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Vi brænder for at skabe grønne oplevelser. Vi ser biodiversitet som naturlig 
mangfoldighed. Vi arbejder ud fra et bæredygtigt samfunds og natursyn.
Derfor er vi hele Danmarks anlægsgartner og klimaentreprenør.

”
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Nyt hovedkontor

OKNygaard flyttede i september 2020 i nyt hoveddomicil i Årslev ved Århus. 
Her er alle virksomhedens administrative funktioner samlet sammen med 
ledelsen af Anlæg Vest og ledelsen af flere driftsafdelinger i Jylland. 

OKNygaards mission er at være hele Danmarks anlægsgartner og 
klimaentreprenør anerkendt som brancheledende indenfor anlæg, 
pleje og drift af alle typer udearealer for kunder, der værdsætter 
godt håndværksmæssigt arbejde, leveret i hele løsninger.

Kunderne betjenes fra afdelingerne i Aalborg, Randers, Århus, Horsens, 
Vejle, Kolding,  Rødekro, Odense, Borup, Farum og København samt fra 
vores landsdækkende storkundeafdeling.  Den lokale tilstedeværelse er 
grundlaget for at  kunne løfte opgaver for såvel lokale som landsdækkende 
kunder og skabe lokale arbejdspladser. 

Lokalkontor

Hovedkontor

Hele Danmarks anlægsgartner

11
afdelinger fordelt 
over hele landet

525
gns. engagerede

medarbejdere

For os er god service at skabe sammenhæng mellem det, 
vi siger, og det, vi gør, så vi når fælles mål og løsninger. 
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530
mio. kr.

årlig omsætning

Håndholdte 
eldrevne 
maskiner 

775

elever54
fra skoler i
hele landet

389
BILER

120
Robotplæne-

klippere

Invertere i biler 
til opladning 
af batterier  

120

Eldrevne små 
køretøjer 

og ladcykler  

18
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Omsætning Resultat før skat Egenkapital Gennemsnitlige antal medarbejdere

531
mio.

4,1
mio.

58
mio.

525
Medarbejdere

2019 2020

594 mio.
531 mio.

2019 2020

6 mio.
4,1 mio.

2019 2020

56 mio. 58 mio.

2019 2020

485
525

Året i tal
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Hoved- og nøgletal

Ansatte fordelt på:

Medarbejdere

113
Anlæg

118355

Timelønnede Funktionærer

54

Elever

79 %

21 %

Udviklingen i hoved- og nøgletal i t.kr.

2020 2019 2018  2017 2016

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning 531.074 593.830 551.230 481.095 401.934

Bruttoresultat 84.693 83.384 87.909  68.774  65.213 

Driftsresultat 5.567 7.689 21.105  14.686  10.943 

MEDARBEJDERE

Antal FTE medarbejdere 473 485 449 386 333

BALANCE

Balancesum 222.442 217.126 188.474  176.560 140.766

Egenkapital 57.707 55.937 56.225 41.286 31.275 

NØGLETAL

Overskudsgrad 1,0 1,3 3,8  3,1  2,7

Bruttomargin 15,9 14,0 15,9  14,3  16,2 

Afkastningsgrad 2,5 3,5 11,2  8,4  7,8

Egenkapitalens forrentning 5,5 8,1 30,4  27,8  23,5 

Soliditetsgrad 25,9 25,8 29,8  23,4  22,2

427
Drift
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Samfundsansvar og verdensmål er integrerede dele af hele vores forret-
ningsgrundlag og udgør en naturlig måde for os at tænke miljø, klima og 
mennesker på.

Et grønnere miljø 
Vi har en passion for at skabe inspirerende udemiljøer til glæde for alle i samfundet. Vi har en dyb 
respekt for vores fælles rum, derfor arbejder vi målrettet mod et grønnere miljø. Vores arbejde 
tilrettelægges med mest mulig hensyntagen til miljøet, så vi tilbyder altid vores kunder en skån-
som og pesticidfri løsning.

Samfundsansvar

Vi arbejder ud fra syv temaer for at beskrive de konkrete tiltag, 
der virkeliggør vores strategi og målsætninger:

• Kommunikation
• Menneskerettigheder 
• Arbejdsforhold

• Miljø og klima
• Økonomi- og  

forretningsanliggender

• Forbrugeranliggender
• Samfundsudvikling.
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Vi har spurgt til CSR
OKNygaard har spurgt kunder, leverandører, eksterne samarbejds-
partnere og medarbejderne om deres vurdering af 26 CSR-emners 
vigtighed for OKNygaard.

