
Dansk Olie GenbruG
- Giv nyt liv til din spildolie 



Dansk Olie Genbrug er et landsdækkende firma, som varetager indsamlingen 

af spildolieprodukter fra autoværksteder, industrivirksomheder samt slopolie 

fra havne og skibe. Dansk Olie Genbrug har behandlingsanlæg i kalundborg og 

Horsens.

På raffinaderiet i kalundborg oparbejdes de brugte smøreolier til ren baseolie. 

baseolien indgår som hovedingrediens ved fremstilling af nye smøreolier.
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Dansk Olie Genbrug indsamler slopolie fra havne og 
skibe, samt spildolieprodukter fra autoværksteder, 
industrivirksomheder og private og offentlige affalds-
virksomheder over hele landet. Vi har behandlingsan-
læg i Kalundborg og Horsens, samt tanklagre i Struer, 
Aalborg, Fredericia, Aabenraa og København.

Efter indsamling genraffineres den brugte motorolie, 
hydraulikolie, gearolie og andre typer smøreolier, 
således at de kan indgå i produktionen af ny smøre-
olie. Dansk Olie Genbrug indsamler og genraffinerer 
både mineralske og syntetiske spildolier. 

Dansk Olie Genbrug er en del af koncernen Avista 
Oil Group. Dermed er virksomheden en del af et stort 

europæisk indsamlingsnetværk og modtager også 
spildolie til behandling fra en række af de øvrige 
europæiske lande.

Dansk Olie Genbrug er løbende under udvikling og 
udvidelse. I årene 2002, 2007, 2009 og 2011 blev 
såvel selve anlægget, samt tanklageret i Kalundborg 
ombygget og udvidet. Og i 2011 investeredes i helt 
nyt produktionsudstyr i anlægget i Horsens med bl.a. 
nyt vandbehandlingsanlæg, der giver forbedret slam-
behandling i produktionen.

Hos Dansk Olie Genbrug arbejder vi døgnet rundt i 
6-holds skift for at sikre miljørigtig bearbejdning og 
genraffinering af spildolie.

Indsamling af spildolie og slopolie fra hele Danmark
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Hvilke produkter kan vi afhente og genraffinere?

Dansk Olie Genbrug indsamler både mineralske og 
syntetiske olier. Begge typer spildolie kan bearbej- 
des og genraffineres, så de igen kan anvendes. 
Det er sund fornuft og godt for miljøet. Særligt 
syntetiske olier er i udgangspunktet belastende at 
producere, og derfor giver det ekstra god mening at 
genraffinere og genanvende denne type olie.

Det er vigtigt, at spildolien opbevares korrekt før 
afhentning. Blandt andet må vandholdige olier ikke 
blandes med smøreolier, og opsamlingsbeholderne 
skal opbevares forsvarligt og overdækkes, så der 
ikke kommer vand i olien. Dansk Olie Genbrug laver 
skriftlige aftaler om indsamling af olien og sørger 
naturligvis for, at kunden får den rigtige vejledning 
omkring opbevaring m.m. fra starten. 

Dansk Olie Genbrug afhenter spildolie i mængder 
ned til 600 liter indenfor få dage. Mindre mængder 
afhentes også, men der kan gå længere tid, da 
disse afhentninger skal koordineres med den øvrige 
indsamling. Vi ønsker nemlig at skåne miljøet ved at 
begrænse kørslen mest muligt.  Dansk Olie Gen-
brug afhenter spildolier godt og vel 5.000 steder i 
Danmark hos autoværksteder, små og store indus-
trivirksomheder, samt i mere end 200 danske havne.

Sådan bestiller du afhentning
Ønsker du at bestille afhentning af spildolie, kan du 
enten kontakte os på telefon +45 59 56 56 44
– eller du kan benytte dig af vores online bestilling 
via www.oliegenbrug.dk. Benyt dig af menupunktet 
”bestilling”, og du vil blive guidet igennem processen.

Hvilke produkter kan vi afhente og genraffinere?
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Dansk Olie Genbrug kommer alle steder, hvor der skal indsamles spildolie: brugte motor- 

olier og hydraulikolier, slopolie (fra skibe) samt køle-smøremidlere og vaskevand fra me- 

talbearbejdning i industrien og affald fra rensning af olietanke.
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Hos Dansk Olie Genbrug bearbejder vi den brugte 
olie, så den renses og kan genanvendes. Dette sker 
igennem en raffineringsproces, hvor spildolien destil- 
leres og opdeles i forskellige restprodukter. Cirka 65% 
af spildolien bliver til baseolie, der igen kan anvendes 
til fremstilling af nye smøreolier som motorolie, hy-
draulikolie med mere. 

Analyser af livscyklus viser, at det er sund fornuft at 
bearbejde og genanvende den brugte olie frem for at 
brænde det af. Hvis man ser på den samlede mijøpå-
virkning, er det bedst for miljøet at genraffinere og 
genanvende olien. Blandt andet, fordi det er meget 
miljøbelastende at producere syntetiske olier. 

Når man dertil lægger, at Dansk Olie Genbrug kan 
bearbejde olien lokalt i Danmark, giver det ekstra 
meget mening. Dels fordi vi har korte afstande – dels 
fordi Dansk Olie Genbrug dermed er med til at sikre 
danske arbejdspladser.

