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Ishøj Forsyning A/S er ejet af Ishøj Kommune og stiftet i 2010. Ishøj Forsyning leverer rent drikkevand og leder 
regn- og spildevand væk på miljømæssig forsvarlig vis, samtidig med at vi tilpasser Ishøj til klimaændringerne for 
borgerne i Ishøj Kommune.

Et grønt miljø, der 
giver plads til at være 

og blive

I Ishøj Forsyning håndterer 
vi regn- og spildevand gennem  

en robust og effektivt drift. 
Vi har en målrettet klimaindsats,  

så der er plads til at være og  
blive i naturen. 

Vi understøtter et grønt miljø 
ved at levere 

Ishøj-vand til Ishøj-borgere. 
Rent vand, der primært er 
indvundet lokalt på Ishøjs

eget vandværk.

Bestyrelsen i ISHØJ FORSYNING A/S har fastsat de overordnede strategier 
for at skabe en forsyning i balance. 
 
Vores fire strategiske fokusområder er:

1. Drikke- og spildevand
2. Klimatilpasning
3. Økonomi og digitalisering samt 
4. Kunder og medarbejdere. 

Vores strategier understøtter de overordnede politikker i Ishøj Kommune 
om et grønt og naturvenligt miljø ved at levere Ishøj-vand til Ishøj-bor-
gere, der primært er indvundet lokalt på vores eget vandværk i Ishøj. Vi 
håndterer regn- og spildevand gennem en robust og effektiv drift og har 
en målrettet klimaindsats, der giver plads til at være og blive i naturen.

I det daglige arbejder vi lokalt for at bidrage globalt i forhold til FN's 
verdensmål. Vores visioner og strategier kan vi kun udføre ved hjælp af en 
motiveret og høj faglig indsats fra medarbejderne i forsyningen, hvor vi 
alle bidrager til, at vi kan være sammen om et blåt og grønt miljø i Ishøj. 

Læs mere her i folderen og på ishojforsyning.dk.

VI SES I DET GRØNNE OG BLÅ

Med venlig hilsen 

Ole Beckmann
Bestyrelsesformand i Ishøj Forsyning
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Ishøj Forsyning er et selvstændigt aktieselskab, 
der er ejet af Ishøj Kommune. 

VORES FORMÅL ER:
At sikre en vand- og spildevandsaktivitet af høj 
sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager 
hensyn til forsyningssikkerhed og naturen. For-
syningen skal drives på en effektiv måde, der er 
gennemsigtig for forbrugerne. 

EN FORSYNING I

BALANCE
VI ARBEJDER LOKALT FOR AT

BIDRAGE GLOBALT

VISION MISSION

ISHØJ FORSYNING ER EN MODERNE FORSYNINGS-
VIRKSOMHED, SOM ØNSKER AT SAMARBEJDE OG 
AKTIVT BIDRAGE TIL FORSYNINGS-, KLIMA- OG 
MILJØOMRÅDET.  
ET GRØNT ISHØJ, DER GIVER PLADS TIL 
AT VÆRE OG BLIVE.

VI ER EN SUND OG SIKKER FORSYNING, DER SIKRER 
RENT VAND I HANEN OG AFLEDNING AF SPILDE-
VAND. VI LEVERER HØJ KVALITET OG SERVICE TIL DEN 
BEDST MULIGE PRIS, OPNÅET GENNEM ROBUST OG 
EFFEKTIV DRIFT. VI TILPASSER OS TIL KLIMAET OG 
TAGER HENSYN TIL MILJØET OG NATUREN. VI ER EN 
FORSYNING I BALANCE.

KLIMAINDSATS
Ishøj Forsyning vil også 
i fremtiden have fokus 
på at klimatilpasse. Vi 
har handlet for at sikre 
mod oversvømmelser, fx 
i strandområdet, ved St. 
Vejle Å Sluse, dæmnin-
gen ved Tranegilde Mose 
og ved Ishøj Sø.

