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1 Introduktion 
Hos HusCompagniet bestræber vi os på at bygge bæredygtige hjem til vores kunder med fokus på at skabe 
et sikkert arbejdsmiljø for vores medarbejdere og samarbejdspartnere, mens vi løbende reducerer vores 
klimaaftryk. 

Denne politik styrer HusCompagniet's arbejde med bæredygtighed og er udarbejdet i overensstemmelse 
med FN Global Compact's principper for miljø, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og anti-
korruption. Vores strategiske arbejde med at beskytte miljømæssige, sociale og økonomiske ressourcer, og 
ultimativt sikre langsigtet værdiskabelse, er formet af FN's 17 Verdensmål. 

 

2 Governance 
Denne politik er gældende for alle HusCompagniet's forretningsaktiviteter og understøttes af område- og 
målgruppespecifikke politikker, som lægger retningslinjerne for vores medarbejdere, aktiviteter og eksterne 
samarbejdspartnere. 

Vi har etableret et uafhængigt whistleblower-system, hvor overtrædelser kan rapporteres direkte uden frygt 
for repressalier. Denne politik er godkendt af HusCompagniet's CEO og bestyrelse.  

 

3 Klima og miljø 
Hos HusCompagniet har vi forpligtet os til at reducere vores klimaaftryk både i egne operationer og i vores 
huses brugsfase. Som en del af denne forpligtelse arbejder vi for at beskytte økosystemer og biodiversitet. 

Klimaforandringer og den nødvendige grønne omstilling som beskrevet i Parisaftalen, er blandt vores 
generationers mest afgørende udfordringer. De risici og muligheder den grønne omstilling afstedkommer, 
udgør en central del af HusCompagniet's strategiske bæredygtighedsprioriteter. 

Vi arbejder både for at reducere udledningen af drivhusgasser i vores egne operationer og for at udvikle 
huse med reduceret klimaaftryk igennem hele levetiden. For HusCompagniet betyder det at vi bestræber os 
på at vælge bæredygtige, mindre CO2-krævende byggematerialer, som er mere egnet til genanvendelse, og 
derved reducerer husenes totale klimaaftryk ved bl.a. at tilbyde genanvendelige energikilder og miljørigtige 
løsninger. 

 

4 Menneske-og arbejdsrettigheder 
HusCompagniet respekterer internatonalt anerkendte menneske- og arbejdstagerrettigheder, og vi 
bestræber os på at formidle disse principper til vores medarbejdere og samarbejdspartnere, såsom 
leverandører og underentreprenører i vores værdikæde.  

Vores ansatte er kernen i vores forretning, og vi ønsker at skabe et inklusivt arbejdsmiljø og –kultur. 
HusCompagniet behandler alle mennesker med respekt og modarbejder aktivt enhver form for diskrimination 
på baggrund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller 
national, social eller etnisk oprindelse.  

Vi anerkender rettighederne der beskrives i FN's Verdenserklæring om menneskerettigheder og ILO's 
fundamentale konventioner om arbejdstagerrettigheder, og vi respekterer retten til foreningsfrihed og 
kollektiv lønforhandling.  

 

 



   
 

HusCompagniet arbejder med leverandører og underentreprenører for at fremme gode arbejdsforhold og 
respekt for menneske- og arbejdstagerrettigheder i vores værdikæde, i overensstemmelse med vores 
Supplier Code of Conduct. 

 

5 Sikkert arbejdsmiljø 
Vores ansattes og samarbejdspartneres sikkerhed og mentale helbred er en nøgleprioritet for 
HusCompagniet, og det er vores mål at styrke sikkerhedskulturen på alle vores byggepladser. Vi arbejder for 
at udvikle organisatoriske kompetencer og styringsprocesser til at skabe et sikkert arbejdsmiljø for alle vores 
ansatte og samarbejdspartnere. 

 

6 Forretningsetik og anti-korruption 
Forretningsetik og bekæmpelse af korruption er forudsætninger for et fair og velfungerende erhvervsliv. Hos 
HusCompagniet er vi fast besluttet på at drive vores forretning ansvarligt, og vi har en nultolerance over for 
bestikkelse og korruption i enhver form. Vores Politik om anti-korruption og forretningsetik beskriver vores 
krav til medarbejdere med hensyn til korruptionsbekæmpelse, og vi arbejder løbende med at sikre at vores 
medarbejdere forstår og efterlever vores værdisæt. 
 
HusCompagniet har indført forholdsregler for at sikre at vi handler etisk i vores omgang med leverandører og 
underentreprenører. Vi kræver at alle vores leverandører efterlever vores Supplier Code of Conduct, som 
bl.a. omfatter retningslinjer for forretningsetik og anti-korruption. 
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Politik for bæredygtighed er vedtaget af HusCompagniet’s bestyrelse den 5. november 2020 og er 
tilgængelig på Selskabets hjemmeside. 


