
 
 

HJ Huse A/S bygger bæredygtigt med Palsgaard Spær  

 

HJ Huses ønske om at være en bæ-
redygtig virksomhed, afspejler sig 
hele vejen igennem virksomheden, 
lige fra mission til en række strate-
giske valg og konkrete projekter. 
 
Mission – Hvad er vi sat i verden for? 
HJ Huse ønsker at skabe værdi for vore 
kunder, medarbejdere og samfund ved, 
at tilbyde unikke og bæredygtige løsnin-
ger inden for byggeri og anlæg, med fo-
kus på 0-energihuse og klimatilpas-
ningsløsninger, og vi ønsker at gøre 
dette som en rummelig og udviklende 
arbejdsplads for den enkelte medarbej-
der. 
 
Strategier for bæredygtighed 
I HJ Huse er vi altid nysgerrige efter ny 
viden, ligesom vi gerne går i partner-
skab med andre virksomheder og orga-
nisationer, når det handler om at skabe 
en mere bæredygtig bygge- og anlægs-
branche. Derfor har HJ Huse formuleret 
følgende strategiske punkter for vores 
bæredygtighedsindsats: 

• Konceptualisering af 0-energihuse 
og lokale klimatilpasningsløsninger. 

• Opsøge nye teknologier, viden, ud-
vikling og nye trends. 

• Deltage i og udvikle bæredygtig-
hedsprojekter sammen med eks-
terne aktører. 

Pæne ord og fine hensigtserklæringer 
gør det ikke alene, men får kun en reel 
værdi, når de bakkes op af konkrete 
handlinger. Hos HJ Huse tænker vi ikke 
blot store klimatanker, vi handler kon-
kret på det. 

Bygger med certificeret træ 
I HJ Huse bygger vi meget gerne i træ, 

og meget gerne med PEFC™-certifice-

ret træ, da det uden sammenligning er 

det mest bæredygtige i forhold til CO2 
aftryk. 

HJ Huse har for Dianalund Boligfor-
ening, opført 23 smukke og bæredyg-
tige boliger i Doktorhaven, fordelt på 7 
rækkehuse og med et samlet boligareal 
på 1.527 m². Byggeriet er opført med 
PEFC™-certificerede vægge og tagmo-
duler fra Palsgaard Spær, og loftisolerin-
gen er med papiruld af genbrugspapir. 
 

”Der er i dag en bred konsensus om, 
at vi har en klimaudfordring, og at 
den fremtidige diskussion derfor bør 
handle om, hvilke teknologiske løs-
ninger vi skal vælge til at løse det”, 
siger direktør i HJ Huse John Møller 
Jensen. ”Energiforbruget i de traditi-
onelle huse er højt, og globalt står 
bygningerne for cirka en tredjedel af 
det globale energiforbrug. Derfor 
skal der tænkes nyt, i den måde vi 
bygger vores boliger på, og vi har i 
HJ Huse besluttet, at vi vil være med 
helt i front” 
 
HJ Huse og Palsgaard Spær 
I Danmark har vi et skønt udtryk der 
hedder, ”Der er mange der snakker, 
men ikke så mange der pakker”. I sam-
arbejdet mellem HJ Huse og Palsgaard 
Spær gør vi begge dele. Vi snakker om 
vores visioner om et mere bæredygtigt 
byggeri, og så handler vi på det helt 
konkret ved, at bygge bæredygtigt.  
 
 

HJ Huse brugte for første gang vægram-
mer i træ i 2017, og efterfølgende 
PEFC™-certificerede tagmoduler fra me-
dio 2018, og har siden bygget i alt 60 
huse med disse bæredygtige træmodu-
ler fra Palsgaard Spær. Det bliver helt 
sikkert ikke de sidste huse, hvorfor der 
forventes et godt og konstruktivt sam-
arbejde mellem HJ Huse og Palsgaard 
Spær, i mange år frem. 
 

”Ud over det mindre CO2 aftryk ved 
træbyggeri, ser vi meget stor fordel i, 
at have tag på husene samme dag 
som væggene rejses, så der ikke bli-
ver indbygget fugt i vores huse”, un-
derstreger direktør John Møller Jen-
sen 
 

Fakta om HJ Huse 
Virksomheden blev grundlagt i 1862 af 
Johan Poulsen, og har i virksomhedens 
levetid på 157 år, været drevet af hele 
fem generationer. Virksomheden om-
fatter i dag 65 medarbejdere og frem-
står som en yderst veldrevet forretning.  

Direktør John Møller Jensen 
jmj@hjhuse.dk eller tlf.: 4056 9248 

 

Fakta om Palsgaard Spær 
Palsgaard Spær er Danmarks største 
træspærproducent med 4 afdelinger i 
Danmark og 1 i Tyskland. 

Primære produkter er PEFC™-certifice-
rede vægrammer, tagmoduler, Posi-Jo-
ist™, støbeforskalling og samtlige spær 
typer. 

Palsgaard Spær har i dag 225 ansatte. 

 

 

mailto:jmj@hjhuse.dk
mailto:jmj@hjhuse.dk

