


Jeg er meget glad og stolt af at kunne præsentere 

FKSSlamson A/S i dette magasin. 

Historien bag FKSSlamson A/S starter oprindelig på 

Lundevej 14 i Nørre Aaby, hvor Hans Erik Knudsen i 1954 

begyndte som vognmand med forskellige aktiviteter som 

flyttefirma, gadefejning, alm. vognmandskørsel med grus, 
jord og asfalt. Gradvist har virksomheden ændret sig i ret-

ning af det vi ser i dag. En virksomhed som har en klar ud-

viklingsplan, hvor der er konstant fokus på optimeringer 

og innovation til gavn for både kunder, medarbejdere og 

ejere. FKSSlamson er i dag førende inden for TV-inspek-

tion, spuling og tømning af bundfældningstanke. I 2020 

blev FKSSlamson en del af Marius Pedersen koncernen. 

VORES VIRKSOMHED

Troværdighed, ansvarlighed og værdiskabende

Vores virksomhed bygger på tre grundlæggende værdi-

er - troværdige, ansvarlige og værdiskabende. Værdierne 

fortæller, hvordan vi agerer i forhold til hinanden, kunder 

og øvrige omverden samt, hvordan vi løser og håndterer 

opgaver. Samtidig fortæller værdierne også noget om, hvad 

vi stræber efter og gerne vil styrke i fremtiden – med en 

stærk blanding af tradition og fornyelse.

Værdierne er dem, der bedst beskriver vores virksomhed, 

og oversat betyder de, at du som kunde hos FKSSlamson 

A/S altid kan forvente, at vi:

• tager ansvar for vores handlinger

• holder det vi lover

• udviser engagement

• skaber værdi

Vi er en landsdækkende slamsuger- og miljøvirksomhed. 

Hovedkontoret ligger på Fyn, og virksomhedens aktiviteter 

dækker alle facetter af drift og vedligehold af kloaksystemer. 

Vores servicemindede medarbejdere stiller gerne deres 

viden og ekspertise til rådighed, og som kunde kan du altid 

forvente at få: 

•  En fast salgskonsulent eller projektleder tilknyttet. 

Vi rådgiver om optimal opgaveløsning

•  Lokalt kundeservice- og logistikcenter. 

Det sikrer nærhed og hurtig reaktionstid

•  Dedikerede medarbejdere. 

Faglig indsigt sikrer effektiv opgaveløsning

•  Danmarks største udvalg af spulere, TV-biler og  

specialkøretøjer. 

Alle opgaver håndteres – små som store

•  En stor fleksibel vognpark. 
Dette sikrer en høj grad af driftssikkerhed 

Vi er i dag mere end 270 dedikerede medarbejdere, 

som alle arbejder på at yde den bedst mulige service 

og professionalisme i alle de opgaver, som vi dagligt ud-

fører i hele Danmark. 

Endnu en gang vil jeg byde dig velkommen til vores 

”verden”. Jeg håber, du vil finde magasinet inspirerende, og 
vi står altid klar til at besvare spørgsmål.

Venlig hilsen

Michael Nielsen

adm. direktør

VELKOMMEN TIL 
KUNDER, MEDARBEJDERE, 
INTERESSENTER OG EJERE

AALBORG
TLF. 98 10 00 03

SKIVE
TLF. 25 38 65 40

RANDERS
TLF. 86 44 88 66

SILKEBORG
TLF. 86 44 88 66

HEDENSTED
TLF.: 60 49 03 66

FREDERICIA
TLF. 75 94 19 22GREDSTEDBRO

 TLF. 75 43 26 67

ODENSE
TLF. 70 22 16 20

SVENDBORG
TLF. 23 84 55 48

NAKSKOV
TLF. 54 92 01 71

STEGE
TLF. 55 81 63 26

RINGSTED

HERNING

SØNDERBORG
TLF. 74 41 56 80

ESBJERG
 TLF. 75 43 26 67

BOLDERSLEV
TLF. 74 64 62 47

HVIDOVRE
TLF. 36 77 60 00
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Ingen spuleopgave er for stor eller lille med vores profes-

sionelle udstyr. Vores injektorsystem har en formidabel 

sugeevne og kan opsuge materialer fra 15-20 meters dybde. 

