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Pressemeddelelse 4-6-2019 

 

Samn Forsyning ApS fortsætter den gode udvikling  
 

Det fælles vandselskab mellem Odder Spildevand A/S og Horsens Vand A/S kunne igen i 2018 høste gevinster 

af det fælles samarbejde om afledning af spildevandet fra 35.000 kundeforhold i Odder og Horsens, og 

levering af drikkevand til knap 16.000 kundeforhold i Horsens.   

 

Niels Rosenberg, bestyrelsesformand i Samn Forsyning ApS og i Odder Spildevand A/S, udtaler, at der 

er stor tilfredshed med det fælles selskab. Forventningen om, at vi med Samn Forsyning kunne 

effektivisere hverdagen for begge selskaber og udnytte ressourcerne, bekræftes af seneste 

årsopgørelser for selskaberne, hvor driftsudgifterne i alle selskaberne ligger under budget.  

 

Samme tilfredshed findes hos Andreas Boesen, næstformand i Samn Forsyning ApS og 

bestyrelsesformand i Horsens Vand A/S, der ser frem til at arbejde sammen om en ny fælles strategi, 

som sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer er blevet udarbejdet for 2019-2022. 

Strategiplanen er godkendt i Odder Byråd og er på vej til at blive behandlet i Horsens Byråd. 

Strategierne i de to selskaber var på nogle punkter ret forskellige, hvilket jo var logisk nok, men netop 

derfor er der behov for en fælles retning fremad.  

 

Desværre var der i 2018 også stigende udgifter på områder, som selskaberne ikke direkte havde 

indflydelse på. Blandt andet har væksten på elpriser betydning for virksomheder som vores med store 

tekniske anlæg. Horsens Vand Energi A/S producerer stadig el af det overskydende spildevandsslam, 

men ikke tilstrækkeligt til at dække udgifterne, fortæller Niels Rosenberg.  

 

En nye persondatalov har også fyldt meget, og der er blevet brugt mange ressourcer på skærpede 

regler og ændret adfærd, så vi også på det punkt kan sikre tryghed over for vores kunder, supplerer 

Andreas Boesen. Men det er gennemført på en god og ordentlig måde, og også på det punkt viser et 

fælles selskab sig at være en fordel.  

 

Samn Forsyning ApS har også stået i spidsen for en re-certificering på tre områder: Drikkevands-

sikkerhed, Arbejdsmiljø samt Miljø og Energi. Det er tre vigtige kvalitetsstempler vi er stolte af, og målet 

er selvfølgelig som minimum, at bevare den høje status på dette område, siger Niels Rosenberg.  

 

Klimasikring fylder også i dagligdagen mere og mere ved de løbende projekteringer af anlægsopgaver, 

og fælles for selskaberne er et tæt samarbejde med de respektive kommuner, hvor erfaringer deles og 

bruges for den videre udvikling og sikring af både Horsens og Odder mod de massive skybrud, 

fortsætter Andreas Boesen.  

 

På udviklingssiden, fortæller Andreas Boesen endvidere, at et nyt test- og demonstrationsanlæg på 

Brædstrup Renseanlæg er installeret sammen med en række samarbejdspartnere. Det skal 

dokumentere effekten af at fjerne medicinrester ved flerpunktsdosering med ozon på et centralt 

renseanlæg. 

 

Begge bestyrelsesformænd er enige om, at rækken af succeshistorier er mange, og at dette kun er 

nogle af de mange spændende opgaver, der præger det stadig forholdsvis nye selskab Samn Forsyning. 

Sammenholdt med en meget positiv trivselsundersøgelse for alle medarbejdere hos Samn Forsyning i 

2018, kan både Niels Rosenberg og Andreas Boesen enstemmigt blive enige om, at de er åbne for 

samarbejde med andre selskaber i fremtiden, og hvis der er interesse, er dørene åbne. For både 
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Horsens Vand A/S og Odder Spildevand A/S har det uden tvivl vist sig at være en god løsning at arbejde 

samn. 

 

Spørgsmål kan rettes til Administrerende direktør Ole Texel på 7626 8700 

 

Læs mere på www.samn.dk 
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