Firmabeskrivelse

Historien om firmaet Anton Knudsen tager sin begyndelse i 1974, hvor en ung entreprenør tager springet til en tilværelse som selvstændig – og troen på en plads i
markedet var Anton Knudsen i gang.
I dag er Anton Knudsen Egtved, en velkonsolideret virksomhed med ca 35 faste
medarbejdere, et 4.000 m2 stort værksted, en stor bil- og maskinpark og et stort
varelager. Anton Knudsen og hans søn Karsten Knudsen ejer i dag virksomheden i
fællesskab.
Vi lægger vægt på at drive en virksomhed hvor kunderne føler sig i gode hænder fra
den første kontakt er etableret, til opgaven er afleveret. For at sikre at det faglige
niveau altid er i orden, efteruddanner vi løbende vore medarbejdere, og vi lægger
vægt på, at den enkelte medarbejder til enhver tid kan håndtere sin del af processen
troværdigt og professionelt.
Vores målsætning er høj kvalitet på alle niveauer i arbejdsprocessen.
Anton Knudsen, Egtved A/S er et velkonsolideret entreprenørfirma, med erfaring i
fag-, hoved- og totalentrepriser, altid med eget arbejde inden for jord, beton, kloak
og belægning. Vi har igennem de sidste 35 år udført arbejder for såvel offentlige som
private bygherrer.
Firmaet er stiftet i 1974 af Anton Knudsen.
FORRETNINGSOMRÅDE
Anton Knudsen, Egtved A/S udfører alle former for bygge- og anlægsarbejde samt alle
former for beton konstruktioner.
ARBEJDSMÆSSIG KAPACITET
Mandskabs- og ledelsesmæssige ressourcer
Firmaet har pt. 35 ansatte, og samarbejder med faste underentreprenører, men bruger gerne lokale firmaer, når vi er uden for vores eget lokale område.
Vi har en stab af stabile medarbejdere og vore kunder er derfor garanteret solidt
byggeri, som bygger på opdateret viden og erfaring inden for bygge- og anlægsarbejde og betonkonstruktioner. Firmaet drager løbende omsorg for efteruddannelse og
ajourføring af medarbejderne.
Flere medarbejdere har således Kloakmester & Struktøruddannelse, og den lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelse. Firmaet råder over 30 selvkørende maskiner, der
bliver vedligeholdt på eget værksted af 3 faste medarbejdere.
Virksomhedens direktør og ejer er Anton Knudsen, som er uddannet kloakmester.
Virksomheden har desuden 4 projektledere, Hans Nielsen, Karsten Knudsen, Daniel

Anton Knudsen, Egtved A/S
Brudesøvej 1
6040 Egtved
Telefon: 7555 1999
Telefax: 7555 2590
E-Mail: AK@antonknudsen.dk
Kontaktperson: Daniel Faurholt
CVR nr. 10 47 27 33

Faurholt og Ole Sommerlund, der varetager Projekt- & byggepladsledelse mv. med
reference til Anton Knudsen. Alle med relevant uddannelse i form af: bygningskonstruktør, byggetekniker eller kloakmester.
Mandskabsmæssige ressourcer
Anton Knudsen Egtved A/S
Uddannelse			
Antal medarbejdere
Kloakmestre				
3
Byggeteknikker & Bygningskonstruktør		
2
Betonstruktører				
3
Anlægsstruktør				
2
Anlæg / Gartner				
10
Kranfører					
1
Betonarbejder				
12
Belægning / Brolægger			
6
ØKONOMI
Økonomiske og finansielle oplysninger.
Mio. kr.					
09-10
08-09
07-08
Omsætning mio.dkk
45,9
91,1
86,9
Resultat
14,4
35,9
25,8
Balancesum
49,6
50,9
95,5
Egenkapital
15,8
15,7
10,0
Soliditetsgrad
31,9
30,9
10,5
Antal ansatte
30)-5
(29)-5
(31)-5
Bankforbindelse: Sydbank A/S, Kirketorvet, 4, 7100 vejle
MILJØPOLITIK/MILJØLEDELSE
I firmaets miljøpolitik indgår såvel medarbejdere som udførelse af arbejdsopgaver.
Det er firmaets overordnede målsætning at skabe optimale rammer for et miljørigtigt
bygge- og anlægsarbejde.
Firmaet er, i overensstemmelse med § 12 Miljø- og Energiministeriets Bekendtgørelse
nr. 619 af 27. juni 2000, registreret transportør i en del kommuner bl.a. Kolding og
Vejle.
Ydermere er der foretaget APV med handlingsplan af det i virksomheden udførende
arbejde, hvortil der er nedsat en sikkerhedsgruppe, godkendt af arbejdstilsynet.

Alle ansatte inkl. byggeleder gennemgår et kursus i kvalitetssikring og i virksomhedens miljøpolitik.
KVALITETSSTYRING
Kvalitetssikring udføres som dokumenteret modtager- og proceskontrol, samt visuel
kontrol i form af fotoserier i overensstemmelse med Byggestyrelsens kvalitetssikrings
cirkulære samt udarbejdet kvalitetssikringsmanual i henhold til Entreprenørforeningens vejledning.
Alle ansatte indgår i en kursusrunde som beskrevet under Miljøpolitik. I øvrigt henviser vi til firmaets kvalitetssikringshåndbog som gerne fremsendes.
Virksomheden er godkendt og har autorisation som Kloakmester.

