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Först i Stockholm med 

Direct bildelsgaranti på begagnade bildelar

ALLBILDELAR I HUDDINGE AB

är den första bildemonteraren i Stockholm 

att erbjuda Direct bildelsgaranti på  

begagnade bildelar. 

Garantin gäller för mekaniska delar som 

exempelvis motorer, växellådor och  

elektronikkomponenter och det innebär en stor trygghet  

för dig som köpare. 

Garantin ersätter felaktiga bildelar och kostnader för  

i- och urmontering av dessa. 

Köp era bildelar hos oss  

och vi tar ansvar genom hela köpet. 

För fullständiga garantivillkor se  

www.allbildelar.se.
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Hökärrsvägen 125
141 24 Huddinge
Telefon: 08-746 93 00

ch kostnader för
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S
veriges Bilskrotares Riskförbund har nu uppnått mogen 

ålder med buller och bång!

Förbundsstyrelsen tackar innerligt alla som närvarade och vill 

sända ett speciellt tack till de sponsorer som gjort det möjligt att 

återge bilskrotningsbranschens 50-åriga historia på ett så trevligt 

sätt som nu kunde göras.

Med hjälp av de montrar som fanns uppställda kunde bran-

schens historiska vingslag kännas, och branschens utveckling 

åskådliggjordes för alla på ett levande sätt. Detta förstärktes 

ytterligare av den gåva i form av en bok som alla närvarade 

under eftermiddagen fick, boken om bilskrotningsbranschens 

50- åriga verksamhet. En verklig pärla för den som söker histo-

riska landmärken. 

Med hjälp av sådana tillbakablickar kan vi konstatera att vi 

kommit en bra bit på väg, men som alla vet står tiden inte stilla. 

Det kommer ständigt nya utmaningar, så även i vår bransch. 

Dessa utmaningar har vi hanterat genom samverkan, idogt 

arbeta för att finna lösningar, och genom att skapa bra nätverk 

av samarbetspartners. Våra samarbetspartners har möjlighet att 

hantera det vi själva inte kan hantera utifrån exempelvis för små 

volymer per demonterare, för höga kostnad per enhet, för långa 

enskilda transporter osv. Listan kan göras lång. 

Den utmaning vi nu har framför oss är viktig för branschens 

utveckling och dess anseende. 

   Vi måste helt enkelt se till att branschen tar sitt ansvar gällande 

materialredovisning. Idag lämnar bara hälften av medlemmarna 

in den. Det är SBR:s målsättning att alla lämnat in material-

redovisningen 2012. Varför är detta viktigt? Först och främst 

därför att det finns en lag som kräver det. För det andra ger det 

fel signalvärde att inte lämna in materialredovisningen, frågan 

kommer: vad gömmer man?

Förbundet har under en längre blivit uppmanad av medlem-

marna att se över möjligheten att förhandla med biltillverkarna 

om ett producentavtal (ELV-avtal). Detta för att öka delaktig-

heten i skrotbilsprocessen. Många har sett att kopplingen mellan 

långsiktig lönsamhet och ett samarbete med dem som tillverkar 

bilen också är en viktig faktor. Vem kan vara bättre lämpad att ge 

information om hur bilen ska skrotas om inte tillverkaren?

Förbundet kan nu erbjuda delaktighet i ett bilproducentavtal 

genom återvinningsbolaget BilRetur.se. Genom detta bolag får 

ni även del av det inlämningssystem av skrotbilar som finns. 

Biltillverkarna och myndigheterna ger via sina hemsidor råd om 

var skrotbilen ska lämnas. Som alltid har de som tecknar avtal 

fördelar gentemot de som inte har tecknat avtal för att ta emot 

ELV-bilar.

Att gå från 85 % till 95 % som återvinningsmål är ett stort steg 

för branschen, och en ännu större utmaning för varje enskild 

bildemonterare. Att som enskilt företag investera i utrustning, 

maskiner, utbildning etc  som är nödvändigt för att klara målet 

på 95 % är inte möjligt. Vi pratar inte om att sälja karosser och 

andra metaller som ger intäkter och där processen är klar sedan 

länge. Nej, vi pratar om de delar i skrotbilen som alla vet är kost-

nadskrävande, samt alla nya material som kommer i den nya 

generationen skrotbilar. Allt sammantaget innebär att vi måste ta 

nya grepp för att kombinera lönsamhet och lagkrav. 

Förbundets intention är att 

branschen ska utvecklas även de 

kommande 50 åren. Att fortsätta 

skapa nätverk och arbeta med 

samarbetspartners förblir därför 

viktigt för att vi tillsammans ska 

kunna utveckla vår bransch.

Trevlig sommar!
Förbundsdirektör

Michael Abraham

Samarbete viktigt för branschen

LEDARE

Lägre energikostnader: Kontakta Magnus Tho-
rén, 0152-232 65 eller magnus.thoren@powertrade.
se.
Lägre försäkringskostnader: Kontakta Stefan 
Ehn, 026-614100 eller stefan.ehn@direct.se.

 Kontakta Jonas 
Danielson, 031-335 01 80 eller jonas.danielson@
askengren.se.

 Kontakta Gun-
nar Månsson, 0155-2 29 62, eller gunnar.mansson@
traning-partner.se.

 Kontakta Tom-

  Kontakta Ann Maurin, 08 - 506 803 29 eller   

ann.maurin@okq8.se.
Juridisk hjälp: Kontakta Michael Mittelton, mmit-
telton@gmail.com eller mittelton@unitedlawyers.nu.

Tillsammans med vår traditionella verksamhet ger 
ett medlemskap i ditt branschförbund många för-
delar.

Intresserad av medlemskap i SBR, Sveriges Bilskro-
tares Riksförbund? Mer information 
på vår hemsida www.sbrservice.se.

Ring 08-701 63 70 eller maila till 
info@sbrservice.se, så besvarar vi 
frågorna.

Branschförbund sedan 1961
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SBR:S 50-ÅRSJUBILEUM

HELA BILBRANSCHEN 
FIRADE 50-ÅRINGEN

Hela bilbranschen var på 
plats för att hylla SBR på 
50-årsdagen. Ett förbund som 

andra och som nu är en viktig 
länk i återvinningskedjan. 

Företrädarna för bilbranschen avlöste 

varandra på podiet, där Lennart Scharff, 

sakkunnig och  tidigare bland annat 

sekreterare för Egara, agerade toast-

master. Alla lovordade de SBR:s insatser 

för miljön och för bilbranschen. 

Under de här 50 åren har demonterings-

branschen gjort en rejäl klassresa. Tack 

vare SBR har demonterarna tagit klivet 

från bakgården in i de finaste salongerna. 

Något som blev väldigt tydligt under 

50-årsfirandet.

En som bidragit till utvecklingen är förre 

VD:n Henry Gustavsson.

– Det tog 20 år att lyfta branschen och 

få bort alla som skrotade ute i buskarna, 

berättade han.

Kraven på demonteringsbranschen är 

tuffa, men de tuffaste kraven kommer 

från demonterarna själva. SBR arbetade 

hårt för en auktorisation och när den 

kom 1976, fortsatte förbundet att jobba 

för tuffare miljökrav för demonterarna. 

Så blev det också när de nya generella 

föreskrifterna infördes 2004.

Avgående ordföranden Torvald 

Forsman, som hållit i klubban i 20 år, 

berättade om hur SBR kämpade för att få 

veta exakt vad en bil innehåller.

– Vi var på Saab och filmade en hel 

dag. Inte ens Saab själva visste vad bilen 

innehöll.

Bara de senaste åren har mycket arbete 

lagts ner för att nivån inom branschen 

ska höjas. Bo Ericsson från MRF, Motor-

branschens Riksförbund, lovordade den 

nya Bildelsgarantin, som ger garanti på 

alla begagnade delar.