Arbejdsmiljø og sikkerhed er stadig topscorere, mens nye emner som menneskerettig-
heder og forebyggelse af diskriminering er rykket ind på top3-listen over emner, som 
betyder noget for samfundet og branchen. Alle emner er vigtige for OKNygaard og ind-
går i vores arbejde med at skabe en bæredygtig virksomhed.

1.       CSR-strategien er en del af selve forretningsstrategien 

2.       Sikre mangfoldighed i topledelsen samt inddragelse af interessenter i beslutninger

3.       Identificere, forebygge og håndtere negative indvirkninger på menneskerettighederne 

4.       Undgå at samarbejde med kunder / leverandører, der ikke respekterer menneskerettighederne 

5.       Arbejde målrettet på at forebygge diskriminering 

6.       Bidrage til bæredygtig jobskabelse og fremme gode relationer mellem arbejdsgiver og -tager

7.       Fremme livskvalitet og sørge for social sikring 

8.       Skabe gode betingelser for trivsel og dialog

9.       Arbejde med sikkerhed på arbejdspladsen

10.    Udvikle medarbejderes faglige færdigheder

11.    Implementere en retfærdig lønstruktur

12.    Forhindre forurening fra virksomhedens aktiviteter

13.    Minimere ressourceforbrug og fremme bæredygtig brug af ressourcer

14.    Produkter, tjenester og aktiviteter anvendes og gennemføres mest muligt miljøvenligt

15.    Afbøder klimaforandringer gennem måling og reduktion af drivhusgasemissioner

16.    Beskytte miljøet og biodiversiteten og rehabilitere/genskabe naturlige levesteder

17.    Bekæmpe korruption 

18.    Sikre fri og fair konkurrence 

19.    Fremme social ansvarlighed i forsyningskæden

20.    Oprette bæredygtige relationer med leverandører og underleverandører

21.    Sikre troværdig markedsføring, information og kommunikation 

22.    Øge sikkerheden omkring brug af produkter og tjenester samt beskytte borgernes sundhed

23.    Håndtere reklamationer og skabe høj kundetilfredshed 

24.    Sikre databeskyttelse og privatliv (GDPR)

25.    Øge kundernes og omverdenens bevidsthed om produkter og deres indvirkning, 
            egenskaber og sporbarhed 

26.    Involvere sig i lokalsamfundet og bidrage til lokal socialøkonomisk udvikling 

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5
1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Medarbejdernes vurdering

Kundernes vurdering

19

25

24

11

15 26
22

20
14

13

3

7

21
23
16

1
17

2

12

10

9

86
18

54

Strategiske indsatsområder
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Vi arbejder bevidst med partnerskaber af flere årsager:

• For det første er vi nysgerrige efter at vide noget om, hvordan andre brancher, fag-
grupper og mennesker tænker om det, vi er optaget af i fællesskab.

• For det andet, fordi vi ved, at vi skaber bedre løsninger, når vi inddrager andre  
organisationer i det, vi synes er spændende at fokusere på.

• For det tredje, fordi vi vil være dagsordensættende for den grønne branche inden 
for de fokusområder, vi har i verdensmålsregi.

Partnerskaber er 
grundtanken i OKNygaard

Vi arbejder med fire konkrete eksempler på partnerskaber:

• OKNygaard er i samarbejde med Jordbrugets Uddannelsescenter i gang 
med at etablere et dansk videnscenter med fokus på ’urban greening’, 
borgertrivsel og biodiversitet. Projektet er en del af et 4-årigt EU-udvik-
lingsprojekt, finansieret af Erasmus+ med partnere i Tjekkiet, Rumæni-
en, Finland, Spanien og Holland.

• OKNyggard underviser med oplæg og workshop om samarbejde to gange  
årligt på Arkitektskolen i Aarhus og underviser på Teknologisk Institut i LAR.

• Vi har ansat branchens første udviklingschef til klimaløsninger, som 
har en erfaringsbaggrund fra bl.a. Teknologisk Institut og Klimatorium  
– Danmarks internationale klimacenter.

• OKNygaard lancerer helt ny pesticidfri ukrudtsbekæmpelse til større  
arealer som fx fortov og pladser. Løsningen er baseret på kogende vand 
og er udviklet i samarbejde med KENT Højtryk.
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En større og større del af vores værktøj er eldrevent. Det gavner ikke kun 
klimaet i stor skala, men er også med til at skåne de nære omgivelser, da 
maskinerne larmer væsentligt mindre. Vi arbejder hele tiden på at skåne 
omgivelserne så meget som muligt, når vi udfører projekter og arbejder.

