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Sammen med alle 
mulige fagfolk 
undersøger 
autogenbruget, hvor 
meget af en bil det 
giver mening at  
bruge igen

AF TURIT SKOVBORG
ts@skivefolkeblad.dk

MILJØ De er i forvejen vant til at 
pille reserverdele af  skrottede biler, 

så de kan bruges igen på andre biler, 
men hos Salling Autogenbrug vil de 
gerne køre længere ud ad den vej. 
Derfor er virksomheden involveret 
i fire forskellige projekter, der alle 
handler om at være grønnere, og 
det var baggrunden for, at firmaet 
torsdag holdt en workshop på sin 
fremtidige firmaadresse på Herning-
vej i Skive med forskellige fagfolk, 
der har forstand på blandt andet 
grønne forretningsmodeller og gen-
anvendelse af  forskellige materialer.

På workshoppen var der tre for-
skellige biler inde på værkstedet. En 
af  dem var på forhånd skilt helt ad 
ned til mindste skrue og skumgum-
miplade. Den anden var skilt ad, så 
al indmad var pillet ud, men i større 
dele. Eksempelvis var bagædet ta-
get ud i hel udgave, og på samme 
vise kunne man finde det meste af  
et instrumentbræt blandt delene. En 

tredje bil var slet ikke skilt ad, men 
blev det på dagen af  Salling Auto-
genbrugs folk, mens nogle af  fagfol-
kene kiggede dem over skulderen for 
at følge processen.

En af  dem var miljøkonsulent 
Tomas Sander Poulsen fra rådgiv-
ningsfirmaet Provice. Han ser på de 
materialer, som mekanikeren får fri-
gjort, hvordan han får dem frigjort, 
og hvor lang tid det tager.

- Verden kommer til at mangle 
flere og flere ressourcer. Derfor vil vi 
gerne se, hvad der er af  ressourcer, 
vi kan upcycle i sådan en bil. Det her 
er en opdagelsesrejse, vi er på, og vi 
ved ikke, hvor vi kommer hen, siger 
Tomas Sander Poulsen.

Mange dyre arbejdstimer
Han fortæller, at cirka 30 procent af  
en bil bare ender som decideret affald, 
der normalt ikke kan genanvendes.

- Men hvis vi kan taget noget af  
det ud - for eksempel plastik og få 
nogle penge for det og måske også 
få mere for det resterende skrot, fordi 
det bliver renere, så kan det jo betale 
sig, siger han.

Skal man pille bilen fra hinanden 
til mange enkelte dele, kræver det 
dog også, at der er penge i at sælge 
det, for det kræver meget arbejdstid, 
og arbejdstid er forholdsvis dyrt i 
Danmark.

- Det tager 20 arbejdstimer at skil-
le en bil helt ad, og det er alligevel 
meget, hvis du ganger det med 200 
kroner i timen, siger han.

Derfor er en af  Tomas Sander 
Poulsens opgaver at finde ud af, om 
det er økonomisk holdbart at skille 
bilen ad materiale for materiale for 
at sælge det videre til nogle, der kan 
bruge det igen. 

En bil indeholder et væld af  for-

skellige materialer ud over de vitale 
dele i forskellige metaller. Skum, 
tekstiler, sprængstof  til airbags, 
plastik. Ja, selv den lim, der sidder 
mellem de to glasflader i forruden 
kan bruges igen.

- Det er en magastærk lim, men 
indtil videre er det kun aktører i ud-
landet, der udvinder den, fortæller 
Lise Korsgaard, der er medejer af  
Salling Autogenbrug sammen med 
sine to brødre Lasse og Mads Haubo.

Hun håber, at virksomheden ved 
at være en del af  de forskellige grøn-
ne forsknings- og EU-projekter kan 
være med til at udvikle nogle forret-
ningsmodeller, som autogenbrugs-
branchen ikke kender i forvejen.

- Der er rigtig meget at hente, for 
når man kigger på skrotbunkerne, 
så må der ligge meget, der kan bru-
ges igen, siger hun.

Og ofte rækker det lang ud over 

Salling  
Autogenbrug 
er taget 
på en grøn 
opdagelsesrejse

 | Morten fra Salling Autogenbrug viser Tomas Sander Poulsen, hvordan de 
skiller bilerne ad. Hvor lang tid det tager og hvordan flowet er, hvis man skal 
ribbe bilerne for alle dele.  FOTO: STEEN DON

 | En af bilerne er blevet ribbet for al indmad, der er taget ud i hel tilstand, så 
man kan se, om det er den bedste måde at genbruge så meget som muligt fra 
en bil på. Her er medejer Lise Korsgaard ved at undersøge, hvad der er under 
sådan et bilsæde, som kan bruges en gang til.  FOTO: STEEN DON
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FIRE PROJEKTER
Salling Autogenbrug deltager i fire projekter, der alle har en grøn 
profil.

Projektet ECSMV

“Energieffektivitet og CO2-besparelser i virksomheder i Region 
Midtjylland” – forkortet ECSMV – er et projekt, som har sigte på at 
øge energieffektiviteten og reducere CO2-udledningen blandt små 
og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland.

