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Nyt vandværk med Ishøj-vand til Ishøj-borgere. 

Vand
til og fra

dig

Foto fra første spadestik til Ishøj Vandvæ
rk den 10. m

arts 2020

Dit vand fra 

ISHØJ FORSYNING
Læs her i folderen om, at der bliver bygget nyt vandværk i Ishøj, der skal levere 
Ishøj-vand til Ishøj-borgere. Det vand bliver bragt til og fra dig, uden at der skal 
tjenes penge på det. Vi tilpasser Ishøj til klimaet for at forhindre oversvømmelser. 
Tag på klimatur med Ishøj Forsyning og meget mere …  
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I Ishøj Forsyning er vi stolte af, at vi er med til at bringe 
hver en dråbe vand sikkert til dig og lige så sikkert lede 
spildevandet væk fra dig. 

Vi står for drift og vedligeholdelse af forsyningsnettet, 
der bringer vand til dig. Dit spildevand ledes effektivt 
fra dig gennem kloakker, der er udbygget og vedlige-
holdt.  BIOFOS renser spildevandet, inden det kommer 
tilbage i naturen igen. Regnvand ledes til Store og Lille 
Vejleå og løber til sidst ud i Køge Bugt.
 
VI TJENER IKKE PENGE PÅ AT BRINGE VAND  
TIL OG FRA DIG …
Udgifter og indtægter skal balancere gennem effektiv 
drift og planlægning. Når du betaler for dine forbrugs-
afgifter, har du betalt for det, som du får leveret fra 
Ishøj Forsyning.

ISHØJ-VAND TIL ISHØJ-BORGERE …
I Ishøj Kommune bruger vi ca. 1,1 mio. m3 vand om 
året. I løbet af år 2021 forventer vi at producere godt 
800.000 m3 vand fra vores eget vandværk, og resten 
leveres af HOFOR.  

Vandværket er gjort klar til at  
levere det bløde vand, der er 
mere kalkfrit, fra 2023.  

HER OG NU OG I FREMTIDEN
Klima og miljø er prioriteret højt 
i alle vores drifts- og udviklings-
opgaver. 

VELKOMMEN TIL

ISHØJ FORSYNING

LÆS OM:

4    BESTYRELSEN ER VALGT TIL AT ARBEJDE FOR DIG

6    FORSYNINGENS ARBEJDE  
      GENNEM DE SIDSTE 10 ÅR

8    VORES NYE VANDVÆRK:  
       ISHØJ-VAND TIL ISHØJ-BORGERE

10  VAND ER IKKE BARE VAND

12  BLØDT VAND TIL DIG

14  VI PASSER PÅ DIG, VORES KLIMA OG VORES MILJØ

15  KLIMATILPASNING I ISHØJ

18  PRISEN PÅ DIT DRIKKEVAND I 2021

Her i folderen får du et indblik i, hvordan vi hver dag 
arbejder med vandet til og fra dig, og hører om de 
engagerede mennesker, der medvirker til det. 

Besøg også vores hjemmeside ishojforsyning.dk. 

Tak, fordi du læser med.

Ishøj Forsyning
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Bestyrelsen i Ishøj Forsyning betragter rent vand i hanen til den bedst 
mulige pris med sikker afledning af spildevand som en selvfølge.

VI ER VALGT TIL AT ARBEJDE 
FOR DIG – OG DET ER VI STOLTE AF

Bestyrelsen i Ishøj Forsyning består af fem medlemmer, 
der er politisk udpeget af byrådet, og to repræsentanter, 
der er valgt af dig, som forbruger, til at varetage dine 
interesser. 

– Lokalkendskab, er vægtet højt i sammensætningen 
af bestyrelsen. Engagement og øje for helheden er på 
den måde naturligt med i arbejdet og de beslutninger, 
der træffes, siger Ebbe Rosenberg, der er formand for 
bestyrelsen i Ishøj Forsyning.

I det daglige holder bestyrelsen sig ajour 
med administrationen i Ishøj 
Forsyning, udviklingen inden 
for vand- og spildevands-
området og mødes fem til 
seks gange om året.  

Se præsentation af 
bestyrelsen på næste side.

Her ser du nogle af de medarbejdere, der hver dag arbejder i Ishøj Forsyning med at bringe rent vand til og fra dig.  