PARTNERSKABER FOR 
HANDLING
Vand kender ikke kom-
munegrænser, og vi er 
altid åbne over for samar-
bejder. Landsbysøen og 
nødpumpestationen er 
resultatet af tværkommu-
nalt samarbejde. 

ANSVARLIGT FORBRUG
OG PRODUKTION
Vi har fokus på at reduce-
re vandspild. Vi indvinder 
og renser drikkevand så 
skånsomt som muligt. 
Vi har fokus på digitali-
sering i udvekslingen af 
data. Vi arbejder for at 
skabe lokalt engagement 
med klar og gennemsig-
tig kommunikation.

RENT VAND OG  
SANITET
Med Ishøj Vandværk 
arbejder vi for forsynings-
sikkerheden. Vi indvinder 
store dele af vores vand 
lokalt og så klima- og 
miljøskånsomt som 
muligt.

Med klimatilpasnings-
projektet Landsbysøen 
og Landsbyskoven har vi 
været med til at plante 
mere end 100.000 træer, 
hvilket fungerer både 
rekreativt og som grund-
vandsbeskyttelse.

Vores strategi understøtter de overordnede poli-
tikker for Ishøj Kommune.

• Vores vision fungerer som pejlemærke. 
• Vores mission er kerneopgaven, som vi skal 

levere.
 
Tilsammen peger vores vision og mission på fire 
overordnede strategiske indsatsområder inden 
for:

1. Drikke- og spildevand
2. Klimatilpasning
3. Økonomi og digitalisering samt 
4. Kunder og medarbejdere. 

Vores strategier omsættes til virkelighed gennem 
delmål. 
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Med FN's verdensmål sætter vi Ishøj Forsynings vision og 
aktiviteter ind i en global sammenhæng.

ISHØJ FORSYNING ØNSKER AT ARBEJDE LOKALT FOR AT 
BIDRAGE GLOBALT 
Et grønt Ishøj kan bidrage til FN's verdensmål. I Ishøj Forsy-
ning har vi især valgt at arbejde med FN's klimamål nr. 6, 12, 
13 og 17.

KLIMAMÅL 6, 12, 13 og 17
Vi vil understøtte FN's klimamål 6, 12, 13 og 17 ved at:

• Fastholde og fremtidssikre forsyningssikker- 
heden.

• Vi samarbejder om grundvandsbeskyttelse.
• Vi bruger mindst mulig vandbehandling.
• Vi indvinder drikkevand så klima- og miljøskånsomt som 

muligt.
• Vi vil arbejde for at reducere vandspild og understøtte et 

effektivt vandforbrug.
• Vi vil arbejde for bedre brug af teknologi og data.
• Vi arbejder for at fremme det lokale engagement gen-

nem klar og gennemsigtig kommunikation.
• Vi er som forsyning med til at bidrage til innovation og 

fremme teknologi ved at igangsætte nye projekter og 
samarbejder.



VI ARBEJDER MED

4 STRATEGISKE 
FOKUSOMRÅDER
Ishøj Forsyning har fire overordnede strategier, der styrer vores handlinger og daglige fokus inden for:  

1. Drikke- og spildevand
2. Klimatilpasning
3. Økonomi og digitalisering samt 
4. Kunder og medarbejdere. 

Vores strategier omsættes til virkelighed gennem delmål. 

2. KLIMATILPASNING 
• Hensynet til fremtidens klima 
og miljø er prioriteret højt i alle 

drifts- og udviklingsopgaver. 
• Vi har fokus på at tilpasse til  

klimaforandringerne.

3. ØKONOMI OG 
DIGITALISERING
• Vi  har et sundt  

regnskab, der balancerer.
• Vi har en effektiv og  

robust drift. 
• Vi forvalter borgernes 

penge på den rigtige måde.

4. KUNDER OG 
MEDARBEJDERE 

•  Vi ønsker klar, gennemsigtig
og engagerende kommunikation.
• Vi vil være en attraktiv arbejds-

plads med høj faglighed og
de rette kompetencer.

1. DRIKKE - OG SPILDEVAND 
• Vi vil sikre høj 

forsyningssikkerhed og 
minimere driftsforstyrrelser.