– Försäkringsbolagen applåderar den 

Om 50 år står vi här igen, sa Norges ordförande Tor 

Alm till avgående ordförande Torvald Forsman, SBR:s 

förbundsdirektör  Michael Abraham och nya ordfö-

randen Alf Persson.

Tunga företrädare för bilbranschen inbervjuas av Lennart Scharff (längst 

t v). Fr v. Per Johansson, VD MRF, Bo Ericsson, servicemarknadsansvarig 

MRF och Bertil Moldén, VD Bil Sweden

Lennart Scharff med fyra 

SBR:ordföranden:  Kjell Granath, 

Torvald Forsman, Alf Persson och Henry 

Gustavsson.

”Vi är glada att vi har en  så duktig sto-

rebror som SBR, sa Geir Sveinsvoll och 

Tor Alm från NBF.

nya garantin.

Samtliga representanter för bilbran-

schen talade om vikten av samarbete.

– Utvecklingen går i ett rasande tempo 

och ett utökat samarbete är nödvändigt 

för att uppfylla miljökraven, förklarade 

Stena Recyclings VD Leif Gustafsson. ■
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SBR:S 50-ÅRSJUBILEUM

Efter en hel dag med utställningar 
och intressanta föredrag/diskus-

-
rande med galamiddag och en 
fantastisk Abba-show på Wall-
mans Salonger.
   Kvällen blev också en hyllning 
till avgående ordföranden Torvald 
Forsman. Artisterna sjöng Happy 
Birthday speciellt för honom. Där-

för att bli ordentligt avtackad 
av förbundsdirektör Michael 
Abraham. 
   Stämningen var hög och efter 
showen släppte demonterarna 
och deras gäster loss ordentligt 
på dansgolvet. 

Torvald Forsman fick paket 

av NBF:s ordförande Tor 

Alm.

Familjen Sveinsvoll, fr v Siri, Jorunn 

och Geir.

Bröderna Jonny och 

Thomas Thomasson ser 

exakt likadana ut bakifrån 

med framifrån kan man 

skilja dem åt.

Stena Recyclings VD Leif 

Gustafsson med fru Catha-

rina.

Anders Löfvendahl, tidi-

gare redaktör för NBÅ och 

numera också författare, 

med fru Marianne.

Mr SBR, Henry 

Gustavsson, tidigare 

både ordförande och 

VD för SBR.

Torvald Forsman avtackades av SBR:s 

förbundsdirektör Michael Abraham 

efter 20 år som ordförande.

Framtidens hopp och män med åsikter. 

Fr v Christian Johansson, Bosse Drotz och 

Oscar Bjurhovd.

Camilla Fridell, Björn Holmqvist 

och Mats Lennart.

Mattias och Lennart Hägg.Magnus Daag, Anders Jansson och Per 

Håkansson.

Christer Persson med sambon 

Ingrid Gustafsson.
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SBR:S 50-ÅRSJUBILEUM

sponsorer
Alf kostade Saab 500 000 000 kronor. 

Och då är ändå inte hans lön inräknad.

– Jag var chef för Saabs krocktestbana, 

berättar Alf själv när han presenterar sig 

på SBR:s årsmöte.

Krocktesterna var  hemliga och Saab 

skaffade en egen bilpress. Ingen skulle få 

se de kraschade bilarna. Alla bilar pres-

sades och blev till skrot. Till att börja 

med återanvändes ingenting på bilarna. 

För att få skrota bilarna själva var Saab 

tvungen att ha bilskrotningsauktorisa-

tion. Alf var den som fick ansöka och stå 

för auktorisationen. Så kom han in i bil-

demonteringsbranschen.

Han har ett långt förflutet inom bil-

branschen. Efter fordonslinjen fick han 

jobb hos en Volvoåterförsäljare. Därefter 

arbetade han flera år på Saabs utveck-

lingsverkstad och byggde prototyper. I 

dag är han chef för ANA Begagnade delar 

i Trollhättan.

– Jag är mycket glad och hedrad över 

uppdraget som ordförande i SBR. Arvet 

efter Torvald Forsman och de tidigare 

ordförandena är tungt och jag lovar att 

förvalta det på bästa sätt.

– En av de viktigaste uppgifterna för 

SBR just nu är att vi profilerar oss och 

visar på det miljöarbete vi gör. Vi måste 

poängtera att vi är ett branschförbund 

och att det är vi som har täten i diskus-

sionerna, både när det gäller miljön och   

bilbranschen i stort.■

En man
som är
dyr i drift
SBR:s nye ordförande Alf 
Persson  har ett dyrbart 

Saabs anställda som kostat 
företaget mest pengar 

SBR:s nye ordförande ”Vi har täten i

diskussionerna,

både när det

gäller miljön och

bilbranschen i stort.

Alf Persson på Saabs krocktestbana.
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B
ilskrotningsförordningen säger 

att större plastdetaljer måste tas 

bort innan bilarna skickas till frag-

mentering. Ett tidskrävande arbete som 

demonterarna inte får något betalt för.

– I arbetsgruppen inom BilRetur har vi 

diskuterat hur man ska hitta lönsamhet 

i arbetet med att demontera plast- och 

kompositmaterial, säger SBR:s förbunds-

direktör Michael Abraham.

Därför har nu SBR, Laga och Stena startat 

ett nytt projekt tillsammans med MRF, 

Motorbranschens Riksförbund, och If för 

att se om det går att återanvända plasten.

– Vi tror mycket på det här projektet 

som främst går ut på att spara miljön, 

säger Anders Kling på MRF, som tillsam-

mans med Bengt Öberg på If, är projekt-

ledare. Det finns många plastdelar som 

istället för att slängas och malas ner skulle 

kunna repareras och återanvändas. Bästa 

återvinningen är återanvändning. Det är 

det som är absolut bäst för miljön.

I projektet deltar till att börja med ett 

tiotal demonterare, plastverkstäder och 

bilverkstäder. Demonterarna ska ta bort 

plastdelarna och skicka dem till en bil-

plastreparatör som lagar dem. Istället för 

att köpa en ny plastdel, köper sedan verk-

staden en reparerad del. 

Demonteraren får betalt för råvaran, 

bilplastverkstaden reparerar och förädlar 

delen och får betalt för det. Och bilverk-

staden köper en billigare reservdel.

– En win-winsituation i alla led, säger 

Anders Kling. Som dessutom kommer 

att skapa nya arbetstillfällen och skona 

miljön. I slutändan kommer även bilä-

garna att tjäna på det här, eftersom för-

säkringsbolagen sparar pengar på sina 

skadereparationer och därför kommer att 

kunna sänka sina premier.

Projektet kommer att ha regelbundna 

utvärderingar.

– Så småningom kommer vi att släppa 

in flera i projektet, säger Anders Kling. 

Och sedan hoppas vi att det övergår till att 

bli permanent.

Noggranna och långa utprovningar 

garanterar att den reparerade plasten har 

exakt samma egenskaper som den nya.

De plastdelar som främst är lämpade 

för reparation är stötfångare, hjulbågar, 

karosseridetaljer, strålkastare och fram-

skärmar.

Bengt Öberg, som pensionerade sig för 

en månad sedan, men som fortsätter att 

jobba som konsult åt If, har erfarenhet av 

ett liknande projekt.

– Vi provade ett liknande koncept på 

If med bara en demonterare och en verk-

stad. Det fungerade mycket bra. Sverige är 

världsbäst på plastreparationer.

Försäkringsbolaget If har sedan mitten 

av 1990-talet varit med och utvecklat 

metoder och arbetssätt för att reparera 

plastdelar istället för att byta ut dem mot 

nya.  If räknar med att man förra året 

gjorde en besparing på 100 miljoner 

kronor genom plastreparationerna.