Bestyrelsesformand
Ebbe Rosenberg

Bestyrelsesmedlem
Birgit Nielsen

Næstformand
Henning Bjerre

Forbrugerrepræsentant
Ib Hansen

Bestyrelsesmedlem
Poul Jørgensen

Forbrugerrepræsentant
Tina Braunstein

Bestyrelsesmedlem 
Ole Beckmann Skourup
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2008-

2010-
2013

STRANDOMRÅDET

ISHØJ FORSYNING 
BLIVER STIFTET. 
TRANEGILDE 
KLIMATILPASSES.

NØDPUMPE- 
STATION OG 
LANDSBYSØEN/ 
LANDSBYSKOVEN

PILEMØLLE  
NATURPARK, 
TRANEBAKKEN 
OG ISHØJ FÅR 
EGET VANDVÆRK

2008-2016: Strandområdet 
klimatilpasses efter oversvøm-
melse.

2010: Ishøj Forsyning bliver 
stiftet. Første bestyrelsesmøde 
afholdes i forsyningen.
2013-2014: Klimatilpasning 
med etablering af tre bassiner i 
Tranegilde.

2016-2017: Nødpumpestation 
bygges ved udløbet til Ishøj 
Havn/Store Vejleå.
2016-: Landsbysøen og Lands-
byskoven anlægges. Søen 
fungerer som et kæmpe regn-
vandsbassin. 

2018: Tranedalen og dele af Trane-
bakken klimatilpasses. 
2019-2020: Pilemølle Naturpark  
anlægges.
2020: Første spadestik tages til 
Ishøjs eget vandværk.

ISHØJ FORSYNING
– GENNEM MERE END 10 ÅR

2016-
Tag på

klimatur 
2021

I 2020 fejrede bestyrelsen i Ishøj Forsyning 10-års jubilæum. Her ser 
du et udsnit af de klimatilpasningsprojekter, der er udført i perioden.

2018-
2021
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På hjørnet af Ishøj Bygade og Pilemøllevej i Ishøj Landsby 
ligger den ideelle placering for vores vandværk; tæt på 
grundvandet ved Tranegilde Mark.

Den 10. marts 2020 blev første spadestik taget til vores 
nye vandværk. Værket er gjort klar til fremtiden med 
lave driftsomkostninger, den nyeste teknologi og med 
mulighed for at levere blødt vand, der er mere kalkfrit.

800.000 M3 DRIKKEVAND OM ÅRET
I første omgang har vi tilladelse til at pumpe 800.000 
m3 vand op om året. Det er vand af så fin kvalitet, at det 
kun skal iltes og filtreres, inden det kan drikkes. 

HOFOR har tidligere leveret drikkevandet til Ishøjs bor-
gere. De kommer også fremover til at levere 300.000 
mio. m3 vand om året for at dække hele vores vandbehov. 

”Når vi har så godt grundvand i 
kommunen, synes vi, det giver god 
mening at hente vandet op tæt på 
os i stedet for at transportere det 

langvejsfra,” siger 
Erling Skovgaard-Holm, 

der er direktør i Ishøj Forsyning.
VI BYGGER NYT VANDVÆRK: 
ISHØJ-VAND TIL ISHØJ-BORGERE

  
 

     ”Vi bygger vores eget vandværk, 
fordi vi forventer en stigning  

i vandpriserne fra HOFOR. Vi kan 
spare penge ved at hente vand op 

fra egne kilder,”  
siger Ebbe Rosenberg, 

der er bestyrelsesformand 
i Ishøj Forsyning. 

-

DE FØRSTE DRÅBER ISHØJ-VAND I 2021
Vandværket er tænkt enkelt og funktionelt, samtidig 
med at det tager hensyn til den omkringliggende  
natur. Der kommer en offentlig sti hen over grunden, 
som fører til den nye Landsbyskov. 

De første dråber af Ishøjs eget vand kan drikkes i 2021. 
Ishøj-vand til Ishøj-borgere.
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VAND ER IKKE BARE VAND
Når man taler om grundvand, taler man både om 
det grundvand, som ligger tæt på overfladen, og det 
grundvand, som ligger dybt nede i jorden.

Vi har fået voldsommere vejr med mere nedbør i form 
af regn og sne. Det gør, at vi kan se vand på overfladen 
af marker,  skovbund og haver. Gummistøvlerne bliver 
taget på, og vi snakker om, at grundvandet står højt. 
Det er ikke dét grundvand, som vi drikker.