• Vi samarbejder om  
grundvands-
beskyttelse. 
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STRATEGISK FOKUSOMRÅDE 1:

DRIKKE- OG SPILDEVAND

DRIKKEVAND
Ishøj Forsynings overordnede målsætning er at 
levere rent drikkevand. I dag har vi indvindings-
tilladelse til 800.000 m3 vand fra Ishøj Vandværk, 
som suppleres med ca. 300.000 m3 fra HOFOR for 
at dække Ishøj Kommunes samlede drikkevands-
behov. 

MÅL:
• Vi indvinder drikkevand så klima- og miljø-

skånsomt som muligt.
• Vi bruger mindst mulig vandbehandling.
• Vi vil arbejde for at reducere vandspild og 

understøtte et effektivt vandforbrug.
• Vi vil gøre Ishøj Vandværk klar til at levere det 

mere kalkfrie bløde vand samtidig med  
HOFOR i slutningen af 2023.

• Gennem øget vandindvinding ønsker vi at 
blive 100 % selvforsynende med vand.

SPILDEVAND
Forsyningen arbejder ud fra følgende rammer:

MÅL:
• Vores afløbssystem og drift af systemet skal 

respektere omgivende natur og miljø mest 
muligt.

• Vi vil opretholde og forbedre det høje service-
niveau for afledning af spildevand.

• Vi vil arbejde for høj forsyningssikkerhed.
• Vores arbejdsmetoder skal tilpasses aktuelle 

behov og muligheder.
• Uvedkommende vand skal reduceres og hånd-

teres lokalt, inden det ledes til regnvandssy-
stemet, se strategi for klimatilpasning, LAR.

• Vores handlingsplan for renovering og forny-
else af ledningssystemet prioriterer indsatsen i 
forhold til ledningernes holdbarhed og sikker-
hed. 

• Vi bidrager med løbende spildevandsprøver 
for opsporing af smitsomme sygdomme.

• Vi opdaterer løbende beredskabsplanen for 
skybrud m.m. 

Vores regnvand udledes til Køge Bugt, og vores 
spildevand renses hos BIOFOS.

GRUNDVAND
Ishøj Forsyning samarbejder med interessenter 
omkring grundvandsbeskyttelse. I Ishøj har vi 
vigtige drikkevandsressourcer, som vi ønsker at 
bevare og beskytte. Vi skal derfor passe på vores 
grundvand og begrænse anvendelsen af pestici-
der og andre giftstoffer. 

Ishøj Forsyning skal sikre en vand- og spildevandsaktivitet af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, 
som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen. Forsyningen skal drives på en effektiv måde, der 
er gennemsigtig for forbrugerne. Vores mål er at sikre, at du altid har rent vand i hanen og får afledt dit 
spildevand på en sikker og miljømæssig forsvarlig måde. 

MÅL:
• Grundvandsressourcen overvåges løbende.
• Vi monitorerer erhvervsområder ift. aktivite-

ter, der kan udgøre en forurening af jord- og 
grundvand.

• Vi sikrer erfarings- og vidensdeling omkring 
forebyggende beskyttelse af grundvandet. 

• Vi vil arbejde med oplysning omkring grund-
vandsbeskyttelse – blandt andet omkring 
giftfrie haver. 

1.     DRIKKE - OG SPILDEVAND 
• Vi vil sikre høj 

forsyningssikkerhed og 
minimere driftsforstyrrelser.

• Vi samarbejder om  
grundvands-
beskyttelse. 
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STRATEGISK FOKUSOMRÅDE 2:

KLIMATILPASNING

2. KLIMATILPASNING
• Hensynet til fremtidens klima 
og miljø er prioriteret højt i alle 

drifts- og udviklingsopgaver. 
• Vi har fokus på at tilpasse til  

klimaforandringerne.

KLIMAINDSATSER
• Vi ønsker, inden for gældende lovgivning, at 

bruge klimatilpasning aktivt som et værktøj til 
at skabe flere grønne og rekreative løsninger, 
der skaber glæde og værdi for byens borgere, 
besøgende og virksomheder.