Bengt Öberg kommer att utbilda de 

demonterare som ingår i projektet så 

att de lär sig bedöma vad en reparation 

kostar och kan se om det är lönsamt att 

skicka iväg delen till plastverkstaden.

– Det här projektet kommer att göra det 

lättare för demonterarna att klara kravet 

på 95-procentig återvinning, säger han.

Sedan tidigare deltar också SBR i For-

masprojektet, där IVL Miljöinstitutet och 

Kungliga Tekniska Högskolan har fått 

pengar från forskningsrådet Formas för 

att titta på hur man ska kunna öka åter-

vinningen av plast i bilar och elektronik-

produkter. ■

Reparation av plastdelar �
ett win-winprojekt

Ett nytt 
plastprojekt ska 
göra demonteringen 
av plastdetaljer till en 
lönsam affär. Inte bara  
för demonterarna, utan 
även för bilverkstäder, 
försäkringsbolag och 
bilägare. Men den största 
vinnaren är miljön.

ett återvinningsföretag i tiden
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REPORTAGE SOLLENTUNA BILDEMONTERING

Sollentuna Bildemontering

har satt ribban högt
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REPORTAGE SOLLENTUNA BILDEMONTERING

Nya fräscha lokaler och nysanerad mark. Trots några 

tuffa år i motvind har Sollentuna Bildemontering valt 

att storsatsa.

– Vi vill visa att det kan se bra ut och att allting kan 

skötas korrekt även om man bara har ELV-bilar, säger 

Peter Werner.

”Nu har vi
äntligen

höjt
nivån i

branschen

Här kan man till exempel välja mellan ett par nya 

startkablar för 150 kronor eller ett par begagnade 

för 50 kr. De begagnade ser lika fina ut som de nya 

och ligger inplastade i en påse.

– Fördelen med att delarna och tillbehören 

ligger framme på hyllor är att kunden kanske 

kommer hit för att köpa ett batteri och sedan går 

hem med både det och startkablar och vindrute-

torkare.

Lite som godiset framme vid kassorna i snabb-

köpet alltså.

Kundmottagning, butik och personalutrymmen 

ligger på nedervåningen. På övervåningen finns 

kontor och kök. Allt är nytt och fräscht. Ingen får 

gå upp på övervåningen utan skoskydd.

Sollentuna Bildemontering har enbart ELV-bilar. 

En affärsidé som gynnas av läget.

– Vi ligger nära många förorter som Rinkeby 

och Tensta. De som bor där har det inte så bra 

ställt, de skruvar gärna själva med sin bil.

Därför har Sollentuna även satsat på självplock.

–Ekonomiskt är det egentligen inte en bra affär, 

säger Peter. Kunderna tar sönder delar när de 

skruvar själva. Det stjäls en del. Men den som 

varit här och själv skruvat loss en startmotor till 

sin gamla bil, vart vänder han sig när han sedan 

ska skrota bilen, eller köpa startmotor till sin nya 

bil? Jo, han kommer så klart tillbaka till oss. Vi 

tjänar på självplocket i slutändan.

S
ollentuna Bildemontering ligger bra till 

längs med E4:an mellan Stockholm och 

Arlanda. Just nu har baksidan blivit fram-

sida, men snart är nya vägen och den nya entrén 

klar. Även en ny kundparkering har tagit form.

– Vi i demonteringsbranschen har flyttat in 

i finrummet, säger Peter Werner. Det har varit 

svårt att ta död på gamla fördomar, men nu har 

vi äntligen höjt nivån i branschen och blivit en 

viktig del i återvinningskedjan . Då måste man 

sätta ribban högt.

Kunderna kommer in i en stor och fräsch 

kundmottagning, som går i blått och vitt. I 

väntan på sin tur kan de ta en kopp kaffe eller en 

glass och titta på delarna i butiken.

Det här kunde vara vilken butik som helst som 

säljer nya bildelar. Ingenting inne i butiken 

påminner om en bildemontering. Alla delar som 

exponeras på hyllorna är skinande rena och ser 

nya ut. Men skenet bedrar. Här kan man välja 

mellan nya delar och begagnade originaldelar. 

– Vi har valt att lägga fram vissa delar på hyl-

lorna, berättar Peter Werner, som driver Sol-

lentuna Bildemontering tillsammans med pappa 

Kalle (”jag vänder papper och pappa kör hjullas-

taren, det fungerar bra”). En generator kan lika 

gärna ligga här som ute på lagret.

Även saker de plockat ur skrotbilarna säljs. 
››

Kalle Werner



12  ›|nbå NORDISK BILÅTERVINNING 2 · 2011

REPORTAGE SOLLENTUNA BILDEMONTERING

Sollentuna Bildemontering har satsat cirka 15 miljoner kronor 

ur egen ficka för att sanera marken och bygga nytt.

Turerna har varit många. Kalle Werner och svågern Hans Car-

dell tog över demonteringen 1970. Då hade det varit bilskrot på 

området sedan 1930. Efter några år tvångsinlöste kommunen 

marken. Men demonteringen fick vara kvar på ett arrende-

kontrakt. I mitten av 1980-talet bestämde kommunen att hela 

området skulle förvandlas till en trädgårdsstad och Sollentuna 

Bildemontering blev uppsagda.  Det blev dock inget av med träd-

gårdarna. Istället byggde DN och Expressen sitt tryckeri i när-

heten och då tyckte kommunen att det skulle bli ett IT-område. 

Men så sprack IT-bubblan och Sollentuna Bildemontering tog 

juridisk strid för att få vara kvar. Kommunen förlorade och 

familjen Werner fick ett tillsvidarearrende. Men kommunen 

krävde att marken sanerades.

– Kommunen sa att vi hade två alternativ, berättar Peter. Flytta 

och sanera marken eller stanna kvar och sanera.

Marken var förorenad, men Sollentuna Bildemontering häv-

dade att det mesta skett långt innan de tog över demonteringen. 

Kommunen vann den tvisten och Sollentuna Bildemontering 

tvingades stå för hela saneringen.

Den påbörjades 2004 och var klar i början av 2009. Ett jättear-

bete som kostat stora summor.

– Vi fick dessutom betala in en stor pant till kommunen och 

allteftersom bit för bit blev färdigsanerad, fick vi rapportera in 

och fick tillbaka panten, lite i taget. Dessutom fick vi bara aukto-

risation för två år i taget. I år var första gången vi fick auktorisa-

tion i fem år.

Det är svårt att planera och tänka framåt när man inte vet om 

man får vara kvar.

– Vi har hela tiden kämpat för att få köpa tillbaka marken, säger 

Peter. Men till slut bestämde vi oss för att satsa, trots att vi egent-

ligen inte vet om vi får vara kvar.

Bygglovsansökan fick avslag, men efter några överklaganden 

kunde man börja bygga.  

Att säga att Sollentuna Bildemontering kämpat i motvind är årets 

största underdrift. När den nya dräneringshallen byggdes hade 

till exempel kommunen synpunkter på vilken temperatur lokalen 

var tvungen att hålla. När Peter skrev en 18 sidor lång inlaga för 

att förklara hur dräneringen går till och att kommunen hade fel, 

fick han tillbaka en faktura på 17 000 kronor. Kommunen tog 

betalt för den tid det tagit handläggaren att läsa inlagan.

– Sedan dess gör vi som kommunen säger. Vi vill bara vara 

duktiga företagare och bygga så att vi kommer in i finrummet.

De började bygga 2006 och har gjort det mesta själva.

