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AllbildelAr i Huddinge Ab
är den första bildemonteraren i Stockholm 
att erbjuda 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

Green Parts Garanti på begagnade bildelar
Först i Stockholm med  
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Vi tittar oss omkring 
och tycker att det ser 
fint ut. Det beror 
bara på att vi är 
duktigare på att 
 städa än att inte 
skräpa ner.
Lars Alm • sid 10
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Michael Abraham
FÖRBUNDSDIREKTÖR

Ledare/Årskrönika

Miljö och framtidstro
»Alla vi som jobbar med Bilåtervinning 
jobbar i en global verksamhet där 
 miljön inte har några landsgränser«

Det är viktigt att vi tar till oss infor-
mation och kunskap inte bara om 
bilen utan även om miljön som 

direkt och indirekt påverkas av att vi åter-
vinner den uttjänta bilen. 

Vid vårt årsmöte hade Ylva Bjurström 
från Länsstyrelsen Stockholm en mycket 
uppskattad workshop under fredagen, 
som tog upp viktiga frågor och olika miljö-
aspekter som rör vår verksamhet. Det gavs 
svar på frågor, men det väcktes också frå-
gor, frågor som vi tar med oss och som vi 
jobbar med framöver.

Jag vill passa på att tacka utställarna som 
verkligen hade dukat upp för våra med-
lemmar: Ingemar och Patrik Olander från 
Olanders Maskiner & Verktyg AB, Mikael 
With o Benny Malmberg från Galwin Bil-
delar AB, Britt-Inger Berg, Ingrid Berg 
och Jan Eskilsson från Berg & Ström AB, 
Stefan Gartz, Kjell Axelsson och Andreas 
Logvist från Mätorit Data AB, som hade 
förstärkning av Jörgen Härmälä från det 
finska förbundet, Dirk Willno från Wall-
mek i Kungälv AB, Erik Saelid och Daniel 
Wagell från Hitta.se, George Stade från 
Human Factor, P-O Lindgren från Buss-
gods/Sverige frakt, Ann Maurin från OKQ8, 
Camilla Hörberg och Sofia Almlöf från 
Visma Collectors AB, Marcus Jordeby och 
Svante Göransson från Andersen Contrac-
tor AB, Janne Johansson och Adam Johans-

son från Dometic Scandinavia AB, Levent 
Bozkir och Lena Jönsson från Arbetsför-
medlingen samt Ylva Bjurström och Anita 
Attersand från Länsstyrelsen Stockholm. 

Under lördagsförmiddagen hade vi 
mycket intressanta föreläsningar och jag 
vill även ge er alla en stor eloge för genom-
förandet av detta: Janne Johansson och 
Adam Johansson från Dometic, Karin 
Kouao från Training Partner, Per-Erik 
Steen och Patrik Wall från Business Deve-
lopment 4 your i Nyköping AB. Levent 
Bozkir från Arbetsförmedlingen, Lars Alm, 
från tidigare Håll Sverige Rent numera sty-
relseledamot i BilRetur, Andreas Frostberg, 
Håll Sverige Rent. Lars Hoffman tidigare 
SP numera News. Lördagens föreläsningar 
gav bra och nyttig information till oss alla. 

Längre fram i tidningen kan ni alla läsa 
mer detaljerat om vad som skedde på vårt 
årsmöte den 8 – 9 april i Stockholm, en 
mycket givande och uppskattad helg. 

Vi är en del av den globala marknaden 
och det är därför viktigt att vi vet vad som 
händer runt omkring oss. Vi har tidigare 
besökt BMW i München och nu i maj 
månad har vi gjort ett besök på VW-fabri-
ken i Wolfsburg för att få information och 
skapa de kontakter som krävs för framtiden.

Helt klart kan man konstatera att bilå-
tervinning är något som ligger i tiden, 
men det framstår också tydligt att man 
måste vara aktiv för att ta till sig den infor-
mation som är viktig för oss, för att få 
insikt i det man gör och veta vart man är 

på väg. För att kunna orientera sig mot 
satta mål måste man först veta var man 
befinner sig.  

Vår bransch står inför många utmaning-
ar. Förbundet har jobbat med olika projekt 
via KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) 
och Chalmers samt med andra branschor-
ganisationer som MRF och SFVF, men 
även med olika myndigheter för att skapa 
förståelse för branschens villkor. 

Vi har redovisat detta i tidningen och vi 
kommer att fortsätta att medverka i olika 
projekt för att skapa en god framtid för 
bildemonteringsbranschen.