• Vi ønsker fortsat at arbejde strategisk med 
vores: 

        • Klimatilpasningsplan, der har skabt overblik 
          og systematiseret forsyningens klimaindsat- 
          ser. 
        • Risikostyringsplan, som sikrer kommunen  
           mod havoversvømmelser.
        • Kommune- og lokalplaner samt vandløbs- 
           regulativer, der er planer for håndtering af  
           vand i det bebyggede miljø, det åbne land  
           og naturområderne.
• Vi skaber plads til at tilbageholde og rense 

regnvandet.

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND (LAR)
En del af løsningen med at håndtere de øgede 
mængder af regn er lokalt på borgernes egne 
grunde. På den måde mindsker vi presset på 
kloaksystemet og dermed risikoen for oversvøm-
melse. 

Vi ønsker at inddrage borgere, virksomheder, 
boligselskaber og grundejere i klimatilpasnings-
indsatsen, fordi alle  spiller en central rolle og har 
et medansvar, når vandet skal håndteres på privat 
grund.

MÅL:
• Vi sætter fokus på formidlingen omkring hjælp 

til selvhjælp med lokal afledning af regnvand, 
LAR. 

• Vi ønsker at etablere central styring af udløb til 
regnvandsbassiner.

STRATEGISKE SAMARBEJDER 
Vi finder de bedste løsninger i et samarbejde. 

Vi mener, at samarbejde mellem borgere, forsy-
ning og (nabo)kommuner er nøglen til bæredygti-
ge løsninger, der kan gøre tilpasninger til klimaet 
til en gevinst. 

Som kystnært område har vi meget vand i Ishøj Kommune, og der vil komme mere i fremtiden i takt med 
klimaforandringerne.  De øgede vandmængder ses i Ishøj i form af ændrede nedbørsmønstre, stigende 
grundvandsstand og stigende vandstand i hav og vandløb. Vi arbejder allerede nu med klimatilpasning, 
og det fortsætter vi med. Klimatilpasning er en integreret del af vores planlægning og projekter. Målet er 
at sikre, at vi kan håndtere vandet i vores natur og byområder til størst mulig gavn for borgere og virk-
somheder. Vi ønsker flere grønne og rekreative løsninger, som gør vandet til en værdi, og som tilfører 
kvalitet til vores by- og naturområder.
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STRATEGISK FOKUSOMRÅDE 3:

ØKONOMI OG DIGITALISERING

3. ØKONOMI OG
DIGITALISERING

• Vi vil have en effektiv og  
robust drift. 

• Vi skal have et sundt regnskab,
der balancerer. 

• Vi skal forvalte borgernes 
penge på den rigtige måde.

EN SUND ØKONOMI I BALANCE
• Vi vil arbejde på at minimere prisstigninger på 

vores vand- og spildevand, blandt andet gen-
nem indvinding af vand fra eget vandværk og 
gennem en effektiv og robust forsyningsdrift. 

• Vi skal fortsætte med at forvalte borgernes 
penge forsvarligt og effektivt. 

• Vi vil sikre, at der er balance mellem selskaber-
nes investeringer og afskrivninger. 

• Vi vil have et sundt regnskab, der balancerer.

DIGITALISERING
• Vi vil udarbejde en digitaliseringsstrategi, 

der skal give beskyttet adgang til data om fx 
borgernes vandforbrug, klimapåvirkninger, 
evt. lækage i ledningsnettet og afledning af 
spildevand.  
Målet er at sikre en optimal og forsvarlig drift. 
 

• Hovedparten af vores kunder anvender selv-
betjeningsløsninger gennem vores hjemme- 
side, SMS-tjenester og apps.  
Stadig er det også vigtigt med den fysiske 
tilstedeværelse blandt andet på telefonen.  

• Vi vil gøre det nemmere for vores kunder at 
vælge til/fra i forhold til deling af data.

