
IshØjFORsyning
Vi sikReR dig Rent Vand i haneRne 

Og ledeR spildeVandet bORt 

VelkOmmen til

www.ishøjforsyning
.dk



Det eneste, vi har i hoveDet, 
er vanD!
Ishøj Forsyning A/S blev etableret i 2010 som følge af vandsektorloven. Forsyningen 
varetager nu alle opgaver med at forsyne kommunens borgere med vand og sikre 
afledningafspildevandet.

Ishøj Forsyning står for alle renoverings- og  anlægsopgaver inden-
for området,  ligesom vi har ansvaret for drift og vedligehold-

else af forsyningens 75 km. vandledninger, kloaksystemets 
137 km. afløbsledninger, 2.800 brønde, 13 regnvands-

bassiner og 196 bygværker.  

Vores mål er at sikre, du altid har rent vand i hanen og 
fårafledtditspildevandpåensikkerogmiljømæs-
sig forsvarlig måde. Har du spørgsmål eller brug 
for at komme i kontakt med os, kan det ske enten 
på telefon eller via vores hjemmeside. Her kan du 
få svar på den aktuelle driftssituation og meget 
mere.        

Alle vores opgaver finansieres via brugerbetaling.
Taksterne fastsættes af bestyrelsen. Du vil hvert år 

modtagefireacontoraterforforbrugsafgifterinkl.en
årsafregning. Du kan se de aktuelle takster og gebyrer 

på www.ishøjforsyning.dk

Sikkerhed langt ud i fremtiden!
Ishøj Forsyning har fokus på fremtidens udfordringer. Udover at levere dig 

rent vand i hanerne, ønsker vi også at sikre dig mod følgerne af klimaændring-
erne. Ishøj Kommune er beliggende i et lavtliggende kystområde. Når vandstand-
en i havet stiger, og regnen samtidig kommer i meget store mængder, så kræver  
det noget særligt af kloakkerne. Derfor er vi i gang med at tilpasse spildevands- 
og regnvandssystemet til fremtidens klima.  



en attraktiv 
arbejdSpladS!

Ishøj Forsyning er en dynamisk 
 arbejdsplads. Vi har fokus på, at med-

arbejderne trives og udvikles i trygge 
rammer. Kundeservice, faglighed, kom-
petence og arbejdsmiljø er nøgleord for
os. Vi er mange med forskellige funktioner, 
opgaver og ansigter. Men vi er fælles om 
én ting: Vi ønsker at skabe de bedste 

resultater for dig. 

klare fælleS mål!
Vi har høje ambitioner og klare 

mål for vores arbejde: Vi sætter 
forsyningssikkerheden højt, rent vand 
i hanen og afledning af spildevand er
en selvfølge. Vi leverer høj kvalitet og ser-
vice tildenbedstepris,opnåetgennem
rationel og omkostningseffektiv drift. Vi 
prioriterer hensyn til fremtidens klima 

og miljø højt i alle vores drifts- og 
udviklingsopgaver. 



vores rene vanD!

læS meget mere om vand og vandkvalitet 
på www.iShøjforSyning.dk



Ishøj Forsyning leverer vandet, somKøbenhavns Energiproducererpåbl.a. ThorsbroVandværk i
Ishøj. Københavns Energi udtager prøver og analyserer vandets kvalitet hver dag året rundt.
 
Grundvandet–voresdrikkevand–erenkostbarogbegrænsetressource.Derermeget,derkan
påvirke grundvandet. Undgå sprøjtemidler, spild af kemikalier, olie på jorden og spar på vejsaltet.

Vandspild koster penge. Tjek jævnligt vandinstallationer og rør på ejendommen for utætheder. Selv 
enlilleutæthedkanbetydeetstortvandspild.Enhaneelleretwc,derløber,kannemtkoste8.000
kr.omåret.Påvoreshjemmesidekandufindemangegoderådtil,hvordandukansparepåvandet
samtidig med, at du sparer penge og er med til at forbedre miljøet. 

drik vandet! 
Det vand, der kommer ud af din hane, har ofte en højere kvalitet end det mineralvand, du køber. 
Kvalitetskravene til vand fra forsyningen er langt skrappere end til mineralvandet. 



