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Först  i  Stockholm  med  Direct  Green 

Parts  Garanti  på  begagnade  bildelar

ALLBILDELAR I HUDDINGE AB
är den första bildemonteraren i Stockholm 
att erbjuda Direct Green Parts Garanti 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.

Hökärrsvägen 125
141 24 Huddinge
Telefon: 08-746 93 00

VI ÄR ISOCERTIFIERADE  9001 & 14001
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Det är oklart 
vilken myndighet 
som ska kräva 
att de skaff ar 
auktorisation. 
Om svartskrotare • sid16
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Michael Abraham
FÖRBUNDSDIREKTÖR

Ledare

Flera spännande utmaningar 
som väntar under det nya året 

En kort återblick på vad som hänt 
under 2013 och vi kan konstatera 
att många pusselbiltar har lagts på 

rätt plats. Vi har Realize-projektet med 
Chalmers som kommer att fortgå till  
2015 som den stora utmaningen. Under 
sensommaren/hösten kommer vi att få 
svar på många av de tester och provkör-
ningar som gjorts via olika typer av 
 fragmenteringskörningar. Vid årsmötet 
får ni information direkt från de bil-
demonterare som är med i projektet.   

Att vi tillsammans med motor- och 
 försäkringsbranschen genomfört en 
landsomfattande utbildning är något  
som gynnar alla. Utbildningen har visat 
att en begagnade förädlad reservdel kan 
levereras till verkstäderna så att de med 
trygghet kan erbjuda bilägaren en värde-
anpassad reparation med ett garanti-
åtagande som hela branschen står bakom. 
Detta har gett mycket positiva tongångar.  
Ni kommer att få en mer detaljerad  
redovisning på årsmötet. 

Att vår bransch kan erbjuda bilägaren 
en lägre bilkostnad, att verkstaden kan 
säkerställa jobb för sina mekaniker och  
att bildemonteren kan uppfylla sina miljö-
förpliktelser är en unik möjlighet. Med 
andra ord har denna utbildningssatsning 
gjort klar att alla är vinnare: miljön, bil-
ägaren, bilverkstaden och bildemontera-
ren. Det gäller nu för alla att jobba vidare  
i en positiv anda så att alla förblir vinnare.   

Medlemmarna i Sveriges Bilåtervinnares 
Riksförbund har tagit beslut om att alla 
medlemmar ska vara miljöcertifierade. 
För att det ska synas och förmedla ett 
mervärde har varje ansluten medlem  
i SBR. (Sveriges Bilåtervinnares Riks-
förbund) fått SBR:s logotyp på sin  
egen unika informationssida på hitta.se.  

(utan kostnad). Att man förutom att ha 
bilskrotningsauktorisation även är miljö-
certifierad förstärker intrycket av att före-
taget arbetar seriöst. 

När du klickar på SBR-loggan ska 
 följande text komma upp: 
Vi är miljö och kvalitetscertifierade 
enligt ISO 9001/1401 och innehar 
 bilskrotningsauktorisation allt för  
din trygghet  www.sbrservice.se

Det känns mycket positivt för oss  
att vår bransch och våra medlemmar kan 
bidra till minskad miljöpåverkan, sänkta 
kostnader och samtidigt skapa arbetstill-
fällen. Varje bransch som har en sådan 
framsida måste kunna sträcka på sig lite 
extra och få välförtjänt beröm, så att alla 
kan fortsätta med sitt goda arbete. 

Tillsammans med MRF har vi jobbat 
igenom ett garantipaket för begagnade 
reservdelar till allmänreparationsverk-
städerna.

Vi har bildat bolaget ”BilRetur” som 
har till uppgift att jobba för att infria de 
miljömål som finns och som kommer till 
år 2015 då 95 procent av skrotbilen ska 
återvinnas.

Sedan 2009 har vi jobbat tillsammans 
med IVL- KTH med forskningsprojektet 
EQP, Ekoeffektivt plastkretslopp genom 
hållbar återvinning av konstruktions-
plaster. Detta projekt är ett rent återvin-
ningsprojekt av plast från skrotbilen.    

Vi har sedan november 2012 jobbat i ett 
forskningsprojekt med Chalmers, arbets-

namnet är Realize - Ökad lönsamhet och 
återvinningsgrad för ELV-hanteringen.

Projektet där reparation av plast från 
demonteringsbilen ligger i fokus är nu  
i produktion i samarbete med motor-
bransch och försäkringsbransch. Vi har 
redan sett att många plastdetaljer från 
demonteringsbilen har återförts till 
 verkstäderna.

Då alla inför framtiden ser över sina 
marginaler är dessa projekt viktiga, det är 
centralt att se över sina processer så att vi 

lägger vår tid och kraft på det som kan 
förbättra marginalerna.  

Vid årsmötet kommer vi att kunna 
redovisa flera positiva effekter av projektet 
som rullar på med oförminskad fart.

BilRetur, nätverket för ELV bilar, ska 
under årets andra och tredje kvartal 
genomföra lokala träffar för att identifiera 
de lokala skillnaderna och se hur vi kan 
hitta bra lösningar för återvinningsmålen 
och logistiken kring hur vi ”Tillsamman 
kan jobba för 95 procents återvinning”. 
Många goda kontakter har tagits med 
myndigheter och biltillverkare, som har 
gett positiva reaktioner på ett samarbete 
som syftar till att infria miljömålen.  

Miljöarbetet som inbegriper återanvänd-
ning och återvinning är en unik möjlighet, 
som få andra branscher kan erbjuda.

Utbildningssatsningen har gjort klart att alla 
är vinnare: miljön, bil ägaren, bilverkstaden 
och bildemonteraren.

KOM IHÅG:
Årsmöte i Stockholm 28-29 mars 2014
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N ordisk konferens i Stockholm
De nordiska riksförbunden för 
bilåtervinnare planerar en ge-
mensam konferens i Stockholm 
den 8 – 10 maj 2015. Vid samma 
tillfälle kommer även respek-
tive förbund att hålla sitt eget 
årsmöte. 

År 2015 är en viktig milstolpe för euro-
peisk bilåtervinning. Det är året då 
ELV-bilen ska återvinnas till 95 pro-
cent.

Den nordiska konferensen kommer 
att innehålla studiebesök, föreläsningar 
och paneldebatt om återvinning, miljö-
mål och ekonomi. Både pågående och 
avslutade projekt, som syftar till att 
klara återvinningsmålen, kommer att 
redovisas.

Planeringen för konferensen pågår 
just nu, men klart är redan att den kom-
mer att hållas i Stockholm och att första 
dagen kommer att avslutas med supé 
och kryssning i Stockholms skärgård. 

De nordiska förbunden uppmanar 
sina medlemmar att redan nu boka in 
datumen för konferensen i sina alma-
nackor.

 

Dags för årsmöte 
Den 28 och 29 mars är det dags för SBR:s årsmöte 2014. Som vanligt 
hålls årsmötet i Stockholm. Den här gången på nyrenoverade Hotell 
Scandic Anglais vid Humlegården.

Årsmötet startar med en gemensam 
lunch den 28 mars klockan 12.00 
och fortsätter därefter med en 

minimässa, där olika leverantörer får möj-
lighet att visa sina produkter och tjänster 
samt hålla ett anförande.

Fredagen avslutas med en trerätters supé 
och underhållning på Golden Hits.

På lördag förmiddag kommer Inger 
Matsson från Scandic Hotels och berättar 

om företagets miljöresa från 1993 fram till 
i dag. Många inom hotellbranschen var 
skeptiska till Scandics miljösatsning från 
början, men den blev en succé.

Nu är den gemensamma utbildningen 
för medlemmarna i MRF och SBR genom-
förd på alla platser i Sverige. Bengt Öberg 
och Anders Kling kommer att redovisa hur 
den har gått.

Demonterarna som ingår i Realizepro-
jektet berättar hur det går med de praktiska 
momenten i forskningen som ska leda 
fram till 95 procents återvinning.

Anmälan till årsmötet på 
www.concierge.se/sbr 
senast den 7 mars. 

Nytt inom förbundet
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Recycla satsar på webben

”Som en dejtingsajt för avfall” 
Som en blandning mellan Blocket och en dejtingsajt för avfall och 
sopor. Så beskriver Sebastian Tamm sitt företag. Recycla.se hjälper 
företag och privatpersoner som vill bli av med sitt avfall att hitta rätt 
återvinningsföretag.

Innan Sebastian Tamm satte sig i VD-
stolen på det egna företaget Recycla.se, 
hade han en lång bakgrund inom åter-

vinningsindustrin. 
– Oft a känner folk bara till något eller 

några av de stora återvinningsföretagen, 
säger han. Men jag såg hur många små 
lokala återvinningsföretag det fi nns ute i 
landet. 

För tre år sedan lämnade Sebastian sin 
chefstjänst i Stockholm för att satsa på sin 
aff ärsidé, en webbtjänst för avfallshante-
ring. Där kan både företag och privatper-
soner få hjälp att hitta rätt återvinnings-
företag för just sina behov. 

– Jag ville skapa en plats där kunden får 
överblick, tillgänglighet och insyn, berättar 
han. Ökad tillgänglighet ökar möjligheten 
till bättre priser och bättre avtal. Vi är till 
för alla, från den gamla damen som vill bli 
av med sin soff a till det stora industriföre-
taget som behöver en komplex lösning för 
sin hantering av hundratals ton produk-
tionsspill.

Lilla företaget kan vara bäst
I dag har Recycla.se drygt 600 återvin-
ningsföretag i sitt register. Kundens önske-
mål skickas till de medlemsföretag som är 
bäst lämpade att uppfylla dem. 

– Oft a kan det lilla lokala företaget ge 
minst lika bra service som det stora riks-
täckande företaget. Åkeriet med en lastbil 
kanske kan erbjuda den bästa logistiken 
och de miljövänligaste transporterna. Vi 
vill gärna gynna mindre lokala aktörer, så 
länge de kan erbjuda en mer miljöeff ektiv 
lösning.

Miljövänlig hantering
Kunden är anonym för återvinningsföreta-
gen när en förfrågan skickas ut. För att få 
kundens kontaktuppgifter och därmed 
möjlighet att lämna en off ert, får företaget 
betala en förmedlingsavgift  till Recycla.se. 
Men för kunden är tjänsten helt avgift sfri.

– Det ska vara snabbt, enkelt och gratis 
för kunden, säger Sebastian Tamm.

Tack vare sina kontakter i branschen var 

det inget problem för Sebastian att få åter-
vinningsföretagen att erbjuda sina tjänster 
genom Recycla.se. Det är också helt gratis 
för företagen att registrera sig.

– Förra året fi ck vi in 3 000 uppdrag, där 
vi matchade ihop kunderna med ett lämp-
ligt återvinningsföretag.

Recycla.se ger återvinningsföretagen 
möjlighet att göra aff ärer med kunder som 
de annars aldrig hade hittat. En del mate-
rial, som metallskrot och vissa plaster, har 
högt värde och då är företagen villiga att 
betala för det.

Recycla.se samarbetar bara med företag 
som kan erbjuda hantering av skrot och 
avfall på ett miljömässigt bra sätt.

– Vi kollar upp alla företag vi har i vårt 
register, säger Sebastian Tamm.

Expanderar i USA
Återvinning är en kraft igt växande bransch 
och många företag skriker eft er material. 
Det märks inte minst på hur snabbt Recy-
cla.se har vuxit. 
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– Man kan säga att återvinningen har fl yttat från lag-
ret till styrelserummet under de senaste åren, säger 
Sebastian Tamm, som nu lanserar sin webbaserade 
avfallstjänst även i USA.

