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INTER PIPELINE LTD. 
RAPPORTERINGSPOLICY - TILLÄGG 

 

Tillägg A 

Danmark 

Anmälningsrestriktioner 

 Oro gällande: 

  

B) "Misstänkta brott eller överträdelser av Inter Pipelines etiknormer, upplysningspolicy eller 

andra företagsstrategier eller förfaranden"  

D) "Trakasserier, våld eller annat olämpligt uppförande på arbetsplats"   

(k) "Inter Pipelines affärsmetoder"  

 

kan endast rapporteras om de är allvarliga kränkningar. 

 

 Allvarliga kränkningar innebär uppförande som kan ha en betydande inverkan på Inter 

Pipelines verksamhet som helhet eller kan ge allvarliga konsekvenser för de enskildas liv eller 

hälsa. Exempel på allvarliga överträdelser inkluderar: brott inom kontorsarbete (mutor, 

bedrägerier, förfalskningar, osv), miljöföroreningar, kränkningar av arbetarskydd och brott mot 

ombudsmän i form av våld eller sexuella trakasserier.  Exempel på "icke-seriösa" brott inkluderar 

problem som mobbning, inkompetens, frånvaro, Internetanvändning, e-post m.m. 

 

Krav för hantering av rapporter 

  

 Om informationen som samlats in under policyn lämnas till polisen eller någon annan behörig 

myndighet, kommer informationen raderas omedelbart efter att fallet är nedlagt; 

 I en händelse där en disciplinär åtgärd mot en anställd utförs eller där Inter Pipeline har en rimlig 

anledning för att lagra anmälningsdata, kan sådana uppgifter lagras i anställningsarkivet i enlighet 

med den lagstiftning som gäller under denna tid.  Om information inte har överförts till 

anställningsarkivet två månader efter avslutandet av en utredning, kommer denna information att 

raderas; och  

 Om information inte har lämnats till polisen och andra behöriga myndigheter två månader efter 

avslutandet av en utredning, kommer sådana uppgifter att raderas. 
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Tillägg B 

Tyskland 

Anmälningsrestriktioner 

 Oro gällande: 

 

B) Misstänkta brott eller överträdelser av Inter Pipelines etiknormer, upplysningspolicy eller andra 

företagspolicys eller förfaranden; 

J) Eventuella förvrängningar av material i skriftliga eller muntliga upplysningar gjorda av eller på 

uppdrag av Inter Pipeline; eller 

(k) Inter Pipelines affärsmetoder, 

 

kan endast rapporteras om uppförande/kränkning kan leda till materiella skador för Inter 

Pipeline.   

 Materiella skador innebär uppförande som kan utgöra brott (i synnerhet: bedrägerier, 
redovisningsbrott, korruption, mellanhavanden), kränkningar av mänskliga rättigheter och 
demokrati (t.ex. barnarbete) samt kränkningar av miljönormer/ krav.  
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Tillägg C 

Sverige 

Anmälnings- och samarbetsskyldighet i utredningar 

 Användningen av rapporteringspolicyns telefon- och webblinje för anmälningar och samarbeten 

under utredningar av sådana rapporter är frivilliga, inte obligatoriska. 

Anmälningsrestriktioner 

 Anmälningar får endast göras om personer som innehar viktiga chefspositioner på Inter Pipeline. 

 Oro gällande:  

 

(a) Misstänkta brott mot lagen; 
(b) Misstänkta brott eller överträdelser av Inter Pipelines etiknormer, upplysningspolicy eller andra 

företagspolicys eller förfaranden; 
(d) Trakasserier, våld eller annat olämpligt uppträdande vid arbetsplats; 
(e) Överträdelser av lagstiftningen om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen; 
(f) Risk för arbetstagarens eller allmänhetens hälsa, säkerhet eller trygghet; 
(g) Risk för Inter Pipelines tillgångar; 
(h) Risk för miljön;  
(j) Förvrängning av material i skriftlig eller muntlig form, gjord av eller på uppdrag av Inter Pipeline; 

eller 
(k) Inter Pipelines affärsmetoder, 

 
kan endast rapporteras om kränkningarna gäller allvarliga missförhållanden eller misstankar 
om allvarliga missförhållanden. 
 

 Allvarliga missförhållanden innefattar problem om redovisning, interna redovisningskontroller, 

revision, kampen mot mutor, finansiell och ekonomisk brottslighet eller där individens vitala 

intressen, livet eller hälsan löper risk (t.ex. allvarliga miljöbrott, betydliga brister gällande 

arbetsplatsens säkerhet och mycket allvarliga former av diskriminering eller trakasserier).  

 