• OKNygaard har siden 2018 arbejdet med konvertering af håndholdte maskiner til el. 
Ved udgangen af 2022 vil konverteringen være gennemført i alle driftsafdelinger.  
Robotter vil erstatte konventionel græsklipning på flest mulige arealer under 4500 m2.

• For kunderne vil disse konverteringer også have en lydmæssig gevinst, idet eldreven materiel 
larmer betydeligt mindre end brændstofdrevne maskiner.

• På anlægsmaskiner vil der i videst muligt omfang blive konverteret til HVO biodiesel, som  
forventes at give en CO2-reduktion på op imod 90 % og sænke udledningen af partikler og 
NOx med op til 30 %.

• Vi har en klar målsætning om rullende udskiftning af biler fra diesel til hybrid- og elbiler.

Hensyn til klima

C02 reducering ved 
skift til elværktøj

Antal håndholdte 
el-drevne maskiner

775

Indsatsområde nr. 14
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OKNygaard har i flere år arbejdet målrettet med at sikre et godt 
og sikkert arbejdsmiljø i virksomheden.

OKNygaard er miljøcertificeret efter ISO 14001:2015 og arbejdsmiljøcertificeret efter 
DS/ISO 45001:2018. Virksomheden har fået tildelt arbejdstilsynets grønne kronesmiley.

Vi har indgået et samarbejde med forskere fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning, der 
forsøger at kortlægge, hvordan branchen bedst takler udfordringerne med at ’over-
sætte’ arbejdsmiljølovgivningen til praksis hos den enkelte medarbejder.

Kunder og samarbejdspartnere er enige med medarbejderne i OKNygaard. Et godt og 
sikkert arbejdsmiljø har højeste prioritet, når det gælder om at skabe en bæredygtig 
virksomhed. Dialog og respektfuld omgangstone er helt afgørende for vores måde at 
arbejde med arbejdsmiljø på. Det gælder om at skabe en kultur, som fremelsker en 
gensidigt sund og sikker adfærd. Vi skal passe på hinanden og os selv.

Arbejdsmiljøpolitikken tager afsæt i:

• Forebyggelse frem for helbredelse
• Minimering af risikoen for skader og ulykker
• Sundhed og trivsel
• Udvikling og uddannelse

Antal hændelser:

Arbejdsmiljø

61 59 46 0,097

2018 2019 2020 Gennemsnit pr.
medarbejder
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Menneskelig udvikling
Kompetente medarbejdere er noget man udvikler, og vores 
grundtanke er at give mennesker en chance på arbejdsmar-
kedet. Derfor har vi opstillet klare mål om, at baggrund ikke 
skal være en hindring for arbejde.

OKNygaard arbejder med flere indsatsområder:

• Vores elevprogram er udførligt beskrevet i vores elevprocedure. Samtidig laver 
vi en kontrakt, der beskriver, hvad eleven kan forvente af OKNygaard, og hvad 
vi forventer af eleven. For os er det vigtigt med helt klare retningslinjer.

• Som noget særligt har vi en mentorordning. Alle elever har en mentor tilknyt-
tet, der vejleder dem og sikrer det bedst mulige uddannelsesforløb. Mentor- 
uddannelsen er udviklet i samarbejde med TAMU. Vi har omkring 50 elever 
igennem uddannelsen. Samarbejdet giver et unikt indblik i, hvad der skal til 
for at sikre, at eleverne får den bedst mulige start, og at deres uddannelse  
bliver en succes.

• Desuden ansætter vi medarbejdere i skånejobs og medarbejdere i jobprøvning.

• Vi har etableret og sidder for bordenden i netværket, der mødes ca. 4 gange årligt. 
Udover os deltager TAMU, Jobcenter Aarhus, JU og Phonix-Tag.

Indsatsområde nr. 10
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Hovedaktivitet
Som anlægsgartner og klimaentreprenør udfører OKNygaard 
alle typer af opgaver i forbindelse med anlæg, klimaløsnin-
ger, drift, pleje og vedligehold af  udearealer. 

Virksomheden er opdelt i to forretningsområder: Anlæg og Drift,  med tilhøren-
de leverancer inden for klima, LAR, kloak, renovering, grøn pleje, outdoor facili-
ty samt snerydning og glatførebekæmpelse. Kunderne er private og offentlige 
virksomheder,  boligselskaber, institutioner samt landsdækkende kædevirk-
somheder og organisationer.  

