
Gør dit madaffald til ren energi og gødning
Vi vil rigtig gerne i dialog med 
dig, hvis din virksomhed har 
madaffald. 

Meget kan gøres i kampen 
mod ressourcespild, og 
miljøkonsulenterne hos HCS 
er kompetent klædt på til 
opgaven. De kan rådgive og 
vejlede om skræddersyede 
renovationsløsninger. 

Alle kan tage ansvar, og opmærksomheden på madaffald er kraftigt 
stigende i disse år. 

HCS tilbyder gratis affaldstjek af din virksomheds samlede behov. 

Vi glæder os til at høre fra dig!

 
HCS A/S Transport & Spedition 
Hvissingevej 100 
2600 Glostrup 
Salg: 43 29 98 53 eller 43 42 41 00 
CVR-nr.: 71 14 58 16

Skal vi mødes? - giver du  
kaffen, så giver vi rådgivningen

Kontakt os på  

43 29 98 53 eller 

43 42 41 00. 

Vi glæder os til at 

høre fra dig!
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En bioløsning til alle typer af madaffald
HCS A/S har siden 2016 drevet eget forbehandlingsanlæg i Glostrup, 
hvor vi kan frasortere urenheder som plast, metal og andre urenheder. 

Vores løsninger kan dække ethvert behov, og vi kan rådgive på alle 
niveauer. 

Efter afhentning af dit madaffald 
stiller vi den tømte beholder tilba-
ge i vasket og rengjort tilstand.

Normalt vil madaffald blot blive 
kørt til forbrænding, men ikke hos 
HCS: Den rene biomasse afsættes 
til miljørigtig genanvendelse via 
bioforgasning på et biogasanlæg – 
og bliver derved til ren energi. 

Den afgassede biomasse indgår 
således i et lukket kredsløb, og 
erstatter dermed kunstgødning på 
landbrugsjorden. Cirkulær økono-
mi når det er allerbedst.

Lad os tage dit/jeres madaffald 
- med god samvittighed

Miljøbevidsthed sælger - vis at din virksomhed går forrest
Som kunde hos HCS kan du vise dine kunder og samarbejdspartnere, 
at din virksomhed gør en forskel, og tænker miljøbevidst. 
Kunder hos HCS modtager et synligt bevis på, at virksomheden gør 
en aktiv indsats for miljøet. Jeres virksomhed kan også få et certifikat 
som dokumentation i underskrevet stand, dette kan hænges synligt i 
virksomheden. 

Kvalitet og miljø
Området behandling af madaffald er forbundet med en række lov-
krav. HCS overholder naturligvis dem alle. HCS har Danmarks bedste 
forbehandlingsanlæg til madaffald. HCS ISO certificeret efter 9001 
(kvalitet), 14001 (miljø) og 18001 (arbejdsmiljø).

Certificering 
- fordi det er vigtigt


