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Fødevaresikkerhedspolitik 
 
Indledning 
Tønder Vand A/S er et selskab under Tønder Forsyning A/S der er 100% ejet af Tønder 
Kommune. Vi har indvindings-, behandlings- og distributionsanlæg i Højer, Tønder, og 
Løgumkloster. På Rømø har vi kun distributionsanlæg da vi køber vandet af Skærbæk vandværk. 
 
Tønder Vand A/S blev i 2015 fødevarecertificeret efter ISO 22000 standarden. ISO 22000 er en 
international standard for et ledelsessystem for fødevaresikkerhed, og med dette vil vi vise at vi 
behandler vand som en fødevare med samme respekt for styring af leveringssikkerhed og 
kvalitet som hvis det var en hvilken som helst anden fødevare. 
 
Med ISO 22000 certificeringen har vi et værktøj til at identificere og styre de risici, der altid er 
forbundet med at producere drikkevand og dermed er der en høj stabilitet i driften og 
forsyningssikkerheden. 
 
 
Fokusområder 
Rent drikkevand en livsvigtig ressource i vores samfund. Vi behandler drikkevand som en 
fødevare og udfører alle vores aktiviteter med drikkevand under hensyntagen til kvalitet og 
sikkerhed. Det er vigtigt, at vores kunder er helt trygge ved det vand, vi leverer. 
Fødevaresikkerhedspolitikken for Tønder Vand A/S handler om at vi arbejder i overensstemmelse 
med ISO 22000 med særligt fokus på følgende punkter: 
 

 Vi vil drive og vedligeholde indvindings-, behandlings- og distributionsanlæg med høj effektivitet 
og forsyningssikkerhed i henhold til gældende lovgivning. 
 

 Vi vil sikre, at vores strategi understøttes af mål, der har indflydelse på fødevaresikkerheden. 
 

 Vi vil gennem risikovurderinger sikre, at alle trusler elimineres eller reduceres til et acceptabelt 
niveau. 
 

 Politikken skal kendes af medarbejderne ved løbende at kommunikere information om udvikling, 
implementering og opdatering af ledelsessystemet i det omfang, det er nødvendigt. Der skal 
orienteres om, at politikken findes på ”Sommerfuglen” i den altid gældende version.  
 

 Vi vil informere forbrugere/kunder og andre interessenter om vandkvalitet og relevante 
driftsforhold, herunder opretholdelse af effektive beredskabsforanstaltninger i tilfælde af 
forureningsepisoder eller nødsituationer. 
 
Indsats 
 
I vores bestræbelser på at reducere antallet af afvigelser, er medarbejdernes kompetencer og 
indsats en helt afgørende faktor, derfor sikres: 
 

 Løbende gennemføre forbedringer herunder forbedre kvaliteten via en systematisk analyse af 
risici og muligheder som udgangspunkt for anbefalinger og forbedringsinitiativer. 
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 At opretholde et fungerende ledelsessystem, der sikre, at kvaliteten opretholdes som en naturlig 
del af den daglige drift, samt at effekten heraf kan dokumenteres. 
 

 At ledelsessystemet understøtter, at Tønder Vand løbende stræber på at finde forbedringer og 
løsninger. 
 

 Til stadighed involvere og engagere medarbejderne aktivt, så alle ansatte tager medansvar og 
handler i overensstemmelse med fødevaresikkerhedspolitikken og de fastlagte mål. Desuden vil 
vi styrke medarbejdernes faglige kompetencer og motivation, og sikre de nødvendige ressourcer. 
 
 
 
Godkendt af: Direktør Bo K. Ludvigsen 
Godkendelsesdato: 17. juni 2020 
Version: 002 – Fødevaresikkerhedspolitik 
 
 
 

 


