
Spildolie i dag –  
smøreolie i morgen



Danmarks førende 
indsamler af spildolie

AVISTA OIL er Danmarks førende indsamler  
af spildolie. Vi indsamler i hele Danmark  
fra autoværksteder, industrivirksomheder, 
genbrugspladser og landbrug samt slopolie 
fra havne og skibe mv.

AVISTA OIL har behandlingsanlæg i hen-
holdsvis Kalundborg og Horsens, hvor vi  
i Kalundborg råder over Skandinaviens 
eneste genraffineringsanlæg.

AVISTA OIL raffinerer spildolien til baseolie  
af højeste kvalitet, som skaber de bedste 
resultater i en ny smøreolieproduktion.



Vi genbruger din spildolie, fordi vi kan

På årsbasis indsamler vi mere end 30.000 tons olieaffald  
samt behandler totalt ca. 80.000 tons olieaffald. AVISTA OIL´s 
erfarne chauffører indsamler olie og olieholdigt affald i hele 
Danmark. Vognparken består af seks specialbyggede 
tankvogne, der nemt kan komme frem overalt, samt fire 
trækkere og syv trailere, som kan sendes ud til større og  
mere specifikke opgaver. Det betyder, at afhentning af 
spildolie eller emulsioner kan finde sted hurtigt efter bestilling 
og i overensstemmelse med den enkelte kundes behov.

Hjælp os med at beskytte miljøet

Det er vigtigt at du håndterer din olie korrekt, så den kan 
genanvendes i smøreolieproduktion. Sørg for at holde  
din brugte smøreolie adskilt fra andet affald, så den kan 
genraffineres og dermed indgå i processer, som er med  
til at beskytte miljøet.

Vi formidler salg af tanke til korrekt opbevaring af olie og  
sikrer dermed en miljørigtig håndtering af spildolierne.

På vores hjemmeside finder du en oversigt over de 
affaldstyper, som vi er godkendt til at afhente.

Konsulentrådgivning

Kontakt vores konsulenter og få rådgivning om spildolie, 
olieholdigt affald, indsamling, miljø m.v. – tlf. 5956 5644  
eller send en mail til avista@avista-oil.dk.



Vi sparer miljøet for  
30% CO

Genraffinering i Kalundborg

På AVISTA OIL Danmarks raffinaderi i Kalundborg 
genraffineres de brugte smøreolier til ren baseolie. 
Baseolien indgår som hovedingrediens ved fremstilling  
af nye smøreolier. For at vi kan genraffinere den brugte 
smøreolie, er det vigtigt, at den ikke blandes med andre 
affaldsprodukter.

I genraffineringsprocessen fjernes de skadelige 
tungmetaller samt andre forurenende stoffer. Samtlige 
produkter gennemgår løbende analyser på både vores 
eget samt på eksterne laboratorier, så vi derved sikrer  
den samme høje kvalitet.

Produktion i Horsens

Olie, som er forurenet med vand (emulsioner), behandles 
på vores behandlingsanlæg i Horsens. Her afvandes olie/
vandblandingerne, hvorefter vandet renses, og olien 
oparbejdes til en kvalitet, som kan genanvendes som 
brændsel.
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Vi er miljø – og kvalitets-
certificeret af NVE GL  
efter ISO 14001 og 9001

Miljø- og kvalitetsledelse indgår i alle rele- 
vante processer. Systemet giver gode 
rammer for gennemførelse af miljøforbed-
ringer og hjælper til at fastholde fokus på 
forbedringspotentialer og rette op på fejl  
og mangler.

Vi forventer at blive energicertificeret i 2016.

Godkendt indsamler  
med genanvendelsesanlæg

Vi er godkendt indsamler af spildolie  
og andet olieaffald i Miljøstyrelsens 
affaldsregister. Raffinaderiet i Kalundborg  
og behandlingsanlægget i Horsens er 
godkendt som genanvendelsesanlæg.



Baseolie, biprodukter  
og smøremidler

AVISTA OIL Danmark producerer baseolie, 
som er hovedingrediensen i nye smøremidler. 
Herudover produceres bi- og bundprodukter. 

Baseolie – som hovedsagligt sælges  
til smøreolie-blanderier i Europa
•   AVISTA Kernsolvat KS 150 

Biprodukter – sælges som 
brændselsolier
•   AVISTA Fuel Premium 10
•   AVISTA Fuel Regular LE
•   AVISTA Fuel Regular EX

Bundprodukt – som fortrinsvis afsættes  
til tagpaproduktion
•   AVISTA B250

Find specifikationer på  
http://www.avista-oil.dk/produkter

Fraktionering af brugte  
smøreolier

5% Vand
15% Gasolie

65% Baseolie

15% Bitumen
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Vi forhandler AVISTA OIL’s eget unikke 
smøreolieprogram med højkvalitets 
smøreolier. Olierne blandes i eget 
smøreolieblanderi i Dollbergen, Tyskland.

Kontakt vores konsulenter, hvis du vil vide mere om vores 
smøreolieprogram – tlf. 5956 5644 eller send en mail til 
avista@avista-oil.dk

Industriolie

I vores standardprogram 
har vi hydraulik-, 
kompressor-,  
gear-, vange-, 
korrosionsbeskyttelses- 
samt bearbejdningsolier. 
Herudover fremstiller vi 
smøremidler til kunder 
med specielle krav.

Olier til mange 
formål

Vi sælger kvalitetsolier  
til motorer, som fortjener 
den allerbedste olie!

Motorolie

Vi fremstiller moderne og 
effektive motorolier f.eks.  
•   PENNASOL Longlife III 

SAE 5W-30
•   PENNASOL Mid Saps 

Special C2/C3 SAE 
5W-30

•   PENNASOL Turbo 
Super SAE 15W-40



AVISTA OIL Danmark A/S
Juelsmindevej 6/18
4400 Kalundborg
T: +45 5956 5644
E: avista@avista-oil.dk

Bestil afhentning af olie på vores 
hjemmeside

Scan QR-koden og kom direkte ind på vores 
bestillingsblanket eller via vores hjemmeside
www.avista-oil.dk/spildolie/bestil-olieafhentning
Nem bestilling – døgnet rundt!
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www.avista-oil.dk

Følg os på:


