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NØRAGER: Hvidevarer er ik-
ke, hvad de har været. Deres 
levetid bliver kortere og kor-
tere, men for nogle maski-
ners vedkommende kan det 
stadig betale sig at reparere 
dem.

Det mener i hvert fald 
Tommy Blaabjerg, der har 
gjort indsamling, reparation 
og videresalg af hårde hvide-
varer til en levevej. Siden 
2016 har han drevet virk-
somheden De grønne hvide-
varer i Nørager, fra septem-
ber sidste år suppleret med 
en webshop, og det har for 
alvor sat skub i sagerne.

- Omsætningen er vokset 
med 500-600 procent, siden 
vi fik webshoppen, fortæller 
han. 

Ideen opstod for efterhån-
den en del år siden, da han 
som elektronikfagtekniker 
arbejdede med hvidevarer.

- Det var mest levering og 
montering af nye apparater - 
men i den forbindelse også 
bortskaffelse af de gamle 
hvidevarer. De blev bare 
smidt ud, selvom mange af 
dem sagtens kunne repare-
res, fortæller han.

Hen ad vejen opstod tan-
ken om, at han måtte kunne 
gøre noget ved det. Og det 
førte til, at han efter aftale 
med Aalborg Renovation - 
som et pilotprojekt - tog 
rundt på genbrugspladser 
og tog bestik af de kasserede 
hvidevarer. Han valgte at fo-

kusere på vaskemaskiner, 
opvaskemaskiner og tørre-
tumblere, og fremadrettet 
står også komfurer, indbyg-
ningsovne og kogeplader på 
programmet. 

Hver fjerde kan genbruges
Mange af de apparater, der 
kasseres, er faktisk ganske 
nye, viste hans besøg på gen-
brugspladserne.

- Det viste sig, at omkring 
25 procent var egnede til re-
paration. De var ret nye, og 
der skulle ikke altid så meget 
til at få dem til at fungere 
igen. Nogle af dem fejler in-
tet og har end ikke været i 
brug. Hvorfor de er smidt 
ud, er umuligt at sige, for-
tæller Tommy Blaabjerg.

Det er typisk varmelege-
mer, defekte pumper eller 
tilstoppede slanger, der gi-
ver problemer. Nogle gange 
er det en komponent i en 
printplade, der er brændt af. 

- Problemet er, at hvis du 
ringer til en reparatør, ko-
ster det 800 kroner at få ham 
ud, og derefter koster det 
800 kroner i timen at få ud-
ført arbejdet plus reservede-
le. Hvis du så kan få en ny 
maskine for et par tusinde, 
vælger mange at købe den, 
siger Tommy Blaabjerg.

Sætter man indsamling, 
reparation og gensalg i sy-
stem, er det muligt at gøre 
det rentabelt at reparere ap-
paraterne, hvis de vel at 
mærke har en vis kvalitet og 
ikke er udtjente. 

Med den erfaring, Tommy 
Blaabjerg har oparbejdet, 
kan han desuden afhjælpe 
”kendte” svagheder på de 
enkelte modeller. Tilbage er 
at afkalke, rense og polere 
maskinerne, så kan de sæl-
ges til cirka en tredjedel af 
nyprisen, med seks måne-
ders garanti og med 24 må-
neders reklamationsret.

Stabil forsyning er vigtig
Tommy Blaabjerg har på nu-
værende tidspunkt aftaler 
med Aalborg, Rebild og Aar-
hus Kommune om afhent-
ning af maskiner på gen-
brugspladser. En anden vig-
tig samarbejdspartner er 
virksomheder, og her kom-
mer projekterne Miljø++ 
og Bæredygtige Synergier 
ind i billedet. Herigennem er 
der indgået en aftale med 
Erhvervsnetværk 9220, som 
indebærer, at virksomheder-
ne i området opfordres til at 
samarbejde med De grønne 
hvidevarer.

For Tommy Blaabjerg kan 
det først og fremmest betyde 
en mere stabil tilgang af go-
de maskiner, og skal virk-
somheden vokse og kaste 
arbejdspladser af sig, er det 
helt afgørende. 

- Virksomhederne er selv-
følgelig velkomne til at købe 
deres hvidevarer hos mig, 
men ellers handler det om at 
få kontakt med boligfore-
ninger, så de kontakter mig, 
når de udskifter deres hvide-
varer, og ikke mindst for-
handlere og montører. En 
hel del maskiner ombyttes 
inden for garantiperioden, 
og de har stor værdi, fordi de 
ikke er ret gamle. Det kan 
også være transportskader 
eller andensortering. Dem 
interesserer man sig ikke for, 
men de skal stadig bortskaf-
fes, forklarer han.

Producentansvar
Et samarbejde med hvideva-
rebranchen kan lyde mærke-
ligt, eftersom genbrugte ma-
skiner må formodes at ”stjæ-
le” en del af markedet, men 
Tommy Blaabjerg har allere-
de aftale med storforhandle-
ren El-salg i Aalborg, og der 

er flere årsager til, at bran-
chen generelt kan tænkes at 
gå med på spøgen og måske 
bliver endnu mere villig til 
det. 

- Vi har producentansvar, 
og det indebærer, at produ-
centerne overtager ansvaret 
for miljøbehandling og gen-
anvendelse, når maskinerne 
kasseres. Det er både dyrt og 
besværligt, så alene det er en 
grund til at lade mig overta-
ge bøvlet. Desuden kan pro-
ducenterne score point, hvis 
de kan vise, at de rent faktisk 
gør noget for miljøet, at de 
ikke bare bortskaffer og om-
smelter maskinerne, men 
sørger for, at de bliver brugt, 
indtil de faktisk er udtjent, 
siger Tommy Blaabjerg.

Producenter under pres
Producenterne er på flere 
måder presset til en grønne-
re tankegang, fortæller 
Klaus Bystrup, der som pro-
jektleder i Aalborg Renova-
tion har fulgt og understøt-
tet Tommy Blaabjergs pro-
jekt helt fra starten.

- Producentansvaret er en 
ting, men EU er også godt i 
gang med at stramme reg-

lerne, så der stilles yderlige-
re krav om energieffektivitet 
og bedre muligheder for at 
reparere og genbruge appa-
raterne. Derfor er de presset 
udefra. Men hvis genbruget 
bliver sat i system - med pro-
ducenternes medvirken - er 
der også nogle gevinster at 
hente for dem, siger han.

Bæredygtigt: 
Kasserede 
hvidevarer 
går som 
varmt brød 
GENBRUG: Det kan lade sig gøre at tjene penge  
på at indsamle, reparere og gensælge kasserede  
hvidevarer - i hvert fald hvis de har en vis kvalitet

SYNERGIER
S E R I E :  B Æ R E DYG T I G E

For nogle a�ald – for andre 
værdifuld ressource. NORDJYSKE 
beskriver nordjyske forretnings-
modeller, hvor spildprodukter gør 
nytte andre steder.

 » Problemet er, at hvis du ringer til en reparatør, koster 
det 800 kroner at få ham ud, og derefter koster det 800 
kroner i timen at få udført arbejdet plus reservedele.
TOMMY BLAABJERG, De grønne Hvidevarer

For eksempel vil en syste-
matisk afrapportering af de 
fejl og svage komponenter, 
Tommy Blaabjerg finder 
frem til, kunne hjælpe pro-
ducenterne til at lave bedre 
apparater, mener Klaus 
Bystrup. 

- Det er kun i en kortsigtet 
forretningsmodel, det giver 

mening at lave dårlige pro-
dukter. En langsigtet forret-
ningsmodel vil sigte mod at 
gøre forbrugerne tilfredse, 
så de vælger det samme 
mærke igen, når apparatet 
er udtjent, og der kan pro-
ducenterne bruge data fra 
genbrugsvirksomheder som 
Tommys til at forbedre deres 

produkter. Spørgsmålet er, 
hvordan systemet skal skru-
es sammen, så det fungerer 
til alle parters tilfredshed. 
Der er mange barrierer, men 
også mange muligheder, si-
ger Klaus Bystrup. 

Den gennemsnitlige leve-
tid på hvidevarer i Danmark 
er 11 år. Miljøgevinsten ved 
at genbruge hvidevarer er 
markant. CO2-besparelsen 
anslås til 300-400 kilo per 
levetidsforlænget maskine.
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SERIE: Dagens artikel indgår i en serie om 
Aalborg Havn og Aalborg Universitets 
samarbejde om at udvikle ”bæredygtige 
synergier”. 

Her går vi i dybden med nogle af de 
konkrete forretningsmodeller, der er 
kommet ud af projektet eller er på vej til 
det.

Du kan følge med her i NORDJYSKE 
Stiftstidende eller på NORDJYSKE Plus.

I serien er indtil videre bragt:
28. juli: ”Der er penge i skidtet” og 

”Bæredygtighed har vi da snakket om i 
årevis”

30. juli: ”Erik giver engangspaller nyt 
liv”

Bæredygtige synergier

Tommy Blaabjerg (th) har i arbejdet med at opbygge De 
grønne hvidevarer blandt andet haft assistance af Klaus 
Bystrup, der er projektleder hos Aalborg Forsyning.

De grønne hvidevarer er indtil 
videre en enmandsvirksomhed, 
men Tommy Blaabjerg er lige 
på vippen til at kunne ansætte 
sin første medarbejder. Det kan 
måske blive Kurt Christensen, 
der i første omgang er i fire 
ugers virksomhedspraktik.

En væsentlig forudsætning for, at maskinerne kan sælges, er, at de fremstår som nye eller i hvert fald  
næsten nye.

BILLUND: 424.585 passager fløj til eller fra Billund i juli måned, og det er den bedste måned nogensin-
de for lufthavnen. Det skriver Jysk Fynske Medier. Mens lidt færre passagerer fløj til sol- og strand-
destinationer sammenlignet med sommeren sidste år, tog flere turen til europæiske storbyer, oply-
ser administrerende direktør for Billund Lufthavn Jan Hessellund i en pressemeddelelse. /ritzau/

Billund Lufthavn slog passagerrekord