Med en 5” sugerslange på 30 meter, der kan positioneres 

rundt om bilen med et udlæg fra bilen på 6 meter, strækker 

vi os så langt, som enhver opgave kræver.

SPULING MED OG UDEN GENBRUG

Vi spuler både med og uden genbrug af vand. Spuling uden 

genbrug egner sig bedst til mindre opgaver og ledninger 

med en dimension under ø300. Genbrugsspuling er ideelt 

til længere stræk og til store ledninger over ø300, hvor der 

har samlet sig meget skidt.

GENBRUGSSPULER SPARER TID OG VAND

Vidste du, at vi med genbrugsspuling kan spule 50% mere 

på samme tid i forhold til en spuler uden genbrug? Vores 

genbrugsspuler kan spule 300 meter i én længde og yder 

420 l/min ved 140 bar. Det er både effektivt og miljøvenligt, 

da vi sparer på forbruget af rent vand. 

XXL-SPUL ELLER STOR MOBILITET
I vores garage står Skandinaviens største spuler, XXL- 

spuleren, som er udstyret med 500 meter slange og spuler 

700 l/min ved 140 bar. Den klarer de allerstørste opgaver. 

Mindre kan også gøre det. Vi råder over en spulestation, 

der kan stå op til 500 meter væk. Med den kan vi nå ud til 

steder, hvor en bil ikke kan køre. 

Vi 

LØSER 
PROBLEMER,  

som stikker 

20 
METER 

DYBT Genbrugsspuleren opsamler sit eget spulevand og sparer både tid og ressourcer.  

Spuleren kan arbejde i samme brønd i længere tid, uden at skulle hente “nyt” spulevand.

DET RIGTIGE UDSTYR SPARER TID  

OG PENGE – VI GØR OFTE JOBBET  
50 % HURTIGERE END ANDRE
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FKSSlamson har fået bygget en terrængående TV- 

inspektionsbil, som kommer hvor traditionelle  

TV-biler ikke kan komme. 

Unimog’en er 4-hjulstrukket og kommer let igennem, hvor 

der ellers skal udlægges køreplader eller anden form for 

hjælpematerialer. Bilen er monteret med et komplet TV- 

inspektionsanlæg fra tyske IBAK, hvilket er garantien for 

driftssikkerhed og kvalitet. 

Unimog’en kan bruges som traditionel TV-bil, men kan 

også bruges på specialopgaver over marker og andre 

ufremkommelige steder. 

Vi kan på et tidligt stadie i projektet udføre TV- 

inspektion, så entreprenøren kan få godkendt installatio-

nerne frem for at vente med at lave KS til sidst i projektet, 

hvor det er langt dyrere at korrigere for fejl og uhensigts-

mæssigheder. Kontakt os for konkret opgaveløsning. 

TERRÆN- 
GÅENDE TV-BIL

TIDLIGT I PROJEKTET

Unimog på opgave på nye tilkørselsramper ved Rødekro i Sønderjylland. 

FKSSlamson har godkendt mellemdeponi for modtagelse af 

sand, slam og olie på en række adresser og flere kommer til. 

Bliv oprettet i vores system og brug brovægten, nemt og 

hurtigt. 

Vi har brovægt og modtagelse på følgende adresser: 

• Odense

• Fredericia

• Sønderborg

• Randers

• Nakskov

GODKENDT 

MELLEMDEPONI
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Det er ikke altid nødvendigt at sende det store grej ud til 

mindre opgaver, og FKSSlamson har fået bygget en række 

specialkøretøjer med super effektivt spuleanlæg og TV- 

inspektionsudstyr til en indledende undersøgelse.

 

Vores biler er hurtigt fremme, og vores specialister får hur-

tigt bugt med problemet. 

Vi medbringer kun det grej, som er nødvendigt, og derfor 

kan vi holde prisen nede. 

Succesraten ved kloakstop og mindre renseopgaver er på 

95%, og vi kører ikke, før opgaven er løst. 

