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ENTREPRENEUR OF THE YEAR

Den 2400 kvadratmeter store hal til affaldssortering er ved at tage form. Foto: Carsten B. Grubach

Meldgaard Miljø
bygger stor hal til
mere affaldssortering
Familievirksomheden, der vandt den syd- og
sønderjyske regionsfinale i EY Entrepreneur
Of The Year 2021, er klar, når der skal
sorteres i 10 fraktioner.

Carsten B. Grubach
CBG@erhvervplus.dk

KOLDING/AABENRAA: Jens Ove
Petersen åbner den grå kasse.
”Farligt affald”, står der på
den, men indholdet er nu ikke så farligt igen. Jo, det er det
for miljøet, hvis man bare lader det ligge og flyde.
Det gør Jens Ove Petersen
heller ikke. I kassen ligger der
elektronik, brugte lightere, elpærer, batterier og spraydåser – især de sidste er der
mange af i de kasser, Meldgaard Miljø A/S modtager.
Vi er på miljøpladsen på
Eltangvej i det nordlige Kolding, hvor Aabenraa-virk-

somheden tager imod mange
forskellige former for affald,
der sorteres og genbruges.
Jens Ove Petersen er også
ansvarlig for sorteringen af
den stigende mængde madaffald, Meldgaard Miljø A/S forventer at tage sig mere og mere af med tiden.
Familievirksomheden, der
i dag drives af de tre søskende Henrik, Lasse og Line, har
arbejdet med affald i over et
halvt århundrede, og tilgangen til bæredygtighed og cirkulær økonomi er en af årsagerne til, at Meldgaard Miljø
A/S vandt EY Entrepreneur Of
The Year 2021 i region Sydog Sønderjylland og dermed
har kvalificeret sig til landsfinalen.
De tre søskende og bestyrelsen i Meldgaard Gruppen,
der består af 18 afdelinger
primært fordelt på aktieselskaberne Meldgaard A/S,
Meldgaard Miljø og Meldgaard Transport, har adopteret det gamle Mærsk-slogan
"rettidig omhu".
For når kommunerne, som
Meldgaard Miljø A/S har
mange af i kundekredsen, er

Jens Ove Petersen sorterer såkaldt farligt affald på miljøpladsen.
Foto: Carsten B. Grubach
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Vi er på forkant, så vi kan installere meget
efterfølgende, og vi har for eksempel sørget
for, at der er nok strøm til en udvidelse. Og
så må vi se, hvad kommunernes behov er,
inden vi beslutter, hvordan indmaden skal
være, og hvad der ellers skal sorteres.
NAJA BARLACH HANSEN,
MELDGAARD MILJØ A/S OM HAL-BYGGERIET I KOLDING

klar til at sortere i de 10 fraktioner, der er det nationale
miljømål, har Aabenraa-virksomheden en hal klar i Kolding, hvor der kan sorteres affald i store mængder.

Madaffald bliver til biogas

- Vi ved, at kommuner og erhvervslivet får et behov inden
længe, og det vil vi selvfølgelig gerne være behjælpelig
med at løse. Derfor forbereder vi os i god tid, fortæller
Naja Barlach Hansen, projektleder i restprodukter i
Meldgaard Miljø A/S, under
et besøg på miljøpladsen.

- Hallen skal stå færdig her
i marts. Vi ved kun, at den
skal bruges til sortering af
madaffald, som så køres i
containere ud til et behandlingsanlæg i Holsted, så det
kan blive til biogas. Lastbilerne skal køre op ad en 2,5 meter høj betonrampe i hallen,
som bliver på 2400 kvadratmeter og 15 meter i højden,
forklarer Naja Barlach Hansen og fortsætter:
- Vi er på forkant, så vi kan
installere meget efterfølgende, og vi har for eksempel sørget for, at der er nok strøm til
en udvidelse. Og så må vi se,
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Projektleder Naja Barlach Hansen
er ansvarlig for restprodukter
som den sanitet, der her hober
sig op på pladsen i Kolding.
Foto: Carsten B. Grubach

FAKTA
OM EY
ENTREPRENEUR OF
THE YEAR
● EY Entrepreneur Of The

Year er en af Danmarks og
verdens mest anerkendte
vækstskaberkonkurrence,
der finder sted i flere end 60
lande.

● I snart 25 år er danske
vækstvirksomheder og de
entreprenører, der opbygger
og driver dem, blevet hyldet
ved EY Entrepreneur Of The
Year.
● Virksomheden skal have
haft minimum 15 procent
vækst i bruttoavance eller i
omsætning i det seneste
regnskabsår, og det seneste
regnskab skal udvise en positiv egenkapital og et positivt resultat. Desuden skal
ejerskabet være dansk.
● De stærkeste danske kandidater deltager i kåringer i
seks regioner, før landsvinderen bliver udråbt - det sker
denne gang 24. marts 2022 i
København.
● Landsvinderen deltager
efterfølgende i den internationale finale, der finder sted
i juni 2022 i Monaco.

FAKTA
ÅRETS
REGIONSVINDERE
● Landskåringen i vækst-

Søskende med succes: Henrik (tv.), Line og Lasse Meldgaard.
Arkivfoto: Carsten B. Grubach

hvad kommunernes behov
er, inden vi beslutter, hvordan indmaden skal være, og
hvad der ellers skal sorteres.
- Det kunne for eksempel
være plast, som der findes utrolig mange former for, siger
Naja Barlach Hansen, der
med hensyn til madaffald ikke behøver at frygte mangel
på arbejde.
Danskerne er nemlig de
EU-borgere, der smider mest
mad væk pr. indbygger. Den
enes død, den andens brød.
På miljøpladsen i Kolding
behandles der også forurenet
jord, sanitet og andet byg-

ningsaffald, og der sorteres
slagger af datterselskabet
Meldgaard Recycling A/S.
Slaggerne leveres af Meldgaard Miljø A/S.
Ud over den nye hal, hvis
pris holdes inden døre, viser
Meldgaard Gruppen sig entreprenant på et nyt miljøfelt.
Man er i Aabenraa begyndt at
knuse og brænde gamle vinflasker og syltetøjsglas, så de
bliver til et kvalitetsmateriale til blæsning og dermed
genbruges 100 procent.
De tre søskende bag virksomheden har delt ansvarsområderne op mellem sig, så

Henrik Meldgaard står for
Meldgaard Miljø A/S, som
har renovationsaftaler med
en lang række kommuner
vest for Storebælt, og Meldgaard Pet A/S, der står for engrossalg med alt til kæledyr,
vildfugle, høns og duer.
Lasse Meldgaard har ansvaret for Meldgaard Silikat
A/S, Meldgaard Handel A/S
og Meldgaard Hydraulik A/S
samt udenlandske aktiviteter, mens Line Meldgaard
Langschwager har personale,
marketing og øvrige interne
servicefunktioner som sine
ansvarsområder.

skaber-konkurrencen EY Entrepreneur Of The Year 2021
finder sted på Lokomotivværkstedet i København
torsdag 24. marts.

● Som optakt til den nationale finale præsenterer Erhverv+ årets seks regionsvindere:
● Sjælland: Titan Containers
● København: Better Energy
● Fyn: Cane-line
● Syd- og Sønderjylland:

Meldgaard Miljø

● Midtjylland: Imbox Protection
● Nordjylland: Shaping New
Tomorrow

