
Halve løsninger er aldrig et 
tema hos PA Savværk A/S

Da PA Savværk A/S gik ind i Lifestyle & 
Design Cluster-projektet Øget vækst gennem 
cirkulære forretningsmodeller i SMV’er (CØ 
SMV) var hensigten at få virksomheden og 
bæredygtighed til at gå hånd i hånd.
Halve løsninger har aldrig været noget for 
virksomheden, sådan har det været i 135 år 
siden stiftelsen i 1885, og PA Savværk A/S 
har også i arbejdet med cirkulær økonomi og 
bæredygtighed en kompromisløs tilgang, hvor 
ordentlighed og kvalitet spiller de bærende 
hovedroller.

Hos det gamle familieejede savværk og søstervirksom-
heden Wiking Gulve A/S handler bæredygtighed nemlig 
ikke kun om produkter – det handler også om medarbej-
dere, el, diesel, leverandører samt alle andre og alt andet i 
værdikæden.
Med en Cradle to Cradle-certificering kan PA Savværk A/S 
nu dokumentere, at virksomhedens produkter er i top-5 
ligaen for bæredygtige gulve, og den internationalt aner-
kendte certificering giver fordele på eksportmarkedet og 
hos arkitekter på certificerede byggerier, men ambition-
erne stopper langt fra der.

CØ SMV
”Øget Vækst gennem Cirkulære Forretningsmodel-
ler i SMV’er” (CØ SMV) er et treårigt projekt, som 
har til formål at give den deltagende virksomhed:

Mulighed for at fremtidssikre virksomheden ved 
at udnytte energi og ressourcer mere effektivt og 
gøre dens produkt grønnere
Indsigt i
Cirkulær økonomi og det forretningsmæssige 
potentiale, der ligger i at udvikle virksomheden i 
retning af en cirkulær forretningsmodel
En STRATEGI for en mere effektiv anvendelse af 
energi og ressourcer og en PLAN for udvikling af et 
cirkulært forretningsspor, udarbejdet af en fagkyn-
dig konsulent og betalt af projektet
Mulighed for tilskud til INVESTERINGER, som er 
nødvendige for at realisere et skifte til en cirkulær 
forretningsmodel i virksomheden

Projektet er finansieret af EU’s Regionalfondsmidler 
og er en del af regeringens strategi for cirkulær 
økonomi (CØ) i Danmark og skal tilskynde virk-
somheder til at se på deres ressourceanvendelse og 
give dem indsigt i cirkulær tænkning og de forret-
ningsmæssige potentialer, der ligger i CØ. Det er 
målet, at de deltagende virksomheder i samarbejde 
med en fag- og branchekyndig konsulent udarbejder 
en grøn forretningsmodel og en plan for, hvordan 
den skal realiseres.



“”Der er de første 120 ben-
spænd på vejen, men det her 
er ikke et projekt, som bare 
ryger i skuffen”

Kim Axelsen, direktør og medejer, 
PA Savværk A/S

Udarbejdelsen af en bæredygtig forretningsmodel for 
både PA Savværk A/S og Wiking Gulve A/S er i fuld 
gang, og ambitionen er at stå med en PLATIN-certi-
ficering i 2029.
- Vi havde for eksempel ikke behøvet at gå 100 pro-
cent på vedvarende energi for at blive certificeret i 
første omgang, fortæller direktør og medejer Kim 
Axelsen, som dog ikke overvejede andet end 100 
procent vedvarende energi – hvilket PA Savværk A/S 
overgik til ved indgangen til 2020.
- Vi er overbevist om, at cirkulær økonomi er vejen 
frem, og vi ønsker at bidrage til den dagsorden, slår 
han fast.

Ét af de steder, hvor virksomheden adskiller sig mar-
kant, er med en unik take back-ordning.
Her bliver brugte plankegulve forvandlet til flotte, 
nye lamelgulve, og udslidte lamelgulve bliver til strøer, 
der bærer nye plankegulve.
- Med det lukkede kredsløb kommer vi til at gøre en 
stor forskel, forudser Kim Axelsen.
Allerede efter to års drift forventer PA Savværk A/S 
med take back-ordningen at kunne erstatte 30 tons 
nyt træ med brugt – et forsigtigt skøn viser, at det 
svarer til en årlig besparelse i omegnen af 7000 tons 
CO2 ækvivalenter.

De miljømæssige gevinster ved take back og certifi-
cering er synlige for alle, men på den korte bane er 
de økonomiske gevinster til at overse.
- Til gengæld får vi masser af læring, og på lang sigt 
skal det gerne give overskud. Det her bidrager til at 
løse et globalt problem, og jeg er overbevist om, at 
der er kunder til det, siger Kim Axelsen.
Han vil sammen med resten af medarbejderne gøre 
alt for, at kendskabet til Cradle to Cradle-certifi-
ceringen spredes, for kravet om bæredygtighed fra 
kunderne stiger kun fra nu af – og derfor bliver det 
vigtigt for virksomheder at kunne dokumentere 
bæredygtighed i fremtiden.

Take back-ordningen ønskes udbredt endnu mere, og 
der arbejdes også med, at virksomheden i fremtiden 
kan tilbagetage brugte gulve af andre fabrikater.
De næste skridt er allerede taget – blandt andet ar-
bejdes der videre med materialer, der kigges på af-
faldssortering, og ifølge marketingansvarlig Pernille 
Jacobsen er dialogen med en lang række leverandører 
igangsat med blikket stift rettet mod bæredygtighed.

- Vi udvikler os løbende på mange områder, og det 
gør vi blandt andet for at leve op til certificeringens 
opdateringer af retningslinjer, men vi gør det også, 
fordi vi tager bæredygtighed seriøst. Vi hopper aldrig 
over det lave gærde – heller ikke i dette tilfælde, som 
hun siger.

Dermed fortsætter det ambitiøse arbejde med 
at videreudvikle og realisere virksomhedens nye 
cirkulære forretningsmodel med take back og genan-
vendelse, og det sker i tæt samarbejde med søster-
virksomheden Wiking Gulve A/S.
For PA Savværk A/S har Projekt CØ SMV været gavn-
ligt i forhold til en bedre struktur af virksomhedens 
arbejdsgange, den interne kommunikation er styrket, 
og kendskabet til virksomhedens materialer er øget, 
således det er muligt at optimere fremadrettet.
- Lav en konkret handlingsplan, som følges nøje af alle 
medarbejdere – det hjalp os godt igennem projektet, 
siger Kim Axelsen.