 – Det har tagit fem år att bygga kontoret och butiken. Fördelen 

med att göra det själv är att man kan ändra under resans gång. Vi 

har använt oss av åtta byggbodar som stod utanför Karolinska och 

fungerade som laboratorium. Fem blev bottenplanet. Sedan hade 

vi bara tre att bygga på som övervåning. Då fick det bli en ljusgård 

i mitten. I dag när allting äntligen är klart är vi nöjda med resul-

tatet. Även om det kostat mycket. Både tid och pengar.

– De miljoner som det kostade att sanera marken hade vi 

kunnat använda till att effektivisera verksamheten. Men vi har 

klarat det med egna medel. Det gör att det finns en inneboende 

kraft i företaget att ta med sig in i andra projekt. Och om det ändå 

skulle gå åt skogen, då kan jag bara låsa dörren och gå härifrån. Vi 

är inte skyldiga någon en krona.■

” Om det skulle gå åt skogen
               kan jag bara låsa dörren och
gå härifrån. Vi är inte skyldiga någon
en krona.

››
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Kunderna kan välja mellan nytt och begagnat 

i butiken.

Den nya fräscha kundmottagningen.



”
S

jälvklart gäller den fundamentala regeln att utbud och 

efterfrågan bestämmer priset även på metaller. Efter-

frågan har ju stegrats kraftigt de senaste årtiondet i sam-

band med Kinas formidabla tillväxt. Samtidigt har inves-

teringar i nytt utbud, gruvor och smältverk, varit eftersatt under 

90-talet då priserna varit pressade och andra industrier varit 

mer ”sexiga” att investera i (såsom t.ex. IT). Dagens höga priser 

på metaller kan därför vara motiverade för att locka kapital till 

investeringar och skapa ökat utbud.

Men det finns en parameter till. De stora basmetallerna (koppar, 

aluminium, nickel, bly, zink och tenn) prissätts på metallbörsen 

i London, London Metal Exchange (LME). Denna 130 år gamla 

handelsplats skapades för att erbjuda producenter och konsu-

menter av metall en möjlighet att fastställa priset på termin, 

dvs för framtida leverans, då koppar från Sydamerika tog ca 

tre månader att segla hem till England. Och fram till för ca 20 

år sedan stod råvaruindustrin för ca 80% av handeln på LME 

och investerare/spekulanter för ca 20%. Idag är förhållandet det 

omvända där industri och råvaruhandel står för ca 20% av han-

deln och spekulativt kapital från finansmarknaderna för ca 80%.

Priserna på LME är därför väldigt styrda av kapitalflöden från 

pensionsfonder, hedgefonder osv och investeringsbesluten är 

finansiellt grundade på analys av den globala tillväxttakten, rän-

teläge, valutakurser, priset på olja och andra råvaror etc. LME är 

en finansmarknad med stora likheter med aktiemarknaden där 

horisonten på investerarnas placeringar är mycket längre (åratal) 

än den vi i industrin och handeln traditionellt har gjort (kvartal, 

månader, veckor).

Således är dagens mycket höga kopparpris inte nödvändigtvis 

följden av brist på koppar idag (det finns fortfarande gott om 

koppar). Detsamma gäller det stigande aluminiumpriset (där det 

finns uppskattningsvis 9 miljoner ton på lager = ca 25% av årlig 

världsproduktion). De höga priserna speglar snarare kapitalför-

valtarnas förväntningar om en fortsatt god global tillväxt, främst 

driven av Kina, under den närmaste 5-årsperioden. Det vill säga 

grunden till den ”super cycle” i världskonjunkturen vi upplever 

nu. Och man kan ju betänka följande: Kineserna förbrukade 2,6 

kg koppar per capita 2004 som stigit till 5,3 kg per capita 2009. 

Tyskland, Korea, Japan mfl förbrukar ca 13-15 kg koppar per 

capita och år. När Kina nått motsvarande nivå behövs ny kop-

parproduktion motsvarande dagens världsproduktion! Alltså 

ca 15 miljoner ton till. Vad spelar det då för roll att det finns ett 

lager på några hundra tusen ton idag?

Mot bakgrund av att LME idag har blivit en finansmarknad så 

har det låga ränteläget efter finanskrisen och den kraftigt för-

svagade dollarn också bidragit till de höga priserna. Metallerna 

prissätts i dollar och behåller ett ”reellt” värde, oavsett dollarns 

kurs. Vid en fallande dollar kan metallerna utgöra en försäk-

ring, en hedge, och priserna i dollar stiger. Detta är den främsta 

orsaken till dagens rekordnivåer på silver och guld. LME-metal-

lerna fyller här delvis samma funktion.

METALLPRISERNA

”Det höga kopparpriset handlar inte om brist på koppar”

Till skillnad från priset på 
en aktie tar priset på en 
metall stopp någonstans.

Smolket i glädjebägaren för oss som handlar med skrot är dock 

att skrotet prissätts mer fundamentalt. Gott om skrot ger höga 

rabatter, alldeles oavsett LME-priset. Tvärtom, mycket höga 

LME-priser kan närmast dämpa intresset att handla skrot och 

kunderna pressa ut rabatterna för att våga handla. Fallhöjden 

vid korrektioner på LME blir bara större och därmed riskerna 

för svidande förluster på dyrt handlat material. I det långa per-

spektivet kan uthålligt höga priser även förstöra efterfrågan i 

framtiden då industrin letar substitut. Detta sker delvis beträf-

fande nickel i rostfritt och även koppar (plast, aluminium etc).

Innan ni köper metaller för hela pensionskassan, tänk på att det 

finansiella kapitalet vill ha avkastning. Metaller är endast intres-

sant så länge priset långsiktigt  stiger. Till skillnad från priset 

på en aktie tar priset på en metall stopp någonstans. Då är det 

många som vill sälja. Snabbt. Vi såg det t.ex. vid finanskrisen då 

koppar föll nära 50% på en månad. 

   Slutsatsen är att den viktigaste faktorn för att bedöma prisut-

vecklingen på metaller naturligt nog är takten på den globala 

tillväxten. Består den, trots tillfällig oro och kriser, så kommer 

sannolikt den höga prisbilden att bestå. Men hotas den, av nya 

finanskriser, höjt ränteläge eller t.ex. av en kris i Kina, då finns 

det god fallhöjd i priserna. ■

                                       MATTIAS RAPAPORT, STENA METALL

METALLPRISERNA
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 ett återvinningsföretag i tiden



den enskilde demonteraren

”Med

BilRetur.se

får vi ett större

nätverk.

PRODUCENTAVTALET

NORDISK BILÅTERVINNING 2 · 2011 ›|nbå  15

E
nligt ELV-direktivet måste bilpro-

ducenterna se till att det finns ett 

mottagningsställe där bilägaren 

kan lämna sin bil när det är dags att 

skrota den. 

Så här ser det ut i bilproducentan-

svarsförordningen (2007:185) när ELV-

direktivet har förvandlats till svensk 

lagstiftning:

En producent ska utan ersätt-

ning ta emot en uttjänt bil.

En producent får dock begära 

skälig ersättning om bilen 

saknar väsentliga delar som till 

exempel växellåda eller motor.

En producent ska underlätta 

för den som vill lämna uttjänta 

bilar till producenten och anvisa 

lämpliga ställen för mottagning.

En producent som tagit emot en 

bil är skyldig att se till att bilen 

tas om hand av en auktoriserad 

bilskrotare.

Det tidigare nätverket Refero blir nu en 

del av det nybilade bolaget BilRetur.se.

– Med BilRetur.se får vi ett större nät-

verk än tidigare, säger Anders Norén. Det 

är positivt för våra medlemmar eftersom 

ett större nätverk gör det lättare att upp-

fylla producentansvaret och ge bättre 

service till bilägarna. Även för 

demonterarna blir det positivt, 

eftersom de säkrar tillgången 

på skrotbilar.