Tegn et abonnement på tømning af tagnedløbsbrønde, 

afløb i kælderskakten eller køkkenbrønden så undgår du 
problemer med oversvømmelse ved næste skybrud. 

BILLIG 
MINISPULER 

TIL DE SMÅ OPGAVER 

·  HURTIG OG EFFEKTIV
·  FÅ BESØG AF DYGTIG HÅNDVÆRKER
·  VÆRKTØJ TIL AT LØSE ALLE OPGAVER
·  HURTIG RESPONSTID
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HVAD ER EN FALDSTAMME?

Faldstammer er at finde i alle boliger med mere end 1 plan 
og sørger for at afhjælpe beboere med vand fra dagligda-

gen. Det forbinder alle etager i ejendommen, og leder det 

brugte vand ned i kloakken. Faldstammen er i en robust 

og kraftig kvalitet og er designet til at holde i mange år. 

Levetiden på faldstammer er mellem 70-80 år, hvorefter de 

skal kontrolleres og eventuelt skiftes. Hvis faldstammen 

bliver for gammel, risikerer man gennem mange års slid, at 

der kommer utætheder og huller i røret. Dette kan lede til 

svamp og andre ødelæggelser i bygningskonstruktioner, og 

i værste tilfælde lede til at vægge skal rives ned.

FALDSTAMMER HOLDER EN LIVSTID, HVIS DE 

BLIVER VEDLIGEHOLDT

Faldstammer i støbejern kan holde i op til 70-80 år, og 

dermed overleve mange menneskers tid i den pågældende 

bolig. Lige såvel som vi passer og vedligeholder vores afløb 
inde i boligen, så skal faldstammen også vedligeholdes for 

at forebygge huller og utætheder. Mange mennesker har 

en forestilling om, at diverse kemikalier vil hjælpe på afløb 
og samtidig også faldstammen. I nogle tilfælde kan kemi-

kalier være en god idé at bruge, men for det meste er sund 

fornuft langt bedre. Følg de 5 gode råd til at vedligeholde 

din faldstamme.

Lad være med at smide 

affald i toilettet eller vasken. 
Dette inkluderer alt fra tam-

poner og vatpinde til ma-
lingsrester. Kemikalier som 
maling vil slide på rørets 
emalje, samtidig med at 
andet affald vil samle sig, 
og tilstoppe røret så vandet 
ikke kan løbe igennem.

Lad være med at smide 

fedt i afløbet. Fedtrester 
fra madlavning bliver tit 
bare smidt i køkkenvasken, 
hvilket leder til, at det størk-

ner og klumper sammen.

Husk at rense afløbet for 
hårrester. Når vi bader kan  
det ikke undgås, at der sam-

ler sig hårrester i afløbet, 
hvilket vil lede til større for-
stoppelser i faldstammen.

Etageejendomme bør 
rense faldstammen meka-

nisk hvert 5. år. Få et godt 
tilbud på vedligeholdelse 
og undgå store udgifter til 
retablering efter udskiftning 
af faldstamme.

Spørg altid et professionelt 
spulefirma. Forsøg ikke selv 
at rengøre faldstammen, 
det kræver specialværktøj 
og ekspertise. Få et tilbud – 
det er billigere end du tror. 

Faldstammen renses mekanisk med en lang kæde, hvorpå der er monteret “knive”, som fjerner alt skidt og aflejringer. 

VEDLIGEHOLDELSE AF 

FALDSTAMMER

1

5  GODE 
RÅD 

 
Sådan vedligeholder du 
din faldstamme

2

3

4

5
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UDVIDER KONCERNEN

Hos FKSSlamson er faglig dygtighed alfa omega. Derfor 

lyder firmaets mantra: Den rigtige person med de rigti-

ge kompetencer til den rigtige opgave. “Vi bruger mange 

ressourcer på at uddanne og efteruddanne vores folk, så de 

altid kan levere den bedste service og det bedste produkt,” 

fortæller salgschef hos FKSSlamson, Henrik Tesgaard. Nu 

kan folk i hovedstadsområdet også få glæde af FKS- 

Slamsons service, da firmaet netop har udvidet med en 
afdeling på Jernholmen i Hvidovre.