KloaKsystemet består 
af to leDningsnet! 
Regnvandsnettet opsamler og bortleder regnvand. Regnvandet udledes til Køge Bugt.

Spildevandsnettet opsamler og leder spildevand fra husholdninger mv. til et fælles-
kommunalt renseanlæg – Spildevandscenter Avedøre I/S. Renseanlægget er et af
 Danmarks største og renser spildevand fra 10 kommuner vest for København. Van-
det renses først mekanisk, her fjernes alt synligt affald (vatpinde, toiletpapir mm.).  

Efterfølgende renses det i en biologisk-kemisk proces, der omsætter det 
ikke synlige affald i vandet.

regnvandet i fremtiden!
Megetkraftigeregnskyl,somfalderoverkorteperioder,harflere

gange resulteret i store oversvømmelser. Det skal vi så vidt muligt 
undgå i fremtiden.  Derfor har vi lavet en klimatilpas ningsplan 
oger nu i gangmedat tilpasseafløbssystemet, baseret på
den nyeste viden og teknologi. Vi gør det ikke bare ved at 
lave større regnvandsledninger, men også ved at tilbage-
holde og styre regnvandet. Målet er at være på forkant med 

klima forandringerne, så store oversvømmelser kan håndteres.  
Samtidig får vi mulighed for at integrere vand som et rekreativt 

element i by- og parkmiljøer.

vi paSSer godt på afløbSSyStemet!
Voresmål er at aflede spildevandet hurtigt og effektivt, og at afhjælpe

driftsforstyrrelser. Vores handlingsplan for renovering og fornyelse af systemet prioriterer 
indsatsen i forhold til ledningernes alder samt risikoen for indsivning i ledningsnettet. I lø-
bet af de kommende år vil systemet blive renoveret og fornyet ud fra den viden, vi får 
bl.a. fra tv-inspektion.   

læS meget mere om Spildevand, regnvand 
og de planer, der er på området, på www.iShøjforSyning.dk

Ishøj Forsyning 
har planlagt en større 

renovering og fornyelse af 
kloaksystemet i kommunen. Et 

kloaksystem skal typisk holde i 50-
100 år, så vi går systematisk frem 
og fremtidssikrer afløbssystem-
erne for at undgå oversvøm-

melser ved ekstremt store 
regnmængder.



IshØjFORsyning



en beStyrelSe med ambitioner!
For bestyrelsen er effektivitet, driftssikkerhed og bære-
dygtighed nøgleord. Målet med Ishøj Forsyning er at 
fremtidssikre vand og spildevand i Ishøj Kommune ef-

fektivt. Vores fornemste opgave er at sikre rammerne for  
en vel fungerende forsyning, hvor forsyningssikkerhed, 
kvalitet og service er afgørende. Vi ønsker samtidig, at

ressourcernebrugesoptimaltogdermedbidrager tilden
globale forebyggelse af klimaændringer. Se og kontakt 

bestyrelsen på www.ishøjforsyning.dk

SmS tjeneSten
Via sms får du besked, hvis der opstår drifts-
forstyrrelser. Det sker automatisk til mobil-
telefon registreret på adressen. Ønsker 
du besked på et andet mobilnummer, 
så kan du tilmelde dig tjenesten på 
www.ishøjforsyning.dk. Her kan du 
også læse mere om ordningen. 
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TELEfon: ........................................ 4357 7777
Man.-tors.:Kl.8-15.Fre.:Kl.8-13.30

AkUT – UdEn for åbningsTid ....... 4357 7676

sms-TjEnEsTE Du får sms-besked om 
driftsforstyrrelser i forsyningen. 
Læs mere på www.ishøjforsyning.dk

www.ishøjforsyning.dk Her kan du an-
melde kloakproblemer, få svar på spørgsmål, 
finde blanketter til anmeldelser, ansøgning mv. 

få ren beSked på: 
www.ishøjforsyning.dk
Nyttige numre til opsalgstavlen:

IshØjFORsyning