SBR:s förbundsdirektör 

Michael Abraham ser 

positivt på samarbetet med 

bilproducenterna.

– Vi måste ha klart för oss 

att ju flera biltillverkare vi sam-

arbetar med, desto flera bilar får 

vi in till demontering. Och demonte-

raren tjänar pengar på varje bil genom att 

sälja reservdelar och råvaran. 

– Ett nära samarbete leder också till 

en effektivare demontering, eftersom 

demonterarna då får information 

om vilka material och komponenter 

som finns i bilen. De får även veta hur 

bilen bäst ska demonteras och saneras, 

eftersom den som tillverkar bilen rim-

ligtvis bör vara den som är bäst lämpad 

att ge sådana instruktioner.■

Det är bilproducentens ansvar att se 

till att det finns ett mottagningsställe 

för bilen ”inom en radie av 50 km, eller 

i varje kommun eller på annat lämpligt 

sätt”. 

– I bilproducentansvarsförordningen 

står det tydligt att böter utgår 

om producenten inte kan 

erbjuda ett rikstäckande 

nät, säger Anders 

Norén. 

Bilproducenterna 

har löst sin ansvars-

fråga genom att 

teckna avtal med 

Stena Recycling, som 

i sin tur har avtal med 

ett antal demonterare runt 

om i landet, som tar hand om 

bilarna. Stena Recycling har nu tagit med 

sig det viktiga producentavtalet in i det 

nya bolaget BilRetur.se, som ägs av Stena 

och SBR gemensamt.

– Från början förde producenterna 

samtal med SBR om ett samarbete, men 

Stena hann före, säger Anders Norén. 

Alla Bil Swedens medlemmar har tecknat 

avtal med Stena som har ett rikstäckande 

nätverk. Varje medlem har ett individu-

ellt avtal. De kan skilja sig lite åt när det 

kommer till detaljerna.

 ett återvinningsföretag i tiden

-
-

-



Vardagsjuridik för
bilåtervinnare

U
tbildningen vänder sig till alla 

som har någon form av kund-

kontakt.

– Vi kan kalla den för en kurs i var-

dagsjuridik, säger Bo Ericsson, service-

marknadsansvarig hos Motorbranschens 

Riksförbund och den som håller i utbild-

ningen.  Man går inte därifrån och kan 

rabbla fjorton paragrafer. Det handlar 

mer om att få en inblick i hur lagstift-

ningen fungerar. Vilka krav som konsu-

mentköplagen ställer på den som säljer 

en vara, hur garantierna fungerar. Det är 

speciellt viktigt nu med tanke på den nya 

bildelsgarantin.

– Vi går också igenom hur konsument-

tjänstlagen fungerar. Jag berättar om 

misstagen man ska undvika om man inte 

vill hamna hos Allmänna Reklamations-

nämnden. Och jag berättar också hur 

man ska agera om man trots allt hamnar 

där.

Utbildningen i praktisk verkstadsjuridik 

är från början tänkt för bilverkstäder, 

men passar lika bra för bildemonterings-

branschen.

Bo Ericsson sitter själv i både Allmänna 

Reklamationsnämnden och Bilförsäk-

ringsnämnden och kan dra en hel del 

skräckexempel. Varje år utförs mellan åtta 

och tio miljoner bilreparationer. Av dem 

hamnar 1 700 hos Allmänna Reklama-

tionsnämnden.

– Besvärliga kunder är tyvärr ganska 

vanligt, säger Bo Ericsson.

Han tycker inte att kunden nödvän-

digtvis alltid ska ha rätt.

– Tvärtom. Generellt tycker jag att vi är 

för snälla i branschen. Vi borde sätta ner 

foten lite oftare. Det är en bra ambition att 

ha nöjda kunder, men rätt ska vara rätt. 

Om man vet hur lagstiftningen fungerar 

är det lättare att bemöta en missnöjd 

kund. Man har ett bättre självförtroende 

när kunderna kommer med sina kla-

gomål. Det viktiga är att man är överens 

i slutändan även om man tvingats till en 

goodwill-lösning.■

Praktisk
verkstadsjuridik:

Praktisk verkstadsjuridik är en 
utbildning för den som arbetar 
eller ska börja arbeta med 
någon form av kundkontakt. 
Efter utbildningen ska del-
tagarna ha fått verktyg och 
kunskap som de direkt kan 
använda sig av i sin dagliga 
verksamhet

 
Konsumenttjänstlagen 
    - MRF:s reparationsvillkor 
    - Allmänna krav på verkstads-
arbeten 
    - Beställning av reparation/
service 
    - Prisuppgift 
    - Försäkringsskador 
    - Garantiarbeten 
    - Tilläggsarbete 
    - Förvaringsansvar 
    - Garantier 
    - Påföljder vid fel

 
Konsumentköplagen 
    - Försäljning av reservdelar

 
Allmänna reklamations-
nämnden (ARN) 
 

Omfattning:

Utbildningen är 4 timmar 
mellan 13.00-17.00

 
Arlandastad Motor Town, 31 
aug 
Jönköping, 20 sep 
Malmö, 19 okt 
Umeå, 1 nov

§
dagsjuridagsjurid
åt ii

g jg j

PRAKTISK VERKSTADSJURIDIK
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För den som inte vill hamna hos ARN, Allmänna 
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Vi demonterar ca 2500 försäkringsbilar varje år. 
 Bildelar för proffs!

Telefon 021-471 11 00

Begagnade bildelar
med garanti!

kungsarabildemo.se 

Beg. bil- och Husvagnsdelar
i stor sortering

Märkesdemontering och Husvagnsdemontering
C:a 80 krockskadade husvagnar på lager även 20-tal husbilar

Sök delar på hemsidan

www.autodemontering.se
Ommavägen 9    275 33 Sjöbo    Sweden



ESKILSTUNA BYGGER NYTT
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Här bygger Eskilstuna

”

B
örje Larsson startade verkstad redan i början av 1980-

talet och driver, tillsammans med frun Astrid, sedan 

1990-talet bilverkstaden Hällberga Bilservice AB och 

reservdelsbutiken AD-Center i centrala Eskilstuna. När kom-

munen bestämde sig för att bygga bostäder och dagis i området 

passade verksamheten inte in i planeringen. Det var dags att se 

sig om efter andra lokaler.

– Jag har alltid haft god kontakt med Lars Olov Ehn på Eskil-

stuna Bildemontering, berättar Börje. Han hade en tomt på 

15 000 kvadratmeter, så jag frågade om jag fick köpa en del av 

den. Efter att ha tänkt några dagar sa han att det var bättre att jag 

köpte hela skroten.

Börje tog över demonteringen 2008.

– Sommaren 2008 låg skrotpriserna på topp. Vi började fylla 

containrar och skicka till Stena och fick jättebra betalat. Jag var 

Jag tyckte att jag

hade hamnat i en

riktig guldbransch.

glad och tyckte att jag hamnat i en guldbransch. Sedan var OS 

i Kina slut och skrotpriserna sjönk från 2 600 kronor per ton 

till 26 kronor. Det var en läxa, jag fick lära mig hur bilskrotar-

branschen fungerar. Sedan förstod jag att det gäller att sitta med 

fingret i luften och känna vartåt det blåser. Jag var ju van vid 

verkstadsbranschen där man har full beläggning och timdebite-

ring. Demonteringsbranschen är mer av hasard.

– Något annat jag lärt mig är att det finns ett starkt samband 

mellan inlagring på nätet och försäljning. Det gäller att lägga in 

delarna direkt om man vill sälja. Branschen har ett väldigt bra 

datasystem jämfört med de branscher jag är van vid. Jag är impo-

nerad.

