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Samn Forsyning ApS rækker kunder og samarbejdspartnere 

en hjælpende hånd  

Knap 18 millioner kroner er på vej til Samn Forsynings samarbejdspartnere, som får deres 
fakturaer betalt tidligere end normalt. Hjælp til kunderne er også en mulighed. 
 
For at afbøde konsekvenserne af Coronavirussen både for erhvervslivet og den enkelte kunde, suspenderer 
Samn Forsyning i første omgang og med øjeblikkelig virkning de normale betalingsfrister til forsyningens 

leverandører.  
 

”Vi ved at mange især små virksomheder er presset for tiden, og derfor vil vi som forsyningsselskab gerne 
hjælpe dem der har brug for det. Derfor sætter vi en række initiativer i værk her og nu” siger Andreas 

Boesen, bestyrelsesformand for Horsens Vand A/S og Niels Rosenberg, bestyrelsesformand for Odder 

Spildevand A/S samstemmende.  
 

- Administrerende direktør for Samn Forsyning ApS, Ole Texel, fortæller, at det konkret betyder, at Samn 
Forsyning ændrer betalingsbetingelserne for leverandørerne. Fakturaerne vil efter modtagelse hos Samn 

Forsyning følge det normale godkendelsesflow, men betalingen kan nu som udgangspunkt være 

leverandøren i hænde allerede 3 bankdage efter fakturagodkendelse. Normalvis er betalingsfristen på 30 
dage over for leverandørerne.  

 
- Samn Forsyning har generelt stort fokus på rettidig betaling af sine leverandører, men ønsker i den 

kommende tid at have øget fokus på hurtig fakturabehandling. Vi er på mange områder påvirket af hele 

Coronasituationen, men vi er også en velkonsolideret virksomhed og finder det naturligt at ændre på vores 
procedurer, hvis det kan hjælpe andre, som er økonomisk mere påvirket, forklarer Ole Texel.  

  
Ovenstående træder i kraft med virkning fra 23. marts 2020 og indtil videre til og med 30. april 2020. 

Leverandører med tilgodehavende hos Samn Forsyning skal ikke selv foretage sig noget.  
 

- Ole Texel har tidligere udtalt, at anlægsarbejdet i Horsens og Odder fortsætter i det omfang, det er muligt. 

Forsyningssikkerheden er stadig i fokus, men hvor vi vurderer det ansvarligt i forhold til vores medarbejdere 
og samarbejdspartnere, arbejder vi videre med anlægsprojekter, herunder udstykninger, byggesager og 

mindre projekter på vores anlæg. Alt sammen for at holde gang i beskæftigelsen.  
 

 - Ud over at hjælpe leverandørerne fortæller Ole Texel også, at der er en række parametre at bruge i 

forhold til at hjælpe Samn Forsynings kunder. Dette gælder både de private kunder, såvel som 
erhvervskunder.  

 
- Vores kunder har netop modtaget deres årsopgørelse med 1. acontoregning. Hvis der er udfordringer med 

denne betaling, er der mulighed for at lave en betalingsaftale, fortæller Ole Texel. En betalingsaftale laves 
dog altid kun med ejeren af ejendommen, også selv om vi måtte have en lejer registret som kunde hos os. 

Grunden til at aftalen laves med ejeren er, at det jf. loven er ejeren, som hæfter for forbruget på 

ejendommen, uanset hvilken aftale der er med en lejer omkring betalingen af forbruget.  
 

Hvis der er væsentlige ændringer i det fremadrettede forbrug, er det naturligvis også muligt at få tilpasset 
de fremadrettede aconto regninger.  

 

Forespørgsler rettet mod betalingsaftaler eller ændringer af acontoforbrug kan rettes til forbrug@samn.dk 
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Yderligere oplysninger hos:  
Administrerende direktør Ole Texel, 7626 8700 
 
 

 
 

 


