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VIRKSOMHEDEN I DAG 

 

 

 

 

 Danmarks største forsyningsvirksomhed inden for            

vores kerneområder 

 830 medarbejdere 

 Over en million kunder i hovedstadsområdet 

 Over fire milliarder kroner i omsætning 

 Over en milliar kroner i årlige investeringer i rør, 

ledninger og vindmøller 

 Værdi af ledningsanlæg 5,7 milliarder kroner 

 Samlede anlægsaktiviteter 17 milliarder kroner 

 



KORT OM OS 

 Vi er kommunalt ejet 

 Københavns Kommune ejer 73 procent af selskabet 

 Vores forsyninger er reguleret gennem lovgivning 

 Vores indtægter og udgifter skal balancere over tid 

 Vi har fokus på bæredygtig forsyning og vedvarende energi 

 Vi understøtter samfundsudviklingen 

 

 

 

 

 Albertslund 

 Brøndby 

 Dragør 

 Herlev 

 Hvidovre 

 København 

 Rødovre 

 Vallensbæk  

 



FUSION FRA SYV TIL ET 

 Fusion mellem en stor multiforsyningsvirksomhed og seks vandselskaber  

 Skabt gennem åben dialog ud fra klart behov 

 Vi er gået sammen om at skabe bæredygtige byer 

 Vi ligner hinanden og vi har brug for hinanden 

 Nutidens bæredygtige forsyningsløsninger overskrider branche- og 

kommunegrænser 

 Til gavn for kunder, ejere, samarbejdspartnere og medarbejdere 

 Vi har fokus på yderligere integration og samarbejder 

 

 

 



HOFOR – DIT NYE FORSYNINGSSELSKAB 

 



VI SKABER RESULTATER 

Eksempelvis 

 

 Havnebadet:  

vi sikrer det rene vand gennem underjordiske bassiner 

 Vigerslevparken:  

vi samarbejder om miljø og skybrudssikring 

 Nordhavn energipartnerskab:  

vi udvikler fremtidens forsyningsløsninger 

 Vi graver:  

for en miljørigtig fjernvarme, fjernkøling og udbygning af spildevandssystemer 

 Vi opfordrer til god adfærd:  

spar på vandet og sluk for varmen om sommeren 

 



VORES KUNDER 

 

 1.000.000 vandkunder 

 735.000 spildevandskunder 

 500.000 varmekunder 

 300.000 bygaskunder 

 30 fjernkølekunder, 30 MW 

køl 

 



FJERNVARME  

Yderligere CO2-reduktion på vej 

 Omstilling til biomasse på eksisterende kraftvarmeværker 

 Plan om nyt flisfyret kraftvarmeværk fra 2021 

 Mulighed for geotermi-anlæg undersøges 

 Rådgivning om energibesparelser 

 45 procent af fjernvarmen var CO2-neutral i 2012  

 

 

Vi dækker 98 procent af 

varmebehovet i København og 

investerer over 500 millioner 

kroner i nye rør og anlæg 

 



HER LEVERER VI FJERNVARME 

  

 



BYGAS 

 Produktion og distribution 

 Salg til halvdelen af københavnerne og borgere i Hvidovre, Rødovre og Tårnby kommuner 

 Erhvervskunder – fx Lundbeck og Novozymes 

 Leverance til Frederiksberg Kommune 

 Kunderne reducerer CO2-udslippet til under halvdelen ved bygas i stedet for el 

 CO2-neutral biogas fra Lynettefællesskabet 



HER LEVERER VI BYGAS 



HER LEVERER VI VAND 



VORES VANDVÆRKER 



HARRESTRUP Å - AFVANDINGSSYSTEM 



SPILDEVAND 

 Vi står for drift af spildevandsforsyning  

i seks kommuner 

 Vi leverer velfungerende, tidssvarende  

og billig spildevandshåndtering 

 2.335 kilometer kloakker 

 254 pumpestationer 

 Elektronisk overvågning af kloakker 

 Klimaet udfordrer vores kloaksystemer: 

 Skybrudsinitiativer 2013 

 Klimahandlingsplaner 

 

 

 



HER HÅNDTERER VI SPILDEVAND 
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