genanvendelse og bortskaffelse

af træpaller
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hus
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Træpaller produceret
efter regler vedtaget i
internationalt fællesskab

træpalle
producent
Træpaller produceret efter nationale regler.
Træpallerne kan komme fra et land uden
danske miljøhensyn og indeholde farlige
kemikalier, der frigives ved afbrænding og
længevarende opbevaring.

Pas på paller
Mange paller er lavet af imprægneret træ og indeholder lim.
Udtjente paller må derfor ikke afbrændes i brændeovne og fastbrændselsfyr.
Hvor skal pallerne afleveres?
Små mængder paller kan afleveres på den nærmeste genbrugsstation.
Ved større mængder paller, tages kontakt til en godkendt affaldsindsamler.

Sahl-firma:Selvfølgelig smider
vi ikke éngangspaller ud
- Nu hedder det jo godt nok éngangspaller. Men det er ikke ensbetydende med, at de kun
kan bruges en enkelt gang. Tværtimod kan éngangspaller ofte bruges mange gange. Det
har vi selv gode erfaringer med.
Sådan siger Aksel Hansen, indehaver af Sahl Akkumulatorfabrik. Et lille firma med
blot tre medarbejdere, men samtidig den eneste virksomhed i Nordeuropa, som ud over
at forhandle andre producenters akkumulatorer også selv fremstiller 6 volts batterier,
primært til brug i veteranbiler.
- Vi får leveret mange varer på éngangspaller fra bl.a. Tyskland og flere andre lande.
Ofte er pallerne i fin stand, og så bruger vi dem, når vi skal sende vores egne 6 volts
batterier ud til såvel danske som udenlandske kunder. Mangler der en hjørneklods, eller
har pallen fået en mindre skade, reparerer vi den, så den kan bruges igen. Hvis pallen er
så beskadiget, at den ikke kan genbruges, bliver den afleveret hos Revas, forklarer Aksel
Hansen.
- Et lille firma som vores er nødt til at
være meget omkostningsbevidst, også
hvad éngangspaller angår. Desuden har
jeg den indstilling, at man selvfølgelig
ikke bare smider ting ud, som stadigvæk
er i orden og kan bruges. Jordens ressourcer er jo ikke ubegrænsede, og jeg synes, vi
alle har en pligt til at passe godt på naturen og miljøet, siger Aksel Hansen

Éngangspaller
– en nyttig
ressource hos
Duba-B8
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Hensyn til miljøet vejer tungt hos kontormøbelproducenten Duba-B8 i Bjerringbro. Al
emballage bliver kildesorteret og så vidt muligt genbrugt. Det gælder også de flere tusinde træ-éngangspaller, virksomheden årligt modtager.
- Tidligere blev éngangspallerne sendt til forbrænding sammen med affaldstræ fra
produktionen. Men det var jo spild af ressourcer. Derfor har vi indført et system, så samtlige éngangspaller nu bliver indsamlet med henblik på genbrug. Tre-fire gange om året
transporterer vi en stor stak éngangspaller til virksomheden STEA i Engesvang, hvor de
bliver sorteret. Alle paller, der er brugbare og i orden, bliver genbrugt til transport af nye
varer. Kun beskadigede paller går videre til forbrænding, oplyser Anne Stokvad Madsen,
proces- og kvalitetschef hos Duba-B8.
- Den nye ordning virker fuldt ud, som den skal. I stedet for at smide éngangspallerne
i en bunke med træaffald m.v. skal folkene i produktionen nu samle pallerne fra som en
fast rutine i deres daglige arbejde. Et system, der har fungeret fra dag ét, siger vedligeholdelseschef Henrik Gam.
- Nu får vi tilmed betaling for vores brugte éngangspaller. Penge er dog ikke drivkraften. Det væsentlige er, at noget, der før blev betragtet som affald, nu bliver aktiveret som
en værdifuld ressource, er Anne Stokvad Madsen og Henrik Gam enige om.