FORHINDRER RESSOURCESPILD

FKSSlamson benytter no-dig-metoder, når de løser op-

gaver. Det betyder, at de renoverer kloakledninger og rør 

helt uden at opgrave haver eller veje. De opgravningsfrie 

løsninger bidrager samtidig til økonomiske besparelser og 

mindre ressourcespild: “Det er omsonst og dyrt at foretage 

opgravninger. Vi renoverer dér, hvor skaden er, i stedet for 

at spilde både vores ressourcer og kundens penge,” fortæl-

ler salgschef hos FKSSlamson Henrik Tesgaard.

STORT PROJEKT I VALBY

FKSSlamson udfører et stort projekt i en boligforening 

i Valby, hvor fem etageejendomme skal have kloaksy-

stemet renoveret. Kloakrenovering af etage-ejendomme 

er ofte forbundet med besvær, på grund af de smalle 

stræder og gårdhaver, foruden støj- og lugtgener, men 

alt dette er absolut minimeret ved hjælp af FKSSlamsons 

teknikker: “Vores opgravningsfrie løsninger betyder først 

og fremmest, at ejendommenes beboere ikke generes 

på samme måde – der er ingen huller i fundamentet, og 

der står ikke maskiner og larmer alle steder. Derudover 

anvender vi miljøvenlige og lugtfri materialer, der også 

mindsker beboergenerne,“ fortæller projektassistent hos 

FKSSlamson, Tania Nedergaard og tilføjer, at FKSSlam-

son har modtaget meget positiv feedback i forbindelse 

med projektet.

TAGER DIALOGEN MED FORSIKRINGEN

Kloakskader kan sagtens være forsikringsdækkede, men 

det kan være besværligt for kunden at indgå i dialog med 

forsikringsselskaber. “FKSSlamson har god erfaring med 

kommunikation med forsikringsselskaber og kender til 

de forskellige betingelser. Vi tager derfor gerne dialogen 

med forsikringsselskaberne, så kunderne får dækket mest 

muligt af deres forsikringer,” fortæller Henrik Tesgaard.

FKSSlamson er eksperter i at renovere ledninger under 

jorden uden store forudgående opgravninger. Med en gra-

vefri løsning kan vi samtidig sikre færrest mulige gener for 

beboere, trafikanter eller erhvervsdrivende og minimere 
spild. 

PARTLINER GIVER FÆRRE  

FORSTYRRELSER OG GENER

En hurtig og sikker metode til gravefri løsning er en miljø-

venlig kort strømpe, som vi anvender til punktreparation 

af rørskader. FKSSlamson bruger en glasfiberarmeret 
partliner, der er imprægneret med vandglas. Den hæfter på 

alle kendte ledningstyper uanset materiale. Løsningen kan 

installeres i varierende længder og dimensioner.

Partlineren slutter helt tæt til det eksisterende rør og ska-

ber en glat overgang, der ikke påvirker vandgennemstrøm-

ningen. Partliner kan anvendes til åbne eller forskudte 

samlinger, revner og brud, huller, ind- og udsivning, 

skader i spidsbundede ledninger, fejlskæringer i forbin-

delse med stikåbninger m.m. Reparationer udføres hurtigt 

og effektivt, så driftsforstyrrelser og gener kan holdes på et 

minimum. 

Glasfiber dugen rulles ud og gøres klar til imprægnering, inden den monteres 
i ledningen.

Før renoveringen af ledninger

Efter renoveringen

‘NO-DIG’ 
BETYDER OPGRAVNINGSFRI
- FKSSLAMSON ER EKSPERTER 
I GRAVEFRI LØSNINGER UNDER 
JORDEN

OPGRAVNINGSFRIE LØSNINGER 

KAN BETALE SIG
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SKADESTYPER

En Permacast-foring er en effektiv fornyelse af brønde, der 

efterfølgende giver en lang rest levetid. Løsningen er en 

holdbar metode ved følgende skader i brønde:

• Indsivning eller udfældning mellem brøndringe

• Revner/brudskader i brøndringe eller topring

• Begyndende korrosion/forvitring af brøndvæggen

SÅDAN GØR VI

Når FKSSlamson’s medarbejdere arbejder med  

Permacast-løsningen, starter vi med at rense brønden ved 

højtryksspuling. Ledningstilslutningerne proppes midler-

tidigt af.

