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BÆREDYGTIGHEDSPOLITIK 

1 INDLEDNING 
1.1  Baggrund  
 Vi er nødt til at forandre vores levevis, hvis vi skal kunne klare de globale udfordringer, vi 

står over for i verden, såsom klimaforandringer, affaldsproduktion, den kraftige 
befolkningstilvækst og overforbrug af ressourcer. I byggebranchen bliver der brugt store 
mængder materielle ressourcer og energi – både til driften og til de produkter og tjenester, 
som branchen leverer.  
 
Det indebærer, at vores sektor har rige muligheder for i et samarbejde med leverandører og 
kunder, at bidrage til en bæredygtige omstilling, hvis vi skal undgå at sætte vores 
økosystemer og sociale stabilitet på spil på langt sigt. 
 

1.2  Vision 
 ARPE & KJELDSHOLM A/S’ vision er at skabe samfundsmæssig værdi ved at udføre produkter, 

løsninger og tjenester, som har fokus på sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter.  
Firmaets mål er derfor at bidrage til en bæredygtig udvikling, ved at drive virksomhed på en 
økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig måde. 
 

2  STRATEGI  
2.1 Samfundsmæssig værdi  
 ARPE & KJELDSHOLM A/S’ strategi er hele tiden at arbejde på, at udvikle mere 

klimatilpassede og energi- og ressourcebesparende produkter, løsninger og tjenester med 
samfundsmæssig værdi. Både på områder hvor ARPE & KJELDSHOLM A/S direkte har 
påvirkningsmulighed og i samarbejde med vores rådgivere, fagentreprenører, leverandører og 
kunder. Dermed kan vi minimere miljøbelastningen og gøre samfundet i stand til at udvikle 
sig i en mere bæredygtig retning. 
 

2.2 Bæredygtig udvikling   
 Alle medarbejdere har et ansvar for vores bæredygtighedsarbejde. Vores mål er at påvirke 

vores rådgivere, fagentreprenører, leverandører og kunder, så de også animeres til at 
minimere miljøbelastningen og skabe en udvikling i en bæredygtig retning. Vores aktiviteter i 
dagligdagen er baseret på vores kerneværdier ærlighed, respekt, tillid og troværdighed. Disse 
værdier danner grundlaget for alt, hvad vi gør, og definerer vores interne og eksterne tilgang. 
God forretningsskik og -moral er helt afgørende for vores virksomhed.  
 

2.3 Forsigtighedsprincippet  
 Vores beslutninger er baseret på forsigtighedsprincippet og nøje overvejelser, hvor 

kortsigtede og langsigtede gevinster vejes op mod hinanden for at sikre, at vi vælger 
løsninger, som er bæredygtig. 
 

2.4 Love og anden regulering  
 Vores kunder vil altid blive hørt og deres tilgang til bæredygtighedsarbejde blive respekteret. 

Vi støtter FN’s globale bæredygtighedsaftales principper om menneskerettigheder, 
arbejderrettigheder, miljøet og antikorruption samt ILOs grundlæggende konventioner om 
rettigheder. 
 

3.  EFTERLEVELSE  
3.1 Proces- og ydelser 
 ARPE & KJELDSHOM indtænker i forbindelse med alle processer og ydelser ARPE & 

KJELDSHOLM A/S’ bæredygtighedspolitik ikke mindst i forhold til valg af materialer, 
byggemetoder, genanvendelighed og miljøbelastning. 
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