Börje köpte demonteringen med villkoret att två man fick jobba 

kvar.

– Det var ett ömsesidigt önskemål. Jag kunde inte sköta 

demonteringen utan dem. Sedan har vi nyanställt. I dag har vi 

fem anställda.

Börje hade redan från början en vision av hur han ville 

utveckla demonteringen.

– Har man inte den visionen ska man inte etablera sig. Ska 

man hålla på ska man göra det ordentligt och sköta företaget 

så att man har myndigheternas förtroende. Alla kontakter med 

myndigheter var också nytt för mig. I dag har vi ett mycket bra 

När Börje Larsson bad att få köpa 
en bit mark av Eskilstuna Bildemon-
tering, slutade det med att han 
köpte hela demonteringen.

Nu river han allting och bygger 
nytt. 

NBÅ kommer att följa hur den 
nya demonteringen tar form.

 Men först ska allt det gamla rivas
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ESKILSTUNA BYGGER NYTT

Bildemontering nytt

samarbete med Miljökontoret, Gatukontoret, Polisen, Rädd-

ningsverket och Trafikverket. Det känns bra.

Just nu är kundmottagningen lite provisorisk och demonte-

ringshallen håller på att rivas. Den 30 år gamla byggnaden är inte 

anpassad till dagens miljökrav. Därför har Börje bestämt sig för 

att riva allting och bygga nytt.

– Först hade jag tänkt renovera de lokaler som finns, men 

det blir både billigare och bättre att bygga nytt efter de krav och 

normer som gäller i dag. Nu bygger vi till exempel ett speciellt  

återvinningsrum. Det gör arbetet lättare.

Börje visar var den nya byggnaden, som ska byggas i vinkel, 

ska ligga. Alla hans tre bolag ska in under samma tak.

– Förhoppningen är att vi ska kunna göra samordningsvinster. 

Butiken kommer att ligga mot Kungsgatan, den stora genom-

fartsgatan som går genom hela Eskilstuna, där vi öppnar upp 

med stora skyltfönster. I den butiken ska vi samla alla kunder. 

Det är perfekt att kunna erbjuda både nya och begagnade delar 

på samma ställe. 

Grunden ska vara klar den 15 augusti och invigningen är pla-

nerad till årsskiftet. 

Vi kommer att följa hela byggandet i NBÅ under året.■

Bildemontering 
i hjärtat av
Värmland

0563-52020

Det blir både bättre

och billigare att

bygga nytt.”
Börje Larsson.
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WALTERS

W
D

en första som möter kun-

derna på Walters Bildelar  

är hunden Rocky. Det låter 

som en ättling i rakt nedsti-

gande led från de blodtörstiga bestar som 

förr var vanliga som vakthundar på bilde-

monteringar, men visar sig vara en väldigt 

social och trevlig liten dvärgschnauzer, 

som lyder husse Christers minsta vink.

Kundmottagningen är stor och ger ett 

proffsigt intryck. Överhuvudtaget ger 

Walters mest av allt intryck av att vara ett 

välskött industriföretag.

Det går bra för företaget. Men Kenneth 

och Christer upptäckte att de förlorat en 

sorts kunder.

– De med gamla bilar som varken kan 

eller vill betala de priser vi måste ta ut för 

reservdelarna, säger Christer.

Med Returbilen har nu de kunderna 

kommit tillbaka.

– Det fungerar jättebra. Mycket bättre 

än jag trodde. Visst är det mer jobb för 

oss, men vi får också in mer pengar på 

sådant vi själva inte skulle hinna plocka 

bort. Delar som annars skulle bli slängda.

Märkesverkstäderna är de största kun-

derna och de köper bara delar av topp-

kvalitet.

– De vill inte ha en dörr med en liten 

rostfläck på. Men den lilla fläcken bryr sig 

inte kunderna på Returbilen om. Speciellt 

inte när dörren är så billig.

Returbilen är ett färdigt koncept, som 

startades av Harrys bilskrot i Malmö och 

som nu finns på sju platser i Sverige. Kun-

derna får själva plocka delar från bilarna.

– Det är himla smidigt, säger Christer. 

Prislistor, hemsida och allt annat 

finns redan klart. Vi behöver bara 

ställa upp bilarna och se till att det 

finns personal. 

De senaste åren har Walters vuxit 

ordentligt. Bröderna Persson för-

stod tidigt att de var tvungna att 

satsa om de ville få försäkrings-

bilar och bli kvar i branschen.

– Vi började bygga om och 

bygga nytt 1995, berättar 

Christer. Men sedan 2000 har vi 

satsat ordentligt. 

Man gjorde en rejäl tillbyggnad 2008 

och fick 3 600 nya kvadratmeter med 

bland annat kundmottagning, säljkontor, 

konferensavdelning och personalut-

rymmen. En ny stor plåthall byggdes 

också. Den gamla dräneringshallen blev 

en större och bättre packsal. 

Mycket arbete har lagts ned på att skapa 

en trevlig och bullerfri arbetsmiljö.

– Jag vet egentligen inte vad som driver 

en, säger Christer. Men man vill ju ha ett 

bra ställe att jobba på. Jag började jobba 

på skroten och såg kompisarna som 

jobbade på Vin & Sprit och på Falcons. 

Det var bra arbetsplatser och så ville jag 

också ha det.

I dag har Walters 29 anställda och 

skrotar 2 500 bilar per år. Drygt 90 

procent av bilarna plockas av direkt 

och pressas ned. Det finns cirka 

130 000 delar på lagret. 

Alla delar är rena och av hög 

kvalitet.

– Vi jobbar hela tiden på att få ett 
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WALTERS

På Walters i Falkenberg växer både 

företaget och de anställda. 

- Vi har satsat mycket på utbildning, 

säger Christer Persson, som driver 

företaget tillsammans med sin bror 

Kenneth. Det är kul att se hur killarna 

växer.

Just nu händer det mycket på Wal-

ters. Den 16 april var det premiär för 

Returbilen.

”                ha vinnar-

bättre flöde. Snabbt in med bilen och 

snabbt ut med delarna. Man måste jobba 

industriellt. Bilarna har blivit mer kom-

plicerade och i dag jobbar man längre tid 

med bilen än tidigare. Det gäller att ha 

rätt kunskap och att tänka på ett nytt sätt.

För att få bättre struktur i arbetet ska en 

ny dränerings- och testhall byggas.

– Det ska vara klart nästa sommar. Just 

nu bygger vi om ganska mycket överallt 

och flyttar arbetsplatser. 

Personalen ska också gå en utbildning 

som kallas Bättre koncept och som ger 

högskolepoäng.

– De senaste åren har vi lagt mycket 

pengar på utbildning. Och det har varit 

värt varenda öre. Vi anlitade bland annat 

en ledarcoach. Det roliga var att vi redan 

gjorde en hel del av det han lärde oss. Vi 

hade tagit delar av det utan att veta att vi 

gjorde helt rätt.

Säljarna på Walters jobbar offensivt. De 

åker ut till verkstäderna och presenterar 

företaget.

– Det har vi aldrig behövt tidigare, men 

i dag är märkesverkstäderna så stora att 

de inte är ute och letar leverantörer.

Walters är i dag en av de större och 

mest välskötta demonteringarna, men  

bröderna Persson nöjer sig inte med det. 

De tänker hela tiden framåt.

– Det tar några år att jobba in sig i den 

här nivån, säger Christer. Vi har kämpat 

med näbbar och klor och investerat 

många miljoner. Det gäller att ha idéer 

hela tiden och att hitta nya marknader. 

Man måste ha vinnarinstinkten och 

aldrig känna sig nöjd.  Det blir bara tuf-

fare och tuffare i branschen. 

