
En buy-back løsning hos GH Form reducerer 

produktionsprisen og kunden får penge ved 

returnering af produkt 

 

Virksomheden GH Form har deltaget i  

projektet ”Cirkulær Økonomi i 

SMV’er”, afsluttet august 2019. 

Det har ført til udviklingen af en 

cirkulær forretningsmodel, hvor 

brugte produkter tilbagekøbes og 

genbruges i nye produkter. Dette 

reducerer kostprisen for nye 

produkter, fastholder 

kunderelationen og giver kunden 10% 

i besparelse når produktet returneres.       

Strategisk mål at blive cirkulær 

GH Form producerer inventar til byrum, f.eks. 

dæksler, afvandingsriste, bænke, lygtestandere, 

skraldespande etc. Produkterne er i støbejern og 

mange af produkterne er designet af kendte 

danske arkitekter, som Henning Larsen m.fl.  

Da GH Form i forvejen anvender genbrugsjern fra 

andre virksomheder i støbeprocessen, var det 

naturligt at tage skridtet videre og undersøge, 

hvordan produkter kan blive cirkulært.  

Roskilde den 19. august 2019 

For at konsolidere en grøn profil, blev det et 

strategisk mål at opgradere forretningsmodellen 

med en cirkulær strategi, så de forskellige 

materialer og komponenter i produktet så vidt 

muligt genbruges. 

Om at gå fra idé til afprøvning 

Med assistance fra Provice, blev projektet indledt 

med at optegne en ressourceprofil for Nordic 

Bænken, som blev udvalgt som case-produkt. Alle 

komponenter og materialer blev screenet i 

forhold til miljøaspekter og genbrugspotentialer. 

Her var der især fokus på at afdække de praktiske 

muligheder for at genbruge de enkelte 

komponenter og materialer, samt afdække 

økonomi og logistik for at genbruge. Endvidere 

blev produktet screenet for problematiske 

materialer og komponenter, som bør udskiftes 

for at optimere miljøprofilen. Det blev på det 

grundlag bl.a. besluttet at bænken ikke længere 

skulle tilbydes med Meranti hårdtræ fra Asien 

men kun med lokale danske eller nordiske 

træsorter.  

 

 

”LCA screeningen gav projektet et 

beslutningsgrundlag til at vurdere de 

væsentligste miljømæssige og økonomiske 

potentialer. Det stod klart, at der var et stort 

miljømæssigt og økonomisk potentiale for en 

genbrugsmodel for jernet, som udgør langt den 

største belastning men er også det nemmeste 

materiale at genbruge” udtaler Christian Wolff 

Petersen, CEO.  

”Da GH Form i forvejen har 

en miljøprofil, er det 

naturligt at tage skridtet 

videre og se på, hvordan 

produktet kan blive 

cirkulært” 

 Christian Wolff Petersen, 

CEO 

 



Næste fase i projektet var at definere en 

løsningsmodel for, hvordan GH Form kan give 

incitament hos kunder til at returnere produktet, 

når det er udtjent. Løsningen blev at tilbyde en 

refundering på 10% af købsprisen ved returnering 

og informationen indskrives i 

produktbeskrivelsen, så den er tilgængelig for 

alle. Da produkterne har en lang levetid og nye 

personer og relationer kan forventes ved EoL, er 

det vigtigt at få en god kommunikation, så 

kunden er opmærksom på at de får 10% udbetalt, 

når produkt returneres til GH Form.    

For at forlænge levetid og forenkle vedligehold, 

har GH Form introduceret nogle beslag-løsninger, 

så planker understøttes bedre og lettere kan 

udskiftes.  

 

 

  

 

Om at omstille forretningen til de nye koncepter  

Buy-back modellen kan introduceres så snart et 

nyt kontraktgrundlag er udarbejdet og 

regelgrundlag for transport og import er afklaret.  

Men en test af modellen kan først ske når en 

kunde ønsker et produkt returneret ved EoL.  

Det primære fokus er nu at få integreret CØ 

modellen i det løbende salgsarbejde.  

GH Form vil fremadrettet tilbyde kunder, at 

produkter som kunden vil bortskaffe, købes 

tilbage for 10% af købsprisen. Derved opnår 

kunden en rabat og GH Form får en 

råvarebesparelse og kan tilbyde bæredygtige 

produkter, hvor carbon footprint vil være 

reduceret med 75% i forhold til 1. generation 

produkter. 

 

 

Buy-back modellen giver både besparelser for 

kunde og GH Form 

I projektet er det beregnet hvilke ekstra 

omkostninger og besparelser, der opnås ved buy-

back og genbrug af udtjente produkter.  

Der er ekstra omkostninger i forbindelse med 

flere transportaktiviteter og arbejdstid til 

adskillelse og genbrug. Til gengæld er der  

 

 

 

 

besparelser på omkostninger til støbegods. Den 

samlede nettobesparelse på kostpris er betydelig 

med de nuværende materiale- og 

produktionspriser. Der er således et økonomisk 

råderum til at afprøve modellen uden risiko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Spørgsmålet var ikke 

længere om en cirkulær 

model var en god ide, men 

hvordan den bedste 

organisering skal 

være”Christian Wolff 

Petersen, CEO 

 



100% genbrug af jern og en betydelig CO2 

reduktion 

GH Forms grønne buy-back løsning har en 

betydelig besparelse på det virgin råjern og 

produktion af støbegods.  En bænk vejer ca. 60 

kg. Heraf er 44 kg. jern, som kan genbruges. Det 

svarer til en ressourcebesparelse på over 73% af 

den samlede vægt.  

”Med den grønne buy-back løsning får GH Form 

styrket sin miljøvenlige produktprofil yderligere” 

siger ejer Christian Wolff Petersen.  

Den årlige nettobesparelse af CO2, i form af 

sparet materialeforbrug og øget transport, er 

beregnet til 130 tons hvis closed Loop kan 

skaleres op til 50% af den samlede produktion.  

 

 

Om det videre arbejde 

Buy-back modellen skal nu integreres i GH Forms 

salgsarbejde, og kunder tilbydes en 

tilbagekøbsløsning, hvor de får refunderet 10% af 

købsprisen. GH Form skal opdatere deres 

markedsføringsmateriale samt tilføje 

miljøinformationer om CO2 og closed loop i 

produktdeklarationerne.  

”Nu har vi en klar plan, et præcist billede af 

business casen og kan sige hvad miljøgevinsten 

er” udtaler Christian Wolff Petersen, ejer.  
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”Nu har vi en klar plan, et 

præcist billede af business 

casen og kan sige hvad 

miljøgevinsten er”   

Christian Wolff Petersen, 

  Ejer 


