
 

 

 

Administration Drift Øst Drift Vest 
Tyrrisvej 14 Trojavej 74 A Skaføgårdsvej 3B 
8410 Rønde 8400 Ebeltoft 8544 Mørke 
Tlf. 87 53 10 00 Vagt tlf. 86 34 25 77 Vagt tlf. 86 99 48 10 
 
CVR nr. 29818967 Post@syddjursspildevand.dk www.syddjursspildevand.dk 

Retningslinjer for samfundsmæssigt ansvar  

Syddjurs Spildevand A/S stiller som ordregiver det krav, at vores leverandører og 
samarbejdspartnere overholder gældende love og regler, internationale standarder samt god 
praksis for deres forretningsområde. Derudover ønsker Syddjurs Spildevand A/S at samarbejde 
med leverandører og samarbejdspartnere, der har fokus på fortsat udvikling samt løbende 
forbedrer deres samfundsansvarlighed. 
Som et led i den samfundsmæssige indsats forventes ansvarlighed i alle led. Udvælgelse af 
leverandører og samarbejdspartnere skal bl.a. ske ud fra deres evne og vilje til at efterleve 
principperne for samfundsmæssigt ansvar. 
Syddjurs Spildevand A/S har på denne baggrund beskrevet disse Retningslinjer for samfundsmæssigt 
ansvar, som skal bidrage til, at væsentlige indkøb harmonerer med målene om at være en 
samfundsansvarlig ordregiver. 
Retningslinjerne er gældende for Syddjurs Spildevand A/S’ væsentlige leverandører og 
samarbejdspartnere. Vi forventer, at retningslinjerne er kendte og respekteres af alle relevante 
medarbejdere i forhold til samarbejdet. 
 
Væsentlige leverandører og samarbejdspartnere vil blive anmodet om at underskrive disse 
retningslinjer. Det påhviler ligeledes vores væsentlige leverandører og samarbejdspartnere at sikre, at også deres 
underleverandører lever op til retningslinjerne. 
 
Krav til leverandører og samarbejdspartnere 

Nedenstående retningslinjer skal efterleves af leverandører og deres underleverandører: 
1. Leverandøren skal støtte og respektere de internationale menneskerettigheder 
2. Gældende lovgivning og standarder skal overholdes 
3. Der må ikke forekomme unfair konkurrence, korruption og korruptionslignende forhold 
4. Leverandører skal minimere de miljømæssige påvirkninger af deres aktiviteter og 

forebygge ulykker 
5. Leverandører skal udvise energibevidsthed og modvirke klimaforandringer, hvor det er 

muligt 
6. Arbejdsforholdene skal være sunde og sikre 
7. Der må ikke diskrimineres, og alle personaleforhold skal baseres på relevante og objektive 

kriterier 
8. Leverandøren skal respektere organisationsfrihed og retten til kollektiv forhandling for de 

ansatte 
9. Børnearbejde må ikke forekomme 
10. Tvangsarbejde må ikke forekomme 

 

Nedenstående leverandør bekræfter med sin underskrift at efterleve disse retningslinjer. 
 
Sted:______________________   Dato: _______________________ 
 
Firmanavn: ______________________________________________ 
 
Firmaadresse: ____________________________________________ 
 
Underskrift: ______________________________________________ 


