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Glædeligt med klimasikring og grundvand på dagsordenen 

Samn Forsyning er klar til at yde den nødvendige indsats for at leve op til Horsens 

Kommunes ambitioner 

-Det er meget glædeligt, at Horsens Kommune prioriterer klimasikring og beskyttelse af grundvandet så 

højt. Vi glæder os til at bidrage, og vi er allerede godt i gang med planlægningen. 

Det siger bestyrelsesformanden for Samn Forsyning Andreas Boesen i en kommentar til det budgetforlig, et 

flertal i byrådet netop har vedtaget. 

-Med aftalen er der afsat ekstra penge til at beskytte grundvandet på fem udpegede områder i kommunen. 

Det er et ekstremt vigtigt signal, for det rene vand kommer ikke af sig selv. Hvis de kommende generationer 

også skal have rent drikkevand, skal vi tænke i beskyttelse allerede nu, siger formanden. 

De fem områder er Nim, Brædstrup, Rugballegård, Hovedgård samt Endelave. 

Samtidig lægger byrådsflertallet op til en ny spildevandsplan, hvor der skal fokuseres på separeringen af 

regnvand og spildevand. Et helt nødvendigt skridt, siger Andreas Boesen: 

-Et stort og meget synligt problem ved skybrud er overløb af kloakkerne, som betyder, at urenset 

spildevand løber ud i både vandløb og Horsens Fjord til skade for vandmiljøet. Ved at separere regnvand og 

spildevand kommer der mindre regnvand i spildevandsrørene, og vi mindsker risikoen for overløb markant, 

for de eksisterende rørføringer er dimensionerede til spildevand, ikke til voldsomme skybrud, siger han og 

fortsætter: 

-Problemet med skybrud og overløb bliver ikke mindre, og vi kan ikke længere regne med, at der går 100 år 

mellem de såkaldte 100-års-hændelser. Det skal vi indrette os på, for ellers bliver det for alvor dyrt.  

Også her er Samn Forsyning klar til at spille aktivt med, understreger formanden: 

-Vi er glade for kommunens ambitioner om at klimasikre Horsens bedre i fremtiden, og det er helt rigtigt 

set, at vi som fjordby skal forberede os på flere voldsomme hændelser. Et godt eksempel er det sluseanlæg, 

der skal opføres ved mundingen af Bygholm Å i forbindelse med den nye ringvej til havnen. Det anlæg vil 

kunne styre vandmængderne på en bedre måde, og anlægget bliver uden tvivl et stærkt redskab mod 

oversvømmelser, siger Andreas Boesen. 

Mens sluseanlægget bliver meget synligt og separatkloakeringen naturligt giver en del gravearbejde, er det 

på et andet område, at beskyttelsen af grundvandet bliver synligt, forudser formanden. 

-Formentlig skal der plantes en del mere skov de kommende år, for det er en af mest effektive måder at 

beskytte grundvandet på. I sidste ende er det naturligvis kommunens afgørelse, understreger Andreas 

Boesen. 

At klimasikre og beskytte fremtidens drikkevand er ikke gratis. Men regningen bliver skånsom for den 

enkelte forbruger, vurderer han. 
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-Det kan ikke undgås, at den enkelte husstand vil få en mindre stigning på opgørelsen på grund af arbejdet. 

Men for det første har vi reelt ikke noget valg, for det bliver meget dyrere, hvis vi ikke gør noget, og for det 

andet bliver det et mindre beløb for den enkelte, men det er for tidligt at sige noget helt præcist endnu, 

siger Andreas Boesen. 

Spørgsmål kan rettes til formand for Samn Forsyning Andreas Boesen. 

 