– Den kommer att fungera på precis samma sätt som 
i Sverige, enda skillnaden är att marknaden i USA är 
större. Det är ett större land och de slänger också mer 
saker än vad vi gör här. Vi hoppas att vi ska kunna med-
verka till en större återvinning i USA. Hittills har vi fått 
ett bra gensvar.

”En bättre och renare värld”
Sebastian Tamm berättar att det är ett medvetet val att 
nischa sig i en bransch där han både kan tjäna pengar 
och göra något bra för miljön.

– Jag kommer från en familj som har arbetat mycket 
i u-länderna, min pappa var biståndsarbetare. Själv har 
jag gått Handels och läst ekonomi, men jag gillar när 
man kan kombinera välgörenhet med ett bra samhälle 
och företagande. Framförallt handlar det om att vi 
 måste överleva. Grunden till det är att hitta fram till en 
bättre och renare värld.

Agneta Trägårdh

Kombinationen sökordsoptimering på nätet 
och avfallshantering har visat sig vara lyckosam för 
 Sebastian Tamm och hans företag Recycla.se.

Service- 
snabbkoppling 

Serviceslang 
2,5 meter 

Typgodkänd 
returflaska 12,5 liter 

Serviceslang 
2,5 meter 

Digital 
våg 

Tömnings- 
aggregat 

* Art.nr.-  
   exkl. moms & frakt 

 
 
 
 

Proffs på begagnade bildelar 
Vi har även ett stort utbud av nydelar 

HÄGGS.se 
0652-565000 

 Låga priser, bra kvalité & snabba leveranser 

Helproffs på 
begagnade 

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

Bildemontering 
i hjärtat av
Värmland

0563-52020

TRYCKLUFTDRIVNA 
MEMBRAN- o DOSERPUMPAR

P10A P30A

I mer än 30 år har vi tillverkat pumpar till bl.a.:
Fordonsverkstäder och Bildemonteringsfirmor

Telefon 036-18 11 60  ·  Telefax 036-18 11 69
info@dominator.se · www.dominator.se

Branschens 
egen 

tidskrift

Nordisk
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REPORTAGE Familjeföretaget tänker nytt

SNART DAGS ATT LÄMNA PLATS FÖR

NÄSTA GENERATION
Familjeföretaget Häggs tänker framåt 

På Häggs Bildemontering förbereder man sig inför en kommande generationsväxling.
– Jag tror att man ska göra det här när man är klar i huvudet, säger Ingrid Hägg. 
Vi kommer väl att jobba kvar ändå. Men man måste tänka framåt.

Ingrid och Lennart Hägg har varit gifta i 38 år i sommar och har arbetat tillsammans nästan lika länge. 
I dag jobbar hela familjen på Häggs Bildemontering.  Än dröjer det några år innan Mattias och Caroline Hägg 
är redo att ta över. På ännu längre sikt står kanske unge Liam på tur. 
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Häggs Bildemontering är ett famil-
jeföretag i ordets rätta bemär-
kelse. Det grundades redan på 

1950-talet när Helge Hägg startade en 
cykelverkstad. Verksamheten växte allt mer 
och när sonen Lennart tog över 1971 
omvandlades företaget till ett aktiebolag 
och blev i början av 1980-talet en renodlad 
demontering. I dag jobbar hela familjen i 
företaget. Pappa Lennart, mamma Ingrid 
och barnen Mattias, Niklas och Caroline. 
Även Mattias och Carolines respektive 
jobbar här. Och på eft ermiddagarna slän-
trar nästa generation in. När skolan är slut 
för dagen är det naturligt för barnbarnen 
att komma in på demonteringen. De 
slänger upp böckerna på närmaste skriv-
bord och börjar göra sina läxor. 

Alla utom Caroline bor granne med 
företaget i Vattlång, 15 kilometer nordväst 
om Hudiksvall. För tio år sedan köpte man 
även Bollnäs Bildemontering och är i dag 
totalt 40 anställda i bolaget.

När Nordisk Bilåtervinning hälsar på 
hos Häggs håller Training Partner på att 
möblera om i organisationen.

– Vi tyckte att vi skulle få lite ordning och 
reda, säger Ingrid Hägg. Training Partner 
har förmånliga villkor för oss demonterare 
och det kan vara nyttigt med en uppryck-
ning. Vi måste försöka tjäna lite pengar 
snart, inte bara investera. Det är lätt att bli 
hemmablind och inte se vad man gör rätt 
eller fel.

Patrik Wall från Training Partner håller 
på med processdelen.

– Det ser jättebra ut, berömmer han. 
Häggs hade kommit långt redan innan vi 
kom hit. Jag är väldigt förväntansfull. För-
utsättningarna är lysande. Här fi nns både 
kunskap och en vilja till förändring. Hittills 
har vi tittat på styrning, rutiner, befatt-
ningsbeskrivningar och fl öden.  Vi tittar 
mer på funktion än på person.

Personalen som först var lite misstänk-
sam är nu positiv.

– Det här är verkligen jättebra, säger 
David Arvhem som jobbar med demonte-
ring. Vi har fått många tips och har ändrat 
på mycket.

Även lagerchefen Fredrik Sundqvist är 
nöjd.

– Kompetensutveckling är alltid bra. 
Training Partner har till exempel sett att 
informationen från ledningen måste bli 
tydligare. Vi har haft  många tankar och 
idéer och nu har Training Partner kickat 
igång oss.

Fredrik sitter i ett rum där det tidigare 
var inmärkning.

– Nu sitter produktionsansvarig, lager-
chef och verkstadschef här. Det är jättebra 
att kunna bolla idéer med varandra.

Fredrik har precis kommit hem från en 
kvalitetskurs i Växjö med MärkesDemo, 
där Häggs är medlemmar genom Recopart.

– Det var väldigt givande, berättar han. 
Kursen var för inmärkare, packpersonal 
och returansvariga. Olika företag har olika 
förutsättningar, men vi jobbar ändå ganska 
lika och har samma problem. Här är det lite 
svårare eft ersom vi har så många bilmär-
ken. Det är enklare att bara jobba med ett 
eller två märken.

Fredrik började sommarjobba på Häggs 
när han gick i sjuan och fi ck fast jobb direkt 
eft er gymnasiet.

– Jag har jobbat mycket med inköps-
biten. Nu har vi låst in förbrukningsvaror-
na för att få bättre koll på inköpen. Jag har 
också gjort Excel-dokument för att till 
exempel se hur många handskar vi har 
gjort av med. Det känns bra. Tidigare 
beställde vi bara när det behövdes. Nu har 
vi en helhetssyn och ser om vi kanske 
behöver byta leverantör.

Alla reservdelar som demonteras lagras 
i tillfälliga vagnar.

– Delarna är säljbara så fort de har 
märkts, berättar Fredrik. 

Alla delar fotas. Motorer och växellådor 
hängs upp i en travers och fotas mot en grå 
upplyst bakgrund.  

– Bilderna blir väldigt bra tack vare ljus-
rampen som vi själva har byggt. 

En helt ny motorhall byggdes 2011. Där 
ligger det just nu cirka 7 200 delar på hyl-
lorna. Alla delar i den hallen är lagrade 
med bild och pris.

– Det är väldigt viktigt hos Häggs, säger 
Fredrik.

I de två andra motorhallarna inventeras 
delarna kontinuerligt. 

Nu har vi en helhets-
syn och ser om 
vi kanske behöver 
byta leverantör.

»
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– Tidigare hade vi problem att hitta 
lagerutrymme för smådelar. Men nu har vi 
rensat ut allt gammalt och byggt ett särskilt 
smådelslager, där allt läggs i backar som 
rymmer 15-20 delar.

På det nya lagret ligger de tunga delarna 
längst ner och de lättaste högst upp.

– Vi har gjort en stor investering i bra 
hyllsystem. Det har varit ett hårt jobb, men 
man blir motiverad när man ser att det blir 
bra, även om det har varit en utmaning för 
många av oss. Tidigare var det överfullt och 
kändes motigt. Det nya lagret rymmer 
ungefär 40 000 delar. Inmärkning och lager 
är oft a en fl askhals. 

– Training Partner var faktiskt impone-
rade av vårt nya lager. Alla delar märks med 
ett demonteringsnummer. Om man tappar 

bort lappen vet man exakt vad det är och 
var det har suttit. Många var emot det extra 
arbetet i början, men nu ser alla att det spa-
rar tid och pengar i slutet.

En viktig del av verksamheten är att visa 
kunderna vad Häggs kan erbjuda. Th omas 
Mohlén är dataansvarig. Han ser till att 
uppdatera hemsidan med en nyhet varje 
dag.

– Det kan vara vad som helst, till exempel 
att det är däckbytardag nu på lördag. Jag ser 
också till att lägga upp något nytt på Face-
book minst varannan dag. Man märker att 
trafi ken till hemsidan ökar ju mer man läg-
ger in. Och vi hamnar högt upp på Googles 
sökmotor också. 

Hela området framför demonteringen 

har precis asfalterats och blivit parkering. 
Och den hårdgjorda ytan har utökats för att 
ge plats för fl era bilar som väntar på dräne-
ring.

– Vi bygger något nytt varje år, säger 
 Lennart Hägg och skrattar. Det gör att vi 
hela tiden växer. Vi bor ju runt demonte-
ringen och jobbar jämt. Det är väl egent-
ligen mer en livsstil än ett jobb.

Alla bilar som kommer in till Häggs skro-
tas inte. En del repareras och säljs vidare.

– Det är mer för att det är ett roligt kom-
plement till den övriga verksamheten, 
säger Ingrid. Allting började ju så, det är 
lite som att sluta cirkeln.

Agneta Trägårdh
text & foto

Patrik Wall och hans kollegor på Training Partner har möblerat om i organi-
sationen på Häggs Bildemontering. ”Bra”, tycker David Arvhem, som jobbar 
med demontering.

Peter Söderström scannar enkelt av delarna i den ombyggda postvagnen, 
som fungerar som ett tillfälligt lager.

Förutsättningarna är lysande. 
Här fi nns både kunskap och en vilja till förändring.

»

REPORTAGE Familjeföretaget tänker nytt
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Vi Hämtar! Vi Återvinner! Vi Betalar!Vi köper dem gärna av er! 
Kontakta oss så berättar vi hur mycket ni kan 
tjäna på att låta oss återvinna era batterier 
och katalysatorer!

020 - 41 90 00 

Batteripengar vänder sig främst till företag. Vi erbjuder även fördelaktiga avtal med regelbunden upphämtning av batterier och katalysatorer.

info@batteripengar.se

Uttjänta Bilbatterier och katalysatorer?

Begagnade bildelar 
till de fl esta bilmärken! 

www.eklunds.se

0500 - 41 38 45
VÅMB PL. 3192 

541 33  SKÖVDE

Nyare begagnade
originaldelar 
till din bil
• Postorder
• Snabba leveranser
• Kvalitet

När du vill värna om miljön...
Vi säljer bil- och MC-delar över hela Sverige

Volvo – Saab –  VW – MC-delar 
Maskingatan 1 • Örebro

Övriga bilmärken
Stortorp • Örebro

Tel Vxl. 019-670 12 00 • Fax 019-32 15 80 • info@orebrobildemontering.se
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Niklas Hägg blev 
svensk mästare
i björkarnas stad

Niklas Hägg från Häggs Bildemontering 
blev svensk mästare när Sprint-SM i rally 
avgjordes i Umeå. Han tävlade i klassen 
Otrimmat fyrhjulsdrivet på en sex kilome-
ter lång bana. Niklas var klart snabbast i det 

första åket eft er två kvalomgångar. I fi nalen 
vann han tillsammans med kartläsaren 
Christer Carlsson med hela 6,9 sekunders 
marginal till tvåan. 

