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 AB Clausen: CSR - samfundsansvar 

 
AB Clausen tager ansvar for vort samfund – lokalt, nationalt og globalt. Vi bærer et ansvar for den Jord som 
vi giver videre til de kommende generationer. 
 

Vedr. Menneskerettigheder 
 
AB Clausen vedkender sig hermed til enhver tid at overholde gældende lovgivning og regulering, der 

forbyder forskelsbehandling på baggrund af race, hudfarve, køn, religion, politisk overbevisning, nationalt 

tilhørsforhold eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller 

etnisk oprindelse. AB Clausen overholder grundlæggende menneskerettigheder, som fastlagt i princip 1 og 

2 i FN´s Global Compact, og som dette bl.a. er kommet til udtryk i ILO konvention nr. 100 (1951) om ligeløn 

og nr. 111 (1958) om diskrimination. 

Vedr. Arbejdstagerrettigheder 

AB Clausen vedkender sig hermed til enhver tid at overholde grundlæggende arbejdstagerrettigheder, 

hvilket bl.a. indebærer, at arbejder udført af AB Clausen i) ikke er produceret i strid med det generelle 

forbud mod tvangsarbejde, jf. bl.a. ILO-konvention nr. 29 (1930) og nr. 105 (1957); ii) ikke er produceret i 

strid med det generelle forbud mod børnearbejde, jf. bl.a. ILO-konvention nr. 138 (1973) og nr. 182 (1999); 

iii) er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til organisationsfrihed og retten til 

kollektive forhandlinger er sikret, jf. bl.a. ILO-konvention nr. 87 (1948), nr. 98 (1949) og nr. 135 (1971); iv) 

er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelig aflønning er overholdt, jf. bl.a. 

ILO-konvention nr. 26 (1928) og nr. 131 (1970); v) er produceret under forhold, hvor det generelle princip 

om retten til rimelige arbejdstider er overholdt, jf. bl.a. ILO-konvention nr. 1 (1919) og nr. 30 (1930); og vi) 

er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø er 

overholdt, jf. bl.a. ILO-konvention nr. 155 (1981). 

Vedr. Miljø 

AB Clausen vedkender sig at værne om natur og miljø, således at samfundsudviklingen kan ske på et 

bæredygtigt grundlag med respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelse af dyre- og planteliv. Som 

ingeniører er det smertefuldt at se at grundstoffer i det periodiske system er truet på deres eksistens, og AB 

Clausen tilstræber projektering der: i) forebygger og bekæmper forurening af luft, vand, jord og 

undergrund samt vibrations og støjulemper; ii) anvender hygiejnisk begrundende processer af betydning 

for miljøer og for mennesker; iii) begrænser brugen og spild af råstoffer og andre ressourcer; iv) fremmer 

anvendelsen af renere teknologi; og vi) begrænser problemer i forbindelse med bortskaffelse af affald. 

Vedr. Anti-korruption 

AB Clausen vedkender sig aktivt at modarbejde: i) aktiv bestikkelse som defineret i henholdsvis art. 3 i 

Rådets retsakt af 26. maj 1997 og art. 3, stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/742/RIA, og ii) alle tilfælde af 



 

misbrug af betroet magt med henblik på at opnå en fordel, f.eks. passiv bestikkelse, underslæb, bedrageri, 

mandatsvig og embedsmisbrug.  

Konkrete AB Clausen tiltag der understøtter CSR-indsatsen 

- AB Clausen beskæftiger løbende min. to praktikanter fra byggetekniske uddannelsesinstitutioner 
- AB Clausen er løbende mentor for studenter-projekter på DTU Lyngby, DTU Ballerup samt KEA 

- AB Clausen støtter Kræftramte Børn 

- AB Clausen støtter Lokalsporten 

- AB Clausen inddrager løbende leverandører i AB Clausen Academy og i konkrete projekter, idet det 

er ude hos leverandørerne at den nyeste teknologi er tilgængelig 

- AB Clausen afholder årlig team-building dag i samarbejde med Rødovre Kommune, hvor alle AB 

Clausens medarbejdere donerer én fuld arbejdsdag til at arbejde på velgørende formål i kommunen 

- AB Clausen støtter initiativet Sikkerhedspark.dk. Sikkerhedspark.dk – et ønske om at etablere 

landets bedste fysiske og virtuelle læringsrum indenfor arbejdsmiljø og sikkerhed som alle i 

branchen kan benytte.  

Opdatering af viden på området 

AB Clausen følger med og deltager i arrangementer hos Foreningen for Rådgivende Ingeniører, 
Bygherreforeningen, Danske Advokater, Byggeriets Samfundsansvar, Dansk Byggeri, Danish Green Building 
Council, BLOX:HUB samt CSR.dk som vedrører emnet. Deslige forsøges kontinuert via AB Clausen Academy 
(virksomhedens on-boarding og kompetenceudviklingsprogram, og hvor ’Processer og Forretningsgange’ er 
del af programmet) og tætte samarbejder med samarbejdspartnere ifbm. konkrete projekter at følge med i 
udviklingen på området. 
 

Som retningslinjer forsøger AB Clausen at læne sig op at lede-stjerner opsat i Global Reporting Initiative 

(GRI) Sustainability Reporting Guidelines samt Communication On Progress (COP) - offentliggjort på FN's 

Global Compact hjemmeside. 

 

AB Clausen processer og dokumenter der understøtter / supplerer nærværende dokument 

AB Clausen Ydelsesbeskrivelse (baseret på FRI), AB Clausen IKT-aftale, AB Clausen Academy, AB Clausen Kompetence-Plan, AB Clausen Plan for Sikkerhed og Sundhed, AB 

Clausen Granskningsskema, AB Clausen Kvalitetssikringsskema, AB Clausen Projektleder Checkliste, AB Clausen Risiko-Log, AB Clausen Rammeaftale, AB Clausen LEAN 

samt AB Arbejdsmiljø og Sikkerhed 

http://www.sikkerhedspark.dk/

