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Vores strategiske prioriteter 

Miljømæssig påvirkning 

Vi forpligter os til at beskytte miljøet, og 

som følge heraf søger vi løbende at 

nedbringe indvirkningen på miljøet fra vores 

forretning, produkter og tjenester gennem 

en systematisk tilgang til planlægning, 

styring og eftersyn af vores handlinger. Vi gør 

dette som en del af vores investering i vores 

ISO 14001 certificering. Vores miljøhånd- 

teringssystem initiativer omfatter effektiv 

ressourceanvendelse, energiforbrug, CO2-

udledning, affald/WEEE og  

håndtering af miljørisici. 

 
Strategi & forpligtelser 
Vi forpligter os til en proaktiv tilgang til at handle 

ansvarligt, der som minimum omfatter overholdelse af 

alle relevante love og bestemmelser, men som er mere 

omfattende end dette. Vi engagerer os aktivt med vores 

interessenter for at fastlægge de vigtigste områder og 

strategiske prioriteringer. Indenfor hvert af vores 

strategiske prioritetsområder, arbejder vi for at opnå 

interne målsætninger. 
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Ansvarligt indkøb & bære- 
dygtig forsyningskæde 
Siden 2009 har vores moderselskab 

(TDC Group) været medunderskriver af 

FN’S Global Compact, og vi tager 

vores forpligtelse om at handle ansvarligt i 

overensstemmelse med disse principper 

alvorligt. Vi forpligter os til principperne om 

ansvarligt indkøb, og vores partner Code of 

Conduct beskriver vores krav til både TDC 

NET og vores leverandører i forhold til 

menneskerettigheder, miljø og andre vigtige 

områder. Vi anvender anerkendte tredjeparts 

ESG-overvågnings- og vurderings platforme til 

at evaluere vores leverandørers ESG-

præstationer og samarbejder med vores 

leverandører om hvilke handlinger der kan 

iværksættes, hvis deres ESG-præstation falder 

under det krævede niveau.

          
 

       Klimamål: 

i egen forretning i 2028 

(scope 1 & 2) 
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Fællesskab 
Vi forpligter os til at skabe et 

forbundet Danmark gennem både 

landsdækkende digitale 

forbindelser og ved at fremme 

digitalt medborgerskab og dannelse for 

alle. Vi arbejder som én virksomhed og i 

partnerskab med engagerede og kyndige 

repræsentanter for civilsamfundet i at 

fremme innovation og sikre den bedste 

digitale infrastruktur til alle i Danmark.
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Etisk adfærd 
Det er afgørende, at vores kunder  

stoler på os og føler sig trygge, når de 

bruger vores produkter og tjenester. 

Som følge heraf er vi forpligtet til de 

højeste standarder for etisk adfærd.  

Vores tilgang til datasikkerhed, privatliv og 

etik er beskrevet i vores forskellige politikker. 

Vi har en systematisk tilgang til risikostyring 

når det gælder sikkerhed, som omfatter 

regelmæssige vurderinger foretaget af både 

interne og eksterne parter, løbende 

investeringer, kontrol og ledelses-fokus, som 

understøtter vores ambition om at være 

bedst til sikkerhed i de nordiske lande. 

TDC NET har sin egen privatlivspolitik og vi har 

også udviklet vores position i forhold til dataetik. 

Du kan læse mere om denne på vores 

hjemmeside. 

Vi er også stolte over, at vi som virksomhed 

bidrager økonomisk til det danske samfund. 

Vi er forpligtet til at betale skat i 

overensstemmelse med love og regler, uanset 

hvor vi gør forretninger, og vi sigter mod at 

rapportere den rigtige og korrekte beløb af 

skat i henhold til hvor værdi er skabt. Du kan 

læse mere på vores hjemmeside (link). 

https://tdcgroup.com/-/media/files/tdccom/documents/documents/tdc-tax-strategy-june-2017.ashx
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Styring & rapportering 
Denne politik vedligeholdes og gennemgås årligt af vores 
Sustainability-team. Ansvaret for gennemførelsen af politikken 
ligger hos den enkelte medarbejder, hvis arbejde falder inden for 
rammerne af denne politik, og vi bestræber os på at sikre, at alle 
medarbejdere og leverandører forstår indholdet. 

 
ESG-rapportering 
Vi forpligter os til at rapportere med fokus på transparens og i 
overensstemmelse med de bedste fremgangsmåder i et 
internationalt perspektiv. Vi integrerer en ESG-sektion i vores 
årsrapport for at dokumentere vores ESG-indsats og fremskridt i 
forhold til vores mål, herunder vores bidrag til FN’s Verdensmål for 
bæredygtig udvikling. 

 

 

Politikejer: Ms. Inge Hansen, Senior Vice President, 

Corporate Affairs, TDC NET  

Dato for revision: Oktober 2021 
Denne version er en artikulation af TDC Group Bæredygtigheds-
politik, som er godkendt af TDC A/S Board of Directors 