Agneta Trägårdh

 Bildemonterare på arbetstid, rallyförare på fritiden

REPORTAGE Familjeföretaget tänker nytt
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UTBILDNING OM  
AUTOMATLÅDOR
– uppskattad kurs för alla bilmekaniker!

  0300 74 220
4000 nöjda verkstadskunder i Norden sedan 1983!

Varbergsv. 416, 439 73 Fjärås   
www.hellstenab.se

Anmäl  dig nu ! sales@hellsten-o.se eller ring  0300-74 220

29 OKT GÖTEBORG

31 OKT MALMÖ 

12 NOV  LULEÅ

13 NOV  UMEÅ

14 NOV  SUNDSVALL

26 NOV  STOCKHOLM

2014

28 JAN  STHLM SYD

30 JAN  ÖREBRO  

8 APRIL  GÖTEBORG

10 APRIL  MALMÖ

13 MAJ  STHLM NORD

Nya och renoverade växellådor,  
motorer och topplock!

Tigersåg luftdrive
6 500:- + moms

Art nr 78-SF-13V

Blocknyckelsats 6-32 mm
985:- + moms

Art nr 1200-9912
Obegränsad tids garanti

Avgasslangvindor med
slang och avgasmunstycke.

Från 8 200:- + moms. 
Även avgasslang i olika

dimensioner och längder.

www.toolstrading.se
www.partytent.se

Scandinavian SCTT
070 591 84 68
08 500 23 609

Hos oss finner Ni Velyen Istgobal
billyftar och reservdelar.

Vi har VTN billyftar – Nordlift billyftar – Gronh billyftar
se mer på www.toolstrading.se

Erbjudande Ikotec mobillyft
Lyftkapacitet 2 500 kg
Erbjudande pris: 13 985:- + moms

Ikotec lyftkapacitet 4 500 kg
Art nr 1151-MK6-1
Erbjudande pris: 17 950:- + moms

Egna agenturer och import direkt från tillverkare
Återförsäljare – kontakta oss för mer info.

Verkstäder – finner ni inte produkterna hos din lokala reservdelsbutik, kontakta oss direkt!

Vi har nu två olika skivbromssvarvar 
som används på plats av fordonet.
Intruduktionspris: 20 985:- + moms

Art nr 37-1985

Bromsskivesvarv för svarvning av broms-
skivan på plats utan att ta den av skivan.

Suverän svarv till de flesta bilmärken.
Bra med tillbehör, automatsvarvning.

Art nr 37-2098
Introduktionspris: 25 985:- + moms
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Försäkringsskydd 

Viktigt med försäkring 
när tjuvarna är framme
Tjuvarna tog sig in under helgen och stal katalysatorer och styrväxlar 
för över 1 miljon kronor. Men tack vare den företagsförsäkring som SBR 
tagit fram tillsammans med Söderberg & Partners fi ck Lennart Carlsson 
på Södertälje Bil & Alldemo AB tillbaka nästan alla pengar.

Det var proff s som bröt sig in på 
demonteringen. De skar upp 
låsen med skärverktyg och 

undvek larmet genom att gå över taket in 
genom en vägg på andra våningen, rakt in 
i lagret. Kamerorna slog de sönder.

– De gick in på lördag kväll och stannade 
kvar till söndag morgon, berättar Lennart 
Carlsson.  Med all sannolikhet var det en 
liga. Svensk Bilåtervinning råkade ut för 
samma sak några månader tidigare.

Inbrottet ställde till stora problem för 
Södertälje Bil & Alldemo.

– Vi var tvungna att ta hit hantverkare 

som lagade väggen som tjuvarna slagit 
sönder och vi fi ck väldigt mycket jobb 
med inventeringen.

Däremot fungerade kontakten med 
försäkringsbolaget bra.

– Det var aldrig något tjafs, allt fung-
erade utmärkt, säger Lennart Carlsson. 
Tjuvarna stal för en miljon och jag fi ck 
980 000 i ersättning. Försäkringen täckte 
även reparationen av väggen. Jag har haft  
försäkringar i andra bolag och vet att det 
inte alltid går så här smidigt, så jag är jät-
tenöjd med försäkringsbolagets hante-
ring.

FAKTA:
SBR:s medlemmar kan teckna en före-
tagsförsäkring som är speciellt framta-
gen för att passa bildemonterare. Försäk-
ringen täcker:
Byggnader och egendom/varulager
Avbrott
Extrakostnader
Ansvar
Miljöansvar
Försäkringen minskar risken för att 
företaget tappar likviditet och skyddar 
resultaträkningen vid oönskade avbrott i 
verksamheten. Det ingår även försäk-
ringsskydd för:
Transport
Kris och överfall
Förmögenhetsbrott
Rättsskydd

NORDISK BILÅTERVINNING 1 · 2014 ›|nbå  15
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Svartskrot
Den svarta, illegala sektorn inom bildemontering är stor men det saknas 
en bra bild av hur många så kallade svartskrotare det fi nns. Bedömningar 
från personer med kunskaper från branschen tyder dock på att det fi nns 
lika många svartskrotar som det fi nns auktoriserade demonteringar eller 
ungefär en svartskrot per kommun.  

Illegal bransch lika stor som auktoriserad återvinning
Svartskrot



NORDISK BILÅTERVINNING 1 · 2014 ›|nbå  17

Konkurrent utan miljöansvar

Han är drygt femtio år gammal och 
registrerad som ägare till 1 375 
fordon. Han är försatt i personlig 

konkurs, har en skuld på nära 900 000 
kronor hos kronofogden och är anmäld till 
miljöåklagare. Dessutom utreder Skatte-
verket om mannen har begått skattebrott 
och byggnämnden i Linköping hotar med 
olika böter på sammanlagt 80 000 kronor 
för olaglig hantering och förvaring av 
skrotbilar. Han har även en ansenlig skuld 
för registerhållningsavgifter på omkring  
90 000 kronor per år.

Mannens fall är inte unikt. Liknande his-
torier finns sannolikt på fler platser runt 
om i Sverige. I Linköpings kommun har 
lokaltidningen Östgöta Correspondenten 
skrivit om det beskrivna fallet ovan. 

Enligt Torgny Sylván, som är miljö-
skyddsinspektör på Linköpings kommun 
och tillsynshandläggare för bland annat 
bildemontering, finns det i Linköping fem-
sex illegala bildemonterare. Två av verk-
samheterna, som i stort sett bara sysslat 
med bilskrotning, har stoppats genom 
bygg- och miljönämndens agerande. 

– Under 2014 kommer vi att intensifiera 
tillsynen på den tredje av de större illegala 
bildemonterarna. De mindre verksamhe-
terna är av typen mångsysslare som har en 
oklar verksamhetsinriktning inom metall- 
och skrothantering, säger Torgny Sylvan. 

I Linköping finns två bildemonteringsfir-
mor med auktorisation och i Östergötland 
totalt 15 stycken. Torgny Sylvan tror att det 
finns åtminstone lika många illegala verk-
samheter av större eller mindre omfattning 
i länet. Ett problem är att ärenden inom 
området riskerar att hamna mellan sto-
larna, menar han.

– Länsstyrelsen ger tillstånd och kommu-
nen utövar miljötillsyn. Men det är oklart 
vilken myndighet som ska kräva av svart-

skrotarna att de skaffar auktorisation. Att 
tydliggöra detta skulle kunna stärka miljö-
tillsynen, säger Torgny Sylvan.

I Sveriges största kommun Stockholm 
finns numera inga bildemonteringsföretag. 
Solna stad, som gränsar till Stockholm, 
saknar också auktoriserade bildemonte-
rare. Det finns troligen heller inga illegala, 
enligt miljöinspektör Annelie Lindahl 
Stam. 

– Jag kan inte garantera att det inte före-
kommer men sedan 2006, när jag började 
här har vi inte haft några fall, säger hon. 

En förklaring är att Solna, som till ytan är 

Sveriges tredje minsta kommun, inte har 
plats för bildemonteringsverksamhet. Mar-
ken är antingen bebyggd eller naturskyddat 
område.

Anna Engqvist är civilanställd handläg-
gare på länskriminalen i Stockholm och 
jobbar med miljöbrott, bland annat 
svartskrotning.

– Vi jobbar förebyggande inom området 
miljöbrott men i dagsläget känner jag inte 
till några svartskrotar i Stockholm län. 

Det förekommer samarbete och infor-
mationsutbyte inom området miljöbrott 
mellan polis och andra myndigheter. Men 
det skulle kunna utvecklas, menar Anna 
Engqvist.

– Vid planerade tillslag har vi ju kontakt 
med Länsstyrelse och kommun men det 
finns stora möjligheter till förbättringar. 

I Göteborg finns sju stycken auktoriserade 
bildemonteringar. Rose-Marie Honkanen 
Nyman är miljöinspektör på miljöförvalt-
ningen i kommunen och övertygad om att 
det finns gott om svartskrotare.

– Vi ser till exempel att det finns annon-
ser om köp av skrotbilar i Göteborgs-Pos-
ten. Men företagen går inte att spåra, vilket 
kan tyda på illegal skrotning. Vi får också 
tips och hör om att det finns svartskrotare. 
Jag kan inte säga något om hur många de är 
men tror att de vi hör talas om bara är top-
pen av isberget, säger Rose-Marie Honka-
nen Nyman.

Hon menar att svartskrotarna riskerar att 
slå ut de auktoriserade och ansvarstagande 
demonterarna. 

Ett problem som gör det svårare att 
komma åt svartskrotarna är att det i bil-
skrotningsförordningen talas om krav på 
tillstånd för den som yrkesmässigt sysslar 
med bildemontering.

– Ljusskygga verksamheter gömmer sig 
ofta bakom att man inte sysslar med detta 

Det är oklart vilken 
myndighet som ska 
kräva att de skaffar 
auktorisation. 

»

REPORTAGE  Svartskrotare – den osynliga sektorn
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REPORTAGE  Svartskrotare – den osynliga sektorn

yrkesmässigt, den här skrivningen gör det 
svårare för oss, säger Rose-Marie Honka-
nen Nyman. 

Jens Artin är miljöinspektör på Malmö 
stads miljöförvaltning och har bland annat 
tillsynen av kommunens åtta auktoriserade 
bildemonterare. Han menar att det är svårt 
att ha en uppfattning om eventuella illegala 
skrotar. 

– Vi misstänker, vi hör rykten och de rik-
tiga bildemonterarna klagar, men vi har 
ingen bra bild av om det finns svartskrotare 
och hur många de i sådana fall är. Men i 
princip skulle det kunna finnas lika många 
illegala som legala. Sådan verksamhet kan 
ju maskera sig i form av verkstäder, biltvät-
tar och liknande.

Enligt Jens Artin har Malmö stad inte 
behövt stänga några illegala skrotar eller 

ålagt någon att söka tillstånd för bildemon-
tering under senare år. Man arbetar heller 
inte aktivt med att hitta svartskrotar. 

– Däremot driver vi ett projekt för att 
kartlägga verkstäder och biltvättar för att 
kunna klassa dem som miljöfarlig verk-
samhet och därmed göra tillsyn. Det kan 
tänkas att vi hittar verksamheter som är 
svartskrotar.

I Kramfors kommun i Västernorrlands 
län söker man efter skrotar som saknar till-
stånd.

– Vi tittar efter annonser i lokaltidningen 
och till exempel på Blocket, säger Åsa 
Mattsson, miljö- och hälsoskyddsinspek-
tör. 

Hon berättar också att miljöskyddsin-
spektörerna håller ögon och öron öppna 
när de rör sig i kommunen. Svartskrotarna 

upptäcks ofta efter klagomål från närbo-
ende.

