
 

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende 

de udtjente biler 100 procent

For Halling Autoophug ApS har 

deltagelse i Region Midtjyllands 

projekt Rethink Business betydet, at 

virksomheden har fået den 

nødvendige håndsrækning til at 

realisere en ambitiøs forretningsidé 

om at genanvende de mange 

materialer i bilerne, så de ikke går til 

spilde. 

Om at få den gode ide 

Direktør Gert Koustrup er tredje generation i den 

familieejede virksomhed Halling Autoophug ApS, 

som er blandt de fem største i branchen i 

Danmark. Hele sit liv har han beskæftiget sig med 

biler, og da han for nogle år siden overtog 

ledelsen af virksomheden, lagde han stor vægt på 

at drive forretningen miljømæssigt korrekt. 

Derfor ærgrede det ham at se, hvor mange dele 

og materialer der blot blev blandet sammen og 

sendt på deponi, efter at de mest værdifulde dele 

var taget fra til genbrug. ”For at det kan blive 

rentabelt at skille biler fuldstændigt ad i 

genanvendelige materialer, skal man nedbringe 

arbejdstiden pr. bil væsentligt. I dag tager 

demontagen 8-10 timer, og så har vi endda kun 

taget nogle få værdifulde dele ud til 

reservedelssalg, inden resten sendes til skrotning 

hos jernhandleren”, fortæller Gert Koustrup.  

På en tur til Holland for et par år siden så Gert 

Koustrup et anlæg, hvor bilerne kunne 

demonteres på 3-4 timer, og det satte tankerne i 

gang. Hvor markedet for genbrugsdele til biler 

generelt er faldende i Danmark, oplever Halling 

Autoophug til gengæld en stigende efterspørgsel 

fra udlandet på genbrugsdele og materialer 

leveret i store partier. ”Derfor var jeg overbevist 

om, at der var et marked for alle de materialer, 

der er i en bil”, siger Gert Koustrup og fortsætter: 

”Men jeg havde brug for noget hjælp til at 

komme videre, hvis projektet skulle blive til 

noget, og derfor slog jeg til, da muligheden for at 

komme med i Rethink Business viste sig. Min 

forretningsidé handler i høj grad om 

ressourceeffektivitet, så det passede perfekt med 

tankerne om cirkulær økonomi”. 

Forretningsidéen går kort sagt ud på at nedbringe 

arbejdstiden til demontage af bilerne væsentligt 

og at sælge flere dele og materialer til 

genanvendelse, inden de rene bilskrog sendes 

videre til genbrug hos jernhandleren.  

 

Om at gå fra ide til afprøvning 

Udfordringerne for Halling Autoophug bestod 

bl.a. i at finde ud af, hvor mange forskellige 

materialer, der kan genanvendes, og hvem der er 

mulige aftagere og samarbejdspartnere.  

Projektet kræver udvikling af anlæg og 

hjælpeværktøjer, der skal effektivisere 

arbejdsgangene. Desuden skal der opføres nye 

produktions- og lagerhaller, hvilket kræver, at der 

indhentes forskellige tilladelser. Med så mange 

og omfangsrige nytiltag var det nødvendigt at 

udarbejde en forretningsplan og at kunne 

dokumentere en solid, attraktiv business case for 

potentielle investorer.  

”Det har været godt at få beskrevet 

forretningsmodellen i detaljer og gennemregnet 

business casen for forskellige scenarier, så vi føler 

os på sikker grund. Der er kommet struktur på 

projektet, og jeg har fået lagt en plan for 

implementeringen”, udtaler Gert Koustrup, som 



 

dog ikke kun har nøjedes med teoretiske 

beregninger. 

”For at være sikker på, at vi rent faktisk vil kunne 

demontere bilerne på så kort tid, som business 

casen forudsætter, har jeg sammen med et par 

medarbejdere prøvet at simulere de nye metoder 

og taget tid på at skille bilerne totalt ad. Og efter 

nogle forsøg og justeringer undervejs er vi nu helt 

overbeviste om, at det kan lade sig gøre”, 

beretter Gert Koustrup. 

