
 

Kort casebeskrivelse 
Virksomhedens navn, branche og antal 
ansatte 

Vest Jysk Træemballage Aps 

Branche: Palleproduktion 

Antal ansatte: 30 

Motivation for deltagelse i CØ SMV Vi er medlem Netværk for Cirkulær Økonomi i Business 
Region MidtVest og er her igennem blevet opmærksom på 
muligheden for at få hjælp fra en konsulent til at gøre os 
mere cirkulære, som vi tror er vigtig for vores fremtid og som 
vi samtidig ser som et nyt forretningsområde.  

Hovedresultater af ressourceanalyse Vores industri har generelt et relativt lavt CO2 aftryk da træ 
har et lavt CO2 aftryk. Besparelsen på CO2 ved den nye 
forretningsmodel vil primært stamme fra besparelser på 
procesenergi i forbindelse med produktion af nye paller, som 
erstattes af genbrugspaller.  

Den nye forretningsmodel resulterer i lidt mere kørsel. Når 
der er taget højde for det, er vores forventede CO2 

besparelse ved den nye grønne forretningsmodel 892 ton 
CO2 ækvivalent og 96 ton FE-ækvivalent. 

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

VJTE’s mål er at udvikle og implementere en app, der gør det 
nemt at indsamle paller, der ellers vil blive sendt til 
forbrænding.  

VJTE forvente i 2020 at kunne genbruge/ genanvende 50% af 
de paller i DK og 10%  af de paller i Sverige, der ellers sendes 
til forbrænding.  

Ved opstart af produktion af palleklodser, vil VJTE aftage op 
til 1000 ton affaldstræ fra kommuner, der før blev sendt til 
forbrænding, til genanvendelse. Paller af genanvendt træ 
erstattet paller af nytræ.  

Jeres vigtigste næste step Det næste skrift for VJTE færdig udviklingen af app’en til 
indsamling af paller. Herefter skal den implementeres i 
Danmark og Sverige.  

På sigt skal vi investerer i en produktionsfacilitet til 
produktion af palleklodser baseret på det resttræ, der ikke 
kan genanvendes til paller.  

Vi har desuden igangsat et arbejde med på sigt at blive 
ISO14001 certificerede. 



 

Vi oplever allerede at indsamlingen af paller er en god 
indgang til salg af vores øvrige palleprodukter og det på den 
måde øger vores omsætning.  

Det vigtigste budskab Der er mange flere paller som ikke bliver genbrugt, men 
brændt og sendt til affald end vi troede, selvom vi vidste der 
var mange. 

Det har også givet os flere ny kunder og været med til at øge 
genanvendelsen hos mange af vores bestående kunder. 

Se efter muligheder med åbne øjne for der er rigtig mange 
muligheder som ligger lige for. 

Og brug tanken at de små kartofler også kan fylde gryden 
bare der er nok af dem. 😊😊 
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