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Karberghus A/S har rødder tilbage til 1917 og ejes af familien Just Karberg. 
Virksomheden råder over en portefølje af fortrinsvis fredede ejendomme af kulturhistorisk
værdi i indre København, og disse udlejes primært til erhvervsformål. 

I Karberghus arbejder vi med administration, udlejning, drift, restaurering, transformation,
vedligehold og nybyggeri – ofte i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, udvalgte
arkitektfirmaer og entreprenør- og håndværksvirksomheder med særlige kompetencer.

Vi anser bevaringen og kendskabet til kultur- og arkitekturhistorien og de historiske
håndværkstraditioner, som vores unikke og historiske ejendomme repræsenterer, for lige så
væsentlig som bevaringen af de fysiske og materielle værdier, porteføljen rummer. Derfor
arbejder vi også med udgivelse af egne publikationer og tilstedeværelse på en række
platforme med henblik på formidling i både ord og billede.

I november 2015 etableredes Office Club ApS som en del af Karberghus-koncernen. High-
end kontorhotelkonceptet er i både dansk og international sammenhæng højt positioneret i
kraft af et brand, der baseres på one of a kind historiske og eksklusive omgivelser og et højt
serviceniveau. Office Club har hjemme i Brønnums Hus, Harsdorffs Hus og Zieglers Gaard,
og et tæt, dagligt samarbejde mellem Karberghus og Office Club om særligt denne
højtprofilerede del af porteføljen, er naturligvis en selvfølge. 

SAMFUNDSANSVAR, SOCIAL ANSVARLIGHED OG BÆREDYGTIGHED
I KARBERGHUS ANNO 2021

S I D E  1

Karberghus-koncernen er på vej mod et grønnere virke. Øget ansvarlighed og bæredygtighed
vil derfor i stigende grad blive bestemmende for vores arbejdsmæssige virke og for vore
medarbejderes, medlemmers og kunders hverdag. For i overensstemmelse med det danske
samfunds indsats, ønsker vi at bidrage aktivt til et stadig mere socialt, økonomisk og
miljømæssigt bæredygtigt samfund både lokalt og globalt. 

Med CSR-rapporten 2021 giver vi indblik i vores nuværende udgangspunkt, så vi i
Karberghus og datterselskabet Office Club fælles kan fremsætte nye og bæredygtige mål frem
mod 2022. 

Østerbro, september 2021.

OM KONCERNEN



Karberghus’ portefølje er en væsentlig del af den danske bygningsarv og bidrager som sådan
til bæredygtighed og ansvarlighed, når den fortsat bevares.

I Danmark kan byggebranchen tilskrives omkring 30% af den samlede CO2-udledning. Når
der forskes i begreberne vedvarende holdbarhed og bæredygtighed på området, skelnes
naturligvis mellem nybyggeri og eksisterende bygningsmasse. I projektet ’Bæredygtig
Bygningsarv’ udarbejdet 2018 ved Kunstakademiets Arkitektskole og Realdania begrundes,
hvorfor netop bevaringen af den byggede kulturarv spiller en rolle for reduceringen af
byggeriets samlede CO2-aftryk (i uddrag herunder):

– bevaring, istandsættelse med traditionelle materialer og metoder og fortsat anvendelse af
den ældre bygningsmasse sammenlignet med nybyggeri medfører mindre forbrug af jordens
begrænsede naturressourcer (rent vand, ler, grus, kalk, jern mm.), mindre udledning af CO2
fra fossile brændstoffer (olie, kul) og mindre produktion af affald – herunder giftigt affald
(forurening).

– ældre og fredede huse har med deres typiske planløsninger og proportioner historisk
rummet mange og skiftende funktioner og er igen og igen – og bliver stadig – indrettet og
anvendt til nye formål. De karakteriseres derfor som havende lang levetid og defineres alene
på den baggrund som værende bæredygtige.

– vi har i dag ca. 9000 fredede ejendomme i Danmark opført over en periode på 800 år fra
omkring ca. 1160 til ca. 1960. Bygningerne har derfor i dag en alder på 60 – 800 år og er som
oftest stadig i brug. Samlet repræsenterer de et register på blot ca. 50 byggematerialer, idet
der til den enkelte bygning for det meste kun er anvendt omkring 25. Materialerne indgår
altså i konstruktioner, der har kunnet holde i op til 800 år, og de forventes at kunne holde
mindst 200 år yderligere. 