I Kramfors kommun finns två auktorise-
rade bildemonterare och sannolikt mellan 
tre och tio svartskrotar, enligt Åsa Matts-
son, som menar att det ofta är en hårfin 
skillnad mellan att vara hobbyskrotare och 
svartskrotare. Samtidigt tycker hon att det 
är relativt tydligt var gränsen går: När 
någon börjar sälja delar och annonserar om 
det måste kommunen agera. 

– Det gör vi genom att ställa frågor och 
informera om vad som kräver tillstånd. 
Om vi tycker att vi har bevis för att verk-
samheten är tillräckligt omfattande så 
polisanmäler vi. 

text Johan Granath
foto Mark Olson

 

Vi misstänker, vi hör rykten och de riktiga 
bildemonterarna klagar, men vi har ingen 
bra bild av om det finns svartskrotare.

Jens Artin, miljöinspektör Malmö

»
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Det är relativt tydligt var gränsen går:  
När någon börjar sälja delar och annonserar 
om det måste kommunen agera. 
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Hans Zetterling är en av de mer kunniga i landet inom ämnet illegal bildemontering. 
Han är visserligen pensionär sedan några år men har fortfarande mycket att säga om 
problemet. Vad som borde göras, hur och varför. 

Som de flesta andra säger Hans Zetter-
ling att det är svårt att bedöma hur 
många illegala bildemonterare det 

finns i landet. 
– De är många och det handlar ju om en 

verksamhet som vill vara osynlig. Det är 
också aktörer som kommer och går, vilket 
gör det svårt, säger Hans Zetterling. 

Han menar dessutom att det finns en stor 
mängd hobbyskrotare, som ser sig som just 
hobbyutövare och inte yrkesmässigt verk-
samma enligt bilskrotningsförordningen. 
Därmed är de heller inte anmälningsplik-
tiga. 

– Men det hindrar inte miljönämnden 
från att ställa krav på deras verksamhet.

Hans Zetterling menar också att det finns 
olika sorters svartskrotare.

– Vissa demonterar och säljer bil delar på 
en mer eller mindre lokal marknad, eller i 
större omfattning inom den svenska skrot-
handeln. Andra verksamheter köper upp 
och exporterar i stor skala, vanligtvis ille-
galt till Afrika och till östblocket. I både 
fallen försvinner bilarna ur landet. 

Illegal skrotning är ett stort problem 
som uppmärksammas alltför lite av myn-
digheter och media, menar han och näm-
ner en händelse i Uppsala där han var för 
att hålla kurs. I närheten av kurslokalen 
stod en uppställd biltrailer med sex skrot-
bilar ombord. Efter ett tag fattade Hans 

Zetterling misstanke om att det kunde 
handla om bilar som skulle exporteras ille-
galt och kontaktade därför länsstyrelsen 
och kommunen. 

– Men inget hände, varken kommun eller 
länsstyrelse reagerade. Kanske berodde det 
på att det var fredag men det säger ändå 
något om frågans låga prioritet. Vi vet att 
det finns en handel med öst, som kan gå via 
de baltiska länderna eller Polen, för att 
sedan gå vidare ytterligare österut där las-
ten försvinner. 

Den illegala skrotexporten till Afrika 
sker framför allt från södra Sverige, enligt 
Hans Zetterling. I den verksamheten hand-
lar det ofta om bildelar och brottsrubrice-

”Ett stort problem när så  
många fordon försvinner  

utan att vi vet var och hur. ”
Hans Zetterling sakkunnig om legal och illegal demontering

Svartskrot 
destination 

Afrika
Hobbyskrotare och organiserade svarthandlare 

driver den osynliga sektorn  

»

REPORTAGE  Svartskrotare – den osynliga sektorn



Vi vet att det finns en handel  
som kan gå via de  baltiska 
 länderna eller Polen och vidare  
österut där lasten försvinner. 
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ring är vanligtvis olaglig transport av farligt 
avfall. 

Det totala antalet bilar som demonteras 
eller exporteras illegalt är stort. Enligt Hans 
Zetterling försvinner omkring en procent 
av de skrotade bilarna i EU årligen. 

– Bara i Sverige motsvarar det 20 000- 
30 000 bilar. Det är ett stort problem när så 
många fordon försvinner utan att vi vet var 
och hur. Dessutom tappar vi viktiga resur-
ser i form av olika metaller ur landet och 
producentansvaret urholkas. 

Det är också en stor ekonomisk förlust, 
eftersom bilarna som svartskrotas oftast är 
avställda och saknar betald registerhåll-
ningsavgift. Det innebär att det saknas 
möjlighet att driva in eventuella böter och 
skatt för fordonen, vilket betyder uteblivna 
intäkter för Transportstyrelsen på upp-
skattningsvis 100 miljoner kronor per år. 

Hans Zetterling anser att rutinerna runt 
registerhållningsavgiften borde skärpas. 

Idag struntar många i att betala den när for-
donet är avställt, vilket de kan göra utan att 
riskera böter. Detta trots att avgiften enligt 
reglerna ska betalas även när fordonet är 
avställt. 

– Om det blev straffbart att strunta i 
registerhållningsavgiften så skulle det 
innebära ökade intäkter. Det skulle också 
tvinga vissa aktörer att skaffa tillstånd för 
sin verksamhet eller att lägga ner. Många 
ägare till sämre begagnade bilar skulle välja 
att skrota bilen på ett riktigt sätt genom ett 
skrotningsintyg som bara en auktoriserad 
skrotare kan utfärda.

Hans Zetterling uppskattar att det 
finns minst en svartskrot per svensk kom-
mun. Alltså minst 290 stycken. Han tycker 
att kommunerna i många fall sköter sitt 
tillsynsjobb över branschen dåligt. 

– Enkla saker som att man är ute på fältet 
och ser sig omkring efter ansamlingar av 
gamla bilar och att man håller koll på dem 

som annonserar om begagnade bildelar 
eller skrot i lokaltidningen. Det finns också 
riktlinjer utfärdade av EU för hur man 
klassi ficerar en begagnad bil som skrotbil.

– Har man tio trasiga bilar uppställda på 
tomten så ska man vara skyldig att anmäla 
det. Det finns tydliga regler i bilskrotnings-
förordningen om detta. Här är många 
kommuner för slappa.

text Johan Granath
foto Shutterstock

FAKTA: 
Hans Zetterling var tidigare Naturvårds-
verkets branschexpert inom området 
 bildemontering. Han har varit expert  
i flera statliga utredningar och har dess-
utom arbetat som konsult inom området.

Många ägare till sämre begagnade bilar skulle 
välja att skrota bilen på ett riktigt sätt genom 
ett skrotningsintyg som bara en auktoriserad 
skrotare kan utfärda.

»

REPORTAGE  Svartskrotare – den osynliga sektorn
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”Regelverket kan hejda  
den svarta handeln  

men få tillämpar det” 
Michael Abraham, SBR:s förbundsdirektör

Branschen har ett problem med så kallade svartskrotare, eftersom de existerar men 
officiellt inte finns. Vems är ansvaret för deras existens? Det undrar Michael Abraham 
förbundsdirektör för SBR - Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund. 

–Vi organiserar auktoriserade 
bilåtervinnare, så på ett sätt är 
svartskrotarna en ickefråga för 

oss. Men samtidigt hör vi ju från våra med-
lemmar att de upplever dem som ett stort 
bekymmer. 

Grundproblemet med svartskrotarna är 
att det finns en efterfrågan, menar Michael 
Abraham.

– Kriminalitet fungerar så: Finns en 
köpare så finns en hälare och en tjuv.

Flera kommuner vittnar om att de vis-
serligen tar sitt tillsynsansvar men att de 
saknar möjlighet att leta efter illegala 
demonterare. Det har Michael Abraham en 
viss förståelse för, eftersom tillsynen är en 
fråga bland många andra kommunala åta-
ganden.

– De kommunala resurserna är inte 
oändliga och måste man prioritera mellan 
att satsa på äldreomsorg och skola och att 
hitta svartskrotare, så har jag en viss förstå-
else för de val som respektive kommun 
måste göra. 

Ingen skugga ska heller falla över 
enskilda miljöinspektörer, menar han. Men 
det kan finnas en byråkratisk aspekt, som 
tillsammans med de ekonomiska förutsätt-
ningarna, bidrar till begränsningar i hur 
man arbetar. 

– Tillsynen är avgiftsfinansierad. Därför 
finns en risk att inspektören bara gör besök 
hos dem som finns i deras papper, alltså de 
som är auktoriserade och har betalat avgift. 
Det gör det ju svårare att hitta svartskro-
tarna. 

Michael Abraham anser att regelverket 
runt bilåtervinning är tillräckligt. Det är 
tillämpningen som är problemet. SBR har 
under längre tid krävt att man ska införa en 
tredjeparts-miljöcertifiering för företag 
som ska ta hand om uttjänta bilar och för-
vandla dem till både miljönytta och arbets-
tillfällen. 

– Certifiering skulle innebära att alla får 
lika förutsättningar, eftersom revision görs 
årligen av personer som är utbildade och 
godkända av Swedac. »

De kommunala 
resurserna är inte 
oändliga och man 
måste prioritera.
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NORRA SVERIGE 

 Två-tre svartkrotare  
i varje kommun 

I Norra Sverige* bedömer polisen att det finns två-tre 
svartskrotar per kommun. Den siffran baserar sig på en 
kartläggning av miljöbrottslighet över gränserna.

Mattias Lindgren är civilan-
ställd inom polisen i Norr-
botten och har jobbat med 

miljöbrott sedan 2013 och frågan i stort 
sedan 2009. 

Han menar ett det är viktigt för poli-
sen att arbeta med området miljöbrott, 
där svartskrotningsverksamhet är en del. 
Bland annat på grund av att denna typ av 
brott pekas ut som ett stort framtida pro-
blemområde.

– FOI (Försvarets forskningsinstitut) 
visar i en rapport att miljöbrott i framti-
den kommer att vara den tredje största 
kriminella verksamheten globalt sett, 
säger Mattias Lindgren.

En förklaring är att risken att åka fast 
är relativt liten. 

– Dessutom är straffen lindriga. Speci-
ellt om man jämför med straffsatserna 
för till exempel narkotikabrott. 

Men även om straffen är lindriga kan 
den miljöförstöring som svartskrotar 
orsakar generera saneringskostnader i 
miljonklassen. Kostnaden hamnar så 
gott som alltid hos kommunen och ofta 
är det småkommuner med begränsad 
ekonomi som drabbas. 

Förutom detta snedvrider svartskrot-
ning konkurrensen och bidrar till ute-
blivna arbetstillfällen och skatteintäkter, 
menar Mattias Lindgren. 

– Länsstyrelsen i Norrbottens län har 
gjort en uppskattning att det kan handla 
om 10-15 uteblivna arbetstillfällen i 

länet. I en glesbygd är det viktiga arbets-
tillfällen.

Polisen i Norrbotten bedömer att det 
finns 2-3 illegala skrotar i varje kommun 
i Nordsam-länen*. Detta trots att polisen 
gör vad den kan för att hitta illegala 
demonterare. 

– Vi måste vara medvetna om att poli-
sen inte prioriterat detta område och att 
det för oss är ganska nytt. Vi är i en upp-
byggnadsfas och har på kort tid ändå 
kommit långt. 

Ett problem är att kommunerna har 
många olika tilllsynsuppdrag, varav bil-
demontering är ett. Det blir för mycket 
för många kommuner, menar Mattias 
Lindgren. Andra utmaningar är att 
många myndigheter är inblandade, där-
med är en ökad samordning nödvändig. 

