Nyt liv i gamle klude i Vivild
Molte & Far har overtaget kendt entreprenørfirma i Vivild og
kan klare alle slags opgaver
Af Martin Schultz
Generationsskifter kan ske på mange måder og godt er det, når den erfarne arbejdskraft kan bruges.
I Vivild skilter entreprenørfirmaet Molte & Far direkte med kombinationen mellem ungdommelig
virkelyst og erfaren problemløsning, når 28-årige Anders Moltesen fra Tustrup lader farmand
Johannes Moltesen gå fremtiden i møde med et spændende virksomhedsprojekt.
Anders Moltesens entreprenørfirma Molte & Far overtog i foråret virksomheden Kr. Madsen, som
gennem en menneskealder har bygget, støbt beton og gravet med udgangspunkt i Vivild. Molte &
Far overtog maskinerne 1. april, og 1. maj overgik også bygningen og materialepladsen på CM.
Rasmussensvej i Vivild til det unge Tustrup-firma. I de nyerhvervede bygninger er der både
betonafdeling samt smede-og tømrerværksted, kontor og alle personalefaciliteter
”Kr. Madsen var kendt i lokalsamfundet som et multibyggefirma, som både kunne bygge stalde,
boliger og andre industribygninger, løse betonarbejder, lægge fjernvarme og andre
entreprenøropgaver. Vi fortsætter med at løse alle disse opgaver, og lægger desuden kloakdelen
oveni,” siger Anders Moltesen, som har været i entreprenørbranchen siden 1998 og er uddannet
bredt indenfor branchen.

Alsidig maskinpark og udstyr
Molte & Far er klar til at gå løs på opgaverne med flere kasse- og ladbiler samt egen lastbil med
container hejs til at flytte maskiner med.
”Der er også rendegraver med mikrofyn gravecomputer, minigravere i flere størrelser, minilæsser
og minidumper,” fortæller den unge entreprenør, Anders Moltesen.
Derudover har firmaet alt det nødvendige i laserudstyr, stampere og komprimeringsgrej.
Betonskæring- og diamantboringsudstyr og som noget nyt er der også investeret i kloakinspektionstv og kabelsøgningsmateriel.

Hele firmaet foran hovedkvarteret i Vivild.

Alle slags opgaver
Molte & Far løser selv alle opgaver op til sokkelhøjde, og supplerer med bygningsopgaver,
bygningsrenovering og belægning.
En særlig niche er små decentrale anlæg til rensning af spildevand, som Anders Moltesen forventer
bliver et stort indsatsområde i de kommende år.
”Vi har specialiseret os indenfor etablering af hensigtsmæssige rensningsanlæg på ejendomme eller
klynger af ejendomme i det åbne land,” fortæller Anders Moltesen om alternativet til de
traditionelle rensningsanlæg.

Billig og miljøvenligt
Molte & Far forventer at der bliver bud efter de miljøvenlige rensningsanlæg i fremtiden.
”Vi forventer, at de kommunale myndigheder indenfor en overskuelig fremtid vil etablere
Beplantede-Filteranlæg i de mindre landsbysamfund. Det er meget bekosteligt og CO2 problematisk

at pumpe rundt med spildevandet, og derved beholder vi også vandet lokalt hvor det kommer fra.”
siger Anders Moltesen.
De to Djurslandskommuner har netop etableret en ny spildevandsledning fra Nimtofte til Fornæs.

Bæredygtig rensning
Molte & Far kan lave forskellige anlæg til bæredygtig rensning af spildevand.
”Der er som udgangspunkt fire typer af anlæg: nedsivningsanlæg, pilerensningsanlæg, beplantede
filteranlæg og minirensanlæg,” siger Anders Moltesen.
”Vi anbefaler det beplantede filteranlæg, som er en krydsning mellem et rodzoneanlæg og et
sandfilteranlæg. Det er både billigt i etablering og i drift.”
Miljøteknologien leveres af Kilian Waters ApS.

Sådan ser et beplantet filteranlæg på ejendom ved Fjerupgårde.
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