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Pressemeddelelse 12-10-2022 

 

5. klasserne kom tæt på spildevandets hemmeligheder 

 
RENE Uger er ovre for denne gang - et tilbud til alle 5. klasser i Horsens Kommune, hvor fokus er på affald og 

miljø. Mange 5. klasser har besøgt Samn Forsyning for at blive klogere på spildevandsprocessen. 

 

Et helt stort omdrejningspunkt for alle besøgene var de forskellige ting, som ikke må puttes i toilettet. Men 

også snakken om, at spildevandet rummer masser af energi og ender med at blive næsten helt rent, når det 

har været gennem den store renseproces.  

 
De mekaniske riste, som frasorterer de fleste faste partikler, såsom vatpinde, kondomer, 
tamponer, gebisser, hygiejnebind og hvad der ellers smides i toilettet, måtte miljøtekniker Pernille 
Rodenberg og Laborant Marianne Givskov Kilsmark, der stod for rundvisningerne, dog skuffe 
børnene med, at de desværre ikke kunne se. Men et indblik i alt det der smides i toilettet, 
forargerede de unge mennesker. Det kunne de i hvert fald aldrig finde på. Og slet ikke vatpinde, 
vat og engangsklude, som Marianne puttede i nogle flasker for at vise, at disse ikke opløses som 
toiletpapiret. 
 
Der blev desuden vist et billede af, hvor stor skade, i sær engangsklude gør på Samn Forsynings 
pumper. Pernille pointerede her, at der altså er tale om en meget dyr skraldespand, når toilettet 
ikke kun bruges til lort, pis og papir.   
 
Efter endt rundvisning havde eleverne fra 5. klasse fået et indblik i, hvordan spildevandet hos 
Samn Forsyning bliver forvandlet fra affald til energi. Anlæggene på Alrøvej udvinder nemlig både 
biogas, gødning, elektricitet og varme af horsensianernes spildevand. 
 
Samn Forsyning sætter stor pris på muligheden for at præsentere en spændende arbejdsplads for 
nysgerrige gæster. 
 
-Mange ved ikke, hvor meget vi reelt bidrager til et bedre miljø – både ved at rense spildevand og 
ved at producere billig energi. Derfor er vi meget glade for disse skole-rundvisninger, afslutter 
Pernille.  
 
Blandt de mange tal, som eleverne blev præsenteret for, var blandt andet, at renseanlægget hver 
dag i gennemsnit modtager cirka 27.000 m3 spildevand, som efter endt rensning ledes ud i 
Bygholm Å.  
 
Foruden renseanlægget i Horsens, var der også besøg på Højballegård Vandværk. Her blev 
børnene vist rundt og fik en bevidsthed om, at rent drikkevand ikke er en selvfølge. 
 
RENE Uger arrangeres i et samarbejde mellem Samn Forsyning, Skoletjenesten hos Horsens 
Kommune samt Teknik & Miljø. Blandt de øvrige aktiviteter kan nævnes indsamling af affald, 
besøg af en skraldebil samt rundvisning på genbrugspladsen. Temaugerne slutter i uge 41.  
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