Det grundvand, som vi drikker, er nedbør, som er sivet 
ned gennem lag af sand, grus, ler og kalk. Det tager 
30-50 år i vores område og er naturens måde at rense 
vores vand på. Vandet ligger i små hulrum, til vi borer 
det op igen og bringer det ind på vandværket.

PAS PÅ VORES VAND
Jordforurenende stoffer fra fx tankstationer, indu-
strigrunde, landbrug og ikke mindst vores private 
forbrug af pesticider kan sive ned til vores grundvand.

Pas på vores grundvand ved at bruge miljømærkede 
produkter, som kun indeholder bionedbrydelige stof-
fer, og lad være med at bruge produkter med pesticider.

Bevaring og rensning af grundvand er dyrt. Derfor er 
drikkevand, bogstavelig talt, en kostbar ressource.

10 GODE TIPS TIL 
AT SPARE PÅ  VANDET
1. Reparér utætte haner og løbende cisterner.
2. Luk for vandet, når du børster tænder.
3. Tag brusebad i stedet for karbad.  

En sparebruser sænker dit vandforbrug.
4. Skyl og rens grøntsager i en balje.
5. Vask op i en balje og ikke under en løbende 

hane.
6. Fyld opvaskemaskinen helt op. Du behøver 

ikke at skylle af, inden du kommer i  
opvaskemaskinen.

7. Hvis du opsamler regnvand fra tagflader, 
kan vandet bruges til havevanding og  
vinduesvask.

8. Aflæs regelmæssigt din vandmåler for at se, 
om der er utætheder.  
Forsyningens driftsbil fjernaflæser målerne 
i Ishøj Kommune.  Din og forsyningens 
aflæsning gør det muligt at reagere på 
udsving i vandforbruget.

9. Du kan selv kontrollere for utætheder ved 
at lukke for alt vandet i huset og tjekke, at 
vandmåleren står stille.

10. Hold øje med dit vandforbrug. Brug fx 
appen ”minForsyning”.

Se mere på ishojforsyning.dk/vand/vandforbrug

 

 Ishøj Forsyning etablerer 
grundvandsboringer flere 

steder i Ishøj til det nye 
vandværk. Boringerne er 

30-70 meter dybe.

SPAR PÅ VANDET
Hvis vandet drypper fra vandhanen, eller vandet 
løber i toilettet, er det nok til, at dit vandforbrug 
stiger mærkbart. Et rindende toilet bruger 100-
300 liter vand i døgnet, hvilket hurtigt svarer til 
100 m3 vand/pr. år. Det koster mere end 5.000 
kr. om året.

Få her 10 GODE TIPS til at spare på vandet. 
Få flere sparetips på ishojforsyning.dk/vand/
vandforbrug/spar-paa-vandet

      Brud og lækager giver et 
overforbrug af vand. Det registreres 
enten ved, at trykket falder i vand-
ledningerne, eller ved, at husstan-

dens vandmåler måler et unormalt 
højt forbrug. Forsyningens driftsbil 

kører jævnligt rundt i Ishøj Kommune 
og aflæser data fra vandmålerne. 

På den måde har Ishøj Forsyning et 
godt overblik over vandforbruget og 
finder ofte også vandspild og læka-

ger hos forbrugerne. 
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I Danmark har vi drikkevand af høj kvalitet, men i ho-
vedstadsområdet er drikkevandet særligt hårdt med 
et højt indhold af kalk og magnesium. Det betyder, 
at vi nemmere får kalkbelægninger på fliser, glas og 
på vandhanen. Vaske- og opvaskemaskinen skal oftere 
afkalkes og udskiftes, end hvis vi har blødt vand. 

VORES NYE VANDVÆRK GIVER NYE MULIGHEDER
Ishøjs nye vandværk er gjort klar til at kunne levere 
blødt vand til alle borgere i Ishøj inden for nogle år. 

FORDELE VED BLØDT VAND:
• Et fælles blødgøringsanlæg giver dig blødt vand 
  for kun få kr. mere pr. m3 
  – en privat investering i et blødgøringsanlæg  
  koster 10.000-20.000 kr. 
• Du sparer penge på dit energiforbrug
  – de elektriske apparater bruger kortere tid på at 
   opvarme blødt vand.
• Husholdningsapparater, som bruger vand,  
  holder i længere tid 
  – når der er mindre kalk i vandet. 
• Du sparer tid på din rengøring
  – du kommer til at bruge mindre tid på at fjerne 
   kalk fra fliser, vandhaner osv.
• Du bruger færre penge på rengøringsmidler
  – mindre kalk betyder op til 33 % færre rengørings-
   midler.
• Godt for hår og hud med mindre eksem og 
  hudlidelser
  – du kommer til at bruge mindre sæbe og shampoo.