Herefter positionerer vi et spindelhoved lige over brønd-

bunden. Permacast-beton pumpes til den hurtigt rote-

rende spindel og sprøjtes centrifugalt på indersiden af 

brøndvæggen.

Spindelhovedet føres opad og nedad gennem brøndens 

centerakse, imens der bliver sprøjtet et ensartet og tæt lag 

Permacast-beton på brøndvæggen. Processen fortsætter, 

indtil den ønskede tykkelse af foringen er nået, dog maksi-

malt 5 cm.

TEST AF MATERIALET

i Danmark er Fiberbeton-materialet testet på akkredite-

ret laboratorium efter den europæiske standard EN-196. 

Prøvningerne viser, at materialet (MS 10.000) har en mini-

mum brudstyrke på 60 Mpa (= min. 50% stærkere end alm. 

brøndgodsbeton) efter 28 døgn. Derudover er materialet 

resistent ned til en PH-værdi på 2.

SYSTEMDOKUMENTATION

Der er i samarbejde med Århus Kommune og ingeniør-

firmaet Krüger udført en omfattende gennemprøvning af 
PERMACAST-systemet.

Blandt de typer af brøndskader, der hyppigst registreres, 

er:

1) Indsivning mellem brøndringe

2)  Indsivning ved overgang mellem brøndbund og   

nederste brøndring

Der konstateres desuden mange dårlige banketter og  

defekte ledningstilslutninger.

SYSTEM I RENOVERINGEN

FKSSlamson har udviklet et system, der er målrettet repa-

rationen af disse skadestyper.

 

I SYSTEMET ER DET PRINCIPPET, AT: 

Når dårlige banketter og bundløb udbedres, så tørlægges 

brønden, banket og bund afrenses. Der opbygges herefter nyt 

bundløb/banketter med specialbeton i henhold til DS 487.

Når indsivninger udbedres, så gennembores brøndvæg/

brøndbund samtidig med, at der pumpes tætnings- 

materiale ud for at lukke utæthederne på ydersiden af 

brønden. På den måde sker tætningen på den rigtige side  

i forhold til vandtrykket.

BRØNDREPARATION
HÅNDREPARATION AF BRØNDE  

MED SPECIALBETON OG INJICERING

I områder med høj grundvandstand anbefales en komplet foring evt. Permacast.

SKADER RENSNING UDBEDRING RENOVERET

SOM TOTALLEVERANDØR HAR  
FKSSLAMSON MULIGHED FOR AT  
SAMLE EN RÆKKE FUNKTIONER I  

TOTALLØSNINGER, DER ER TILPASSET 
DEN ENKELTE KUNDE OG OPGAVE.

SOM TOTALLEVERANDØR HAR
FKSSLAMSON MULIGHED FOR

AT SAMLE EN RÆKKE FUNKTIONER
I TOTALLØSNINGER, DER

ER TILPASSET DEN ENKELTE
KUNDE OG OPGAVE.

PERMACAST
BRØNDRENOVERING
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TV-INSPEKTION 
UNDER JORDEN

ET VÆRDIFULDT STIK DYBERE

En professionel TV-inspektion er den bedst egnede me-

tode, når der ønskes kontrol og vurdering af ledningers 

tilstand. Vores største kameraer kan inspicere ledninger 

op til ø2000 mm, mens de mindste og selvkørende kan 

inspicere ned til ø100 mm. Ved at skubbe kameraet kan der 

inspiceres ned til ø65 mm. Det er også muligt at komme 

forbi 90 graders bøjninger.

UP-TO-DATE RAPPORTERING
FKSSlamson arbejder altid i den nyeste DANDAS-version, 

som giver den bedste og mest fyldestgørende TV-inspekti-

on. Vi tilbyder også at levere i DAS4 og DAS5. Med DAN-

DAS er det let at konvertere til den europæiske ”CEN”- 

standard. Vi tilbyder desuden at indtegne ledningsforløbet 

i AutoCad, som giver mulighed for at kortlægge den kom-

plette sammenhæng i et system.

