Pressemeddelelse den 4. juni 2020

Samn Forsynings ambitiøse mål for den nye fælles strategi er
lykkedes
I 2019 blev strategierne for selskaberne Samn Forsyning, Odder Spildevand og Horsens Vand samlet til en
fælles virksomhedsstrategi for Samn Forsyning, der efter dannelsen af det fælles serviceselskab i 2017, har
kørt med tre individuelle strategier. Årsregnskaberne for 2019 er nu blevet godkendt, og det blev her
tydeliggjort, at det er lykkedes at opnå flotte resultater.
- Niels Rosenberg, bestyrelsesformand i Samn Forsyning ApS og i Odder Spildevand A/S, udtaler, at der
er stor tilfredshed med den nye fælles strategi, som gør det lettere at have fokus på de fælles
virksomhedsmål.
- Vi har blandt andet stort fokus på at fortælle omverdenen om den indsats, vi leverer – og hvilken
forskel, det gør for grundvandet og miljøet både nu og i fremtiden. Derfor er det også med stor glæde,
at vi sidste år havde mange besøg på vores anlæg, hvor både børn og voksne fik mulighed for at
komme på rundvisninger. Herudover valgte omkring 250 besøgende også at kigge forbi, da vi sidste år
inviterede til åbent hus på Rugballegård Vandværk i anledningen af Vandets Dag den 22. marts.
- Også i Odder er der fokus på vidensdeling, hvor ni spændende demonstrationsanlæg på Lokal
Afledning af Regnvand (LAR) sidste forår blev indviet i Økologiens Have. Et projekt, som er blevet til i
form af et tæt samarbejde med Danmarks Naturfrednings Forening, Økologiens Have og en lang række
frivillige entreprenører, leverandører og rådgivere.
Samme tilfredshed med året der gik, findes hos Andreas Boesen, næstformand i Samn Forsyning ApS
og bestyrelsesformand i Horsens Vand A/S.
- Af spændende projekter fremhæver Andreas Boesen et fælles skovrejsningsprojekt mellem Horsens
Kommune, Naturstyrelsen og Samn Forsyning, hvor 200.000 nye træer, ud over de allerede plantede
400.000 træer, skal beskytte grundvandet omkring Rugballegård Skov. Analyser for pesticider fra alle
vores boringer er konstant i fokus, blandt andet igennem et udvidet analyseprogram. Der er ikke
detekteret pesticider ud over desphenyl-chloridazon, som er væsentligt under grænseværdien.
Klimasikring er også højt prioriteret i både Horsens og Odder Kommune, og flere gode initiativer er
derfor søsat mellem Samn Forsyning og de 2 kommuner.
- 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, fortæller Andreas Boesen.
- At rense spildevandet, så nærmiljøet ikke lider overlast, er også et vigtigt mål for Samn Forsyning,
fortsætter Andreas Boesen.
- Rester fra medicin er et stigende problem i det danske vandmiljø, og ny forskning peger på, at
multiresistente bakterier kan spredes via spildevandet. Det var også baggrunden for, at Samn
Forsyning i samarbejde med universiteterne i Aalborg og Aarhus, samt private aktører sidste år åbnede
for et helt ny test- og demonstrationsprojekt på Brædstrup Centralrenseanlæg, som skal fjerne
medicinrester ved brug af ozon.
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Samn Forsyning har endvidere også deltaget i to andre projekter, som skal nedbringe udslippet af
metan. Det ene projekt i samarbejde med Teknologisk Institut, Aarhus Universitet, Hillerød Forsyning
og en privat aktør. Her skal det undersøges, om metangassen ved hjælp af naturligt forekommende
bakterier fra sandfiltre kan omdannes til CO2. Det andet projekt sætter fokus på metan-udledningen
fra biogasanlægget på Alrøvej i Horsens.
Arbejdet med effektiviseringer har fortsat været i fokus i året 2019, og driftsudgifter til administration
af Horsens Vand A/S og Odder Spildevand A/S er sammenlagt realiseret til 4,4 % under budget.
Driftsudgifter til rensning og transport af spildevand for Horsens Vand A/S og Odder Spildevand A/S er
sammenlagt realiseret til 6,5 % under budget.
- Året 2019 er således afsluttet med gode økonomiske resultater, spændende udviklingsprojekter med
fokus på miljø og klimasikring, en fin trivsel blandt medarbejderne og god kundetilfredshed,
konstaterer begge bestyrelsesformænd.
Spørgsmål kan rettes til Administrerende direktør Ole Texel på 7626 8700
Læs mere på www.samn.dk
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