De vandholdige olier køres efter indsamling til be-
handling hos Dansk Olie Genbrug i Horsens. Mens de 
genraffinerbare olier – som eksempelvis motorolie, 
hydraulikolie, gearolie og alle andre typer smøreolie 
indsamles særskilt og transporteres til Dansk Olie 
Genbrugs raffinaderi i Kalundborg.

Alle indsamlede olier bearbejdes og behandles i Dan-
mark. Det er både sund fornuft for danske arbejds- 
pladser og skånsomt mod miljøet, fordi afstandene 
er korte i Danmark, så olien ikke skal transporteres 
så langt.

Dansk Olie Genbrug er ISO 14001 certificeret og 
EMAS-registreret, hvilket betyder, at vi udsender 
miljøredegørelse og stiller miljøkrav til vores under-
leverandører. Det er en naturlig følge af vores særlige 
fokus på kvalitet og miljøstyring. 

Dansk Olie Genbrug benytter egne indsamlingsbiler, 
der naturligvis alle er udstyret med partikelfilter. Alle 
vores biler er godkendt til miljøzonekørsel i danske 
byer.

Sund fornuft og miljørigtig behandling Hvad sker der egentlig med ”min” spildolie?
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Dansk Olie Genbrug er en sund og miljøbevidst virk-
somhed. Udover at indsamle spildolie og slopolie 
i Danmark, modtager vi også olie til genraffinering og 
behandling fra udlandet. Derfor udvider vi løbende 
vores produktionsanlæg og lagerkapacitet.

I 2011 sikrede Dansk Olie Genbrug bedre arbejds-
forhold og slambehandling på vores afdeling i Hors-
ens. Vi investerede i nyt procesudstyr, der forbedrede 
processen betragteligt i forhold til miljøet.

Samtidig valgte vi også at påbegynde en udvidelse af 
tanklageret på havnen i Kalundborg. Med en udvidel- 
se på 18.500 kubikmeter næsten fordobles Dansk Olie 
Genbrugs samlede lagerkapacitet i Danmark. Det giver 
ikke blot bedre produktionsmuligheder, idet vi der-
igennem får mulighed for at blande spildolierne i det 

bedst mulige miks i forhold til at køre produktion og 
genraffinering. Det er også en miljørigtig beslutning, 
fordi det reducerer mængden af transport internt 
i Dansk Olie Genbrug, at lagerkapacitet er større i 
Kalundborg.

Beliggenheden på havnen i Kalundborg er endvidere 
en stor fordel for Dansk Olie Genbrug, fordi vi bl.a. 
servicerer DONGs Asnæsværk og Statoil-pieren, hvortil 
der ankommer skibe flere gange ugentligt. Samtidig 
kan Dansk Olie Genbrug med denne beliggenhed 
modtage spildolie fra udlandet direkte til havnen i 
Kalundborg til vores lager og produktion.

Hos Dansk Olie Genbrug arbejder vi døgnet rundt og 
har medarbejdere i produktion og indsamling både 
nat og dag – og i weekender. 

Løbende forbedringer og udvidelser
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Hos Dansk Olie Genbrug tager vi miljøet så alvorligt, at vi har indført 
egne, ambitiøse miljømål i virksomheden.

Vores løbende udvidelser af tanke og produktionskapacitet er med til 
at mindske miljøbelastningen. Samme gælder for vores nye vognpark 
med partikelfiltre. Men derudover har vi også egne mål. Dansk Olie 
Genbrug ønsker at reducere CO2 belastningen med 10 % frem til 
2013, og vi vil reducere med 20 % frem til 2020. Dansk Olie Genbrug 
bidrager hermed til at sikre miljøvenlig fremstilling og genraffinering 
af spildolie. 

Egne miljømål
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Telefon +45 59 51 32 23 Fax +45 59 51 35 51 E-mail opscbe.denmark@intertek.com
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Kontakt: PwC, Ahlgade 63, 4300 Holbæk, T: 5158 4300
Enhver forretning 
kan forbedres

Værdiskabende rådgivning og revision
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Industrivej 2 – 3550 Slangerup
Hedelandsvej 35 – 7400 Herning
Tlf.: 4733 7777
topp@topptrykluft.dk
www.topptrykluft.dk

En verden af Gas – Trykluft -  Nitrogen - Oxygen

topp@topptrykluft.dk
www.topptrykluft.dk Landsdækkende salg og døgnservice

 Mandal Allé 10        Telefon 7591 4955
 5500 Middelfart info@fontenay.dk

Sikre slangeløsninger 
til industri og transport
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DANSK OLIE GENBRUG A/S KALUNDBORG
Juelsmindevej 6/18 | 4400 Kalundborg

Tlf. +45 59 56 56 44 | Fax +45 59 56 56 88
dog@oliegenbrug.dk | www.oliegenbrug.dk

DANSK OLIE GENBRUG A/S HORSENS
Endelavevej 12 | 8700 Horsens

Tlf. +45 75 61 42 00 | Fax +45 59 56 56 88
dog@oliegenbrug.dk | www.oliegenbrug.dk

Dansk Olie GenbruG a/s

Du finder verdens
næststærkeste bank
i Slagelse
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