DAGLIG LEDER FRANK MAGNUSSENS
bedrift Odin Maskin og Odin Miljø er med
rette stolt av å bidra til ren natur og
miljøbevissthet.

ODIN MILJØ
RENT VANN VÅRT FELLES ANSVAR
Du skal lete lenge for å finne en mer ekte Gressvik-bedrift enn selskapet på Sørkilen. Her er den
lokale forankringen så sterk at de fleste av de 25 ansatte går eller sykler til jobb, men det er
ikke bare med kortreist arbeidskraft at bedriften bidrar til miljøet.
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ed oljeutskillere, fettutskillere og renseanlegg for hus og
hytter er bedriftens produkter
med og beskytter miljøet 24
timer i døgnet hele året.
- Vi produserer absolutt alt her på Gressvik,
forteller daglig leder Frank Magnussen der vi
sitter i de lyse moderne lokalene i Sørkilen 8
og ser ferga fra sentrum legge til kai.

FAMILIEBEDRIFT
Det er med stolthet han forteller om familiebedriften, som ble grunnlagt av Erling
Magnussen i 1978, hvor han følger i farens
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fotspor. Han presiserer at han er glad for
at alt de produserer har stempelet «Norske
Produkter» og at alt blir laget i lokalene på
Sørkilen. Det betyr at selskapet kan spesialprodusere anlegg på bestilling og at produksjonen følger etterspørselen. Her lages det
renseanlegg i rotasjonsstøpt polyetylen for
hus og hytter, og det sveises oljeutskillere
i overflatebehandlet stål til ulike industribedrifter, bilverksteder og vaskehaller.
Fettutskillerne til storhusholdningen produseres i rustfritt stål eller syrefast stål for
innvendig og utvendig montasje.

STRENGE KRAV
Det er klare krav til hvordan rensingen skal
foregå og når det gjelder fettutskillingen så
har selskapet en egenutviklet programvare
som hjelper selskapets tekniske avdeling
med å beregne riktig type og størrelse på
fettutskillerne.
- Det gir en trygghet for kunden for det
er viktig at dimensjonene står i forhold til
behovet uansett hva slags rensing vi snakker
om, vi har også en nærhet til markedet som
er et fortrinn både for oss og kundene, sier
en engasjert Frank Magnussen.
Det er krav om at skyllekummer,

oppvaskmaskiner,
kombidampere
og
lignende skal kobles til en fettutskiller.
Dette bidrar til bedre drift av kommunale
rør og anlegg. Dessuten er oppsamlet fett en
ressurs som kan brukes blant annet i produksjon av biogass.

GRESSVIK I NORSKE
HUS OG HYTTER

minirenseanlegg så snakker vi om avløpsvann fra både toalett, dusj, vask og oppvask.
I tillegg leverer Odin Miljø gråvannsrenseanlegg, som renser avløpsvann fra dusj, vask
og oppvask. Følgelig leveres minirenseanleggene fortrinnsvis til hus, mens gråvannsrenseanlegg benyttes til hytter.
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Odin Miljø leverer renseanlegg til
stadig flere hus og hytter over hele
landet.
- Heldigvis så blir vi mer og mer
miljøbevisste og vi er stolte av å
kunne gjøre vårt bidrag, rent vann er
et felles ansvar og våre anlegg er med
på å bidra til dette. Vi leverer renseanlegg med fremtidsrettet teknologi
helt opp til 1000 husstander samlet
i et anlegg.
I dag kan man ha en utvendig styring av
minirenseanlegget, en teknologi selskapet
har utviklet i samarbeid med Batchpur
GmbH i Tyskland. Med web-basert overvåkning har Odin alltid kontakt med minirenseanlegget. Når det gjelder begrepet

som vi alle må ta på høyeste alvor, jeg føler
helt klart at alle bare blir mer og mer miljøbevisste. Derfor tror jeg at vi som bedrift ikke
trenger å bekymre oss for fremtiden selv om
konkurransen selvfølgelig er tøff.
Frank får ikke fullrost sine ansatte
som bidrar med en kjempejobb i alle
ledd. Selskapet har i tillegg
iblant lærlinger i systemet, og
ungdommen
imponerer
også
mannen som styrer Odin skuta.
- Vi har en ung gutt på lærlingkontrakt nå som garantert blir en
«Odins mann» som jeg kaller det,
sier han fornøyd, han imponerer
oss stort med sitt store engasjement og lærevillighet.
Som dere skjønner så har vi
lokale bedrifter som profilerer
Gressvik over hele landet også i fremtiden,
og lurer du forresten på hvor bedriftsnavnet
Odin kommer fra så er det selvfølgelig fra
Onsøy, Odins øy. Er du lokalpatriot så er du
lokalpatriot.

Jeg føler helt
klart at alle
bare blir mer og
mer miljøbevisste
SER LYST PÅ FREMTIDEN
Daglig leder i Odin Maskin og Odin Miljø er
ikke bekymret for fremtiden.
- Det er stort fokus på miljø og det vi driver
med er et viktig bidrag for naturen, det å
rense alle utslipp er en nødvendighet og noe

HER SER VI EN OLJESKILLER SUK-H-NS 35 som monteres i forbindelse med overvann på flyplass.