ULEMPER VED BLØDT VAND:
• Mindre kalk i vandet kan øge risikoen for hjerte- 
   kar-sygdomme og give flere huller i tænderne 
  – Styrelsen for Patientsikkerhed og DTU, Danmarks 
   Tekniske Universitet, anser den samlede sundheds-
   mæssige effekt for at være meget begrænset. Sund 
   kost og god tandhygiejne er det vigtigste.
• Risiko for utætte rør, hvis kalkbelægninger helt 
  fjernes
  – Ishøj Forsyning sikrer,  at vandrørene er godt 
   beskyttet.

– VI ARBEJDER PÅ AT LEVERE

BLØDT VAND TIL DIG
Det bløde vand betyder mindre kalk, hvilket er et 
godt bidrag til vores husholdning. Blødt vand giver 
længere levetid på vores husholdningsapparater,  
vores vaskemaskiner bruger mindre energi, og rengø-
ringen kræver færre rengøringsmidler. 

Vores vand er naturligt blødt, når det falder som regn. 
På vandets rejse ned gennem jorden opfanger det 
kalk og magnesium, som gør vandet hårdt. Hvis man 
fjerner noget af kalken og magnesiummet på vand-
værket, bliver vandet blødt igen. 

BLØDT VAND GIVER MINDRE 
KALK. MINDRE KALK BETYDER, 
AT VI KAN SPARE PENGE PÅ EL, 
RENGØRING, SÆBE, SHAMPOO 
OG TIDEN PÅ AT GØRE RENT. 
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Byer verden over er ramt af et stigende antal oversvømmelser 
og kraftige storme på grund af klimaforandringerne. 

I Ishøj er vi særligt udsatte som kystnært område. I 2007, 
2009 og 2011 oplevede vi oversvømmelser fra vores afløbs-
systemer, søer og åer.

– Det er ingen hemmelighed, at det er dyrt at tilpasse vores 
by til klimaet. Erfaringer viser dog, at det er dyrere at lade 
være, fortæller Henrik Lemée, der er ingeniør i Ishøj Forsyning. 
– De menneskelige omkostninger kan være store, når ens 
hjem bliver oversvømmet, og man skal genhuses. 

– Derfor er vi stolte af, at vi var nogle af de første med en 
klimatilpasningsplan for Ishøj Kommune. Planen giver et 
overblik over de godt 25 områder i kommunen og oplandet, 
der er mest udsatte i forhold til klimaet. 

–  Når vi klimatilpasser, tænker vi ikke kun traditionelt i 
forhold til at udbygge kloaknettet. Vi bruger fx også over-
skuddet af vand som et naturligt element som ved klimatil-
pasningsprojektet Landsbysøen og Landsbyskoven. 

–  Målet er at være på forkant med klimaforandringer, så 
store mængder af vand kan håndteres. 

VI PASSER PÅ DIG, 
VORES KLIMA OG VORES MILJØ

VORES VÆRN MOD  
KLIMAFORANDRINGER

”Vi har gang i
 mange gode projekter i 

Ishøj Forsyning. Jeg synes, at det er 
meget motiverende, at vi ved, at  

samarbejde på tværs løser flere behov for 
borgerne i Ishøj på én gang. I projektet 

med Landsbysøen og -skoven løste vi fx 
både et transportbehov,  vi sikrer os mod 

oversvømmelser, og vi har fået en ny 
smuk skov og sø. Gå en tur i området.

 Det er helt fantastisk.” 
Henrik Lemée,

ingeniør, Ishøj Forsyning

VI SKAL HÅNDTERE OG SKÆRME 
MOD DE STORE MÆNGDER AF 
VAND, DER KOMMER NEDEFRA, 
OVENFRA OG UDEFRA.
VORES VÆRN ER EFFEKTIVE, 
HOLDBARE LØSNINGER, DER 
ER PÅ FORKANT MED KLIMA-
FORANDRINGERNE.
Henrik Lemée, ingeniør, Ishøj Forsyning

KLIMATILPASNINGSPROJEKTET LANDSBYSØEN OG 
LANDSBYSKOVEN ...
er et godt eksempel på, hvordan et klimatilpasningsprojekt 
kan få bekymringer om skybrud og oversvømmelse af Ishøj 
Landsby og industriområdet til at gå hånd i hånd med en 
løsning om etablering af Banedanmarks togforbindelse mel-
lem København og Ringsted og attraktive naturområder.  

