
CSR-politik for Aalborg Forsyning
Aalborg Forsyning agerer ansvarligt i alle relationer og fokuserer på bæredygtig og ansvarlig 
virksomhedsadfærd. Vi fremmer og leverer ydelser og løsninger, der bidrager positivt til 
bæredygtig udvikling, herunder som defineret under FNs verdensmål, og arbejder aktivt 
med at forebygge eller afbøde negative indvirkninger på social, miljømæssig og 
økonomisk bæredygtighed.



Aalborg Forsyning støtter op om et forsigtighedsprincip i forhold til miljøudfordringer 
og fremmer øget miljøansvar og miljøvenlige løsninger og teknologier.

Aalborg Forsyning udviser ansvarlig virksomhedsadfærd i henhold til de internationalt 
anerkendte principper om menneskerettigheder, miljø og antikorruption. Disse principper 
er gjort operationelle i FN’s retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv (UNGPs), 
for så vidt angår social bæredygtighed og OECDs retningslinjer for så vidt angår miljømæssig 
og økonomisk bæredygtighed.

Aalborg Forsynings mission ”Vi skaber tryghed og bæredygtighed – også for kommende 
generationer” og vores fælles værdier ”tillid, respekt, faglighed, samarbejde og udvikling” 
gennemsyrer vores indsats for bæredygtig udvikling og vejleder os til, hvordan vi handler, når vi 
står overfor dilemmaer. Vi indarbejder muligheder og risici forbundet med menneskerettigheder, 
miljø og antikorruption i vores politikker, procedurer, strategier og forretningsdrift.

Aalborg Forsyning respekterer gældende lovgivning, uanset hvor vi opererer. 

Aalborg Forsyning implementerer egne processer på linje med UNGPs/OECD, så vi er i 
stand til at identificere (forebygge eller afbøde) og redegøre for faktiske og potentielle 
indvirkninger på områderne for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed, der 
kan være knyttet til vores aktiviteter eller til vores samarbejdspartnere. 

Aalborg Forsyning forventer, at vores forretningsrelationer forebygger eller afbøder at forårsage 
eller bidrage til negative indvirkninger på menneskerettighederne, miljøet eller korruption og 
hurtigt håndterer væsentligt negative indvirkninger, såfremt de opstår. Vi vil anvende vores 
position til at sikre, at vores forretningsrelationer stiller krav til næste led i værdikæden om 
at implementere UNGPs/OECD. Aalborg Forsynings CSR-politik operationaliseres i vores 
Code of Conduct for forretningsrelationer.

Aalborg Forsynings medarbejdere forventes at assistere os i at implementere CSR-politikken 
og forventes straks at bringe information om væsentlige negative indvirkninger til ledelsens 
kendskab, som de måtte blive bekendt med vedrørende vores egne eller samarbejdsrelationers 
aktiviteter.

CSR-politikken er offentligt tilgængelig og formidles både internt og eksternt. 
Hvert år redegør vi for fremskridt i implementering af vores CSR-politik, herunder 
ved vores årlige miljøredegørelse. 
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