Samarbejdskulturen er stærk i OKNygaard og omfatter både kunder og medarbej-
dere. Som den  eneste virksomhed i branchen arbejder vi målrettet med, at udvik-
le samarbejds- og dialogkompetencer hos medarbejdere og samarbejdspartnere.

Vores erfaringer viser, at projekter og sager således gennemføres med en høj-
ere grad af tilfredshed. Fælles mål og indfriede forventninger er også med til 
at skab et et godt flow i opgaveløsningen. 

Organisation

DIREKTION

ANLÆG

Vest (Jylland)

DRIFT

PR
O

D
U

K
TI

O
N

SU
PP

O
RT

Salg/Tilbud

Øst (Sjælland og Fyn)

Økonomi / Administration / IT

HR / Business support / Indkøb / Arbejdsmiljø

Aarhus / Horsens / Aalborg / Randers

Odense / Fyn

Salg / Tilbud

Vejle / Kolding / Rødekro

København / Farum / Borup
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Anlæg Drift og vedligehold

OKNygaard blev pr. 1. oktober 2020 en del af Europas største 
anlægsgartnergruppe, idverde. Det betyder, at virksomheden 
nu kan supplere med kompetencer og erfaringer fra Frankrig, 
England, Holland og Tyskland, og vores medarbejdere får nye 
muligheder for at uddanne og videreudvikle sig på tværs af 
landegrænser.

Kompetencer Klimaløsninger

• Anlæg af grønne områder

• Beplantning

• Belægning

• Vej og stier

• Kloakarbejde

• Grønne tage

• Legepladser og bevægelse

• Torve og pladser

• Gårdrenoveringer

• Boligområder

• Skoler og institutioner

• Slotte og parker

• Serviceopgaver

• Beplantningsopgaver

• Belægningsopgaver

• Plantepleje

• Alge- og ukrudtsbekæmpelse

• Græspleje og klipning

• Renholdelse af veje og stier

• Træbeskæring, topkapning og plantning

• Vedligehold og pleje af parker  
 og grønne anlæg

• Vedligehold og rengøring for   
landsdækkende kunder

• Økologi og biodiversitetsløsninger

• Kloakløsninger

• Regnvandsbassiner

• Faskiner mv.

• Grønne tage

• Grønne vægge

Vinteraktiviteter

• Glatførebekæmpelse

• Fejning og snerydning

• Vintervagt

• Forebyggende saltning 

• Vinterberedskab



Grøn drift

Kloakering Klimasikring

Brolægning

Serviceopgaver

Biodiversitet

Snerydning

Jordhåndtering

Plantepleje

Beplantning

Inventar

Grønne tageGrønne vægge
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Komplet koncept hele vejen 
fra udbud til udeareal
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Klimatilpasning i Gedvad

Kontrakten med Novafos A/S er vundet i en kombination af pris, planlæg-
ning og organisation.

Entreprisen udføres i et parcel- og rækkehusområde i Bagsværd i Gladsaxe 
Kommune, hvorfor især logistik og beboerinformation er vægtet højt.  

Opgaven omfatter etablering af nye systemer til håndtering af overflade-
vand i form af faskiner, regnbede, permeable belægninger mv. I samme 
forbindelse ændring af tilslutning af kloakstik for rækkehusene i området. 
Omlægning af gasledninger af hensyn til respektafstande til det nye an-
læg samt af hovedledninger og stik og flytning af el-, tele- og datakabler.



OKNygaard Highlights 2020/21     19

Tværfaglighed er vejen 
frem i klimatilpasning 

Fremtiden bygger på kombinationen af vandteknisk, kloakteknisk og gartner-
teknisk viden, som kan forbedre både projekter og løsninger, og samtidig skabe 
helt ny innovation på området.

Tværfaglighed er vores mantra. Vi skal være med til at sikre bygbare projekter, 
hvor alles faglige styrker skaber holdbare grønne klimatilpasningsløsninger, der 
genererer merværdi. 

OKNygaard ønsker at deltage i både store og små projekter, som kan være med 
til at udvikle bedre klimaløsninger og klimakoncepter. Det skal ske gennem part-
nerskaber med bl.a. Klimatorium, Green Cities, DNNK, universiteter, vidensinsti-
tutioner og naturligvis branchen.

OKNygaard har en kompetencemæssig førende position 
blandt Danmarks anlægsgartnere og entreprenører inden-
for klimaløsninger. Ambitionen er at løfte virksomheden til 
ekspertniveau.