Hur polisen arbetar med miljöbrott, 
till exempel kartläggning av svartskrotar 
är Mattias Lindgren förtegen om. Han 
påpekar dock att det är viktigt att all-
mänhet och demonterare med auktori-
sation tipsar polisen om misstänkta 
svartskrotare. För verksamhetsutövare 
är det också viktigt att man gör anmälan 
om det skett stölder vid den egna anlägg-
ningen.

Johan Granath

* Nordsam är ett samarbete mellan 
krisberedskapsenheterna på länsstyrel-
serna i Norrbotten, Västerbotten, Väster-
norrland, Jämtland, Gävleborg och 
Dalarna. 

Men skulle inte svartskrotare vara gan-
ska fria att agera ändå, även om det fanns 
en certifiering?

– Skillnaden skulle vara att deras verk-
samhet blev en polisiär fråga. I dag är det 
en kommunal fråga utan att kommunen 
kan göra speciellt mycket.   

SBR har sett exempel på företag som fått 
bilskrotningsauktorisation trots att de inte 
följer regelverket. Det kan handla om att 
företag som, trots att de måste ha tillstånd 
och utbildning för att få hantera AC och 
Airbag, saknar sådana tillstånd men ändå 
får auktorisation. 

– Man följer inte regelverket och det kan 
vara så – jag säger inte att det är det – men 
att det av olika skäl är bekvämt att ha en 
bilåtervinnare i kommunen. Därför ser 
man mellan fingrarna med den som inte 
lever efter reglerna.

Michael Abraham kan inte bedöma hur 
många svartskrotar det finns och deras 
ekonomiska påverkan. Men han menar att 
det helt uppenbart handlar om stora peng-
ar, som hamnar i den svarta ekonomin i 
stället för hos seriösa företag som betalar 
skatt. 

– Vi ser bara vad som hänt när hela 
Europa inklusive Sverige har fokuserat på 
gränsöverskridande transporter, projekt 
GRÖT, som det kallas. Myndigheterna har 
fått upp ögonen för att det förekommer 
mer under radarn än vad man trott. Till 
exempel privatpersoner som haft upp till 1 
700 bilar avställda på sig men ingen vet om 
bilen finns i landet eller utomlands.     

Samarbetet mellan polis, myndigheter, 
kommuner och länsstyrelse bör kunna för-
bättras, menar han. 

– Det är politiskt styrda organisationer 
där det går trögt att förändra. Även om 
enskilda medarbetare vill så saknar de ofta 
mandat att genomföra åtgärder för ökat 
samarbete. 

text Johan Granath
foto Staffan Gustavsson

Skillnaden skulle vara 
att deras verksamhet 
blev en polisiär fråga. 

»

REPORTAGE  Svartskrotare – den osynliga sektorn
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Carina Hagström-Kihlberg, 
initiativtagare till SBR:s kvinnliga nätverk.
– Det är inte alls bara för ägare och chefer. 
Alla har glädje av att byta erfarenheter 
med varandra.

Kvinnliga nätverket

 NYA TAG I HÖST 
Kvinnliga nätverket samlas igen i augusti

Nästa möte med SBR:s kvinnliga 
nätverk kommer att hållas den 30 
augusti i Stockholm. 

–Vi har lyssnat på önskemålen 
och valt att lägga mötet eft er 
sommaren istället för som tidi-

gare i maj-juni, som många tycker är en 
stressig tid, säger Carina Hagström-Kihl-
berg, initiativtagare till nätverket.

Tre möten har det blivit hittills sedan 
Carina Hagström-Kihlberg, vice ordfö-
rande i SBR, drog igång det kvinnliga nät-
verket. Möten som bjudit på inspirerande 

föreläsningar om bland annat härskartek-
nik, hur det är att vara kvinna i ett mansdo-
minerat yrke, karriärcoachning, manligt 
och kvinnligt språk, gruppdynamik, hur 
man bygger sitt personliga varumärke och 
hur det är att vara nära anhörig till någon 
med drogproblem. 

– Förhoppningen är att alla kvinnor som 
jobbar på SBR:s medlemsföretag ska anslu-
ta sig till nätverket, säger Carina Hagström-
Kihlberg. 

Från början fanns en missuppfattning 
och många trodde att nätverket bara var till 
för de kvinnliga cheferna.

– Det är inte alls bara för ägare och che-

fer. Alla har glädje av att byta erfarenheter 
med varandra. Sköter du till exempel fak-
tureringen kan det vara nyttigt att möta 
kollegor med likadana arbetsuppgift er på 
en annan demontering.

Med tiden har allt fl era kvinnor hittat till 
nätverket i takt med att ryktet om att träf-
farna är som riktiga lyckopiller har spridit 
sig.

– Och nu hoppas vi att det ska komma 
ännu fl era till mötet i augusti, säger Carina 
Hagström-Kihlberg.

text Agneta Trägårdh
foto Shutterstock
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Försäkringsbolagens inlösensobjekt

Ett nytt samarbete med Vardia 
Försäkring innebär fl era skrotbilar 
till de demonterare som köper sina 
bilar genom Yallotrade. Samtidigt 
lanseras en helt ny tjänst till bil-
ägare som får sin bil inlöst.

Sedan tidigare har Yallotrade avtal 
med försäkringsbolagen Gjensidige, 
Moderna och Euro Insurances. 

Bolagen har valt att auktionera ut sina 
inlösta demonteringsobjekt genom Yallo-
trades webbaserade marknadsplats.

I dag är det närmare 40 demonteringar 
som köper sina skrotbilar genom Yallo-
trade, där de själva kan välja vilka bilar de 
vill lägga bud på. Enbart certifi erade de mon-
terare som är medlemmar i SBR får bjuda 
på bilarna.

– Det är svårt att säga exakt hur många 
bilar vi kommer att auktionera ut från Var-
dia, eft ersom det är ett bolag som växer 
kraft igt, säger Jonas Elde, försäljningschef 
på Yallotrade. Men vi räknar med att det 
blir i ungefär samma storleksordning som 
Gjensidige. Det är kul att alltfl er försäk-
ringsbolag ser nyttan av att sälja sina 
in lösenbilar genom Yallotrade. 

På Vardia ser man positivt på det nya sam-
arbetet.

– Med Yallotrade får vi ökad intäkt från 
våra inlösta bilar, en snabbare och enklare 
ärendehantering samt full transparens, 
säger Karolin Bernås, Skadechef på Vardia 
Försäkring.

Yallotrade erbjuder ett komplett system 
som förenklar hela hanteringen med inlö-
sen för försäkringsbolagen. Från värdering 
till lösen av kredit- och leasingspärrar ända 

till utbetalning av försäkringsersättningen.

Helt nytt är att Yallotrade kan erbjuda en 
ersättningsbil till de bilägare som har fått 
sin bil inlöst. Moderna är först ut med  att 
använda tjänsten.

– Genom att samarbeta med ett antal bil-
handlare kan vi direkt erbjuda bilägaren en 
ersättningsbil för samma summa som den 
gamla bilen har blivit inlöst för, berättar 
Jonas Elde. För att bilhandlaren ska få visa 
upp sina bilar är de dessutom tvungna att 
erbjuda bilägaren en rabatt. Det här fi nns 
ingenstans tidigare, det är en banbrytande 
produkt som leder till att försäkringsbola-
gen får nöjdare kunder.

– Bilägaren kan sköta allting på nätet, 
även köpa ny bil. I princip kan bilägaren få 
sin ersättning och tre minuter senare äga en 
ny bil.

NYTT SAMARBETE 
ger Yallotrade fler bilar

Fler försäkringsbolag
väljer att bjuda ut
sina inlösensobjekt
via företagets
webbauktion
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DYR UPPVÄRMNING?
Vi hjälper dig sänka

uppvärmningskostnaderna!
Alltid 100% lukt- och rökfritt. Går på all sorts olja.

Tyska  arbetshästar

e

Vi projekterar din lokals
värmesystem.

VARMLUFTSPANNOR
med tex. alloljebrännare
fr 25–700 kW
17 modeller

VATTENBURNA
PANNOR/AEROTEMPRAR
med tex. alloljebrännare
fr 14–200 kW
8 modeller

ALLOLJEBRÄNNARE
FÖR BEFINTLIGA PANNOR 
15 MODELLER, FR 15–1500 kW
Paket med pump och filter. Alltid 100%
lukt- och rökfritt. Lösa alloljebrännare.
Spara pengar genom att enkelt byta ut
den gamla och docka på den nya.
Även i ”villa-modell” 14–19 kW

Alloljepannor

www.kroll.nu     tel: 08 410 402 44    info@kroll.nu

KÖP VÅR BIOOLJA

CO   neutralt
30-40% billigare än eldningolja

22

KÖP VÅR BIOOLJA

CO   neutralt
30-40% billigare än eldningolja

OMGÅENDE 

LEVERANS

Galwin Bildelar är ett rikstäckande grossistföretag som 

förser bildemonterare med nya bildelar.

Kontakta oss på 036-31 17 70.  www.galwin.se

När begagnat
inte räcker hela vägen.

Vi har delen du söker!

Volym 500L

Övertlappningslock

Utslagsvask

WIKERS I FILIPSTAD AB 
Tel: 0590-152 90

www.wikers.se

Hyllplan 3 st för 6 dunkar. 
Hyllplanen ställ-bara plant, alt. lutande.
Övre planet lämpligt för sprayflaskor mm. 
Dunkarna förskjutna i sidled så att ev. dropp går i 
bottenlådan.Dunkstället är hanterbart med pall-
vagn. Hyllplan och sidostycken i galvaniserad plåt 
(målad mot pristillägg). Levereras som plattpaket.

SPILLOLJETANK

VI TILLVERKAR 

STORA SPILLOLJE-

TANKAR

DUNKSTÄLL 
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ÅSA EKENGREN Teknisk samordnare 
servicemarknad • BIL Sweden

Dags att redovisa 
materialåtervinning 
för 2013 

Aktuellt från BILSweden

AKTUELLT FRÅN

Senast sista februari ska du som är 
bilåtervinnare lämna in din rapport 
i materialåtervinningssystemet, 

antingen på material.bosab.se, eller i 
anvisad portal om du tillhör Bilretur. 
Dessa inrapporterade uppgift er samman-
ställs av BIL Sweden och lämnas till 
Naturvårdsverket som rapporterar vidare 
till EU. Lagen säger att vi idag ska åter-
vinna minst 85 procent av allt material. 
From 2015 ska vi klara 95 procent.

Du som bilåtervinnare ska redovisa 
vilket material som skickats till vilken 
mottagare. Med mottagare avses den som 
slutbearbetar materialet. En transportör, 
omlastnings- eller mellanlagringsfunktion 
är således inte mottagare. Du som bil-
återvinnare måste  ta reda på vem som i 
slutänden hanterar/återvinner materialet 
och skriva in den som mottagare. Uppgif-
ten om vem som slutbearbetar materialet 
måste du alltså begära av transportören, 
omlastnings- eller mellanlagringsfunktio-
nen. 

När du skrivit in en begäran om motta-
gare kommer nämnd mottagare att få ett 
mail på den adressen som du angivit i 
ansökan. Mottagaren behöver då fylla i 
fakta hur denne slutbearbetar materialet.

När mottagaren gjort detta kan BIL 
Sweden godkänna mottagaren. Då kan 
också bilåtervinnaren se denna mottagare 
som godkända mottagare i systemet.

Enligt lagstift ningen är samtliga aukto-
riserad bilskrotare skyldiga att årligen rap-
portera de uppgift er som producenten 
behöver ha för att fullgöra sina redovis-
ningsskyldigheter enligt förordningen om 
producentansvar för bilar (personbilar, 
lastbilar och bussar) vars totalvikt inte 
överskrider 3 500 kg.