– fremtidens bæredygtige udvikling vil drives af en indsats, der baseres på specialisering i
transformation og vedligehold af eksisterende bygninger, så 90-100% af de anvendte
materialer kan genbruges på stedet med minimalt materiale- og energiforbrug og
affaldsmængde til følge.
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PORTEFØLJEN I ET BÆREDYGTIGT PERSPEKTIV



Vores portefølje håndteres med overstående for øje, hvilket betyder yderligere fokus på
reduceret driftsforbrug, på anvendelse af miljøcertificerede byggematerialer og ikke mindst
på bevaringen af det traditionelle håndværk. Materialer anvendt af håndværkeren i
overensstemmelse med en århundreder gammel tradition baseret på maksimal udnyttelse af et
ofte sparsomt forekommende byggemateriale, har altid været bæredygtigt – og har ført til
logiske og smukke løsninger og detaljer. Bevaringen af håndværksfagene vil derfor bidrage til
fastholdelsen af en levende bygningskultur, der allerede rummer svaret på, hvordan man
bygger bæredygtigt.

Endelig lægger vi også vægt på porteføljens betydning for både national selvforståelse og
fremtidig erhvervsudvikling, idet

– ældre og fredede huse og bygningsmiljøer fortæller en vigtig immateriel og materiel historie
om, hvem vi er, hvor vi kommer fra og hvorfor vores samfund ser ud, som det gør. 

– fredede bygninger beriger vores omgivelser rent æstetisk og arkitektonisk. Blandingen af
gammelt og nyt i den enkelte bygning eller i et byområde medfører særlig identitet,
atmosfære og attraktiv helhed.

– bevaringen af den byggede kulturarv er et langsigtet aktiv for kommuner og regioner, idet
synliggørelsen og fastholdelsen af kulturelle og autentiske karaktertræk er driver for
udvikling og vækst i erhvervslivet og turismen. 

https://www.bygningsbevaring.dk/uploads/files/Vejledninger2018/vedvarende_holdbarhed_2018.pdf
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Koncernen er et sikkert og behageligt sted at arbejde, og sunde rammer med dagslys og frisk
luft skaber de gode arbejdsdage. Siden 2018 har fitnessfaciliteter været tilgængelige for
firmaets medarbejdere. Varieret og sund  frokost tilbydes hver dag, og hæve-sænkeborde samt
ergonomiske stole anvendes på kontoret. Den fysiske sikkerhed er særlig vigtig for de af
vores medarbejdere, som færdes på byggepladser med risiko for uheld og skader, derfor er
sikkerhedsudstyr selvfølgelig til rådighed. Desuden tilbyder vi vores medarbejdere
pensionsordning og sundhedsforsikring.

Vi anvender i stigende omfang bæredygtige og miljøcertificerede rengøringsprodukter,
kontorartikler mv., ligesom vi ved indkøb af inventar vælger miljøcertificerede produkter,
hvor overhovedet det er muligt. Kunder og Office Club medlemmer tilbydes produkter fra
danske producenter med grønne profiler som PALM Copenhagen, Wally and Wizz,
Summerbird og Cocoon Tea Artisans.   

Med en portefølje på 29 ejendomme har vi naturligvis også særligt fokus på miljøansvar og
klimaaftryk i forbindelse med forbrug, drift og bygningsarbejder. De første skridt er allerede
taget mod en øget indsats med deltagelsen i projekt Energispring ved Københavns Kommune.
I fællesskab med andre ligesindede bygningsejere og interesseorganisationer samarbejder vi
her om at reducere energiforbruget i vores ejendomme. 

I 2018 etableredes solcelleanlæg på taget af Hans Just Pakhus på Østerbro. På adressen er der
installeret standere til opladning af elbiler, og lignende tiltag ønsker vi at foretage, hvor det er
muligt ved porteføljens øvrige ejendomme. Fra 2022 er firmabilen også eldreven, og vi
bidrager hermed lokalt til målet for udvalgte miljøzoner i byen, hvor Københavns Kommune
med en række tiltag forsøger at mindske støj og luftforurening. Vi vil fremover undersøge
mulighederne for deltagelse i yderligere tiltag af denne art.
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EN SUNDERE ARBEJDSPLADS OG ET GRØNNERE VIRKE
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I koncernen prioriterer vi hinanden og den gode kollegiale relation. Vi bestræber os på at
bruge tid sammen som team med blandt andet fælles morgenmad den 1. fredag i måneden, og
i hverdagen har vi tradition for at spise og være sammen i løbet af arbejdsdagens pusterum.
Desuden holder Karberghus i fællesskab med Office Club to årlige fester for medarbejderne
med kulturelle indslag, udflugter eller museumsbesøg. 

Medarbejderudviklingssamtalen afholdes årligt, og der er på arbejdspladsen et miljø, som
opfordrer til at melde ind løbende, skulle det være nødvendigt. Trivsel, diversitet og inklusion
vægtes højt, og vi respekterer hinandens forskelligheder. Desuden praktiseres ligestilling i
forhold til fair og lige vilkår i ansættelses- og arbejdsforhold uanset køn, etnisk ophav,
religion og andre personlige forhold. 

