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Alfa Laval i Nakskov markerer 20-års jubilæum 
med store ordrer og nye investeringer 
 
Det går godt for Alfa Laval i Nakskov, som netop har fejret sit 20-års jubilæum for 
samtlige 130 medarbejdere og deres familier. En række større ordrer og nye 
investeringer i produktionen understreger virksomhedens solide position inden for 
membraner, hvor afdelingen i Nakskov er industrikoncernens globale 
kompetencecenter. 
 
Alfa Laval i Nakskov har gennem de senere år oplevet stor efterspørgsel på virksomhedens 
specialistkompetencer inden for membranfiltrering, som blandt andet bruges i den 
farmaceutiske industri og i fødevareindustrien. Og efterspørgslen har medført et behov for at 
investere i ny teknologi, som er blevet implementeret i virksomhedens produktionsapparat i 
løbet af de seneste år. 
 
- Vi udvikler vores produkter og udstyr sammen med kunderne, og uanset om det drejer sig 
om fødevarer, drikkevarer, farmaceutiske produkter eller noget helt fjerde, gælder det om at 
skabe de mest optimale processer, som i sidste ende sparer vores kunder for unødigt energi- 
og ressourceforbrug, forklarer Stine Grønnemose, Managing Director for Alfa Laval i Nakskov.  
 
Med både store ordrer og nye investeringer har der været al mulig grund til at fejre 
virksomhedens 20-års jubilæum, som netop er blevet markeret med et arrangement for 
samtlige 130 medarbejdere og deres familier. Medarbejderstaben er vokset støt igennem de 
seneste 20 år og tæller i dag vidt forskellige faggrupper som smede, elektrikere og 
industrioperatører til administrative og akademiske medarbejdere og på alle niveauer fra 
ufaglærte og lærlinge til masterstuderende. 10 forskellige nationaliteter er desuden 
repræsenteret på virksomheden i Nakskov.  
 
- De mange forskellige kompetencer og nationaliteter blandt medarbejderne – og ikke mindst 
deres store engagement og lyst til at gøre en forskel for vores kunder og den grønne 
dagsorden generelt – er vores helt store styrke og er afgørende for, at vi er blandt de førende 
inden for membranfiltrering på verdensplan. Den position har vi naturligvis tænkt os at 
bibeholde og udvikle, siger Stine Grønnemose.  
 
Fællesnævnerne for de ordrer, som Alfa Laval i Nakskov får ind, er først og fremmest 
bæredygtighed og ressourcebesparelser hos kunderne. Det handler overordnet set om at 
bruge mindre energi og udnytte de ressourcer, der er til rådighed: 
 
- Kundernes øgede fokus på bæredygtighed har medført en større interesse for vores 
produkter, som netop er med til at minimere spild og skabe værdi ud af restprodukter i deres 
processer. Internt i Alfa Laval har vi ligeledes et konstant fokus på at optimere brug af vand og 
energi i vores egen produktion, siger Stine Grønnemose. 
 
Selv om Alfa Laval i Nakskov netop har fejret sit 20-års jubilæum, går virksomhedens historie 
og ekspertise inden for membranteknologi endnu længere tilbage. Den lollandske afdeling er 
Alfa Lavals globale center for udvikling, produktion og salg af membraner og har arbejdet 
inden for dette højtspecialiserede område i mere end 50 år – først som De Danske 
Sukkerfabrikker i 1965 og sidenhen under andre navne som Dow Danmark og DSS 
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Separation Systems efter forskellige virksomhedsopkøb. I 2002 blev DSS overtaget af den 
svenske industrikoncern Alfa Laval, som gav virksomheden sit nuværende navn, Alfa Laval 
Nakskov A/S. 
 

 
For yderligere oplysninger, kontakt venligst: 
 
Stine Grønnemose 
Managing Director 
Alfa Laval Nakskov A/S 
Mobil: +45 28 95 44 07 
E-mail: stine.gronnemose@alfalaval.com 
 
Maria Stalarm 
Head of Marketing & Communication 
Alfa Laval Nordic A/S 
Mobil: +45 28 44 86 58 
E-mail: maria.stalarm@alfalaval.com  
 
Presseservice; herunder foto, tekst, kontakt m.v.: 
Publicity, Trine Kristensen 
Mobil: +45 29 80 40 21 
E-mail: trine@publicity.dk 
 
 
Om Alfa Laval 
 
Alfa Laval driver forretning inden for energi-, marine, føde- og drikkevare- såvel som 
spildevandsindustrien, og vi tilbyder vores ekspertise, produkter og service til et bredt udvalg 
af industrier i omkring 100 lande. Vi stræber efter at optimere processer, skabe ansvarlig 
vækst og drive udviklingen fremad – og vi er altid parate til at gøre en ekstra indsats for at 
hjælpe vores kunder med at nå såvel deres forretningsmål som deres bæredygtighedsmål. 
 
Alfa Lavals innovative teknologier gør det muligt at rense, forædle og genanvende materialer, 
hvilket fremmer en mere ansvarlig brug af naturressourcerne. De bidrager til at sikre bedre 
energieffektivitet og genvinding af overskudsvarme, bedre spildevandsbehandling og færre 
udledninger. På den måde skaber Alfa Laval ikke alene øget succes for vores kunder, men 
også for det enkelte menneske og for planten. Og gør verden til et bedre sted, hver eneste 
dag. Det handler om Advancing better™. 
 
Alfa Laval har 17.900 medarbejdere. Den årlige omsætning i 2021 var SEK 40,9 mia. (ca. 
EUR 4 mia.). Selskabet er noteret på Nasdaq OMX. 
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