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Code of Conduct – ekstern 

 

MTH GROUPs vision om at være bygge- og anlægsbranchens mest produktivitetsfremmende 

koncern sætter helt naturligt også en standard for professionel og ansvarlig adfærd. For MTH 

GROUP er ordentlighed og anstændighed en del af den måde, vi driver forretning på. 

Vi har pligt til og et stærkt ønske om at opføre os professionelt, fair og med integritet i alle vores 

aktiviteter. 

MTH GROUP har tilsluttet sig FN's Global Compact – et frivilligt initiativ, der søger at fremme an-

svarlig forretningsadfærd gennem 10 principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, 

miljø og bekæmpelse af bestikkelse og korruption. Vi arbejder med et roadmap for social ansvar-

lighed (CSR), der angiver vores strategi og forretningsgange, og vi rapporterer årligt om vores 

ansvarlighed og resultater i vores CSR-rapport. 

Som en del af MTH GROUP ønsker MT Højgaard at samarbejde med leverandører, der fremmer 

ansvarlig forretningsadfærd. Vi har en forventning om, at alle vores leverandører overholder denne 

Code of Conduct (CoCe), som er udviklet i overensstemmelse med FN's vejledende principper for 

virksomheders arbejde og menneskerettigheder, der er en del af Global Compact, og OECD's 

retningslinjer for multinationale virksomheder. 

Som koncern har vi en forventning om, at alle vores leverandører efterleverer de internationale 

principper samt denne CoCe's bestemmelser. 

MTH GROUP reviderer løbende denne CoCe for at sikre, at den er hensigtsmæssig og effektiv. 

OVERHOLDELSE AF LOVKRAV 

Det er vores forventning, at vores leverandører, uanset hvor de driver virksomhed, overholder de 

gældende love og regler såvel som denne CoCe's bestemmelser. 

Har vores leverandører negativ indvirkning på områder dækket af FN Global Compact's 10 princip-

per, er de forpligtet til at afhjælpe og begrænse denne indvirkning uden at overtræde gældende 

love og regler. 

OVERHOLDELSE AF CoCe 

MT Højgaards leverandører omfatter alle leverandører i første led, herunder vores leverandørers 

moder- og datterselskaber samt øvrige tilknyttede virksomheder. 

Det er virksomhedens ansvar at sikre, at deres leverandører (MT Højgaards underleverandører) 

følger de internationale principper, der er anført ovenfor og skitseret i denne CoCe. 

Vi forventer, at vores leverandører i overensstemmelse med de internationale retningslinjer tager 

ansvar for at håndtere og forebygge negative indvirkninger på menneskerettigheder, herunder 
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arbejdstagerrettigheder, miljø og bekæmpelse af bestikkelse og pengeafpresning, i overensstem-

melse med de internationale retningslinjer. Derfor skal vores leverandører: 

1. påtage sig et socialt ansvar ved at offentliggøre deres CSR-politik 

2. gennemføre en CSR-due diligence med henblik på at identificere, undgå og mindske nega-

tive indvirkninger samt redegøre for, hvordan de håndterer eventuelle negative indvirknin-

ger 

3. sørge for eller samarbejde om håndtering af de negative indvirkninger, som de har forårsa-

get, er forbundet med eller bidraget til 

Vi tilskynder til, at alle vores leverandører implementerer de tre krav, men vi har samtidig forståelse 

for, at opfyldelsen af kravene vil variere afhængig af leverandørens størrelse, de CSR-relaterede 

risici, hvilken type virksomhed, der er tale om, og i hvilken kontekst virksomheden indgår. 

DOKUMENTATION OG SAMARBEJDE 

Vores leverandører skal for MT Højgaard eller en tredjepart, der repræsenterer MT Højgaard, 

levere tilstrækkelig information for, hvordan implementeringen af ovenstående styringssystem 

forløber for at imødekomme kravene i denne CoCe. 

I det omfang, det er relevant, kan MT Højgaard kræve, at vores leverandører foretager en skriftlig 

evaluering af deres efterlevelse af denne CoCe. 

Vi er bevidste om, at der i enhver virksomheds drift kan være negative indvirkninger, som ikke 

nødvendigvis betyder, at denne CoCe misligholdes. Vi anmoder vores leverandører om åbent at 

håndtere eventuelle indvirkninger, når de er identificeret. Er der tale om alvorlige negative indvirk-

ninger, skal leverandøren straks orientere MT Højgaard og fremlægge en plan for, hvordan ind-

virkningerne bliver håndteret. 

Generelt opfordrer vi vores leverandører til at samarbejde om at identificere og håndtere risici. 

Tilsvarende forpligter vi os som virksomhed til at samarbejde med og hjælpe vores leverandører 

med at efterleve de 10 principper i FN Global Compact. 

TRE INDSATSOMRÅDER 

Leverandører skal sikre, at ovenstående styringssystem, herunder en CSR-politik, en CSR-due 

diligence og en afhjælpningsproces, effektivt kan håndtere følgende indsatsområder: 

1. Menneskerettigheder, herunder arbejdstagerrettigheder 

2. Miljømæssige principper 

3. Principper for bekæmpelse af bestikkelse og korruption 

Menneskerettigheder, herunder arbejdstagerrettigheder 

Vi forventer af vores leverandører, at de etablerer passende procedurer for håndtering af de poten-

tielle og faktiske negative indvirkninger på menneskerettigheder, der er angivet i 

• den internationale menneskerettighedskonvention og  

• den internationale arbejdstagerorganisations erklæring om grundlæggende principper og ret-

tigheder på arbejdspladsen 
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Vi forventer, at vores leverandører tager alle menneskerettigheder i betragtning, når de vurderer, 

om der er negative konsekvenser af deres virksomheds drift. Såfremt virksomheden forårsager, er 

forbundet med eller bidrager til negativ indvirkning på menneskerettigheder, kræver vi, at dette 

håndteres omhyggeligt. 

Miljømæssige principper 

Vi forventer af vores leverandører, at de etablerer passende procedurer for håndtering af potentiel-

le og faktiske negative indvirkninger på miljøet i overensstemmelse med Rio-erklæringen om Miljø 

og Udvikling. 

I praksis betyder det, at vores leverandører skal håndtere de forskellige miljømæssige aspekter af 

deres virksomhed, herunder, men ikke begrænset til, anvendelse af knappe naturressourcer, ener-

gi og vand, udledning i luft og vand, støj-, luft- og støvforurening, potentiel og faktisk jordforurening, 

affaldshåndtering (farlige og ufarlige stoffer) og produktforhold (design, emballage, transport, an-

vendelse og genbrug/bortskaffelse). 

Principper for bekæmpelse af bestikkelse og korruption 

Vi forventer af vores leverandører, at de etablerer procedurer, der forebygger bestikkelse og kor-

ruption. Disse procedurer bør være i overensstemmelse med FN's konvention for bekæmpelse af 

bestikkelse og korruption. 

I praksis forventer vi, at vores leverandører håndterer og undgår alle former for korruption, herun-

der bestikkelse, pengeafpresning og upassende betalinger (også kaldet smørelse) − både i relation 

til myndigheder, samarbejdspartnere og andre interessenter. 

SPØRGSMÅL? 

Såfremt du har brug for yderligere oplysninger eller har spørgsmål til denne CoCe's indhold, er du 

velkommen til at kontakte os på hhl@mth.dk.  

mailto:hhl@mth.dk