Covid-19 epidemien har givet erfaringer med de fordele, der kan opnås, når arbejdet kan
udføres både hjemme og på kontoret, og med en flad organisationsstruktur er kollegaer,
samarbejdspartnere, ansatte og ledere i daglig dialog, hvorfor der er tale om en effektiv
arbejdsplads med korte beslutningsprocesser og frihed under ansvar. 

Vi har København og kulturarv på sinde. Vi er en privilegeret virksomhed, som bevarer og
forvalter historiske ejendomme med unikke og vigtige historier, og med dette følger også et
ansvar for fællesskabet med det omgivende samfund. Det har bl.a. manifesteret sig i
formidling i publikationerne Bevar Værdierne: Brønnums Hus og Bevar Værdierne:
Harsdorffs Hus. I 2021 var Karberghus og Office Club sponsor for Copenhagen Light Festival
og lagde facader til både danske og internationale lysinstallationer. Vi tror på, at kunsten
danner, udfordrer og glæder, og en række kontemporære, danske kunstværker pryder derfor
især vores Office Clubs, der dagligt besøges af mange. 

Vi deltager per invitation i Københavns Kommunes programudviklingsworkshop for
idékoncepter for UNESCO’s valg af København som World Capital of Architecture i 2023 –
verdens arkitekturhovedstad – under temaet ’Vi har historien til fælles’.

Endelig deltager vi i Office Club regi i initiativet Pant-for-pant ved foreningen Hus Forbi,
som skaber økonomisk grundlag for hjemløse og socialt udsatte. Vi vil fremover undersøge
mulighederne for at deltage i yderligere tiltag af denne karaktér.

FÆLLESSKAB I FOKUS
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Bestyrelse: Søren Hedemand Jacobsen, Erik David Thomasen, Thomas Just Karberg, 
Peter Flemming Just Karberg og Andreas Just Karberg. 
100% mænd. 60% i alderen 50-59 år, 20% 60-69 år, 20% + 70 år. 

Ansatte: 9 medarbejdere, heraf er alle ansat på fuldtid. 
67% kvinder, 33% mænd. 33,3% i alderen 40-49 år, 44,4% 50-59 år, 
22,2% + 60 år.

Sygedage: gennemsnit 6,6 sygedage (2020), gennemsnit 1 sygedag (september 2021). 

Bestyrelse: Erik David Thomasen, Pia Elizabeth Remillard og Andreas Just Karberg. 
33,3% kvinder, 66,6% mænd. 66,6% i alderen 50-59 år, 33,3% + 60 år.

Ansatte: 14 medarbejdere, heraf er halvdelen ansat på fuld tid.
78,5% kvinder, 21,5% mænd. 78,5% i alderen 20-29 år, 14% 30-39 år, 7% + 40 år. 

Sygedage: gennemsnit 1,8 sygedage (2020), gennemsnit 0,9 sygedag (september 2021).

NØGLETAL KARBERGHUS

NØGLETAL OFFICE CLUB

LEDELSE OG MEDARBEJDERE

I Karberghus og Office Club arbejder vi ud fra et princip om gennemsigtighed og
tilgængelighed mellem ansatte, ledelse og øvrige samarbejdspartnere. Med ni ansatte i
Karberghus, som til daglig forvalter firmaets 29 ejendomme, er der tale om en lille
virksomhed, hvor kontinuerlig dialog og samarbejde på tværs af fagområder og kompetencer
indenfor både administration, drift og byggeri, er nødvendig. I Office Club varetager 14
ansatte en række anderledes serviceorienterede opgaver i relation til medlemmerne af high-
end kontorhotellet og en omfattende møde-og eventplanlægning. Frihed under ansvar, fokus
på tillidsfulde relationer og frem for alt kommunikation på tværs af kompetencer og
fagområder er derfor et nødvendigt omdrejningspunkt i begge virksomheder, der udfordrer,
former og udvikler.
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PARTNERSKABER OG SAMARBEJDE

Koncernen søger at samarbejde med ligesindede, hvorfor vi benytter leverandører med grønne
profiler, som agter at højne egne sociale og miljømæssige forhold indenfor deres
professionelle felt. Vi vil løbende og fremover gennemgå eksisterende såvel som nye
partnerskaber for at sikre os, at vi i vores ageren både internt og eksternt fortsat kan stå på
mål for vores ambitioner om større bæredygtighed og social ansvarlighed. 

Koncern og samarbejdspartnere har så vidt vides ikke været udsat for korruption eller
bestikkelse i 2020/2021. 


