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Det nye, norske storkonsernet innen vann og avløp, tar nye grep om det skandinaviske markedet.
Norva24, som i løpet av 2016 har etablert seg i det Norge innenfor septik, kommunaltekniske
tjenester og tjenester til industrien, gjør nå sitt første internasjonale oppkjøp.
Selskapet kjøper ISS Kloak- & Industriservice, med en omsetning på over 200 mill. DKK. Det er et betydelig tilskudd til konsernet, som i 2016
omsatte 530 mill. NOK. Norva24 er bygget opp av 9 norske solide selskaper, alle med lang erfaring i sine lokalmarkeder.
– Vår visjon er å bli Nordens ledende leverandør innen vårt fagfelt. Det skal vi bli ved hjelp av solid fagkunnskap, lokal tilstedeværelse og unik
kundeservice, sier administrerende direktør, Jon Nesje.

ISS KLOAK- & INDUSTRISERVICE ER MARKEDSLEDER I DANMARK
Norva24 sitt nyervervede selskap har siden 1999 vært en del av ISS-konsernet i Danmark, og har hatt en solid utvikling. Omsetningen i 2016
havnet på 208 mill. DKK, hvilket tilsvarer 252 mill. NOK. I dag har ISS Kloak- & Industriservice 164 ansatte og 6 regioner fordelt over hele
Danmark.
– Det er i tråd med vår strategi å være nær kunden. Den lokale tilstedeværelsen ISS Kloak- & Industriservice har over hele Danmark, var en
viktig faktor for oppkjøpet, sammen med deres fagkunnskap og kundefokus, sier Nesje.
– Vi er overbevist om at de nye eierne vil være i en bedre posisjon til å realisere det fulle potensiale av våre danske aktiviteter innenfor kloakk
og industriservice. Disse aktivitetene ligger i tråd med Norva24 sin strategi, i tillegg til at de allerede opererer innen lignende virksomhet i
Norge, sier administrerende direktør, Jan Kreiberg Larsen.

SOM FØR – BARE ENDA BEDRE
Fra og med 11. januar 2017 er ISS Kloak- & Industriservice en del av Norva24, men de danske kundene trenger ikke bekymre seg for store
endringer.
– Kundene kan forvente den samme gode servicen – og de samme menneskene på plass når behovet oppstå, sier Kreiberg Larsen.
– Vi skal hente synergier og lære av hverandre, slik at vi kan levere en enda bedre kundeopplevelse, sier Nesje.

Fra venstre: Linus Lundmark, Valedo, Henrik Langebæk, ISS, Allan Engström, Valedo, Thomas Løche Andersen, ISS. Foto: Norva24

BERØMMER DE ANSATTE
– Det er folka våre som er fundamentet for selskapet. Jeg vil berømme de ansatte, som fortsetter å leve etter vårt motto «vi hjelper alltid»
også i en periode med mange forandringer. Hos oss kommer kunden alltid først, sier Nesje.
Med danskene på laget vil Norva24 telle nesten 500 personer, hovedsakelig operatører som utfører jobber for industri, oꊝ�entlig eller private.
– Vi har som ambisjon på sikt også å etablere oss i de andre nordiske landene, sier Jon Nesje.

d

Kom i gang

Welcome to Disqus! Discover more great discussions just like this one. We're a lot more than comments.

Dismiss ×

0 Comments



Samferdsel & Infrastruktur

Fremtidens Bygg

⤤ Share

 Anbefal

Beste først

Start diskusjonen ...

Vær den første til å kommentere.

ALSO ON SAMFERDSEL & INFRASTRUKTUR

Ketil SolvikOlsen: Etterslepets nemesis

Vindkraft større enn kjernekraft

6 comments • for 9 måneder siden•

1 comment • for ett år siden•

Otto Oss — SolvikOlsen du er allerede registrert som dirigent og

håper du får lov til å fortsette det flotte arbeid du …

Mads Løkeland — Dersom ein ser på årleg produksjon, så blir

artikkelen dessverre misvisande.Når det gjeld …

Avinor omstiller og nedbemanner

Nordic ruster opp Oslo Lufthavn

1 comment • for ett år siden•

1 comment • for ett år siden•

✉

Computerphile — Omfaktaboksen bør rettes.Oslo Lufthavn er

Morten F. G. Hoem — 9000 m2Ferrari Soltis 92 som solskjerming

ikke lenger et eget datterselskap, det ble …

har stått i ca 20 år. Vi leverer Ferrari Soltis 381 …

Subscribe

d

Legg Disqus til på din nettside Add Disqus Add

🔒 Personvern

RELATERTE ARTIKLER

(http://samferdselinfra.no/infrastruktur/londons-nye-kloakkanlegg-blir-billigere-enn-antatt/)

Londons nye kloakkanlegg blir billigere enn antatt (http://samferdselinfra.no/infrastruktur/londons-nye-kloakkanlegg-blirbilligere-enn-antatt/)