– Man ska inte tro att man är tillräck-

ligt stor och att man sitter säkert. Ingen 

vet villkoren för framtiden. Det kommer 

att hända mycket de närmaste åren. Jag 

tänker inte sitta på stolen och tro att 

någon annan ska lösa problemen åt mig. 

Och jag hoppas att flera tänker så. Jag tror 

att vi måste börja samarbeta mycket mera 

än vad vi gör i dag. Speciellt om vi ska 

klara 95 procents återvinning till 2015.■

 RETURBILEN När Returbilen öppnar är allting 

gratis under första timman. Det

gäller att komma först.

Invigningen av Retur-

bilen samlade

en stor skara besökare 

som alla hängde på

låset.
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NYTT FRÅN DANMARK

Omtrent 500.000 biler står – 

eller snarere: ligger – til ophug 

efter den altødelæggende 

naturkatastrofe i Japan i marts, 

hvorunder først et jordskælv 

og siden en tsunami lagde hele 

amter øde og dræbte tusindvis 

af mennesker. Medlemmerne 

af Dansk Autogenbrugs 

japanske søsterorganisation 

JARA (Japan Automotive 

Recyclers’ Association) har 

stillet sig vederlagsfrit 

til rådighed for den 

gigantiske udfordring 

det bliver at fjerne, 

opbevare og siden demontere 

de flere hundredtusind biler. 

Og udfordringen bliver ikke 

mindre af, at virksomhederne 

er forpligtet til at opbevare, 

hvad der er tilbage af bilerne 

i seks måneder, så myndig-

hederne har en chance for at 

finde ejerne.

Walther Frauenknecht – 

repræsenterende schweiziske 

VASSO – præsenterede en 

uhyggelig billedrække under 

den europæiske organisa-

tion for autogenbrugerne, 

EGARA’s forårsmøde, der 

var henlagt til København i 

dagene 19.-21. maj med en 

opfordring til at støtte de 

japanske kolleger. Organisa-

tionen besluttede at donere 

2.000 euro – ca. 15.000 kroner 

– og derpå samle ind blandt 

EGARA’s medlemmer hen 

over den kommende måned.

Sådan gør vi i Danmark

Fællesskabet med de japanske 

autogenbrugere var blot ét led 

i det dagslange konference-

program, der indledtes med 

en historisk redegørelse om og 

nuværende dansk praksis for 

reguleringen af autogenbru-

gerners virksomhed. DAGs 

direktør, Søren Sonniksen, 

viste i PowerPoint version, 

hvordan man kan gøre tung 

lovgivning lettere at forstå for 

menigmand. 

Fra Miljøstyrelsen medvir-

kede Lis Vedel, der først rede-

gjorde for styrelsens vision 

om at reducere deponering 

mest muligt til for del for gen-

vinding og genbrug. Praksis 

viste sig forskellig for hvert 

af de i alt otte medvirkende 

lande; i Holland præmieres 

eksempelvis autogenbrugerne 

for hver gang, de afleverer en 

container bestående af så ens-

artede typer affald som muligt, 

mens Sverige ikke længere har 

nogen form for skrotordning.

Fra Sverige gav Anders 

Löffgren udtryk for, at han 

ønskede tilsvarende krav om 

miljøgodkendelse og certi-

ficering som i Danmark, og 

både Norge – repræsenteret af 

forhenværende formand for 

norske NBF – Siri Sveinsvoll – 

og hendes svenske kollega anså 

lovkravene til virksomhederne 

som en beskyttelse af den eta-

blerede ophuggerbranche med 

styr på tingene.

I nær fremtid er myndighe-

derne og virksomhedernes 

fælles udfordring i at nå 95 

procent-målsætningen i 2015 

– altså genbrug eller genvin-

ding af så godt som hele bilen. 

Rundt om bordet var der 

enighed om, at procentdelen 

for nærværende befinder sig 

mellem 83 og 85 procent.

I umiddelbar forlængelse af 

Miljøstyrelsens indlæg beret-

tede bæredygtighedschef 

Thorvald Isager, H.J. Hansen 

A/S, om virksomhedens kom-

petencer inden for og udvik-

ling af teknologier til nedbryd-

ning af affald. H.J. Hansen 

råder over en af Europas 

største shredder-faciliteter 

og har som den eneste virk-

somhed i Danmark – endnu 

da – tilladelse til at frasortere 

glas, plast og stål på en gang 

maskinelt. Virksomheden kan 

håndtere op til 400 biler – i 

timen. Ved hjælp af sindrig 

elektronik og sensorer kan 

shredderen sortere forskellige 

typer stål.

Blandt de fælles udford-

ringer for ophug og shred-

dervirksomheder er – og 

ikke mindst bliver – håndte-

ringen af de særlige metaller, 

der anvendes i bilers elek-

tronik: Kan det betale sig – 

eller er det overhovedet muligt 

– at “udvinde” dem, eller 

må de blot frasorteres under 

shredning? Problematikken 

bliver endnu mere intens, 

når de første elbiler når deres 

endeligt.

Thorvald Isager sluttede 

af med at fastlå et visionært 

princip om, at “der findes ikke 

noget, der hedder affald”.

EGARA’s forårsmøder er et 

af to årlige møder foruden 

medlemmernes jævnlige 

telefoniske konferencer og 

møder i Bruxelles. Andet 

møde er generalforsamlingen, 

der afholdes i november;  i år 

bliver det dog primo december 

i Krakow, Polen.■

Helproffs på 
begagnade 

bildelar!Telefon 0499-49 000
V. Oknebäcksvägen 7
SE–383 36  www.signalen.se

Egaramöte
i Danmark

” ”

EGARA, den europæiske organisation for autogen-
brugere, holdt forårsmøde i København, arrangeret af 
Dansk AutoGenbrug, DAG.
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NYTT FRÅN NORGE

Demonterarna och frag-

menteringarna oroar 

sig och försöker komma på 

lösningar för att klara målet 

på 95 procents återvinning till 

2015.

I Sverige har SBR och Stena 

Recycling bildat det gemen-

samma bolaget BilRetur.se.

– Men det är varken 

demonterarnas eller fragmen-

teringarnas ansvar att se till 

att den 95 procentiga återvin-

ningen klaras, säger Osvald 

Lyngstad. Det är bilproducen-

ternas ansvar. Visst måste vi 

samarbeta, men till sist är det 

faktiskt ett producentansvar. 

Och jag tycker inte att de tar 

sitt ansvar.

Samma miljökrav gäller 

inom hela EU. Kraven gäller 

även Norge. Osvald Lyngstad 

efterlyser klarare riktlinjer 

och hårdare kontroller av mil-

jökraven. 

– ELV-direktiven tolkas 

olika i olika länder, säger 

Osvald Lyngstad. När Rumä-

nien säger att de har en 90 

procentig återvinning, har 

jag svårt att tro på det. Vad 

är återvinning, vad är vad? 

Det är väldigt viktigt att alla 

länder uppfyller samma krav. 

Vad är straffet om man inte 

klarar 95 procents återvinning 

till 2015?

Nu kommer nya högre krav 

på fragmenteringsanlägg-

ningar inom EU.

– Det är vi tacksamma för 

i Norge, säger Osvald Lyng-

stad. Vi har väldigt stränga 

regler här och uppfyller redan 

de nya kraven. Men för till 

exempel England kommer det 

att bli en enorm omställning. 

Det är bra ur konkurrens-

synpunkt att alla får samma 

regler att följa. De som har 

låga krav sparar självklart 

kostnader. Och de som har 

strängare krav har också 

ökade kostnader.

Osvald Lyngstad var med och 

startade NBF, Norges Bilopp-

samleres forening, 1980.

