
Kort casebeskrivelse 
Virksomhedens navn, branche og 
antal ansatte 

PA Savværk, Træbranchen, ca. 50 ansatte.  

Motivation for deltagelse i CØ SMV Kort om jeres oprindelige grund til at deltage i projektet: 

Vores motivation for dette projekt var at få vores virksomhed og 
bæredygtighed til at gå hånd i hånd. Ved at blive certificeret og 
få et kommercielt aftryk. Så vi kan styrke vores image og øge 
salget for vores massive plankegulve. Vi er overbevist om, at 
cirkulær økonomi er vejen frem og vil gerne bidrage til den 
dagsorden. 

Hovedresultater af ressourceanalyse Hvad kendetegner forbruget / udledningen af ressourcer fra 
jeres virksomhed og den værdikæde, som I indgår i?: 

Vores plankegulve i massivt træ har lang holdbarhed og kan 
nemt skilles ad og genbruges enten hele eller skåret i nye 
længder, og til sidst kan materialerne gå tilbage i det biologiske 
kredsløb. Træet kommer primært fra skandinaviske skove, og 
det meste er FCS-certificeret, hvilket sikrer, at ressourcen 
fornyes. 

Hovedpunkter i jeres plan for 
udvikling af en cirkulær 
forretningsmodel / et cirkulært 
forretningsspor 

Beskriv 

a) de mål I har sat jer i forhold til ændringer i jeres (interne) 
produktion, jeres værdikæde og / eller jeres forretningsmodel: 

Vi vil tilbyde take-back og genbrug/genanvendelse af 
plankegulve, hvor træet kan anvendes til fremstilling af 
lamelgulve hos Wiking Gulve A/S. Tilbagetagne Wiking Gulve vil 
omvendt kunne genanvendes til strø- konstruktionen til nye PA 
plankegulve.  

Partnerskabet med Wiking Gulve vil også betyde tættere 
samarbejde om optimering af materialer gennem påvirkning af 
fælles leverandører. PA og Wiking vil generelt kunne støtte 
hinanden i at realisere de nye bæredygtighedsstrategier, som er 
forankret i Cradle to Cradle certificeringen.  

b) de ændringer / reduktioner i CO2-udledning, energiforbrug 
og materialeforbrug, som I forventer, at jeres plan fører med 
sig: 

Vi har forsigtigt estimeret en materialebesparelse på ca. 30 tons 
efter 2 års drift, hvilket svarer til svare til en årlig besparelse på 
ca. 3,665 ton CO2-ækv. Denne mængde vil stige, når take-back 



ordningen bliver mere udbredt, og vi også begynder at 
tilbagetage brugte gulve af andre fabrikater.  

Som led i Cradle to Cradle certificeringen er vi pr. 1. januar 2020 
overgået til 100% vedvarende energi.  

Jeres vigtigste næste step Reflekter og beskriv 

a) hvad jeres næste skridt skal være for at blive en (mere) 
cirkulær økonomisk virksomhed 

I forbindelse med arbejdet med vores CØ SMV projekt, og at vi 
nu har færdiggjort en Cradle to Cradle certificering, så er der 
lavet en målrettet handlingsplan for de næste 2 år, hvor vi i 
virksomheden arbejder for at blive bedre og opnå endnu højere 
certificeringsniveau til vores re-certificering i 2022.  

Vi skal bl.a. videreudvikle og realisere vores nye cirkulære 
forretningsmodel med take-back og genanvendelse i 
samarbejde med vores søstervirksomhed Wiking Gulve. 

b) jeres forventninger til udviklingen i jeres salg, kundegrundlag 
og rentabilitet, som følge af at I bliver mere cirkulære: 

Med en Cradle to Cradle certificering forventer vi at kunne 
ramme flere bygherrer, der ønsker at bygge certificeret og med 
fokus på bæredygtighed. Vi forventer også at ramme en bredere 
målgruppe, der har fokus på bæredygtighed og den cirkulære 
økonomi.  

Det vigtigste budskab Skriv kort og markant om 

a) de vigtigste indsigter / den vigtigste nye viden I har fået 
gennem arbejdet i projektet: 

Igennem projektet har vi fået en bedre struktur på vores 
arbejdsgange i virksomheden. Vi har igennem mange år, gjort 
rigtig mange at de arbejdsgange, der skal til en Cradle to Cradle 
certificering, men nu har vi også fået beskrevet det, samt 
kommunikeret bedre ud internt i virksomheden. Vi har desuden 
fået større viden om de materialer, vi bruger, så vi kan optimere 
dem fremadrettet. 

b) jeres bedste råd til andre SMV’er, som overvejer at 
begynde deres grønne / cirkulære omstilling: 

For at opnå det bedste resultat, råder vi til, at deres laves en 
konkret handlingsplan, som følges nøje af alle medarbejdere. 
Det hjalp os godt igennem projektet.  

  


