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INTER PIPELINE LTD. 
WHISTLEBLOWER-POLITIK – BILAG 

 

Bilag A 

Danmark 

Restriktioner for indberetninger 

 Bekymringer vedrørende: 

  

(b)  "mistanke om overtrædelser af eller brud på Inter Pipelines etiske regler, politik om 

offentliggørelse eller andre politikker eller procedurer"  

(d) "chikane, vold eller anden uhensigtsmæssig adfærd på arbejdspladsen"   

(k) "Inter Pipelines forretningspraksisser"  

 

må kun indberettes, hvis der er tale om alvorlige overtrædelser. 

 

 Alvorlige overtrædelser betyder adfærd, der kan have en betydelig indvirkning på Inter 

Pipelines forretning som helhed, eller som kan have en alvorlig indvirkning på enkeltpersoners liv 

eller sundhed. Eksempler på alvorlige overtrædelser omfatter: forseelser med forbindelse til 

økonomisk kriminalitet (bestikkelse, bedrageri, falskneri osv.), miljøforurening, overtrædelser af 

sikkerhedsforanstaltninger på arbejdspladsen samt forbrydelser imod repræsentanter, herunder 

vold eller seksuel chikane.  Af eksempler på "ikke-alvorlige" overtrædelser kan nævnes emner 

såsom mobning, inkompetence, fravær, internetbrug, e-mail m.m. 

 

Krav til håndtering af indberetninger 

  

 I tilfælde, hvor oplysninger indsamlet i henhold til politikken videregives til politiet eller en anden 

kvalificeret myndighed, vil oplysninger blive slettet straks efter, at sagen lukkes, 

 i tilfælde, hvor der gennemføres en disciplinærsag mod en medarbejder, eller hvor Inter Pipeline 

har rimelige og nødvendige begrundelser for at gemme indberetningsdata, vil sådanne data til 

enhver tid blive lagret i medarbejderfilen i overensstemmelse med den aktuelle gældende 

lovgivning.  hvis oplysningerne ikke er blevet overført til medarbejderfilen højst to måneder efter 

afslutningen af undersøgelsen, vil sådanne oplysninger blive slettet. og  

 hvis oplysningerne ikke er blevet indsendt til politiet eller andre kvalificerede myndigheder højst to 

måneder efter afslutningen af undersøgelsen, vil sådanne oplysninger blive slettet. 
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Bilag B 

Tyskland 

Restriktioner for indberetninger 

 Bekymringer vedrørende: 

 

(b) mistanke om overtrædelser af eller brud på Inter Pipelines etiske regler, politik om 

offentliggørelse eller andre politikker eller procedurer, 

(j) væsentlig fordrejelse i enhver form for skriftlige eller mundtlige afsløringer foretaget af eller på 

vegne af Inter Pipeline Eller 

(k) "Inter Pipelines forretningspraksisser" 

 

må kun indberettes, hvis adfærden/overtrædelsen vil medføre alvorlig skade for Inter Pipeline.   

 Alvorlig skade betyder adfærd, der kan udgøre strafbare handlinger (især: bedrageri, 
regnskabsovertrædelser, korruption, insiderhandel), krænkelser af 
menneskerettigheder/demokrati (f.eks. børnearbejde) samt overtrædelser af miljømæssige 
standarder/krav.  
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Bilag C 

Sverige 

Pligt til at indberette og medvirke til undersøgelser 

 Brug af whistleblower-tejefonlinjen/webbaseret indberetning og samarbejde under undersøgelse 

af sådanne indberetninger er frivillig og ikke obligatorisk. 

Restriktioner for indberetninger 

 Der må kun foretages indberetninger om personer med ledende stillinger hos Inter Pipeline. 

 Bekymringer vedrørende:  

 

(a) Mistanke om lovovertrædelser, 
(b) Mistanke om overtrædelser af eller brud på Inter Pipelines etiske regler, politik om 

offentliggørelse eller andre politikker eller procedurer, 
(d) Chikane, vold eller anden uhensigtsmæssig adfærd på arbejdspladsen, 
(e) Overtrædelser af lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, 
(f) Risiko for helbred eller sikkerhed for en arbejdstager eller offentligheden, 
(g) Risiko for Inter Pipelines aktiver, 
(h) Risiko for miljøet,  
(j) Væsentlig fordrejelse i enhver form for skriftlig eller mundtlig afsløring foretaget af eller på vegne 

af Inter Pipeline Eller 
(k) Inter Pipelines forretningspraksisser" 

 
må kun indberettes, hvis overtrædelserne vedrører alvorlig uhensigtsmæssig adfærd eller 
mistanke om alvorlig uhensigtsmæssig adfærd. 
 

 Alvorlig uhensigtsmæssig adfærd omfatter bekymringer vedførende bogføring, intern 

regnskabskontrol, revision, bekæmpelse af korruption, bankmæssig og økonomisk kriminalitet, 

eller hvor livsinteresser eller enkeltpersoners liv eller helbred er i fare (f.eks. alvorlig 

miljøkriminalitet, store mangler hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen eller meget alvorlige 

former for diskrimination eller chikane).  

 


