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Ditt avfall – En verdifull ressurs
www.humlegaard.no

BÆREKRAFT
SIDEN 1964
Ordene har kanskje endret seg opp
igjennom årene: gjenvinning, resirkulere, ta vare på miljøet, bærekraft
og det grønne skiftet.
Uansett betegnelse så har vi drevet med
dette i en menneskealder allerede. Hos
oss møter du folk med lokal tilhørighet
som kjenner ditt nærmiljø. Vi sørger for å
håndtere avfallet ditt på en korrekt måte.
Vi har løsninger både for bedrifter og privatmarkedet, og ingen kunde er for liten.
Humlekjær & Ødegaard leier ut alle typer
containere i alle størrelser, og har en
løsning for alle typer avfall. Med lang
erfaring og bred kompetanse på området,
er vi opptatt av at våre kunder skal få
leveranser til rett tid og riktig pris. HMS
har alltid førsteprioritet når vi utfører våre
tjenester. Vårt HMS-arbeid er forankret i
alle ledd og er en bærebjelke i vår
virksomhet.
Vi utfører oppdrag i hele Østfold og
deler av Follo, men vi har størst aktivitet
i de fire Østfoldbyene Fredrikstad,
Sarpsborg, Moss og Halden.

• Humlekjær og Ødegaard har over
20 serviceinnstilte medarbeidere og
nærmere 40 lastebiler i sving hver
eneste dag.
• Vi er Miljøfyrtårnsertifiserte, og ved
siden av miljøriktige løsninger er god
kundeservice og rask utførelse av
oppdrag vårt hovedfokus.
• Vi er stolte over å ha fornøyde
kunder som har vært med oss helt
siden starten i 1964.

Som totalleverandør gjør vi det enkelt
for deg som kunde ved at vi tar hånd
om hele avfallsprosessen fra A til Å.
Finn Egil Humlekjær, daglig leder

randstad fredrikstad
din lokale partner når du
trenger nye medarbeidere.

Tlf: 414 50 930 / 473 50 639

oraveienmekaniskeverksted@outlook.com
www.øraveienmekaniskeverksted.no
Øraveien 23, 1630 Gamle Fredrikstad

rekruttering | bemanning
www.randstad.no
fredrikstad@randstad.no
+47 400 21 400
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FRA MATAVFALL
TIL BIOGASS
Flere av våre biler går nå på biogass. Det betyr at vi kan kjøre fossilfritt når vi leverer og
henter containere. Biogass blir produsert av matavfallet som vi selv har samlet inn.
Dette er et tydelig eksempel på et grønt skifte og sirkulær økonomi. Bruk av biogass på våre
lastebiler gir ikke utslipp av sot- og støvpartikler, og har langt mindre utslipp av nitrogenoksider
en fossile motorer. I tillegg støyer lastebiler på biogass mindre enn lastebiler med tradisjonell
forbrenningsmotor.

Visste du at?
• For hver liter diesel man bytter
ut med biogass, reduseres
utslippet av CO2 med 2,7 kilo.
• Hvert år samler vi inn
ca.1200–1500 tonn matavfall
fra våre kunder.

Mot en renere
morgendag.
Morenevn. 5, 1859 Slitu • Tlf. 69 84 60 70

• FREVAR i Fredrikstad
bearbeider matavfallet til
biogass i forråtnelsestanker
ved at mikroorganismer
bryter ned matavfallet.
• Biogass er i hovedsak
er 97% metangass.

E-post:
post@ts-mysen.no
www.ts-mysen.no
Morenevn.
5, 1859 Slitu •• Tlf.
69 84 60 70
E-post: post@ts-mysen.no • www.ts-mysen.no

• Når biogass brukes i laste
bilene, slipper den bare ut
karbondioksid og vanndamp.
• På denne måten bidrar vi til
både kortreist og miljøvennlig
drift.

Vi utfører de fleste typer
Vi utfører
de fleste typer
transportoppdrag
transportoppdrag
På
veien for deg! Ta kontakt!
På veien for deg! Ta kontakt!

Morenevn. 5, 1859 Slitu • Tlf. 69 84 60 70
E-post: post@ts-mysen.no • www.ts-mysen.no
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VÅRE TJENESTER
Vi som gjenvinningsselskap har løsninger som dekker alle behov knyttet til avfallshåndtering. Uansett type
avfall har vi en løsning. Rådgivning for våre kunder er minst like viktig som selve utførelsen av tjenesten.
Ved god planlegging kan vi hjelpe kunder til å redusere kostnader og øke kildesorteringen. I samråd med
deg som kunde påvirker vi at mest mulig av avfallet gjenvinnes til nye råvarer og produkter

CONTAINERUTLEIE

AVFALL I SEKK

Containerutleie er basistjenesten i vår bedrift.
Vi tilbyr åpne og lukkede containere i størrelser fra 5 m³
til 46 m³. Lastebilene våre er i forskjellige størrelser og
kommer fram nesten over alt. Vi har også flere typer
container som vi kan tømme på stedet inn i våre
renovasjonsbiler. Dette bidrar til at containeren alltid er
tilgjengelig og bidrar til å reduser klimaavtrykket ved at
container ikke må kjøres frem og tilbake.