Deltagende virksomheder kan få tilskud til rådgivning i at udvikle 
en forretningsmodel, der peger mod energi- og materialebesparel-
ser og for CO2-reduktion i virksomheden og i dens værdikæder.

Hvis virksomheden udvikler en grøn forretningsmodel er der mulig-
hed for tilskud til at føre den ud i livet.

Projektet Grøn cirkulær omstilling - GCO

Grøn Cirkulær Omstilling er et nationalt projekt finansieret af EU 
som bredt og på tværs af industrier udvikler og implementerer 
grønne og cirkulære forretningsmodeller i danske små og mellem-
store virksomheder.

Projektet skal hjælpe over 450 virksomheder med at udvikle deres 
forretning i en mere bæredygtig og cirkulær retning. Det kan enten 
foregå gennem individuel rådgivning, kollektive forløb eller korte 
intensive forløb. 

Greenbizz - et forskningsprojekt på tværs af landene Norge, Sverige 
og Danmark

Formålet er at hjælpe startups, og små og mellemstore virksomhe-
der med at mindske virksomhedens totale energiforbrug med 10-15 
procent, omlægge til mere vedvarende energi (Grøn energi) for 
10-15 procent af det samlede energi forbrug og dermed nedbringe 
CO2-udledningen. Det skal ske ved at udvikle grønne forretnings-
modeller og værktøjer til grøn forretningsudvikling og måling. 

Green Innovation Week 2021 - et lokalt innovationsprojekt

Green Innovation Week skal i 2021 understøtte elever og stude-
rende fra ungdoms- og videregående uddannelser i at udvikle 
løsningsforslag til lokale virksomheder og organisationers Green 
Challenges i et innovationsforløb på egen uddannelsesinstitution - i 
samarbejde med lokale virksomheder.

Green Challenges kan tage udgangspunkt i en eller flere af FN’s 
17 verdensmål og være indenfor b.la. energi, cirkulær økonomi, 
teknologi, data, forretningsudvikling, distribution, adfærd, forbrug, 
genbrug, genanvendelse, upcycling, design, livsstil, byggeri, biodi-
versitet, landbrug, byudvikling, sundhed og trivsel mv.

hendes og brødrenes fantasi, hvad 
man kan bruge de mange bildele til. 
For eksempel er der blevet bygget en 
ridebane op af  bilsæder. De var gode 
til hestene, fordi de var affjedrende 
og hesten bedre kunne holde varmen 
på sådan en bane.

- Men sådan noget finder du jo 
ikke på, hvis du ikke ved noget om 
heste, siger Lise Korsgaard.

Salling Autogenbrug leverer alle-
rede bildele uden for autobranchen. 
Der er nemlig flere, der efterspørger 
brugte sikkerhedsseler til tasker og 
til produktionen af  de tunge sound-
boxe, som især de unge gerne tager 
på ryggen, når de skal ud i byen og 
holde en fest.

- Der sælger vi alt det, vi har, siger 
Lise Korsgaard.
Det er netop her den mulige forret-
ningsmodel er gemt. At hvis nogen 
kan bruge en bestemt del fra en bil, 

så kan autogenbrugsbranchen nær-
mest skaffe alt det, det skal være af  
den del, og så kan der pludselig blive 
tale om en god forretning. 

Grøn og socialøkonomisk
Lise Korsgaard lufter, at en mulig 
forretningsmodel, når der skal rib-
bes biler for brugbare del, måske 
også kan indeholde et socialøko-
nomisk aspekt, fordi det åbner for, 
at man kan beskæftige nogle af  de 
mennesker, der er på kanten af  ar-
bejdsmarkedet.

Når Salling Autogenbrug går ind i 
disse grønne projekter, så er det ikke 
nødvendigvis, fordi det skæpper 
godt på den økonomiske bundlinje. 
For der er også andre bundlinjer. For 
eksempel i CO2-regnskabet, hvor en 
virksomhed kan brande sig på at 
have stort overskud på bundlinjen.

- Det her er ikke filantropi. Vi gør 

det, fordi vi mener, der kan være en 
forretning i det. Vi vil gerne se ud 
i fremtiden, og vi vil gerne være et 
autogenbrug, der også er her om 30 
år, siger Lise Korsgaard.

I næste uge skal Salling Auto-
genbrug have besøg af  elever fra 
Krabbesholm Højskole, der skal se 
på, hvad man kan bruge det stærke 
materiale, en airbag er lavet af, til. 
Det er en del af  det lokale projekt 
Green Innovation Week, der også 
indbefatter elever fra Skive College 
senere på året. Og efter sommerfe-
rien er Salling Autogenbrug klar til 
en workshop mere, hvor det i høj 
grad er designere, der skal være 
med til at kigge på, hvordan de for-
skellige materialer kan bruges igen, 
når de er færdige med at være en 
skyggeklap for solen, et bagsæde, 
en hattehylde eller tekstilbunden i 
en bil.

 | Det er en tidskrævende proces at skille en bil helt ad. Derfor skal det kunne 
betale sig.  FOTO: STEEN DON


