDG: 12
UNGC: Principle 7, Principle 8
SASB: General Issue / Energy Management (See also: SASB Industry Standards)

UNGC: Principle 9
SASB: General Issue / Physical Impacts of Climate Change, Business Model Resilience (See also: SASB
Industry Standards)
TCFD: Strategy (Disclosure A)
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NASDAQ ESG REPORTING GUIDE 2.0
Social Data

Connections to Frameworks

S1. CEO Pay Ratio

S1.1. Ratio: CEO total compensation to median FTE total compensation
S1.2. Does your company report this metric in regulatory filings? Yes/No

P GRI: 102-38
P UNGC: Principle 6

S2. Gender Pay Ratio

E2.1 Total GhG emissions per output scaling factor
E2.2 Total non-GhG emissions per output scaling factor

P GRI: 405-2
P UNGC: Principle 6
P SASB: General Issue / Employee Engagement, Diversity & Inclusion (See also: SASB Industry Standards)

S3. Employee Turnover

S3.1. Percentage: Year-over-year change for full-time employees
S3.2. Percentage: Year-over-year change for part-time employees
S3.3. Percentage: Year-over-year change for contractors and/or consultants

P GRI: 401-1b
P UNGC: Principle 6
P SASB: General Issue / Labor Practices (See also: SASB Industry Standards)

S4. Gender Diversity

S4.1. Percentage: Total enterprise headcount held by men and women

P GRI: 102-8, 405-1
P UNGC: Principle 6
P SASB: General Issue / Employee Engagement, Diversity & Inclusion (See also: SASB Industry Standards)

S4.2. Percentage: Entry- and mid-level positions held by men and women
S4.3. Percentage: Senior- and executive-level positions held by men and women
S5. Temporary Worker Ratio

S5.1. Percentage: Total enterprise headcount held by part-time employees
S5.2. Percentage: Total enterprise headcount held by contractors and/or consultants

P GRI: 102-8
P UNGC: Principle 6

S6. Non-Discrimination

Does your company follow a sexual harassment and/or non-discrimination policy? Yes/No

P GRI: 103-2 (See also: GRI 406: Non-Discrimination 2016)
P UNGC: Principle 6
P SASB: General Issue / Employee Engagement, Diversity & Inclusion (See also: SASB Industry Standards)

S7. Injury Rate

Percentage: Frequency of injury events relative to total workforce time

P GRI: 403-9
P SDG: 3
P SASB: General Issue / Employee Health & Safety (See also: SASB Industry Standards)

S8. Global Health & Safety

Does your company follow an occupational health and/or global health & safety policy? Yes/No

P GRI: 103-2 (See also: GRI 403: Occupational Heath & Safety 2018)
P SDG: 3
P SASB: General Issue / Employee Health & Safety (See also: SASB Industry Standards)

S9. Child & Forced Labor

S9.1. Does your company follow a child and/or forced labor policy? Yes/No

P GRI: 103-2 (See also: GRI 408: Child Labor 2016, GRI 409: Forced or Compulsory Labor, and GRI 414:
Supplier Social Assessment 2016)
P SDG: 8
P UNGC: Principle 4,5
P SASB: General Issue / Labor Practices (See also: SASB Industry Standards)

S9.2. If yes, does your child and/or forced labor policy See also: cover suppliers and vendors? Yes/No

S10. Human Rights

S10.1. Does your company follow a human rights policy? Yes/No
S10.2. If yes, does your human rights policy See also: cover suppliers and vendors? Yes/No

P
P
P
P

GRI: 103-2 (See also: GRI 412: Human Rights Assessment 2016 & GRI 414: Supplier Social Assessment 2016)
SDG: 4, 10, 16
UNGC: Principle 1, 2
SASB: General Issue / Human Rights & Community Relations (See also: SASB Industry Standards)
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NASDAQ ESG REPORTING GUIDE 2.0
Governance Metrics
G1. Board Diversity

G2. Board Independence

Connections to Frameworks
G1.1. Percentage: Total board seats occupied by women (as compared to men)
G1.2. Percentage: Committee chairs occupied by women (as compared to men)

P GRI: 405-1
P SDG: 10
P SASB: General Issue / Employee Engagement, Diversity & Inclusion (See also: SASB Industry Standards)

G2.1. Does company prohibit CEO from serving as board chair? Yes/No

P GRI: 102-23, 102-22

G2.2. Percentage: Total board seats occupied by independents
G3. Incentivized Pay

Are executives formally incentivized to perform on sustainability? Yes/No

P GRI: 102-35

G4. Collective Bargaining

Percentage: Total enterprise headcount covered by collective bargaining agreement(s)

P
P
P
P

G5. Supplier Code of Conduct

G5.1. Are your vendors or suppliers required to follow a Code of Conduct? Yes/ No

P GRI: 102-16, 103-2 (See also: GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016 & GRI 414:
Supplier Social Assessment 2016)
P SDG: 12
P UNGC: Principle 2, 3, 4, 8
P SASB: General Issue / Supply Chain Management (See also: SASB Industry Standards)

G5.2. If yes, what percentage of your suppliers have formally certified their compliance with the code?

G6. Ethics & Anti-Corruption

G6.1. Does your company follow an Ethics and/or Anti-Corruption policy? Yes/No
G6.2. If yes, what percentage of your workforce has formally certified its compliance with the policy?

G7. Data Privacy

G8. ESG Reporting

G7.1. Does your company follow a Data Privacy policy? Yes/No

GRI: 102-41
SDG: 8
UNGC: Principle 3
SASB: General Issue / Labor Practices (See also: SASB Industry Standards)

P GRI: 102-16, 103-2 (See also: GRI 205: Anti-Corruption 2016)
P SDG: 16
P UNGC: Principle 10

G7.2. Has your company taken steps to comply with GDPR rules? Yes/No

P GRI: 418 Customer Privacy 2016
P SASB: General Issue / Customer Privacy, Data Security (See also: SASB Industry Standards)

G8.1. Does your company publish a sustainability report? Yes/No

P UNGC: Principle 8

G8.2. Is sustainability data included in your regulatory filings? Yes/No
G9. Disclosure Practices

G9.1. Does your company provide sustainability data to sustainability reporting frameworks? Yes/No

P UNGC: Principle 8

G9.2. Does your company focus on specific UN Sustainable Development Goals (SDGs)? Yes/No
G9.3. Does your company set targets and report progress on the UN SDGs? Yes/No
G10. External Assurance

Are your sustainability disclosures assured or validated by a third party? Yes/No

P GRI: 102-56
P UNGC: Principle 8
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