Har du mindre mengder avfall, slik at en container blir
for stor, har begrenset plass eller ønsker å kildesortere?
Da er sekk et godt alternativ. Sekker kan plasseres på
steder vi ikke kommer til med containerbil. Sekker kan
plasseres bak hekk og gjerder, oppe på verandaer og
andre steder kranbilen kommer til. Når sekkene er fylt,
kommer vi med en av våre kranbiler og løfter sekken
med oss. Avfallssekker kommer i størrelsen 200L,
1 m³ og 2,4 m³

AVFALLSBEHOLDERE

KRANBIL

Avfallsbeholdere kommer i flere forskjellige størrelser
fra den minste på 140L til den største på 1000L. Disse
avfallsbeholderne er på hjul og er lette å flytte med seg
rundt der behovet oppstår. Avfallsbeholdere er i utgangspunktet et produkt for kunder som har mindre mengder
avfall, plassproblemer eller ønsker å kildesortere flere
fraksjoner. Beholder han tømmes på anrop eller på faste
intervaller.

Våre kranbiler henter i hovedsak avfall i sekk, men vi
tilbyr mer enn det. Vi henter inn større gjenstander som
skal kasseres. F. eks. maskiner, landbruksutstyr, biler,
hengere, campingvogner, båter og lignende. Andre
tjenester som utføres, er transport av lagercontainere,
varer som skal løftes opp i høyden, montasjeoppdrag og
generelt andre oppdrag man trenger kranbil til.

MASKINTRANSPORT

Vi har over 35 års erfaring med frakt av maskiner. Denne
type transport krever høy presisjon og god sikkerhet,
da det er store, tunge og dyre gjenstander. Sikkerheten
kommer alltid først. Vi har et nettverk av biler som flytter
maskiner, slik at du som kunde kan være sikker på at vi
flytter dine maskiner trygt, kjapt og sikkert. Vi transporterer
maskiner i alle størrelser.
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Eksempler på maskiner
og utstyr er:
• Gravemaskiner
• Sakselifter
• Bomlifter
• Trucker
• Mannskapsbrakker
• Slepelifter
• Aggregater
• Teleporter
• Stillaser
• Veivals

KOMPRIMERENDE UTSTYR

SUGEBILER

Vi tilbyr salg og utleie av alle typer komprimerende utstyr.
Komprimerende utstyr kan være fornuftig å benytte når
avfallsmengden er stor. Avfall som kommer som ett
volumprodukt kan være fornuftig å komprimere. Komprimerende utstyr er også veldig fornuftig når det er begrenset plass til oppsamling av avfall. Ved bruk av komprimerende utstyr reduseres behovet for hyppigheten på
tømminger, som igjen påvirker økonomien positivt og
reduserer klimaavtrykket.

Våre sugebiler tilbyr tømming av septiktank, fettutskiller,
sandfang, oljeutskiller og spillolje. Vi har også muligheten
til å suge stubbloftleire. Andre oppdrag kan utføres på
forespørsel. Vedlikehold, kontroll og analyse av oljeut
skillere er viktig, og vi hjelper dere som kunde med dette.
De fleste kommuner har krav om hvor ofte de forskjellige
enhetene skal tømmes, og vi kan tilby faste tømminger
på dette.

Eksempler på komprimerende utstyr:
• Krokkomprimator 14 m³ til 20 m³
• Liftkomprimator 10 m³ til 14 m³
• Rullekomprimator
• Emballasjepresser/ballepresser
• Avfallskjøler
• Glassknuser

FARLIG AVFALL
Farlig avfall finnes i mange varianter, og krav til både
lagring og håndtering er regulert i forurensningsloven.
Det er et tydelig ansvar knyttet til dette, og konsekvenser
ved brudd kan være store både økonomisk og omdømmemessig. Vi har alle nødvendige tillatelser og henter
alle typer farlig avfall, om det er stykkgods eller flytende.
Vi har god kunnskap om farlig avfall og bistår gjerne med
kartlegging, rådgivning, og vi skreddersyr løsninger. Vi
har også kjemikere som kan bistå ved spesielle behov.
Sikker oppbevaring av farlig avfall er viktig og lovpålagt.
Vi har miljøsafer for oppbevaring av farlig avfall, og de
kommer i størrelse fra 2 m³ til 34 m³. Miljøsafen tilfredsstiller kravene til oppbevaring av farlig avfall, da de har
oppsamlingskar i bunn, er godt ventilert og har brannslukker som selvutløser ved brann.

LAGERCONTAINERE
Vi tilbyr salg og utleie av lagercontainere i størrelsene 10,
20 og 40 fot. Vi kan også spesialtilpasse lagercontainere
med lys, strøm, varme, hyller og lignende.

KJØLE-/FRYSECONTAINERE
Vi tilbyr salg og utleie av kjøle-/frysecontainere i størrelsene 10, 20 og 40 fot. Container kan tilpasses med
hyller, ekstra dører og annet ved behov.