Nedanstående punkter anger de upp-
gift er som en auktoriserad bilåtervinnare 
måste rapportera till bilproducenten.

1. Bilåtervinnare ska senast den 28 februa-
ri varje år till de berörda producenterna 
lämna de uppgift er från föregående 
kalenderår, som producenten behöver 
för att fullgöra redovisningsskyldighe-

ten till Naturvårdsverket enligt 13 § 2 
förordningen (2007:185) om producen-
tansvar för bilar. Bilåtervinnaren ska 
även sända en kopia av uppgift erna till 
den eller de kommuner där bilåtervin-
ningsverksamheten bedrivs.

2. Enligt 4 § 5 förordningen (2007:185) 
om producentansvar för bilar behöver 
producenten följande uppgift er om hur 
material och komponenter från bilen;
• återanvänds
• materialåtervinns
• energiåtervinns

3.  Ovanstående uppgift er måste rapporte-
ras in till producenterna.  

För att underlätta rapporteringen har 
BIL Sweden tillsammans med Berg & 
Ström System AB utvecklat ett webbaserat 
rapporteringssystem, som är gratis att 
använda för alla auktoriserade bilåter-
vinnare i Sverige. 

För att använda systemet måste bilskro-
taren registrera sig genom att ansöka om 
ett användarnamn och ett lösenord (OBS! 
Detta gäller inte för de bilåtervinnare som 
är anslutna till Bilretur, de har en egen 
 portal). Ansökningen görs på webbsidan.

Om du stöter på problem så maila gärna 
till Åsa Ekengren på BIL Sweden, asa.
ekengren@bilsweden.se! Systemet är 
baserat på organisationsnummer, se till 
att bifoga det vid frågor så går ärendet 
snabbare!

Ommavägen 9   275 33 Sjöbo   Sweden

Beg. bil- och husvagnsdelar
stor sortering

märkesdemontering

www.autodemontering.se 
AUTODEMONTERING TT 

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

Mejerivägen 10, 291 94 Eslöv  0413-310 01

Lagen säger att vi idag ska 
återvinna minst 85 procent 
av allt material. Från 2015 
ska vi klara 95 procent.
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Kvalitetstestade begagnade reservdelar
till de flesta bilmärken.

Öppet vardagar 7 - 16
info@anstabildemont.se / www.anstabildemont.se

BRA

SERVICE

Sånart Boxholm AB Hjälper dig! 
Ring 0142-52331 för högsta dagspris 
 
www.blybatteri.se 
 

Telefon 036-311 692 
www.pcsupport.nu

fenix5
NU i luften
fenix5

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

WORLD LEADING IN 

VEHICLE DRAINAGE TECHNOLOGYwww.olanders.nu

SEDA Drain Tower 
Singel

SEDA T-Rec

SEDA  
Katalysatorsax TJÄNSTER & UTBILDNINGAR

KVALITET

MILJÖ

WWW.ASKENGREN.SE

ARBETSMILJÖ

PRODUKTION

Vi är SBRs samarbetspartner och erbjuder 
medlemsföretagen marknadens bästa försäkringsskydd

Kontakta oss när det gäller era försäkringar

Tel: 026-61 41 00 
E-post: magasin@soderbergpartners.se

Företagsförsäkring

Green Parts garanti

Gruppförsäkring

Motorfordonsförsäkring

Din bilskrot på nätet

www.skrotabilen.se

Vi erbjuder hämtning och återvinning av
bilar i större delen av Sverige. Bilen 
hämtas hos dig och transporteras till 
en Bilretur ansluten bilåtervinning. 
Busenkelt

Återvinn din bil på ett miljöklokt sätt!

r r r
r r r

r r r r r
r r r r  
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AKTUELLT FRÅN 

Under 2013 avregistrerades cirka 
190 000 bilar enligt statistiken 
från Transportstyrelsen, det vill 

säga ungefär lika många som året innan. 
Fler än en miljon bilar är avställda enligt 
registret men inte avregistrerade, och allt 
fl er bilar ställs av årligen.  Om vi antar att 
en hel del av dessa bilar egentligen borde 
lämnas in för återvinning skulle det inne-
bära en stor miljönytta om de lämnades 
in istället för att bli stående. 

Även Håll Sverige Rent har uppmärk-
sammat problemet och propagerat för en 
pant som motiverar bilägare att lämna in 
bilen för en miljöriktig återvinning. Ett 
liknande system fi nns exempelvis i Norge. 
Det kommer att behövas samarbeten för 
att säkerställa att så många bilar som 
 möjligt kommer in för återvinning på ett 
miljö riktigt sätt den dagen de har tjänat ut.

I Österrike fastslog en domstol nyligen 
att en bil som kostar mer att reparera i 
hemlandet än det uppskattade värdet av 
bilen, är att betrakta som farligt avfall. Ett 
sådant utslag påverkar möjligheten att 

exportera bilar, exempelvis till Afrika. 
Återstår att se om det får motsvarande 
tillämpning i fl er länder inom EU.

Vi närmar oss 2015 då uttjänta bilar ska 
återvinnas till 95 procent. Även här krävs 
det samarbeten. Medlemmarna i Bilretur 

kommer att ha en viktig fördel genom att 
delta i samarbetet för att nå återvinnings-
målet. Kvalitet och miljö är frågor som står 
i fokus. Det kommer säkerligen att krävas 
en ökad demontering och en fortsatt 
utveckling av processerna hos oss i Stena 
Recycling för att säkerställa att vi når 
målen. 

Under året kommer vi att jobba vidare 
med dessa frågor inom ramen för samarbe-
tet inom Bilretur. Den som är medlem i 
Bilretur och uppfyller sina krav i samarbe-
tet ska kunna känna sig trygg i att delta i ett 
nätverk som samspelar för att uppnå 
målen.

Avslutningsvis några ord från ett 
säkerhetsperspektiv. I det förra numret av 
NBÅ-tidningen uttalade sig fragmente-
ringsföretagen alla om vikten av att pyro-
tekniken hanteras på ett riktigt sätt innan 
bilarna kommer in för fragmentering. Det 
är glädjande att vi är eniga i den typen av 
frågor och det är för oss mycket viktigt att 
säkerheten står i fokus.

Österrike och Håll Sverige Rent 
tar ställning för utökad bilåtervinning

ANDERS SVERKMAN
Branschansvarig ELV

Stena Recycling

NORRKÖPING 
011-495 40 00

 www.karstorp.com 

VI LEVERERAR RÄTT 
DEL TILL DIN BIL!

Vi har tillgång till ett stort antal reservdelskataloger.
Specialité: Volvo, Renault, BMW, Mercedes & Jaguar.

Ca 2500 bilar/år

AKTUELLT FRÅN STENA

En bil som kostar mer att 
reparera i hemlandet än 
det uppskattade värdet av 
bilen, är att betrakta som 
farligt avfall.

Beslut i österrikisk domstol
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Mange presseoppslag om den 
store økningen av antall vrakede biler i Norge

Biloppsamlerne opplevde i fj or sterk 
vekst i innsamlede kjøretøy. I 2013 
ble totalt 156 522 biler levert inn, 

ifølge statistikk fra Toll og Avgift sdirekto-
ratet i samarbeid med Norges Biloppsam-
leres Forening.

Dette er en økning på 28 prosent i for-
hold til 2012. Samtidig varsler foreningen 
kamp mot biloppsamlere som ikke 
demon terer bildeler.

Det er fl ere årsaker til den solide 
økningen. Vrakpanten er nå økt til 3 000 
kroner. I tillegg er det gode tider i Norge 
som gjør at mange kjøper ny bil og der-
med velger å vrake sin gamle.

1 av 4 biloppsamlere lar være å ta ut bil-
deler for videresalg i vrakingsprosessen.

En økende bekymring i bransjen er at 
fl ere aktør unnlater å plukke ut brukbare 
bildeler som kan gjenbrukes som reserve-
deler. Dette er en problemstilling NBF nå 
setter økt fokus på.

NBF anslår at drøyt en fj erdedel av alle 
innsamlede biler går rett til fragmentering 
uten at deler plukkes av. Dette er meget 
betenkelig i og med at gjenbruk er det vik-

tigste miljøtiltaket. Denne saken er tatt 
opp med myndighetene i Norge.

Alle biloppsamlingsplasser har nå skre-
vet avtaler med en hovedoperatør.

Fristen for å skrive avtale med en 

hovedoperatør var satt til 1. januar 2014. 
En ny hovedoperatør: Bilretur AS skrev
avtale med hele 43 bedrifter. 

NBF samarbeider med verkstedbran-
sjens organisasjon Norges Bilbransjefor-
bund og forsikringsbransjen om nye og 
bedre samarbeidsrutiner.

Norges Bilbransjeforbund og Norges 
Biloppsamleres Forening har påbegynt et 
arbeide med å kartlegge hvilke bedrift er 
som vil delta i et strukturert samarbeid 
med salg og kjøp av brukte bildeler. For-
sikrings-selskapene er invitert til dette 
arbeidet. Hensikten er å kartlegge bedrif-
ter som vil delta og utarbeide krav og 
samarbeidsrutiner til disse bedrift er. Her-
under samarbeidsrutiner med for-
sikringsselskapene.

Datagruppen til NBF (Biloppsamlerne) 
arbeider nå med mulige løsninger for å 
imøtekomme forsikrings-selskapene og 
verkstedbransjens krav til samarbeid.

Arbeidsgruppen  som er under etable-
ring skal ha sitt arbeide klart før sommer-
ferien 2014.

MEDLEMSFORDELER FOR NBF MEDLEMMER

• NBF har rammeavtaler med forsikringsselskaper, kjøp av 
forsikringsbiler.

• Lavere kostnader for forsikringer gjennom SMB tjenester.

• Store rabatter på innkjøp av forbruksvarer. Fordelsgruppen 
Norge.

•  Levering av katalysatorer gjennom NBFs Servicekontor. 
De beste priser, fritt avhentet, oppgjør med en gang.

• Tilgang på juridisk assistanse gjennom NBF og NHO.

• Tilgang til søkebasen NBF bildeler.no. NBF database.

• Rabattavtaler med Wurth, Veng, Hellanor og Kredinor.

• Rabattavtale på kjøp av kraft gjennom Trønder Energi.

• Meget stor rabatt på frakt, gjennom Shenker.

• I tillegg oppdateringer fra sekretariatet og mulighet til å 
delta på kurser og konferanser.

Mere opplysninger om disse avtalene får dere ved å klikke 
på samarbeidspartenes logoer på vår nettside. Linker til de 
forskjellige samarbeidspartnere vil da vises.

 Interesse i medlemskap i NBF, Norges Biloppsamleres 
forening. www.biloppsamlerne.com

Ring 22522943 eller 90803509, e post: jan.molberg@bilopp-
samlerne.com.
 

JAN MOLBERG
Generalsekretær NBF

Ledare NORGE

BF anslår at drøyt 
en fj erdedel av alle 
innsamlede biler går 
rett til fragmen tering 
uten at deler plukkes av.
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Bjarne Brøndbo bilopphugger

Bedriftseier, 
popstjerne og 
arbeidsgiver med 
samfunns ansvar
– I vår bedrift har vi gjennom 
bevisst satsing på de «vanskelige» 
tilfellene, fått alle som er delaktig 
i prosessen til å være stolt over 
å utgjøre en forskjell, sier Bjarne 
Brøndbo.

–Livet e itj for amatører» bruker 
Roger på Spar Røthe i Namsos å 
si. Roger er Namsos mest av-

holdte «kjøpmann» - ansatt, men med en 
arbeidsmoral, lojalitet til arbeidsgiver og 
omsorg for sine kunder som er helt unik. 
Roger ble egentlig pensjonist for noen 
måneder siden, men som han selv sier: 
«Koff er skal æ slutte å arbeide? Æ elsker jo 
jobben min, kundene mine og ikke minst 
æ er jo bare snart 70 år?».