Om at omstille forretningen til de nye koncepter  

Den nye forretningsmodel vil betyde, at langt 

større mængder reservedele og materialer skal 

håndteres og afsættes i et hurtigt og effektivt 

vareflow. Også det har Gert Koustrup tænkt over: 

”Vi skal have udviklet nye salgsmetoder, der skal 

gøre det nemt og attraktivt at handle med Halling 

Autoophug både for vores nuværende 

kundegrupper og for de nye udenlandske 

aftagere, som er interesseret i store partier. 

Metoderne skal sikre, at omsætningen er i orden, 

og at materialer og dele ikke ligger på lager for 

længe”.  

 

 

Om strategi, ledelse og medarbejdere  

På spørgsmålet om, hvordan den nye 

forretningsmodel vil påvirke organisationen, 

svarer direktør Gert Koustrup: ”Mekanikerne får 

nye arbejdsgange, og vi kommer til at ansætte 

flere folk både til værkstedet og på lageret. Da vi 

forventer flere nye kundetyper og mere eksport, 

regner vi med at oprette nye stillinger til sælgere, 

der skal vide noget om materialerne. Samtidig 

bliver det i en periode nødvendigt at køre den 

’gamle’ forretning parallelt, indtil de nye metoder 

er indkørt”, forklarer Gert Koustrup og 

konkluderer: ”Så der bliver nok at tage fat på, 

men heldigvis har jeg nogle gode, erfarne 

medarbejdere, der ikke er bange for at gå i lag 

med noget nyt, og som kan se meningen i at 

udnytte værdierne i bilerne bedre. Oveni får de 

så også bedre arbejdsforhold med de nye anlæg 

og  værktøjer”.  

I løbet af de kommende fem år forventes den nye 

forretningsmodel at skabe 10-12 nye jobs hos 

Halling Autoophug. Dertil kommer den 

afsmittende effekt på samarbejdspartnere, 

leverandører og ikke mindst aftagerne af nye og 

større mængder genanvendelige materialer.  

Om markedstørrelse, -adgang og brand  

Selvom Halling Autoophug allerede i dag lægger 

vægt på miljøet og bl.a. er miljøcertificeret, 

regner Gert Koustrup med, at den nye 

ressourceeffektive forretningsmodel vil give 

virksomheden et endnu bedre omdømme: 

”Autoophug opfattes i dag generelt som en lidt 

beskidt og gammeldags branche. Det indtryk 

håber jeg, at jeg med mine nye anlæg og en 

moderne, miljørigtig driftsform kan være med til 

at ændre på”. 

Gert Koustrup har i det hele taget store 

forventninger til fremtiden, og fortæller: ”Hvis 

den nye grønne forretningsmodel bliver en 

succes, kan det blive aktuelt at udvide med 

endnu et eller flere anlæg”.  

”Med smartere metoder til 

demontage vil vi kunne 

udsortere næsten 100 

procent af bilernes dele og 

materialer til genanvendelse. 

Det vil gavne miljøet og 

skabe større indtjening og 

flere arbejdspladser hos os”.  
Direktør Gert Koustrup, Halling Autoophug  

 

 

 

 

 
 



 

Om forretningsmæssige gevinster ved at arbejde 

med principperne i Rethink Business 

For Gert Koustrup har deltagelsen i Rethink 

Business først og fremmest betydet, at han har 

fået et større perspektiv på sit projekt. ”Vi bliver 

nødt til at udnytte de ressourcer, vi allerede har i 

omløb, meget bedre. Via sparringen med 

konsulenterne fra Rethink Business har jeg fået 

større kendskab til gevinsterne ved cirkulær 

økonomi og til, hvordan nye samarbejder 

indenfor og på tværs af branchen kan skaffe mig 

nye forretningsmuligheder”, oplyser Gert 

Koustrup og fortsætter: ”Helt konkret har 

konsulenterne kunnet pege på 

afsætningsmuligheder for materialerne, f.eks. til 

genanvendelse af de forskellige plasttyper, og vi 

har også talt konkret om at indgå samarbejde 

med bilproducenterne, så de kan bruge vores 

erfaringer i designarbejdet, så det bliver 

nemmere for os at demontere fremtidens biler.” 