DTVK-CERTIFICERET TV-OPERATØR
Som medlem af Dansk Byggeris Kontrolordning for TV- 

inspektionsfirmaer er du som kunde garanteret en ensartet 
standard og TV-inspektion på højt niveau. Som DTVK- 

operatør gennemgår FKSSlamson løbende kvalitets- 

kontrol og efteruddannelse af vores medarbejdere.

TV-biler har udviklet sig meget, siden de første biler kørte ud af garagen i Nr. Åby. I dag har operatøren både kontor og værksted med, når han kører ud. 
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TV-  
INSPEKTIONGPS

INDMÅLING

HVIS DE EKSISTERENDE LEDNINGSPLANER  
IKKE ER TILSTRÆKKELIG NØJAGTIGE, ELLER  
I ØNSKER INDMÅLING SOM ET LED AF TV- 

INSPEKTIONEN, KAN FKSSLAMSON TILBYDE  
OPMÅLING VIA GPS SATELLITOPMÅLING. 

KOMPONENTER, HERUNDER STIKLEDNINGER, 
BRØNDE, KENDTE PUNKTER PÅ LEDNINGER  
M.M. OPMÅLES DIREKTE I UTM32 EUREF 89.  
DET ER EN HURTIG OG MEGET NØJAGTIG MÅDE 
AT REGISTRERE KOMPONENTER PÅ, OG DET 
FÆRDIGE RESULTAT VIL HAVE EN VÆSENTLIG 
STØRRE NØJAGTIGHED.

PRISEN FOR OPMÅLING SAMT  
EFTERREDIGERING AF OPMÅLINGSDATA KAN  

VI TILBYDE FRA KR. 75,00 EKSKL. MOMS PR. STK.

(+200 stk pr. bestilling)

Rørskader opdeles i klasserne: 0-4 Klasse,  

3 og 4 skader er som regel dækket af hus-

forsikring, hvis du har en stiklednings- 

forsikring. 

Disse to klasser bør der foretages  

reparationer på straks.

Signaturer: 

RB: rørbrud

FS: forskudt samling 

DE: deformation (kun plastrør) 

FS(Å): forskudt samling/åben 

RØ:   rødder, der kan trænge rødder  

ind i røret ved dårlige samlinger 

og brud 

VA:   vand (angives i %) dette indikerer 

lunker/bagfald på rørledninger 

AL:   aflejringer, sæbe m.m. der kan 
danne en prop 

FO:   forhindring, sten, toiletpapir, grus 

hvis røret/samling er utæt 

GR:   grenrør, retning angives ved  

urreference eks. kl. 9 eller kl. 3 

RE:  retningsændring 

Dette er de mest benyttede betegnelser 

der bruges, for ikke fagfolk er det nærmest 

umuligt at forstå en tv-rapport.
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TV-  
INSPEKTION

– NÆSTE GENERATION

Højdeprofil
Insp.dato

Nederste brønd
Øverste brønd

Hovedledning

D01690K
D01700K
D01700K-D01690K

300 / 300
60,32 m

Dimension [mm]
Hovedledningsl

Kanaltype- /brug
Materiale
Bydel/gade

I strømretning
Insp.-længde
Insp.-retning

Side 4/5Printet den: 28-11-2019
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FKSSlamson tilbyder 2 pakker på montering af rottespærre

TEKNIKVEJ 36   DK-5260 ODENSE S   TLF: +45 70 22 16 20   WWW.FKSSLAMSON.DK

Bestil en rottespærre på  
www.rottefri.dk eller kontakt  
os på tlf. 70 22 16 20

1 stk. rottespærre monteret 

og installeret af autoriseret 

FKSSlamson kloakmester.
 

2550,- inkl. moms

1 stk. rottespærre monteret 

og installeret af autoriseret 

FKSSlamson kloakmester.

1 års gratis serviceaftale 

inkl. 2 årlige rensninger.