Roger er for meg selve eksempelet på hva 
det å ha en meningsfylt jobb å gå til, betyr 
for de aller fl este av oss.

Selv har jeg vokst opp med foreldre som 
har lært meg viktigheten av å arbeide. De 
har samtidig latt meg få prøve og feile. Jeg 
har fått ansvar, og selv om jeg var «odels-
gutten på bilopphoggeriet» var det aldri et 
negativt ord da jeg valgte artistkarrieren. 
I mange år var jeg ikke særlig delaktig i 
drift en av Namdal Bilopphuggeri AS, man 
valgte for ca. To og et halvt år siden å ta 
ansvaret som daglig leder igjen.

I dag driver jeg og Lise (kona) bedrift en 
sammen, og har pr. 1. januar 11-12 perso-
ner på lønningslista.

Jeg har lært mye i løpet av de snart 50 
åra jeg har levd. Ikke minst har jeg lært at 
hver og en av oss stiller med forskjellig 
bakgrunn, evner og innstilling når det gjel-
der det å arbeide. Mamma og pappa har 
også gitt meg en grunnleggende respekt 
for alle jeg møter, uansett stilling, sosial 
status, lønnsnivå osv., og de menneskene 
jeg vil betegne som «hel ved» møter jeg oft e 
i lavstatusyrker.

På vår bedrift er vi mange ufaglærte som 
samtidig jobber i en lavstatus bransje (har 
ikke hørt mange som skryter på seg å jobbe 
på et bilopphoggeri ...), men som bærer 
ytterjakken med Bil1Din-profi lering på 
med stolthet. Hvorfor er de stolte? De får 
skryt for å gjøre en god jobb, de får anerk-
jennelse gjennom tilbakemelding, de ut -
fører forståelige oppgaver som igjen gir 
mestringsfølelse, de blir fortalt at de er vik-
tig for oss og vi forsøker å legge til rette for 
at alle skal glede seg til å gå på jobben.

Hvordan er det så å være 17 eller 46 år og 
ikke være en del av arbeidslivet?

Har akkurat kommet hjem fra Garder-
moen der jeg deltok på Attføringsbedrift e-
ne i NHOs Ijobb-konferanse, der temaet 
var: Hvordan få folk tilbake i jobb?

I vår bedrift har vi valgt å ta samfunnsan-
svar ved å ta inn personer som av en eller 

annen grunn ikke evner å komme seg ut i 
jobb. Årsakene til at noen ikke får jobb kan 
være at du har droppet ut av skolen, har 
vært langtidssykemeldt, har gått arbeidsle-
dig en stund osv. Dette er oft e kompetente 
og fl inke folk, som ønsker å arbeide, men 
som møter stengte dører over alt, og kan-
skje til slutt opplever å bli uførepensjonis-
ter, selv om de egentlig både kunne og ville 
hatt en jobb å gå til.

Jeg har selv opplevd at fagpersoner i 
den videregående skolen har sagt om en 
17-åring som hadde droppet ut av skolen 
at «han har brukt opp sjansene sine»! 
Hvordan kan en voksen person si til en 
17-åring at «du har brukt opp sjansene 
dine, vi har ikke mer å bidra med»? Jeg blir 
oppriktig lei meg og forbannet på disse 
ungdommenes vegne. Vår erfaring er at 
akkurat han «som har brukt opp sjansene 

BJARNE BRØNDBO –

Hvordan kan en voksen person si til en 17-åring  

  sjansene dine, vi har ikke mer å bidra med”?
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»

sine» kanskje er vår beste medarbeider om 
tre til fem år. Det handler om respekt, krav 
til oppmøte og utførelse av jobben, tilbake-
melding og tillit. Dette er oft e ungdommer 
som kanskje ikke har fått den samme opp-
veksten som jeg fi kk. Noen ganger må vi 
være både arbeidsgiver og litt mamma og 
pappa, altså forsøke å gi råd om selve livet. 
Det er ikke enkelt å være ung, uten selvtillit, 
uten nettverk, ja kort og godt uten å se noen 
muligheter.

Jeg bor ofte på hotell. For tre-fi re år 
siden var jeg og Lise i Karibien og hadde 
booket rom på et fl ott hotell. Hotellet viste 
seg å være fullt av rike, eldre amerikanere. 
De som stelte rommene var utelukkende 
lokale personer som forsøkte å ikke synes 
og som sto inntil veggen og kikket ned i 
gulvet når vi gjestene gikk forbi. Jeg og Lise 
gjorde som vi alltid gjør når vi møter folk 

og sa «hello» og «good morning» til perso-
nalet. De første dagene nærmest skvatt de 
til når noen snakket hyggelig til dem, men 
etter hvert fi kk vi verdens beste og største 
smil tilbake hver gang. Det handler om 
respekt og menneskeverd.

I dag har vi tre personer på lønningslista 
som er på tiltak eller opplæring. Myndig-
heten har gitt NAV forskjellige virkemidler 
for å få folk ut i arbeid. I dag mottar vi lønn-
stilskudd for to av våre medarbeider i en 
kort periode. Dette skal kompensere for 
opplæring, ekstra tilrettelegging osv. Sam-
tidig som arbeidsgiveransvaret ikke er 
hundre prosent før en eventuell fast anset-
telse blir en realitet. Dette betyr at risikoen 
med å «ansette feil person» ikke er et tema.

Jeg har fått lov til å fortelle om disse tre 
tilfellene (alle i starten av arbeidslivet).

Richard hadde en drøm om å bli bil-
mekaniker, men trivdes ikke på skoleben-
ken og valgte å slutte på skolen. NAV Nam-
sos tok kontakt med meg for om mulig å 
fi nne et «oppbevaringsalternativ» for Ric-
hard. Da Richard møtte første arbeidsdag, 
var hans første spørsmål til meg: «Korr 
kainn æ røyk oppå her?» Jeg skjønte straks 
at her har vi en vei å gå. Richard var hos oss 
i fi re timer før jeg ringte NAV og sa: «Dette 
orker vi ikke. Dette kommer til å bli for kre-
vende». Randi på NAV Namsos bønnfalte 
oss om å forsøke ei uke. Vi ble enige om å 
forsøke det, og Richard fikk følgende 
arbeidsoppgaver å fokusere på den første 
uka: Møt på jobb til rett tid og vær til 
arbeidsdagen er slutt, og ikke ha hendene i 
lomma. Dette klarte Richard med glans.

Etter ei tid hadde vi møte for å bestemme 
Richards framtid. Til stede: Richard, jeg, 
NAV, rådgiver fra videregående skole og en 
person fra Nord-Trøndelag fylkeskom-
mune. Møtet foregikk på den måten at de 
tre fagpersonene snakket til meg om hvilke 
planer de hadde for Richard! Vi hørte på en 
stund før jeg tok ordet å sa: «Æ er egentlig 
ikke så interessert i hva dere mener, men æ 
er veldig interessert i hva Richard ønsker.» 
Richard hadde fått den nødvendige selvtil-
liten og bekreft elsen på at han var i stand til 
noe, og bestemte seg for å ta det siste skole-

året og bli bilmekaniker. Det var en fantas-
tisk følelse å gå ut av det rommet å vite at én 
ungdom hadde fått litt korrigering for så å 
ta et selvstendig valg om å bli noe. Herlig!!!!!

Hassan fra Afghanistan bor på et mot-
tak for enslige, unge, mannlige asylsøkere 
på Skage der bedrift en har adresse. Hassans 
utgangspunkt var ikke enkelt, da han som 
16-åring og tilnærmet analfabet kom til 
Norge. Han begynte hos oss for tre år siden, 
med lite kunnskap om det norske samfun-
net og hvordan arbeidslivet fungerer her. 
Flyktningtjenesten har vært en god støtte-
spiller for oss og Hassan, og nå er han i ferd 
med å ta lærekandidat-utdannelse i bilfaget 
(lette kjøretøyer), i en god kombinasjon 
med skolegang to dager pr. uke. Dette fun-
gerer utmerket for han og bedrift en, og 
sjansene er store for at Hassan vil bidra til 
den «dugnaden» det å drive nasjonen 
Norge faktisk er.

Tom Daniel startet hos oss 2. januar i år. 
Han sto fram med sin historie på Facebook 
og siden Namdalsavisa før jul i 2012. Opp-
veksten var preget av en far med et sam-
mensatt rusproblem. Han har sett far bli 
knivstukket i heimen, fikk diagnosen 
ADHD i niårsalderen, medisinering med 
store bivirkninger, opphold på institusjon, 
men med en mamma som aldri ga opp 
håpet. Tilfeldighetene ville det slik at Tom 
Daniel en dag i desember i fj or sto i kontor-
døra mi og spurte om jobb. Samme dag var 
det en som ikke hadde møtt opp til «job-
bintervju», så timingen kunne ikke vært 
mer optimal. Han fortalte at livet var i ferd 
med å ta en god vending, med samboer, 
leilighet og en datter som han forguder. 
Både vi og Tom Daniel vet at veien til 
arbeidslivet ikke kommer til å være uten 
skjær i sjøen, men vi har blitt enige om å 
være tålmodige for å oppnå de resultatene 
vi begge ønsker.

Uten politikernes fokus på - og tilrette-
legging for denne typen rekruttering, ville 
dette vært en tilnærmet umulig oppgave 
for en arbeidsgiver som oss. Vi er klar over 
at vi ikke kan lykkes med alle enkelttilfel-
lene, men følelsen av å være en samfunns-
aktør som utgjør en liten forskjell, er utrolig 

– EN ROCKA BILOPPHUGGER
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god. Som arbeidsgivere kan vi gjennom 
myndighetenes virkemiddelapparat få 
rekruttert medarbeidere med den kompe-
tansen vi etterspør, samtidig som den som 
får muligheten til å få seg en jobb kanskje 
får sitt største ønske oppfylt.

NHO har gjennom et prosjekt som heter 
«Ringer i vannet» fått over 1000 personer 
tilbake i jobb i løpet av 2013, og NHO Ser-
vice og Attføringsbedriftene har store 
ambisjoner for 2014 og åra framover. Det 

er viktig å huske på at når vi hører tall på 
arbeidsledighet, så er det alltid mennesker 
og livene deres vi snakker om.

I vår bedrift har vi gjennom en bevisst 
satsing på de «vanskelige» tilfellene, fått 
alle som er delaktig i prosessen til å være 
stolt over å utgjøre en forskjell. Den sam-
funnsmessige gevinsten ved å få en ung-
dom ut av den, for noen, «håpløse» jobbsø-
kerkøen, og heller bli en verdiskaper, er 

enorm. For Richard, Hassan og Tom Daniel 
er kanskje nettopp sjansen de fi kk hos oss 
det som utgjør den store forskjellen.

Husk: Alle er gode på et eller annet. Vi 
må bare fi nne talentet og dyrke det. Vår 
beste medarbeider om ti år kan være den 
med det dårligste utgangspunktet.

Og igjen sier jeg som Roger på SPAR 
Røthe: «Livet e itj for amatøra».

Geir Ramnefj ell/Jan Molberg

»

GJØR SOM 1500 ANDRE VERKSTEDER  –  BLI

PROFF- 
KUNDE

DU OGSÅ!