STISYSTEMER, TRÆBROER, BÆNKE OG KLIMASIKRING 
Med økonomisk tilskud fra Banedanmark, som kompensation 
for rydning af fredet skovareal, betyder anlæggelsen af  
banen, at vi i dag kan gå en tur imellem 100.000 træer. 

Landsbysøen er anlagt med en 100 m lang træbro, der bugter 
sig langs søens bred. Ud over at det er et smukt område, er 
der også en dybere mening med Landsbysøens kapacitet på 
16.500 m3 vand. 

Søen er en praktisk klimasikring mod oversvømmelse af Ishøj 
Landsby, Ishøj Sø og industriområdet. Den fungerer som et 
kæmpe regnvandsbassin. Når der er tryk på Baldersbækken, 
løber vandet ind i Landsbysøen. På den måde klimasikres
nærområdet mod oversvømmelse.

 ”Vi ønsker, at vores klimatilpasningsprojekter 
bliver udført sådan, at de:
1. Funktionelt værner og skærmer mod klimaet og 
2. Er med til at forskønne og gøre lokalområdet mere 
attraktivt.”
Ebbe Rosenberg, bestyrelsesformand, Ishøj Forsyning 
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BEVÆG DIG UD I DET BLÅ OG GRØNNE OG FÅ MERE VIDEN OM KLIMATILPASNING I ISHØJ
Vælg mellem 4 klimaruter rundt om i Ishøj, og oplev skøn natur som åløb, søer, bække, træer, enge og græsser. På ruterne er 
der i alt 14 skiltede klimastoppesteder, hvor du kan læse om den klimatilpasning, der er foretaget i området. Undervejs på 
turene er der besøgssteder og seværdigheder som Arken, Oscar Under Broen, Ishøj Dyrepark og Ishøj Teater.  

Find flere oplysninger om de fire ruter, se filmen, og download kort og folder på ishojforsyning.dk/Klimaklar/Tag på klimatur.

FOKUS PÅ AT KLIMATILPASNINGSPROJEKTER OPFYLDER 
FN’S VERDENSMÅL INDEN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

KLIMAINDSATS
Ishøj Forsyning har 
handlet for at sikre mod 
oversvømmelser, fx i 
strandområdet, ved St. 
Vejleå Sluse, dæmningen 
ved Tranegilde Mose og 
ved Ishøj Sø.

PARTNERSKABER FOR 
HANDLING
Landsbysøen er et udtryk 
for  samarbejde mellem 
Ishøj Kommune, Ishøj 
Forsyning og Banedan-
mark. Nødpumpestati-
onen er et samarbejde 
mellem seks forsyninger.

SUNDHED OG TRIVSEL 
Stisystemer, naturstier, 
gadekær, naturbassiner 
og søer er naturlige 
forskønnelser foretaget 
i forbindelse med klima-
projekter i fx Landsbysø-
en og -skoven, Pilemølle 
Naturpark og Tranegilde- 
bassiner.

BÆREDYGTIGE BYER 
OG LOKALSAMFUND
Vores klimatilpasnings-
projekter udføres, så de  
understøtter lokalsam-
fundet, tilfører vækst,  
velfærd og arbejds-
pladser.

VORES VÆRN MOD  
KLIMAFORANDRINGER

KLIMATILPASNINGSPROJEKTET MED SIKRING 
MOD OVERSVØMMELSE AF STRANDOMRÅDET
I 2007 blev strandområdet oversvømmet efter et kraftigt 
skybrud. Det tog otte år at klimasikre området med 11 
km nye regnvandsledninger, 11 km nye drikkevandsled-
ninger, 600 klimabrønde, 600 målerbrønde og 33.000 m2 
asfalt, hvilket svarer til fem store fodboldbaner. Samtidig 
fik området et løft med ny vejbelægning og fortove.

Hver ejendom er forsynet med en klimabrønd med ind-
bygget vandbremse, som 
tilbageholder vandet på 
grunden til lokal nedsivning. 
På alle ejendomme er der 
etableret vandmålerbrønde, 
som bliver fjernaflæst via 
forsyningens driftsbil. 

