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1. spadestik til Roth North Europe A/S: Vækst betyder vokseværk
Endnu en stor virksomhedsudvidelse er nu på vej til at blive en realitet i Frederikssund. Roth
North Europe udvider de eksisterende faciliteter med yderligere 4.300 kvm til logistik, produktion
og administration.
Nøglepersoner fra Frederikssund Kommune, Frederikssund Erhverv og glade medarbejdere
overværede den 7. maj i skinnende majsol, at borgmester i Frederikssund Kommune, John
Schmidt Andersen og administrerende direktør, Morten Nyvang Voss fra Roth North Europe A/S,
tog det første spadestik til endnu en markant milepæl for både Roth North Europe og
Frederikssund Kommune.
Den Frederikssund baserede virksomhed indgår i den internationale koncern Roth Industries i
Tyskland, der udvikler, producerer og markedsfører innovative og energirigtige kvalitetsprodukter
indenfor gulvvarme og rørsystemer til varme og brugsvand. Fra Frederikssund sælges og
markedsføres virksomhedens produkter i Danmark, Norge, Sverige, Finland og siden 2017 også
Storbritannien. Roth North Europe A/S beskæftiger i dag 100 medarbejdere i Nordeuropa.
”Vi har siden 2001 – trods finanskrisen - oplevet en markant stigende årlig vækst i Roth North Europe,
som har betydet, at vi efterhånden er kommet til at mangle plads i de eksisterende faciliteter”, fortæller
Morten Nyvang Voss, der uddyber successen: ”Vi har arbejdet meget målrettet med vores strategi,
hvor vi har fokus på at blive bedst i vore markeder inden for gulvvarme og rørsystemer til brugsvand og
varme. Kort fortalt betyder det, at når folk tænker gulvvarme og brugsvandssystemer, skal de
automatisk tænke Roth. En stor del af successen skyldes desuden, at vi har opbygget et stærkt team af
dygtige og kompetente medarbejdere, der både tager ansvar for deres egne jobområder, men også
støtter op omkring deres kolleger på tværs af både fag- og landegrænser. Vi har gennem lang tid
inddraget lager- og produktionsfaciliteter, mødelokaler og arkivrum til kontorer. Men nu er pladsen altså
blevet for trang”, siger Morten Nyvang Voss.
Ét spadestik blev til to
I sin tale understregede Morten Nyvang Voss vigtigheden af at have et godt samarbejde med
Frederikssund Kommune. ”Vi har oplevet en rigtig positiv dialog med kommunen, og det stærke
samarbejde har både givet mulighed for opkøb af nabogrunden og udvidelse af både lager,
produktionsfaciliteter og administrationsbygning”, fortæller han.
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Borgmester John Schmidt Andersen fremhævede også det gode samarbejde og takkede for at måtte
være med til at fejre den nye rejse mod yderligere vækst for Roth North Europe. ”En markant
virksomhedsudvidelse som denne skaber vækst, udvikling og flere arbejdspladser i Frederikssund
Kommune”, indleder John Schmidt Andersen. ”Vi prioriterer bedre rammebetingelser og vilkår for
kommunens erhvervsliv, så virksomhedernes vækstambitioner kan nås”, afslutter borgmesteren, inden
han og Morten Nyvang Voss griber spaden og tager det første fælles spadestik.
Men ét spadestik er ikke nok til så stor en udvidelse. Borgmester John Schmidt Andersen sætter sig
bag styrepinden i en gravko og tager et par gevaldige bidder af græsplænen, der frem mod december
bliver omdannet til byggeplads.
Gode fysiske rammer og infrastruktur vigtige for kommunen, medarbejdere og kunder
”Det er af allerstørste prioritet for Frederikssund Kommune at øve indflydelse, hvor det er nødvendigt,
så infrastrukturen optimeres. Motorvej helt til Frederikssund, Fjordforbindelsen og stationen i Vinge er
eksempler på tiltag, der skal forsat skal sikre kompetente medarbejdere i Frederikssund Kommune”,
siger John Schmidt Andersen.
For Roth North Europe har både markedsudvidelsen i Storbritannien, den generelle vækst og flere
medarbejdere har betydet et stort pres på de eksisterende fysiske rammer. ”Vi har brug for større
produktionsfaciliteter og mere lagerplads, så vi kan få varerne hurtigt og effektivt ud til kunderne i hele
Norden og Storbritannien”, siger Morten Nyvang Voss. ”Desuden er det vigtigt for os, at vores
medarbejdere synes, Roth North Europe er et godt sted at være. Derfor skal både de fysiske rammer
og de bløde personaleværdier være i top, så vi fortsat kan bevare den fine virksomhedskultur, vi har og
sikre, at medarbejderne fastholdes. Vi har i dag en gennemsnitlig anciennitet på 8 år. Det tyder på, at
vore medarbejdere kan lide deres job og Roth North Europe som arbejdsplads. Det er vi meget stolte
af”, afslutter Morten Nyvang Voss.
Byggeriet forventes at stå færdigt i december 2018.

For yderligere oplysninger kontakt: CEO Morten Nyvang Voss på e-mail: morten.voss@rothnortheurope.com eller telefon 47 33 97 00.

Om Roth North Europe A/S
Roth North Europe indgår i den internationale koncern Roth Industries i Tyskland. En familieejet og
familiedrevet koncern med 1.250 medarbejdere, der udvikler, producerer og markedsfører vores innovative
og energirigtige kvalitetsprodukter. Vores ambition er at være de bedste på markedet indenfor gulvvarme
og rørsystemer til varme og brugsvand. Med et internationalt perspektiv og en stærk national
tilstedeværelse udvikler vi innovative, konkurrencedygtige og markedstilpassede systemer af høj kvalitet,
kombineret med kompetent support og logistiske løsninger.
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