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Miljøpolitik 
 
Indledning: 

Tønder Forsyning er et offentligt ejet multiforsyningsselskab inden for Vand, Spildevand og 
Affald. Vores anlæg og aktiviteter er en vigtig del af et moderne samfunds infrastruktur, og vi er 
bevidste om, at vores aktiviteter har stor indvirkning på det omgivne miljø, og i særlig grad 
lokalmiljøet.  
Et af vores hovedfokusområder er derfor helt naturligt, at arbejde på at sikre en reduceret 
belastning af det omgivne miljø. 
 
Et vigtigt element i opgaven med en forbedret miljøindsats globalt og lokalt, er at vi aktivt 
deltager i den kommunikative formidlingsopgave af de miljømæssige udfordringer samfundet 
fremadrettet står overfor. Dette afspejles også af Tønder Forsynings Strategiplan 2030 og de 
indsatser der iværksættes som følge her af. 
 
Tønder Forsyning vil med afsæt i FN’s verdensmål, samt nationale mål, opstille konkrete lokale 
mål for virksomheden, samt sikre målbar og synlig effekt lokalt. 
 
Tønder Forsynings aktiviteter skal altid udføres i respekt for det omgivne miljø, og vurderes med 
afsæt i ”sund fornuft”. Ligesom ”cost-benefit” af vores økonomiske aspekter indgår i alle vores 
beslutninger. 
 
 
Fokusområder: 

Politikken opfyldes gennem konkrete mål fastlagt af hver afdeling i virksomheden, og som 
koordineres i chefgruppen, således at der sker en løbende opfølgning, i henhold til virksom-
hedens koncept for ”målstyring”. 
 
Det er afgørende for opnåelse af et tilfredsstillende resultat for vores mål, at der tænkes i hele 
forsyningskæden, altså at vores kunder og samarbejdspartere også implementeres som en 
naturlig del af systemet. Derved opnås medejerskab til servicetiltagene. 
 
De afdelingsvise mål afspejler de enkelte forsyningsområder, hvor driften vurderer der skal gøres 
en særlig indsats, og udarbejdes iht. strategiplanen. 
 
Foruden de afdelingsvise mål, har virksomheden udpeget 3 fokus emner for perioden 2020-2022, 
hvor der skal opstilles flerårige mål: 
 

 Affaldshierarki, forbedre fordelingen med deponi, forbrænding, genanvendelse og forbedrelse 
med henblik på genbrug 

 Belastninger fra overløbsbygværker og regnvandsbetingede udledninger 

 Reduktion af vandspild af rent drikkevand 
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Det er vigtigt for Tønder Forsyning, at politikken og de underliggende mål afspejler vores 
virksomhed, og ikke kunne beskrive en hvilken som helst anden virksomhed. 
 
Derfor er vores miljøindsats struktureret om de kortlagte aktiviteter inden for vores forsy-
ningsområder, som giver den største påvirkning af det omgivende miljø (opstillet flow for 
afdelingsvise miljøpåvirkninger). 
 
I vores bestræbelser på at reducere miljøpåvirkninger, er medarbejdernes udstyr, kompetencer 
og indsats en helt afgørende faktor, derfor sikres: 
 

 at der implementeres et ledelsessystem, der sikre at miljøtiltag er en naturlig del af den daglige 
drift, samt at effekten heraf kan dokumenteres 

 at ledelsessystemet understøtter, at Tønder Forsyning løbende stræber på at finde løsninger for 
de miljømæssige udfordringer 
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