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Man passerer Skive og tror, verden ikke ræk-
ker længere. Himmelen er høj, horisonten 
vid, og markerne strækker sig uendeligt. 

Men selvfølgelig rækker verden længere, og by for 
by nærmer man sig Lindum. Her peger et skilt ved 
en velholdt grusvej ind til Salling Autogenbrug og 
Hella Service Partner. En række salgsbiler – de fleste 
genopbyggede – står linet op på græsset, og måske 
aner man, at her også er et autogenbrug.
 Lasse Haubo tager imod.
 »Mine forældre købte stedet her som et fritids-
landbrug, mens min far i øvrigt arbejdede som me-
kaniker i Jebjerg nogle kilometer herfra. Han be-

GENBRUG 
I FLERE 
DIMENSIONER

PORTRÆT · Salling Autogenbrug både ophugger, reparerer, 
genopbygger og sælger biler. Og så er plæneklippere og 
havefræsere såmænd også velkomne. Et portræt af Lasse Haubo, 
hidtidig formand for Bilgenbrug Danmark.

AF ADAM PADE

gyndte med ophug som fritidsbeskæftigelse, men 
det blev til mere og mere, og efter at have været 
alene en del år ansatte han sin første medarbejder. 
Jeg selv gik her jo altid. Efter min studentereksa-
men følte jeg mig virkelig skoletræt og syntes, det 
var nemmere at gå herhjemme og kom på fuld tid i 
ophugget. Det var i 2002.«

MULIGHED FOR UDVIDELSE
Lasse Haubo (35) viser rundt i bygningerne, der 
rummer reservedelslager, miljøbehandling, auto-
værksted og administration. Fra lokalerne er her 
udsigt til så godt som snorlige rækker af skrotbiler 

Salling Autogenbrug udfører 
autogenbrug, genopbygger 
biler og driver serviceværk-
sted.
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og en tæt, værnende bevoksning i områdets udkant. 
Alt i alt 20.000 kvadratmeter omfatter matriklen – 
med mulighed for udvidelse; naboen er landmand 
og til at snakke med.
 I 2009 købte Lasse og hans bror, Mads (27), sig 
ind i virksomheden som led i et generationsskifte 
med deres far, Peter; et generationsskifte, der var 
tilendebragt i 2012. Forældrene flyttede til naboby-
en Junget, hvor de i dag driver en campingplads på 
fuld tid.
 Mads er udlært mekaniker, og det var ham, der 
opstartede værkstedsdelen. I dag beskæftiger Sal-
ling Autogenbrug og værkstedet tilsammen 11 med-
arbejdere, herunder Lasses søn, Marius (8), der har 
fået sit eget mandskabskort ligesom de øvrige. Af 
reservedele sælges både brugte og nye. Da vi nu er 
på landet, går værkstedet heller ikke af vejen for lige 
at kigge på en havefræser eller plæneklipper. På lan-
det hjælper man hinanden.

SKARPE PÅ DIAGNOSE
Værkstedet er især skarpt på diagnose og fejlfinding. 
En af mekanikerne – Kristian – er desuden udlært 
elektriker og har et godt tag på de dele – tilmed så 
har værkstedet oplevet at få indleveret en Chevrolet 
Spark, der var opgivet af mærkeværkstedet.
 Lyder navnet Lasse Haubo bekendt, så er grun-
den naturligvis, at han frem til fusionen af Bilgen-
brug Danmark og Dansk Autogenbrug i juni var Bil-
genbrug Danmarks formand. Det blev han valgt til i 
2014 efter at have siddet i bestyrelsen siden 2011.

FORENINGSMENNESKET
»Jeg har altid interesseret mig for organisationsar-
bejdet og ikke mindst lagerprogrammerne – og så 
er jeg nok lidt af et foreningsmenneske,« lyder det. 
Bag ”lagerprogrammerne” gemmer sig et ideligt en-
gagement i det, der i dag hedder NemDele (her sid-
der han i EDB-udvalget), og undervejs i samtalen ly-
der igen og igen ønsket om et tættere samarbejde 
– ja, gerne en form for fusion – mellem NemDele og 
AD; den anden store handelsportal: »Der ville være 
endnu flere penge at spare her end alene at lægge 
foreningerne sammen,« understreger Lasse Haubo, 
der særlig peger på grænsefladerne til forsikrings-
selskaberne som grunden. Han håber, at fusionen 
af BGD og DAG nu vil resultere i, at arbejdet med 
kvalitet og reklamationshåndtering kan samles i det 
nye DAG. Det fører ham også frem til at foreslå, at 
adgang til portalerne bliver betinget af et medlem-
skab af DAG.
 Han så også gerne, at der etableredes en fælles 
webshop, særlig til brug for taksatorerne.
 »Men dels kræver det adgang til OE-numre, dels 
indførelse af priser, et billede og en grundig beskri-
velse. Særlig på det sidste felt må vi nok blive bedre 
til at kigge indad,« noterer Lasse Haubo. I NemDele 
er man så småt i gang.