AVFALLSKONSULENT/RÅDGIVNING
Vårt markedspersonell har lang erfaring innen avfallsplanlegging og kildesortering. I samråd med kunde
legger vi opp avfallseffektive løsninger for å redusere
kundens kostander, og øke kildesorteringen. Vi kan bidra
til opplæring, bistand ved sertifiseringer, utarbeidelse av
sorteringsveiledere, avfallsplaner, sluttrapporter etc.

Uavhengig av bransje kan vi bistå
med planlegging av avfallsstrømmer,
veiledning, rapportering, oppfølging,
merkeprogram etc.

Salg • Service
Reparasjon • Utleie

Strykeveien 13, 1658 Torp • www.quick-truckservice.no
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VÅRT UTSTYR

Lukket container (lift). 10 m³

Åpen container (lift). 10 m³

Avfallsbeholder
140L

Åpen container (krok). 22 m³

Åpen container (lift) sertifisert for kranløft. 8 m³

Åpen container (krok). 35 m³

Åpen container med lem (lift). 5 m³

2,4 m³ sekk

10 fot lagercontainer

Avfallspresse

Avfallsbeholder
660L

1 m3 sekk

20 fot lagercontainer

Emballasjespresse

Avfallsbeholder
240L

Avfallsbeholder
360L

Avfallsbeholder
1000L

200 liter sekk

40 fot lagercontainer

Glassknuser
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Rullekomprimator

20 fot kjøle-frysecontainer

krokkomprimator

BÆREKRAFT, GRØNNE SKIFTET
OG SIRKULÆR ØKONOMI
Over alt i samfunnet rundt oss hører vi om bærekraft, det grønne skiftet og sirkulær økonomi, uten at vi
kanskje er helt sikre på hva dette betyr og hvordan det påvirker oss. Felles for disse begrepene er at vi må
tenke nytt og annerledes enn vi har gjort frem til nå.
Vi må finne nye måter hvor vi utnytter naturressursene bedre.
Det må skje på en mer energieffektiv måte, som slipper ut
mindre klimagasser ved å bruke fornybar energi. Produkter vi
lager, må enklere la seg gjenbruke. Til slutt må produktene
kunne gjenvinnes til nye råvarer, som man igjen kan lage nye
produkter av. I tillegg må det være fokus på hvor mye vi
egentlig bruker av naturressursene og sikre at det er igjen til
kommende generasjoner.

EKSEMPEL PÅ GJENNVINNNG:
Avfall

Blir til

Papp/papir

Ny papp/papir

Gipsplater

Nye gipsplater

Planglass / laminert glass

Glavaisolasjon

Metall/jern

Nye produkter i metall

Plastfolie

Nye plastsekker

På denne måten oppnår vi bærekraft og en sirkulær økonomi
med et kretsløp der minst mulig ressurser går tapt. Slik utnytter
vi de samme ressursene flere ganger, og vi reduserer behovet
for å ta ut nye råvarer.

Plastfolie

Klær

Hardplast

Plastpellets til plastproduksjon

Matavfall

Biogass

EPS

Ny EPS

Vår bransje jobber med alle disse begrepene daglig og har gjort
dette i mange år uten at vi alltid tenker på at det er bærekraftig
utvikling, det grønne skiftet og den sirkulære økonomien. Vi
bidrar til at avfall som kommer inn fra kunder, blir til råvarer og
kommer tilbake i produksjonssyklusen. Dette fører igjen til at
behovet for å utvinne nye råvarer reduseres. Mange råvarer
kommer fra land langt borte, og vi er da med på å redusere
klimagasser ved transport og utvinning.

Kvist og hageavfall

Jord

Vi som gjenvinningsselskap bidrar også på andre områder til
å redusere utslipp av klimagasser. Vi har blant annet byttet
ut lastebiler og anleggsmaskiner til å gå på biogass og strøm
istedenfor fossilt drivstoff. Vi har som mål at alle våre lastebiler
og anleggsmaskiner skal gå på strøm, biogass eller hydrogen
innen 2029.

Lokalleverandør
leverandørav:
av:
Lokal
Lås
og
beslag
•
Adgangskontroll
•
Kamera
•
Overvåkning
• Alarmsystem
Lås og beslag • Adgangskontroll • Kamera Overvåkning • Safe
• Varesikring• •Varesikring
Låssystem
Tlf: 417 00 140 | Mail: fredrikstad@lassenteret.no
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Besøksadresse:
Strykerveien 11, 1658 Torp
Telefon: 69 34 51 79

Postadresse:
Postboks 33, 1650 Sellebakk
E-post: post@humlegaard.no

HVOR SMART ER DIN
AVFALLSHÅNDTERING?

EN KOMPRIMATOR
KAN VÆRE
HALVFULL ELLER
HALVTOM – VI VET
EKSAKT!

Miljømerket Trykksak

Europress SMART er av verdens ledende digitale
verktøy for flåtestyring av avfallskomprimatorer
og emballasjepresser. Humlekjær og Ødegaard
bruker Europress SMART aktivt for å gi sine
kunder optimalisert og kostnadseffektiv
avfallshåndtering.

ER DITT AVFALLSHÅNDTERINGSUTSTYR SMART?
europressgroup.com/no/smart
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