BIL1DIN - TOTALLEVERANDØR AV BRUKTE OG NYE BILDELER

BJARNE BRØNDBO, 
 GRÜNDER BIL1DIN

Vi finner delen for deg!
bedrift@bil1din.no

Vi har tilnærmet full oversikt over hva 
som finnes av brukte bildeler til alle 
bilmerker fra bilopphuggeri i Norge,  
Sverige og Danmark. Våre avtaler  
sikrer deg levering til avtalt tid  
og bransjens beste utvalg av  
brukte deler.
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I vår bedrift har vi  
gjennom en bevisst satsing 
på de «vanskelige» til fellene, 
fått alle som er delaktig 
i prosessen til å være stolt 
over å utgjøre en forskjell. 



Autoretur har siden den 1. januar 2007 hatt ansvaret for innsamling og gjenvinning av 
bilvrak i Norge. Autoretur AS er norske bilimportørers svar på at næringslivet selv tar 
ansvaret for de produktene de sender ut på markedet, i hele produktets levetid, også 
etter at det er blitt avfall. Autoretur AS drives på non-profi t basis for å sikre at ikke 
kommersielle og økonomiske hensyn kommer i veien for målet. 

www.autoretur.no 

Siste stopp - Ny start.

– Bilbransjens eget returselskap

Gjenvinning sparer miljøet 
Ansvarlig gjenvinning er en viktig del av det å 
ta vare på naturressursene, redusere CO2-
utslippene og minske avfallshåndteringen. Ved 
å samle inn og gjenvinne bilvrak hindrer vi at 
mennesker og natur eksponeres for farlige 
miljøgifter. I løpet av de siste fem årene har vi 
sett en svært positiv utvikling når det gjelder 
graden av gjenvinning. 

Nytt regelverk fra 2015 skjerper kravene
I dag er det felles europeiske krav til håndtering 
av bilvrak i henhold til EUs ELV-direktiv. Fra år 
2015 øker kravet 85 % til 95 %, fortsatt slik at 
bare 10 % kan energigjenvinnes. Autoretur har i 
løpet av år 2012 oppnådd 93,8 % gjenvinningsgrad.

Norge – en gammel bilpark
Norge har en gammel bilpark med en gjennom-
snittsalder på mer enn 19 år. Nye biler har vesentlig 
lavere utslipp og er vesentlig mer trafi kksikre enn 
gamle biler. Derfor ser Autoretur et stort behov 
for å motta og gjenvinne langt fl ere biler i årene 
som kommer. 

2013 – økt vrakpant gir økt vraking av 
utrangerte biler
Fra årsskiftet er vrakpanten økt med kr 1.000 til 
3.000 kroner. Det gir resultater. I løpet av årets 
8 første måneder ble det vraket om lag 109.000 
biler, det vil si cirka 17.000 fl ere enn i samme 
periode i år 2012. I år 2012 ble det vraket 121.608 
biler - cirka 20 % mer enn i år 2011. 
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Nytt från Danmark

Hvad koster 
en affaldsbehandling?
Pris kr. 299,80. SKAT har udmeldt et problematisk regneeksempel på, hvad en 
 aff aldsbehandling koster, og hvad genbrugsvirksomhederne skal svare i moms.

En miljøbehandling af en ophugningsbil koster gennemsnitligt lige knap 300 
kroner, og beløbet er momspligtigt. Det fastslår SKAT i et såkaldt styresignal, 
desuagtet at autogenbrugernes omkostninger kan variere alt efter virksomheds-
størrelse og virksomhedernes produktivitet.

SKATs styresignal er afslutningen på 
en længere dialog � for ikke at sige 
tvist � mellem autogenbrugerne og 

SKAT om det betimelige i dels overhovedet 
at opkræve moms af en miljøbehandling, 
dels i givet fald at grundfæste en fast pris 
for den.

»SKATs fastsættelse af, hvad det koster at 
miljøbehandle en bil er problematisk. For 
det første er SKATs argumentation for, at 
en miljøbehandling er momspligtig, tem-
melig kringlet. For det andet er beløbet fast-
sat på baggrund af et enkelt studie � af én bil 
i én virksomhed. Herudover føler vi, at vi 
nok er blevet hørt, men ikke lyttet til under 
den forudgående dialog,« siger direktør i 
Dansk Autogenbrug, Børge Madsen.

I sit styresignal er SKAT kommet frem 
til, at en miljøbehandling indgår i en byt-
tehandel. Handelen opstår ved, at autogen-
brugeren leverer en miljøbehandling til 
bilejeren, der til gengæld giver autogenbru-
geren transport i skrotpræmien. At auto-
genbrugeren herudover betaler bilejeren 
mere eller mindre ud over selve skrot-
ningsgodtgørelsen i overensstemmelse 
med bilens værdi, gør stadig transaktionen 
til byttehandel.

SKAT fastslår, at momsgrundlaget i en 
byttehandel skal kunne opgøres i penge. 
Samtidig som SKAT anerkender, at værdien 
af den samlede transaktion er forskellig fra 
bil til bil, vælger SKAT at gøre aff aldsbe-
handlingsydelsen til det grundlag, der kan 

beregnes moms af. SKAT medgiver også, at 
den enkelte virksomheds omkostninger ved 
miljøbehandling afh ænger af virksomhe-
dens opbygning og struktur � og at en præ-
cis pris bør beregnes på baggrund af et indi-
viduelt tidsstudium. Ikke desto mindre reg-
ner SKAT sig frem til, at en aff aldsbehand-
ling gennemsnitligt skal koste 299,80 kr.

Siden 2000, da Miljøordning for Biler og 
den nuværende skrotningsgodtgørelse blev 
indført, har SKAT forlangt moms af 900 kr. 
til aff aldsbehandling.

I et høringssvar forud for off entliggørel-
sen af SKATs vejledning anfører Børge 
Madsen, at fl ere virksomheder har brugt 
adskillige timer og penge på at beregne, 
hvad der skulle betales moms af. Disse 
beregninger har SKAT tilsidesat.

»Det regneeksempel, SKAT anfører, bør 
i højere grad kvalitetssikres for at være 
mere repræsentativt for branchen. Regne-
eksemplet kan nu danne præcedens på et 
forkert grundlag og virke konkurrencefor-
vridende,« siger Børge Madsen.

Virksomhedens kalkulerede pris for 

miljø behandlingen skal indeholde alle 
direkte og indirekte omkostninger, som 
kan relateres til miljøbehandlingen. Dette 
gælder f.eks. 

• arbejdsløn vedrørende selve 
den fysiske miljøbehandling

• arbejdsløn vedrørende håndteringen 
af bilen - før og eft er

• arbejdsløn vedrørende papirarbejde, 
opmærkning mm.

• udgift er til værktøj, lift e, skære-
brændere, trykværktøj mm.

• udgift er til hjælpematerialer 
og forbrugsstoff er

• udgift er til el og varme
• udgift er til vedligeholdelse af 

værktøj og selve arbejdspladsen
• udgift er til afskaff else af aff ald 

ved miljøbehandlingen

Ovenstående udgiftsarter er ikke 
udtøm  mende. Den medgåede tid til miljø-
behandling skal kunne dokumenteres i 
form af et tidsstudium af selve miljøbe-
handlingen af forskellige typer biler, såvel 
normale biler som trafi kskadede biler, her-
under hensyntagen til årstider og vejrlig. Et 
gennemsnitligt tidsforbrug for nævnte 
biler/kategorier kan anvendes i kalkulen.

Adam Pade

Flere virksomheder 
har brugt adskillige 
timer og penge 
på at beregne, hvad 
der skulle betales 
moms af.
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Affaldsbehandling – et regneeksempel

Timeløn:

Værksted: 208,00 kr. 

Opmærkning: 255,00 kr.

Arbejdsløn - miljøbehandling 30 min. 104,00 kr.

Opmærkning/papirarb. 12 min.    51,00 kr.

Håndtering af bil 6 min. 20,80 kr.

El + varme 35,00 kr.

Arbejdsplads/værktøj 80,00 kr.

Diverse aff aldsfraktioner* 4,00 kr.

Forbrugsmaterialer 5,00 kr.

SAMLET BELØB 299,80 kr.

*De nævnte aff aldsfraktioner vedrører bortskaff else af kølervæske, 
koblingsvæske, bremsevæske og radioer.

Virksomhedens 
kalkulerede pris 
for miljø behandlingen 
skal indeholde alle 
direkte og indirekte 
omkostninger, som 
kan relateres til miljø-
behandlingen.
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Miljönytt

Hur många fl er skäl behöver du för att gå med i SBR?
Fördelaktiga fraktkostnader: Kontakta Leo Lundström, 
0706-447213 eller leo.lundstrom@dbschenker.com
Lägre försäkringskostnader: Kontakta Stefan Ehn, 026-
614100 eller stefan.ehn@direct.se.
Låga certifi eringskostnader: Kontakta Jonas Danielson, 
031-335 01 80 eller jonas.danielson@askengren.se.
Förmånliga utbildningskostnader: Kontakta Gunnar 
Månsson, 010-456 78 49 eller gunnar.mansson@traning-
partner.se.
Gynnsamma inköpskostnader av däck: Kontakta 
Tommy Johannesson, 046-23 80 20, eller info@fi ghter.se
Lönsamma inköpskostnader av Diesel:
Kontakta Ann Maurin, 08 - 506 803 29 eller 
ann.maurin@okq8.se.

Juridisk hjälp: Kontakta Michael Mittelton, 
mmittelton@gmail.com eller mittelton@unitedlawyers.nu.
Tillsammans med vår traditionella verksamhet ger ett 
medlemskap i ditt branschförbund många fördelar.
Som medlem får du bland annat lagbevakning som är före-
tagsspecifi k.
Intresserad av medlemskap i SBR, 
Sveriges Bilåtervinnares 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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I Karlskoga har antalet övergivna 
skrotbilar minskat sedan kommu-
nen tagit fram konkreta handlings-
mål för hur bilarna ska tas omhand. 

– Vi följer lagen, men försöker tolka 
den så snävt vi kan, säger Agnetha 
Köhler, chef för trafi kenheten i 
Karlskoga kommun.

Det är förbjudet att överge en bil 
eller att förvara den på ett sätt 
som utgöra en risk för miljön eller 

människors hälsa. Trots det överges tusen-
tals bilar varje år. En skrotbil betraktas som 
farligt avfall, eftersom den innehåller 
vätskor och delar som är farliga för miljön. 

Hur länge bilen får stå övergiven innan 
kommunen har rätt att ta hand om den 
regleras i lagen om fl yttning av fordon 
(1982:129) och i förordningen om fl ytt-
ning av fordon (1982:198).

– Vi jobbar aktivt för att få bort bilen så 
fort vi kan, säger Agnetha Köhler. Karl-
skoga kommun har valt att sätta upp mål 

och räkna antalet dagar från det att bilen 
upptäcks till att vi tar hand om den. Vi är 
på hugget.

Hur länge bilen får stå innan den tas 
omhand beror på var den står någonstans.

– Att fl ytta övergivna skrotbilar är också 
ett brottsförebyggande arbete. Det tar inte 
så lång tid innan rutorna krossas och däck-
en punkteras. Och till slut brinner den. Det 
skapar otrygghet hos människor. En del 
kommuner har tre veckors handläggnings-
tid, men vi har valt att prioritera de här 
ärendena och vi ser att det har gett resultat.

– Antalet övergivna skrotbilar har mins-
kat och vi har fl era som fl yttar sina bilar 
direkt när vi ringer.

Färre övergivna 
skrotbilar i Karlskoga
Färre övergivna 
skrotbilar i Karlskoga
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Till verkstadsägare  
som vill jobba MiljöSmart:

Använd Begagnade originalbildelar och erbjud dina 
kunder en reparationslösning till lägre kostnad.
 
Vi kallar det för en Värdeanpassad reparation. 

AVSÄNDARE:
SBR, Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund
Karlavägen 14 A
SE-114 31 STOCKHOLM
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