Handelsportalerne har 
et vigtigt medansvar, 

når det gælder om 
at udvikle branchens 

marked, mener 
Lasse Haubo, Salling 

Autogenbrug.



22   AUTOBRANCHEN  •  04  2017

 »Og vi kan jo se, at kunderne gerne vil bruge en 
webshop,« tilføjer han.
 Bag foreningsmennesket gemmer sig blandt an-
dre hvervet som holdleder i Fursund IF, ligesom 
han i øvrigt virker som skydeinstruktør og selv dyr-
ker fodbold, håndbold og badminton – foruden jag-
ten, naturligvis, i Sverige og herhjemme.

PRIORITERINGERNE
Hans væsentligste prioritering som formand for 
BGD har været optimeringen af BGD’s samarbejds- 
og leverandøraftaler og en modernisering af for-
eningens vedtægter. Og på ønskeseddelen har be-
stemt også stået den foreningsfusion, der blev en 
realitet i forsommeren.
 Ikke desto mindre har arbejdet i BGD været væ-
sentlig præget af den brugtmomssag, som Sjelle 
Autogenbrug rejste over for Skatteministeriet, li-
gesom BGD har arbejdet ihærdigt for at afværge 
moms på miljøbehandling af biler; en sag, der lige 
nu får lov at vige for brugtmomssagen. Ligesom i 
DAG har BGD været aktiv i slaget om reparations-
grænsen, og ligesom i DAG har det været opfattel-
sen, at påbuddet om kun at gøre skader op med nye 
dele, næsten er vigtigere at få ændret på end selve 
reparationsgrænsen.
 Salling Autogenbrug har valgt ikke at specialisere 
sig i bestemte bilmærker eller årgange – det forud-
sætter nogle målrettede investeringer – men Las-
se Haubo nærer stor forståelse for, at det kan være 
løsningen for nogle; ja faktisk har han selv overve-
jet det. Til gengæld er genopbygning af biler blevet 
en god sideaktivitet for Salling Autogenbrug. Det er 

Autogenbrug på flere plan: Som 
gode brugte reservedele og som 
hele biler.
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NY LIFT TIL
VÆRKSTEDET
Udnyt din arbejdstid bedst muligt med det 
bedste udstyr til en fornuftig pris. Vores 
konsulenter giver dig professionel rådgiv-
ning, når værkstedet skal indrettes, eller 
når du har brug for nyt udstyr. 

Ring til Hans Hansen på T: 51 35 65 48 eller 
Jan Gade på T: 21 60 21 82 og få en samtale 
om dine ønsker og muligheder.

SV 30 - 3 tons lav sakselift 

produceret i Italien

NU 18.900 kr.
PRIS EKSKL. MOMS

særlig de helt små biler, det kan betale sig at bygge 
op igen, fordi de er billige at gen-indregistrere, og 
så er det en kær udfordring at vurdere, om en gen-
opbygning kan betale sig, og ikke mindst at sælge 
den færdige bil. Kunder til bilerne får naturligvis at 
vide, at bilerne er genopbyggede, men det anfægter 
ikke. Genopbygningsdelen har den oplagte fordel, 
at værkstedet i vidt omfang er selvforsynende med 
reservedele.

PORTALERNES ANSVAR
Selv om reservedelslageret bærer præg af den pin-
ligste orden, erkender Lasse Haubo, at mængden af 
dele har det med at hobe sig op. Han hylder prin-
cippet om at lade delene sidde på bilerne og lægger 
i den forbindelse vægt på, at bilerne højst får lov at 
stå i fem år. Alligevel vokser mængden på hylderne 
også. »Og her bliver jævnligt smidt ud – når jeg ikke 
er tilstede,« lyder det lunt.
 Som eks-formand og medlem af det nye DAG’s be-
styrelse må du have nogle betragtninger om branchens 
fremtid?
 »Jeg tror og frygter, at vi bliver færre – at vi vil op-
leve en udvikling svarende til landbrugets. Men jeg 
ser også en mulighed for at styrke DAG’s medlems-
tal med virksomheder, der ligesom DAG’s medlem-

SALLING AUTOGENBRUG
Fjordvej i Lindum pr. Roslev

Ejes og drives af Lasse og Mads Haubo. Omfatter autogenbrug, 
autoværksted, bilsalg samt salg af nye og brugte reservedele. 
Tilknyttet Hella Service Partner.

Beskæftiger 11 medarbejdere

Tilsluttet: DAG

mer er miljøcertificerede og godkendte efter lov-
givningen,« siger Lasse Haubo, der også tror på, at 
dansk autogenbrug kan udvide sit marked.
 »Men her har lagerforeningerne det største an-
svar,« lyder det.              n