KLIMATILPASNINGSPROJEKTET MED SIKRING MOD 
OVERSVØMMELSE FRA STORE VEJLEÅ
Kraftig regn i oplandet til Store Vejleå resulterede tidli-
gere i, at vandet flød over brinken og ind i ejendoms-
områder i Ishøj, Vallensbæk, Høje Taastrup, Albertslund, 
Glostrup og Brøndby. Banedanmark skulle anlægge 
banen ved Vallensbæk Sø, hvilket gav en økonomisk 
kompensation. 

Kommunerne gik derfor sammen om et større klimatil-
pasningsprojekt, der blandt andet resulterede i etablering 
af nødpumpestationen ved strandområdet.

NØDPUMPESTATION FLYTTER TO M3  VAND I  
SEKUNDET
I dag overvåger nødpumpestationen vandstanden 
elektronisk i Store Vejleå. Er vandmængden for høj i 
åen, lyder en høj tone i 60 sekunder. Advarselslamper 
tændes, og pumperne går i gang. En turbine, der  
næsten lyder og fungerer som en flypropel, starter. 

Turbinen løfter vandet op fra Store Vejleå og skyder det 
ud på den anden side i Ishøj Havn. Hver pumpe løfter 
to m3 vand op hvert eneste sekund. Det ligner næsten 
et vandfald med de kæmpe mængder af vand, som 
pumperne flytter, og det betyder, at omgivelserne nu 
er i sikkerhed. 
Du kan se en video med test af nødpumpestationen 
på: ishoj.dk/test-af-ny-noedpumpestation.

TAG PÅ KLIMATUR
– OG FÅ VIDEN, NATUR, KULTUR OG MOTION

På 
KLIMATUR

med 
Ishøj Forsyning
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Ishøj Forsyning tjener ikke penge på at levere vand til 
og fra dig. Indtægter og udgifter skal balancere.

I Danmark er vandselskaberne opbygget decentralt. 
Det giver stor variation i priserne på vand. 

I 2019 havde vi i Ishøj en vandtakst på 59,25 kr. pr. m3. I 
2020 sparede vi 1 krone pr. m3 til en vandtakst på 58,25 
kr. pr. m3. I 2021 faldt prisen på vand med yderligere 4 
kr. Se den aktuelle vandtakst på ishojforsyning.dk.

PRISEN PÅ DIT VAND
Det er muligheder inden for lovgivningens rammer, 
effektiv drift og afslutningen på låneafdrag, der i 2020 
og 2021 betød, at vi betalte mindre pr. m3 for vores 
dyrebare drikkevand.

– Når bestyrelsen fastsætter prisen på vand og spilde-
vand, er lovgivningen rimelig kompleks, fortæller Ebbe 
Rosenberg, der er formand for Ishøj Forsyning. – Der er 
en stor andel af prisen, som er ens for hele Danmark, 
og så er der den del, som vi reelt har en indflydelse på. 

Ebbe Rosenberg fortsætter: – Vores lavere priser skyldes 
mulighederne inden for vores lovgivning. Samtidig 
kan vi trække vejret lidt lettere, da vi er færdige med 
at tilbagebetale lån, fra da Ishøj Forsyning blev stiftet i 
2010. Sidst, men ikke mindst, effektiviserer vi alt det, vi 
kan i forhold til den daglige drift.

Her ser du eksempler på de gennemsnitlige forbrugsudgifter i 2021, hvis du bor i Ishøj, for:

1 PERSON
2.705 kr. om året 
(2.912,50 kr. om året i 2020) 
50 m3/år som et gennemsnits-
forbrug.

2,15 PERSONER GNS. FAMILIE 
4.166 kr. om året 
(4.660 kr. om året i 2020)
80 m3/år som et gennemsnits-
forbrug.

2 VOKSNE OG 3 BØRN, FAMILIE 
7.574 kr. om året 
(8.155 kr. om året i 2020)
140 m3/år som et gennemsnits-
forbrug.

VI HAR MEGET GODT I VENTE 
– Vi har mange planer og visioner for den fremtidige 
vandforsyning. I første omgang åbner vores eget vand-
værk i 2021. Vi synes, det giver virkelig god mening, at 
vi bruger vores lokale vandressourcer i Ishøj til at sikre 
vores fremtidige vandpriser, slutter Ebbe Rosenberg.
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FN’S VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

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.

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.

Pjecen 
er udarbejdet 
af Ishøj Forsyning
ishojforsyning.dk
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