Ishøj Forsyning har en sund økonomi, og vores priser tåler sammenligning med markedet i øvrigt. Gennem fornuftig 
planlægning vil vi arbejde for at minimere prisstigninger og have særlig fokus på følgende delområder i forhold til øko-
nomien.
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STRATEGISK FOKUSOMRÅDE 4:

KUNDER OG MEDARBEJDERE

4. KUNDER OG 
MEDARBEJDERE

•  Vi ønsker klar, gennemsigtig
og engagerende kommunikation.
• Vi vil være en attraktiv arbejds-

plads med høj faglighed og
de rette kompetencer.

FORMIDLING
Det er vigtigt for Ishøj Forsyning at vise, hvad bor-
gerne får leveret, for den brugerpris, de betaler. 

Vi ønsker at kommunikere klart, åbent og direkte.

MÅL:
• Vi vil indgå i relevante partnerskaber og 

netværk for at udbrede kendskabet til Ishøj 
Forsyning.  

• Vi vil deltage på IWA World Water Congress. 
 

• Vi vil deltage i Store Cykeldag i Ishøj med Ishøj 
Forsynings klimaruter. Klimaruterne er udvik-
let,  så man forbinder viden, kultur, natur og 
motion. 

• Vi vil fortsat formidle om vores klimaruter og 
støtte formidlingen yderligere med skiltning i 
naturen. 

Ishøj Forsyning vil være en attraktiv arbejdsplads for at give vores kunder den bedst mulige forsyning.
 Vi ønsker en åben, tydelig og engagerende kommunikation.

ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS
For at varetage vores opgaver på bedst mulig vis 
sætter vi en ære i, at vores medarbejdere trives og 
udvikles i trygge rammer.

 Vi ønsker at skabe de bedste resultater gennem 
høj faglighed og de rette kompetencer.

MÅL:
Vi vil sikre og vedligeholde den rette faglighed og 
kompetencer gennem vidensdeling, kursus- og 
konferencedeltagelse. 

KUNDETILFREDSHED 
Vi ønsker at sætte kunden i centrum og imøde-
komme vores kunders behov.

Vi ønsker derfor at måle på kundernes tilfredshed 
med de ydelser og services, som vi tilbyder, for 
dermed at kunne tilpasse vores ydelser og kom-
munikation til kundernes behov.

Vi vil derfor, ved behov, foretage kundetilfreds-
hedsmålinger. Resultatet af undersøgelsen skal 
udmønte sig i mål for kunderettede indsatser og 
en styrket kundeservice.

UNDERVISNING
Ishøj  Forsyning oplever stor interesse for de ydelser,  
som vi leverer og har ansvaret for.  
Vi har et formidlingsansvar, som vi tager alvorligt.

MÅL:
• Vi vil deltage i undervisning omkring forsy-

ning og klimatilpasning, når der opstår mulig-
heder for det. 

• Vi vil kommunikere til offentligheden, når vi 
har deltaget i undervisningsdage, for at synlig-
gøre muligheden for andre interesserede. 

• Vi vil støtte (skole)besøgsmuligheder på Ishøj 
Vandværk.
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SAMMEN OM 

ET GRØNT MILJØ I ISHØJ

Vand
til og fra

dig
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ISHØJ FORSYNING A/S  
er stiftet i 2010. Vi vare-
tager alle opgaver med 
at forsyne borgerne i 
Ishøj Kommune med rent 
vand i hanen og sikrer 
afledning af spildevand.

KLARE FÆLLES MÅL
Vi har høje ambitioner og 
klare mål for vores arbejde. 
Vi sætter forsyningssikker-
heden højt. 
Rent vand i hanen samt 
afledning af spildevand 
er en selvfølge. Vi leverer 
høj kvalitet og service til 
den bedste pris, opnået 
gennem rationel og om-
kostningseffektiv drift.

LEVERER
Ishøj Forsyning står for 
alle renoverings- og 
anlægsopgaver inden 
for vores område. Det 
indebærer et ansvar for 
drift og vedligeholdelse 
af vandledninger, afløbs-
ledninger, brønde, måler-
brønde, regnvandsbas-
siner og bygværker.