Om miljømæssige gevinster ved at arbejde med 

principperne i Rethink Business 

Hos Halling Autoophug ligger andelen af dele og 

materialer til genanvendelse i dag på ca. 17 

procent, hvilket er højt for branchen, mens 

genanvendelesgraden kommer op på ca. 65 

procent, når jernhandleren har taget sin del. De 

resterende 35 procent ender i dag på deponi til 

skade for miljøet. Men når det nye projekt er 

gennemført, regner Halling Autoophug med at 

kunne adskille og sælge helt op til 75 procent af 

bilens bestanddele til genanvendelse, inden det 

rene skrog sendes videre til genbrug hos 

jernhandleren. Det betyder, at 95-100 procent af 

bilen i sidste ende reelt vil blive genanvendt. Så 

der er virkelig tale om et banebrydende projekt 

med store ressourcebesparelser og gevinster for 

miljøet. 

Om VRTs vejledning undervejs 

Gert Koustrup er ikke i tvivl om, at deltagelsen i 

Rethink Business har hjulpet med til, at han har 

fået konkretiseret sin forretningsidé. Derudover 

er han blevet klar til at gå i gang med den 

praktiske realisering af projektet langt hurtigere, 

end det ville have været tilfældet uden Rethink 

Business. 

  

”Jeg oplevede, at Rethink Business-konsulenterne 

med det samme kun se perspektiverne og 

muligheder i min idé, og de hjalp mig med at 

fastholde femdriften i projektet, selv når alt 

muligt andet krævede min opmærksomhed. Det 

var rart at få nogle engagerede 

sparringspartnere, som samtidig formåede at 

”Deltagelsen i Rethink 

Business har betydet, at 

jeg har fået den hjælpende 

hånd, der skulle til for at få 

konkretiseret og beskrevet 

min idé. Nu står jeg med 

en solid  business case og 

en køreplan for realisering 

af den nye 

forretningsmodel”  
Direktør Gert Koustrup, Halling Autoophug  



 

holde overblik de mange løse ender, som skulle 

samles, for at jeg kunne få lavet en god 

forretningsplan”, beretter Gert Koustrup og 

fortæller afsluttende: ”Rethink Business har 

været med til at sætte skub i projektet og få lagt 

en plan. Og sidst men ikke mindst har Rethink 

Business-konsulenterne hjulpet mig videre over i 

et erhvervstøtteprogram, der vil mindske den 

økonomiske risiko, når projektet skal realiseres i 

det kommende år, efter at Rethink Business er 

slut”.  
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Øget genanvendelse af materialer og bildele fra udtjente biler  
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Hvad er Rethink Business? 

Region Midtjylland har igangsat projektet 'Rethink Business' med henblik på at skabe grøn 
innovation og vækst i regionen. Mere end 30 virksomheder i Region Midtjylland deltager i 
projektet.  Projektet løber fra oktober 2012 til december 2014. Projektet er støttet af EU.  
Læs mere på www.rethinkbusiness.dk  
 

Hvad kan Rethink Business gøre for virksomhederne? 

Projektet 'Rethink Business' handler om at styrke regionale virksomheders forretning med 
afsæt i ressource-effektivitet og cirkulære forretningsmodeller.  

Omdrejningspunktet er at skabe ny og mere forretning ved at nyttiggøre det affald og de 
spildestrømme, der opstår fra produkter produceres til det færdige produkt ikke anvendes 
længere. Projektet fokuserer på indkøb af materialer, restproduktion, produktdesign, services 
og/eller anvendelsen og genanvendelsen af det eller de produkter som virksomheden sælger. 

At arbejde med ressource-effektivitet og cirkulære forretningsmodeller er en vej til at øge 
innovations- og konkurrencekraften i virksomheden samt styrke virksomhedens omdømme og 
relationer til leverandører og kunder og dermed gøre virksomhederne mindre sårbare overfor 
prisstigninger eller problemer på leverancer af råvarer.  

Hvem står bag Rethink Business? 

Development Centre UMT er projektoperatør på vegne af Region Midtjylland, og UMT har 
indgået aftale med COWI A/S og COWIs underleverandør Vugge til Vugge ApS. Rethink 
Business-konsulenterne fra COWI og Vugge til Vugge vejleder virksomhederne igennem tre 
faser: Innovationsfasen, afprøvningsfasen og omstillingsfasen. LB Analyse har på vegne af 
Region Midtjylland evalueret Rethink Business-projektet. 

                       

       

http://www.rethinkbusiness.dk/