2550,- inkl. moms

Efterfølgende serviceaftale  

480,- årligt inkl. moms

Pakke 1  Pakke 2  

Inkl.
1 ÅRS GRATIS service aftale 

FKSSLAMSON 
– EN DYNAMISK  

PROJEKTORGANISATION

Der stilles store krav til TV-data for at disse kan indlæses i 

moderne GIS systemer, og derfor er det vigtigt, at du har en 

professionel tovholder på opgaven. FKSSlamson er vant til at 

håndtere alle de udfordringer, som dataudveksling kan give. 

Med FKSSlamsons projektafdeling på sidelinjen vil du 

opleve, at alle faser af projektet håndteret professionelt. 

Projektlederens fornemmeste opgave er at skabe overblik 

og tryghed fra første kontakt, til projektet er afleveret, og 
alle aspekter er godkendt. 

Projektlederen er bindeled og tovholder på alle de proces-

ser, som har afgørende betydning for et godt projekt. 

Vi sikrer, at der ikke ”bare” bliver afleveret en række TV- 

optagelser, men at den samlede mængde af data lever op til 

de stillede krav og i en kvalitet, som gør indlæsning i GIS 

systemer til en leg. 

Som kunde vil du opleve, at projektlederen altid er til rå-

dighed og deltager aktivt i at løse alle typer af udfordringer, 

som dukker op. 

TV-INSPEKTON ER IKKE BARE OBSERVATIONER OG FILM  
– DET ER MEGET MERE. 
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Aalborg

Aarhus

Odense

Esbjerg

Kolding

Aalborg

Region Sjælland

Region 
Hovedstaden

Rødekro

Rødby

Herning

Marius Pedersen A/S  
er Dansk Erhvervslivs 
Affaldspartner 

Vi betragter affald som en ressource og 
arbejder kontinuerligt på at øge genan-

vendelse af affald. 

Cirkulær Økonomi ligger i vores DNA. 
Lige siden Marius Pedersen startede 
virksomheden i 1925 har minimering 
af  ressourcespild og genanvendelse 
været en central del af alle aktiviteter.  

Vi tilbyder:

•  Serviceydelser i forbindelse med 
håndtering af alle typer affald og 
ressourcer, udlejning af containere, 
transport og afhentning. 

•  Produktion, forbehandling og 
sortering af affald på egne anlæg 
m.h.p. maksimal genanvendelse

•  Handel med genanvendt affald som 
nye råvarer

Marius Pedersen A/S servicerer såvel 
erhvervskunder på tværs af brancher 
som offentlige kunder med:
 

•  Kompetent rådgivning
•  Hurtig reaktionstid og driftssikker  

service

•  Tilpassede løsninger
•  Digital betjening via Online Service
•  Affaldsdata og dokumentation

Esbjerg 
Herning 
Kolding 
Odense 
Reg. Hovedstaden 
Reg. Sjælland  
Rødekro 
Rødby 
Rønne 
Aalborg 
Århus 

76 12 23 00
96 26 53 00
75 52 21 44
65 90 40 50
44 88 86 00
54 60 10 78
74 66 93 82
63 15 75 30
56 95 11 53
98 17 68 11
87 30 40 70

1925

1949

1972

1974

1988

1991

1995

2012

2015

2020

2020

Marius Pedersen stifter virksomheden, 
som entreprenørvirksomhed på Fyn

50 ansatte

Entreprenør Marius Pedersen Fond 
etableres. Ejer Marius Pedersen A/S

Nyt forretningsområde etableres: 
Affalds- og miljøaktiviteter

400 ansatte

Landsdækkende
 kundeservice

Division Special Affald 97 12 18 00
Slamsugning 70 22 36 96

Affald 70 13 40 40

Affalds- og miljøaktiviteter 
opstartes i Tjekkiet

Affalds- og miljøaktiviteter 
opstartes i Slovakiet

ISO 9001 og 14001 certificering

Marius Pedersen A/S 90 år

Koncernomsætning 3,1 mia DKK

Aktieopkøb FKSSlamson A/S

Ørbækvej 851 • 5863 Ferritslev 
63 909 909 • www.mariuspedersen.dk

MILEPÆLE

Lokal kundeservice
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