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CAVERION LEVERANDØRADFÆRDSKODEKS  

Formål 

Caverion er forpligtet til høj forretningsetik og standarder 
som skitseret i Caverions Adfærdskodeks. Caverion 
opererer med integritet over for sine leverandører og 
behandler dem professionelt, retfærdigt og ens.  

Caverion forventer, at alle Caverion’s leverandører, 
herunder enheder tilknyttet dem, forpligter sig til lige så 
høj forretningsetik og standarder. Dette 
leverandøradfærdskodeks ("SCoC") angiver Caverions 
mindstekrav til sine leverandører, som skal overholdes og 
implementeres i hele leverandørens virksomhed. 
Caverion kræver, at Caverion’s leverandører til enhver tid 
gennemgår og overholder dette SCoC 

Principper  

Overholdelse af love, regler og forskrifter 

Leverandøren skal operere i overensstemmelse med alle 
gældende love, regler og forskrifter, hvor leverandøren 
driver forretning. Navnlig skal leverandøren sikre, at alle 
leverandørens pligter, forpligtelser og foretagender i 
forhold til Caverion udføres på en måde, der ikke 
overtræder nogen lov eller forskrifter, der gælder for 
leverandøren, Caverion og transaktionerne imellem dem. 
Leverandøren skal følge og overholde alle instruktioner 
fra Caverion i forbindelse med leveringen eller 
pågældende opgaven. 

Mennesker og arbejdsrettigheder 

Det forventes, at leverandøren respekterer menneske-
rettighederne i henhold til internationale traktater, 
navnlig FN's "Almene Erklæring om 
Menneskerettigheder". 

Leverandøren skal overholde de grundlæggende 
konventioner som defineret af Den Internationale 
Arbejdsorganisation (ILO). Leverandøren må ikke 
anvende noget barn eller tvangsarbejde i nogen af sine 

aktiviteter og skal have et system på plads for at sikre, 
at dette krav overholdes. 

Ledelsessystemer 

Leverandøren skal have passende ledelsessystemer til 
at sikre overholdelse af dette SCoC samt gældende love 
og forskrifter. 

Sikkerhed og arbejdsmiljø 

Leverandøren er ansvarlig for sine medarbejderes 
sundhed og sikkerhed.  

Leverandøren er forpligtet til at sørge for uddannelse og 
sikre, at medarbejderne bliver uddannet i sundheds- og 
sikkerheds-anliggender. Leverandøren skal undersøge 
og rapportere alle sundheds- eller sikkerhedsrelaterede 
hændelser til Caverion, hvis de er relevante for 
samarbejdet med Caverion. Hvis leverandøren arbejder 
på en af Caverions byggepladser eller hos Caverion’s 
kunde, er leverandøren forpligtet til at overholde alle 
sundheds- og sikkerhedsinstruktioner fra Caverion og 
Caverion’s kunde. 

Miljøpåvirkning  

Leverandøren skal minimere enhver negativ indvirkning 
af sine aktiviteter på miljøet og løbende fremvise 
forbedringer med hensyn til at minimere disse 
påvirkninger.  

Forretningsintegritet 

Leverandøren skal drive sin forretning på en etisk og 
ansvarlig måde og skal konkurrere retfærdigt ved nøje at 
overholde konkurrence- og monopollove i alle aspekter 
af sin forretning. Korruption og bestikkelse tolereres ikke 
i nogen form. Leverandøren skal sikre, at der er 
tilstrækkelige procedurer til potentielle 
interessekonflikt-situationer og skal altid afsløre enhver 
økonomisk interesse, som Caverion’s medarbejder 
måtte have i leverandørvirksomheden.  
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Leverandøren skal føre nøjagtige og gennemsigtige 
regnskaber og optegnelser over sine 
forretningstransaktioner og økonomiske tal. 
Leverandøren skal sikre korrekt håndtering af 
personlige, fortrolige oplysninger og immaterielle 
ejendomsrettigheder relateret til Caverion og andre. 

Egne leverandørers implementering af kravene 

Leverandøren skal sikre sig, at hans egne leverandører 
har implementeret og overholder de krav, der opfylder 
eller overstiger kravene i dette SCoC. 

Audit og ophævelse 

Leverandøren skal give Caverion eller enhver tredjepart, 
der er autoriseret af Caverion og med rimelighed 
acceptabel for leverandøren, tilladelse til at foretage en 
audit af leverandørernes aktiviteter i nærværelse af 
leverandøren med henblik på at kontrollere, at 
leverandørerne overholder dette SCoC. Efter anmodning 
fra leverandøren skal parterne, der er involveret i en 
sådan audit, indgå en fortrolighedsaftale, der med 
rimelighed er acceptabel for parterne vedrørende 
resultaterne af auditten. Retten til audit kan finde sted 
på ethvert rimeligt tidspunkt efter forudgående varsel.  

Uden at det berører andre rettigheder, som Caverion 
måtte have, har Caverion ret til at opsige enhver 
kontraktforhold med leverandøren for leverandørens 
regning i tilfælde af manglende overholdelse af SCoC. 

Rapportering af manglende overholdelse og rådgivning 

Leverandøren skal straks indberette enhver manglende 
overholdelse af SCoC til Caverion. Leverandøren må ikke 
tillade repressalier mod en person, der i god tro søger 
rådgivning eller rapporterer en overtrædelse eller en 
potentiel overtrædelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift: 

Leverandør: 

Autoriseret underskrift: 

Dato: 

For at forhøre sig om kravene i SCoC bedes du 
kontakte compliance@caverion.com. 
 
Hvis du vil anmelde en overtrædelse eller en 
potentiel overtrædelse mod SCoC, skal du 
kontakte 
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/g
ui/100743/index.html  
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