Klimatilpasning er på uddannelsesprogrammet

For at sikre sig en plads blandt Danmarks allerbedste indenfor urban 
greening, LAR og klimahåndtering, igangsætter OKNygaard et in-
ternt uddannelsesprogram om regnvand, overfladefordampning og 
urban klimatilpasning.

113
Medarbejdere
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Kvalitet kommer gennem blik for detaljen og grundig forberedelse. Når OKNygaard er din samarbejdspartner på anlægsprojekter, kan du 
være sikker på, at der bliver taget hånd om detaljerne, og at kvaliteten er i højsædet.

Kvalitet fra start til slut

Vores medarbejdere har mange års erfaring inden for anlæg af så forskellige elementer 
som skolegårde,  LAR-løsninger, gårdrenoveringer, torve og meget mere. Vi har den viden 
og de kompetencer, der skal til for at bringe dit projekt sikkert i mål.

Styret entreprise
Når du overdrager ansvaret for dit projekt til OKNygaard, tager vi styringen. Vi kalder det 
”styret entreprise”, og det er vores redskab til at sikre et optimalt projekt – fra start til slut.

Dialog og samarbejde
Dialog og samarbejde er afgørende for, at dit projekt bliver gennemført tilfredsstillende. 
Derfor lægger vi vægt på et tillidsfuldt og givende samarbejde. Vi sørger for regelmæssi-
ge møder, før, under og efter projektet. Og vi sørger for faste nøglepersoner gennem hele 
projektet. Det giver dig overblik og viden om vores arbejde helt ned i detaljen.

OPSTART AFLEVERING   
Tilbudsgivning

Rådgivning

Intern mangelgennemgang  
før aflevering

Kontrakter

Kickoff / 
samarbejdsworkshop 

Projektforberedelse 

Ugentlige  
planlægningsmøder

Opsamling på
samarbejde

Hurtig mangeludbedring

Evaluering og 
efterkalkulation

1 års pleje af høj kvalitetStyret entreprise



OKNygaard Highlights 2020/21     21



 22    OKNygaard Highlights 2020/21  

Vi sammensætter en drifts- og vedligeholdelsesplan tilpasset dit behov

Vi varetager drifts- og vedligeholdelsesopgaver for organisationer, offentlige og private virksomheder, kommuner, regio-
ner, bolig- og grundejerforeninger samt kirker. Ved at vælge OKNygaard til at varetage drift- og vedligehold af dine grønne 
udearealer, er du sikret tæt dialog, overblik og enkle løsninger. Vi sammensætter en drifts- og vedligeholdelsesplan, der 
er din garanti for et godt og solidt resultat.

Styret drift

Plejeplan og
tilbudsgivning

Rådgivning

Kontrakt og 
klare aftaler

OPSTART

Gennemgang 
af plejeplan

Opfølgning på 
tilfredshed

Tilpasning af
plejeplan og nye behov

Løbende
tilpasning

Rådgivning og 
samarbejde om 
driftsløsninger

Kvalitetssikring og
god service
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Vi arbejder med sikkerhed 
i al slags vejr
Vintrene i Danmark er blevet mere uforudsigelige, derfor er det nu 
mere end nogensinde vigtigt med en god og præcis aftale for vinter- 
tjeneste, der tager højde for kundens særlige behov, og som er til-
passet de lokale forhold.

Forskellige virksomheder har forskellige behov i forhold til snerydning og saltning. 
Det kan fx være tidspunkter, som har betydning for vareleverancer, medarbejdernes  
sikkerhed eller offentlig adgang og transport. Ansvar for sikker færdsel på arealer er al-
tid grundejerens adgang til et sikkert vinterberedskab har derfor stor betydning.

I OKNygaard arbejder vi ud fra en kombination af hårde vejrdata og kundernes behov. 
Selv om vejret er uforudsigeligt, så er der alligevel et mønster.

Nordjylland Nordsjælland Midtjylland Fyn Øst Sydjylland

Antal dage pr. sæsonVejrdata fra Vejdirektoratet viser gennemsnitlige antal dage i Danmark med vejtemperatur under 
2 grader C pr. sæson pr. region, målt af  målestationer på tværs af landet de seneste 20 år.

66

63

62

61

56

54

Vintertjenesten: 

• Vi har et beredskab, som giver 24-timers lokal døgnbemanding  
i hele landet

• Vi har en opdateret og moderne maskinpark med alt nødvendigt udstyr

• Vi tilbyder miljørigtige og skånsomme løsninger

• Vi er opdateret på de nyeste produkter inden for salt og andre tømidler
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