– Eftersom det var en 

monopolsituation i Norge, 

demonterarna var tvungna att 

lämna sina skrotbilar till en 

enda fragmentering, fanns det 

ett stort behov av ett förbund 

som kunde företräda demon-

terarna och tillvarata deras 

intressen.

Under 16 år var Osvald Lyng-

stad generalsekreterare i för-

”Vill bilproducenterna
ta sitt ansvar?”

Osvald Lyngstad, VD Norsk Metallretur:

– Vill bilproducenterna ta sitt ansvar?
Det undrar Osvald Lyngstad, VD för 
Norsk Metallretur AS. 

Vi tar hand om Er slutkörda bil Auktoriserad
www.huvabildemontering.se

Mejerivägen 10, 291 94 Eslöv  0413-310 01
önskar trevlig sommar!

bundet på sin fritid.

– Det var tufft.

Enligt Osvald Lyngstad är 

demonterarna i Norge kon-

servativa.

– Man kan säga att de inte 

är lika omställningsbara som 

sina kollegor i Sverige.

Under det kommande året 

ska myndigheterna utför en 

revision av samtliga demonte-

rare i Norge.

– Det primära är att 

kontrollera att miljökraven 

efterföljs. Att det farliga 

avfallet hanteras på ett riktigt 

sätt. Dessvärre tror jag att en 

del har orsak att vara oroliga. 

Det är väldigt få demonterare 

i Norge som har ISO-

certifierat sig. Vi har heller 

ingen motsvarighet till SBR:s 

branschcertifiering. Hade de 

varit certifierade hade de inte 

behövt vara oroliga, då hade 

de redan följt de regler och 

förordningar som finns. 

– Jag tror man kan säga att 

svenska bildemonterare är en 

förebild, även om vi kommit 

en bra bit på vägen även 

här i Norge. Det är en stor 

utmaning att följa de krav 

som finns. Men det har hänt 

mycket de senaste åren. Vi har 

sett ett enormt kvalitetshopp.■

Osvald Lyngstad

Vad är straffet om 

man inte klarar 

95 procents

återvinning till 2015?”an inte klan inte kl

95 procen5 proc
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INSIDE EGARA

EGARA Springmeeting in Copenhagen
   Soren Sonniksen explained the Danish way of dismantling and 

receiving of premiums.

In the afternoon the closed meeting was planned. OEM parts 

numbers and interchange are a need in which we should find a 

way to obtain them. It was decided to join the IARC as a keynote 

speaker next March. The executive committee was re-elected for 

another  years. Finland was accepted as new EGARA member. 

EGARA decided to give the Japanese JARA some money, as 

they are still recovering from the earthquakes. Frome EGARA, 

as well from her members money will be collected and offered 

to JARA, we feel they really need it. The next meeting will be in 

December in Krakau.

Next day the delegation visited SUHR’s Auto Genbrug in 

Copenhagen. This was a big company with lots of activities like 

body repair, garage, car sales etc. They were located in a former 

shipyard and the big cranes still were present. The dismantlers 

company was in the middle of a reorganisation and busy moving 

their stock to newly built storage with many floors. In the 

afternoon the DR (Dansk Radio) studio’s were visited and the 

acoustic techniques used were really impressive.

EGARA had another successful meeting and thanks DAG for 

hosting and taking good care.

Henk Jan Nix

The  2011 EGARA springmeeting was hosted by DAG in 

the Tivoli Hotel in Copenhagen on May 20th.

In the morning the conference was held with three 

speakers: Lis Vedel from the Ministry, Torvald Isager from 

HJH and Soren Sonniksen.

Lis Vedel explained the legal system in Denmark and was 

very open to hear about other systems. The governments 

goal is to prevent that ELV’s end up abandoned in nature 

or elsewhere. In Denmark, the 220 dismantler’s companies 

have the community as  their authority and enforcers. To 

guarantee a minimum level, they must all (besides the 

local approvals) be ISO 14000 and 9000 certified. The last 

owner is paid € 235,- from a fund that’s filled with € 8,- via 

insurance premiums. With this money, the last owner can 

always get rid of his car at an official dismantler. In 2010, 

95.681 COD’s were issued.

Torvald Isager told about HJH recyclers. This is a 4th gen-

eration recycling company. They have 19 yards in Denmark 

and 4 in Sweden. One of their shredders is the biggest one 

in Europe with 8000 horsepower that does 400 ELV’s per 

hour. He explained separation techniques in their shred-

ders that used even optical and radio-active marking and 

pneumatic separation. They are also very busy winning 

back valuable metals from electronics.
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Karossvägen 1, 872 33 Kramfors
Tel. 0612-124 20  Fax 0612-71 17 48  www.adalensbildemontering.se

Vi har demonterat krockskadade bilar sedan 

60-talet. I dagsläget demonterar vi  2000 - 2300 bilar 

per år, varav ca: 1700 försäkringsbilar. Vi har ca 

145 000 dataförda delar. Även Lastbilar, MC och 

Snöskotrar.
1

Försäljning och service
Tel.: +46 (0)35 10 95 15

SEDA PRODUKTERSEDA PRODUKTER
VÄRLDSLEDANDE INOM BILDRÄNERING

SEDA OLJEFILTERPLUGG

SEDA T-REC

SEDA TANKBORRMASKIN

SEDA KATALYSATORSAX

SEDA AIRBAG MASTER

SEDA FUEL MANAGER

SEDA DRÄNERINGSSTATIONER
OCH MODULLÖSNINGAR

SEDA VÄXELLÅDSBORRMASKIN

SEDA VINDRUTEBORTTAGARE

Försäljning och service
Tel.: +46 (0)35 10 95 15

SEDA PRODUKTER
VÄRLDSLEDANDE INOM BILDRÄNERING

www.olanders.nu

SEDA Dräneringsstationer 
och Modullösningar

SEDA Växellåds-
borrmaskin

SEDA Airbag Master

SEDA Vindruteborttagare

SEDA T-REC

SEDA Katalysatorsax

SEDA Oljefilterplugg

SEDA Fuel Manager
SEDA 
Tankborrmaskin



www.eklunds.se

0500 - 41 38 45
VÅMB PL. 3192 

541 33  SKÖVDE

Nyare begagnade
originaldelar 
till din bil

MH 2010-0903 

Nya utbildningar på Recopart 
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ANNONSER

Tfn. 054-85 64 27  Fax. 054-85 48 14
Hedjämnan 3,  654 60 Karlstad

www.frykmalm.se

4 85 48 14
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ANNONSER

Vi är SBRs samarbetspartner och erbjuder  

medlemmarna marknadens bästa försäkringsskydd.

KONTAKTA OSS NÄR DET GÄLLER ERA FÖRSÄKRINGAR 

TEL: 026-614100 E-POST: SBR@DIRECT.SE

Företagsförsäkring Motorfordonsförsäkring

Sjukvårdsförsäkring Gruppförsäkring

Finansiella tjänster Tjänstepensionsförsäkring

Din bilskrot på nätet
Vi erbjuder hämtning och återvinning av 
bilar i 210 kommuner. Bilen hämtas hos 
dig och transporteras sedan till en Refero 
ansluten bilskrot. Busenkelt.

Återvinn din bil på ett miljöklokt sätt! 

www.skrotabilen.se

Chassidelar

www.galwin.se

Brett sortiment

Mycket på lager

Här hittar du dem

Bra priser

Bildem & Fenix

Hjulupphängning

Vi hjälper din verksamhet att nå nästa nivå!

Tillsammans med dig kan vi;  

� förbättra rutiner och processer    
� öka medvetenheten hos dina medarbetare
� höja produktiviteten och lönsamheten
� utveckla dig som företagsledare

Ring 0155-29 29 50 så berättar vi mer!

Eller läs om affärsutveckling på
www.trainingpartner.se/sbr
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