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Septik & Miljøservice 
og Spyleteknikk går 
inn i storsatsingen 
Norva24.
LILY MARCELA GUNDERSEN 
lily@sb.no

Sandefjord-selskapet Septik & 
Miljøservice og Stokke-baserte 
Spyleteknikk slår seg sammen. 
De har også gått inn i det som 
skal bli Nordens største vann- 
og avløpsselskap, Norva24.

– Å være lykkelig som liten 
har en begrensning, når bran-
sjen er i en så stor utvikling som 
den er, sier Oskar Jørgensen i 
den tradisjonsrike familiebe-
driften Septik & Miljøservice.

Fortsatt rosa biler
De fleste forbinder nok Septik & 
Miljøservice med de rosa bilene 
med den rosa elefanten i logo-
en.

Det nye konsernet Norva24 
er opptatt av at den lokale 
kunnskapen og tilstedeværel-
sen skal opprettholdes. Så de 
rosa bilene forblir rosa, men vil 
være dekorert med Norva24-
logo over Septik & Miljøservice-
logoen.

– Vi skal ikke svelges av en 
stor enhet. Vi beholder navne-
ne, men tilføyer Norva24. Kun-
den skal vite at vi er der for dem 

" 
Å være lykkelig 
som liten har ne 
begrensning

OSKAR JØRGENSEN
Septik & Miljøservice

som før – hvis de ringer får de 
kontakt med de samme perso-
nene, sier Sverre Sæthre fra 
Spyleteknikk, som er daglig le-
der i den nye konstellasjonen 
på Fokserød.

Etter fusjonen ser selskapene 
nå fram til å kunne levere flere 
tjenester og bedre digitale løs-
ninger, spesielt til industrien og 
det offentlige.

Sammen på Fokserød
De sammenslåtte selskapene 
har nå flyttet inn i nye, felles lo-
kaler på Fokserød.

I Sandefjord er det nå totalt 
27 ansatte, som skal være til-
gjengelige 24 timer i døgnet. 
Målet er å ekspandere ytterli-
gere.

– Markedet er økende. Vi har 
mange flere oppdrag som gjel-
der forebyggende tiltak mot 
nedbør – og det har blitt større 
krav rettet mot blant annet in-
frastruktur og farlig avfall, sier 
Sæthre.

Septik & Miljøservice ble eta-
blert av sandefjordingen Oskar 
Jørgensen i 1919, og er det eld-

NORVA24
 ■ Omsetning 2016: 530 
millioner kroner.

 ■ 315 ansatte i 2016 (over 500 
etter oppkjøpet av danske 
ISS Kloak- & industriservice).

 ■ 225 mobile enheter.
 ■ Består av ti driftsselskaper 
på det sentrale Øst- og 
Vestlandet.

 ■ Tjenester: Tømmetjenester 
(septik, sandfang 
og oljeutskiller), 
høytrykksspyling (tette rør 
og avløp, ultrahøytrykk, 
brønnservice), rørtjenester 
(rørfornying, rørinspeksjon, 
tetthetskontroll) og 
tankrens (fyringstanker, 
drivstofftanker, skips- og 
riggtanker).

ste selskapet i det nye konser-
net. Fra å ha drevet med hest og 
kjerre i starten har selskapet ut-
viklet seg til å bli en moderne 
aktør i bransjen, ledet an av 
barnebarnet til gründeren, Os-
kar Jørgensen, og oldebarnet 
John-Petter Jørgensen.

Selskapet leverer septiktøm-
ming og industritjenester til 
hele Vestfold.

Spyleteknikk ble etablert i 
2007 av Knut Kolstad og Sverre 
Sæthre. Selskapet ble etablert i 
Stokke, og tilbyr tjenester til 
både det kommunale og det 

private markedet.
Høytrykksspyling er hoved-

tjenesten, men selskapet leve-
rer også rørinspeksjon, sand-
fangstømming (veivedlike-
hold), kommunalteknisk spy-
ling og slamtømming.

500 ansatte
Norva24 har i løpet av 2016 eta-
blert seg i det norske markedet 
innenfor septik, kommunaltek-
niske tjenester og tjenester til 
industrien. Norva24 er bygget 
opp av 10 norske selskaper, alle 
med lang erfaring i sine lokal-

markeder.
Spyleteknikk og Septik & Mil-

jøservice er to av disse. Nor-
va24 eies i fellesskap av de 10 
selskapene, samt det svenske 
oppkjøpsfondet Valedo.

– Vår visjon er å bli Nordens 
ledende leverandør innen vårt 
fagfelt. Det skal vi bli ved hjelp 
av solid fagkunnskap, lokal til-
stedeværelse og unik kunde-
service, uttaler konserndirek-
tør i Norva24, Jon Nesje, i en 
pressemelding.

Norva24 teller i dag nesten 
500 personer.

Lokale krefter tar del i storfusjon fra Fokserød

Slår seg sammen
TO FAMILIEBEDRIFTER: Bjørn Cato Sæthre (f.v.) og faren Sverre Sæthre fra Stokke-firmaet Spyleteknikk går inn i storsatsingen Norva24 sammen med John-Petter Jørgensen 
og faren Oskar Jørgensen i Septik & Miljøservice. FOTO: LILY MARCELA GUNDERSEN

FARGEN BESTÅR: Rosafargen er et av Septik & Miljøservices 
svært synlige kjennetegn.  FOTO: PER LANGEVEI


