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Bliv medlem 

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar  

I november 2014 stiftede vi en ny forening: Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar. 

Her diskuterer vi en række af byggeriets vanskeligste udfordringer: Karteldannelse, social 

dumping, dialog og kontrol med leverandører, bæredygtige materialer, 

certificeringsordninger, mv. 

 

Foreningens formål er at løfte og udvikle samfundsansvaret i den danske bygge- og 

anlægssektor. Det gør vi gennem workshops, møder med foregangsvirksomheder og 

gennem udvikling af værktøjer og paradigmer. Foreningens medlemmer er de vigtigste 

aktører omkring et byggeprojekt: bygherrerne, rådgiverne og entreprenørerne. Ved at 

bringe disse parter sammen bliver det muligt at skabe løsninger, som kan bruges i alle 

dele af sektoren.  

 

” 
Jeg vil opfordre alle virksomheder, der er ambitiøse på vegne af ejendoms-, bygge- 
og anlægsbranchen, til at melde sig ind i Foreningen for Byggeriets 
Samfundsansvar.  
 
Som branche har vi behov for i fællesskab at blive bedre til at håndtere 
udfordringer vedrørende fx sikkerhed, bæredygtigt byggeri og udenlandsk 
arbejdskraft. Vi skal have en branche, der er konkurrencedygtig, og som vi kan 
være stolte af, fordi den bygger på ordentlige forhold. 

Derfor har Lejerbo underskrevet Charteret for Byggeriets Samfundsansvar, og 
derfor er jeg gået aktivt ind i arbejdet. Vi skal sammen udvikle god praksis for, 
hvordan vi håndterer de svære udfordringer og dilemmaer på dette vigtige 
område. 
 
Palle Adamsen, formand for bestyrelsen 
Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar 
 

Charteret – Et ordentligt fundament 

Vi har udarbejdet Charteret for byggeriets samfundsansvar, der konkretiserer, hvad vi 

mener, at samfundsansvar betyder i den danske bygge- og anlægssektor. Charteret er 

vedhæftet dette brev. Charteret er udviklet af Realdania og Bygherreforeningen med 

hjælp fra Responsible Assets – og med aktivt bidrag fra over 40 af branchens danske 

virksomheder. Charteret blev i efteråret 2014 præsenteret for 100 af sektorens 

virksomheder på en konference. De tog så godt imod charterets indhold og intentioner, at 

vi besluttede at stifte Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar.  

 

Foreningens konkrete målsætning er at udbrede charteret i branchen samt at samle og 

dele god praksis og redskaber, så samfundsansvar kan blive en naturlig del af en 

professionel bygge- og anlægssektor.  

København 

24.02.2015 
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Medlemskab 

Som medlem af foreningen får virksomheder adgang til workshops, seminarer og 

møderækker, hvor god praksis og værktøjer deles og diskuteres. Samtidig får 

medlemmerne adgang til at øve indflydelse på, hvilke paradigmer, modeller og redskaber, 

der udvikles og deles i branchen. Vi opfordrer alle medlemmer til at engagere sig og gå 

aktivt ind i at udvikle formater og modeller for byggeriets samfundsansvar.  

 

En virksomhed kan blive medlem af foreningen ved at underskrive charteret, indscanne 

det og sende det via email til: info@byggerietssamfundsansvar.dk.  

 

Det årlige kontingent baserer sig på, hvor mange funktionærer virksomheden har 

beskæftiget med bygge/anlæg således: 

 1.500 kr. (ex moms) for virksomheder med 1 medarbejder/ejer 

 4.000 kr. (ex moms) for virksomheder med 2-9 medarbejdere 

 7.000 kr. (ex moms) for virksomheder med 10 medarbejdere og derover 

 

Se en liste over foreningens medlemmer og bestyrelse på 

www.byggerietssamfundsansvar.dk. 

 

Yderligere information kan fås hos projektleder Karina Sandfeld Jensen, 

ksj@bygherreforeningen.dk, telefon 33 47 66 75 eller direktør Henrik L. Bang, 

hlb@bygherreforeningen.dk, telefon 33 47 66 77 

 

 

 

 

 

 

Palle Adamsen 

Formand for bestyrelsen 
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