Då både förbundet och BilRetur jobbar 
för att realisera en miljöriktig och ekono-
misk hållbar bildemontering för framti-
den, ser vi att de åtgärder som presentera-
des vid årsmötet var viktiga. Att de dess-
utom mottogs mycket positivt känns bra 
och visar att vi har valt rätt inriktning.  

Att ha framtidstro och jobba för utveck-
ling av branschen är något vi själva måste 
stå för, förbundet har sedan 1961 gjort 
detta och sedan 2011 har vi även med oss 
BilRetur på resan. Allt detta tillsammans 
ger en bra möjlighet för er medlemmar att 
kunna se framtiden an med tillförsikt. 

Vill även passa på att tillönska alla en 
mycket trevlig sommar med bra avkopp-
ling och rekreation som gör att 
 ni kan ladda på batterierna  
och komma igen med nya krafter.

Michael Abraham
Förbundsdirektör 
Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund

Ommavägen 9   
275 33 Sjöbo   Sweden

Beg. bil- och husvagnsdelar
Stor sortering

Märkesdemontering

www.autodemontering.se 
AUTODEMONTERING TT AB

Branschens egen tidskrift

Nordisk
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Dalarna pilotlän  
när skrotbilar samlas in

Just nu erbjuds alla dalabor som har en eller flera personbilar avställda 
 upphämtning och återvinning av bilar som gjort sitt – helt utan kostnad. 
– Ett riktigt bra erbjudande, säger Anna Henstedt, BIL Sweden, som har stora 
förhoppningar om att många ska ta tillfället i akt att bli av med sin bil.

Bara i Dalarna – som till ytan är lika 
stort som Belgien – finns 51 000 
avställda och i många fall över-

givna bilar. Nu har länet alltså valts ut som 
först ut i en kampanj som går ut på att 
samla in och återvinna uttjänta bilar – 
utan att det kostar bilägaren ett öre. 

– Det kostar ju annars mellan 500 och 
1 500 kronor att få bilen borttransporte-
rad, så det här är ett riktigt bra erbjudan-
de, säger Anna Henstedt, som är ansvarig 
för miljöfrågor vid BIL Sweden.

Att det blev just Dalarna som får vara 
med i detta pilotprojekt beror på att det 
är det ett av de län som är ”sämst i klas-
sen”. Detta är baserat på det stora antalet 
avställda bilar per total bilflotta i länet. 
Det är också så att länets storlek gör pro-
jektet hanterbart utan alltför långa av - 
stånd för transporterna.

I projektet ingår sex BilRetur-anslutna 
bildemonterare, nämligen Fröboms Bil-
demontering, Amsbergs Bilaffär & Bilde-
montering, Ansta Bildemontering, Bil-
skrotcentralen, Roland Pettersons Bil och 
Demia. De kommer och hämtar upp 
bilen och ser sedan till att den återvinns 
på bästa möjliga sätt. 

– Bilarna utgör en miljöfara när de bara 
står eftersom de kan börja läcka oljor, 
vätskor och farliga ämnen, som bly och 
kvicksilver, säger Anna Henstedt.

– Sedan är det ingen lämplig lekplats 
för barn, som ju gärna klättrar omkring 
på bilvraken. Och det ser heller inget 
vidare ut där bilarna står, tillägger hon.

Förväntningarna på att få in ett bety-
dande antal bilar är stora. Redan i början 
av kampanjen hade 500 bilar anmälts för 
avhämtning. Efter juni månads utgång, 

när projektet har avslutats, kommer en 
första utvärdering att göras.

– Men först i september räknar vi med 
att kunna berätta hur många bilar det 
blev till sist, säger Anna Henstedt. 

Kampanjen, som är ett initiativ av Bil-
Retur och Batteriåtervinningen i samar-
bete med BIL Sweden och Stena Recyc-
ling, välkomnas av Michael Abraham, 
SBR.

– En bil som omhändertas på ett kor-
rekt sätt är en miljötillgång, men om 
den lämnas övergiven är det en miljö-
bomb, påpekar han.

Michael Abrahams förhopp-
ning är att kampanjen får en 
uppföljning och att detta är 
något som sprids vidare ut i 
landet.

– Vi lär oss av det här och tit-
tar på andra områden där vi 
skulle kunna göra liknande 
insatser i samråd med kom-
munerna som ju är tillsyns-
organ. Då skulle jag vilja att 
också bilfragmenteringfö-
retagen Kuusakoski och 
Skrotfrag finns med 
vid sidan av Stena, så 
att vi får ännu större 
bredd, säger han.

Text:  
Maria Lindén Hjelte
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MAXIMERA LÖNSAMHETEN 
med effektiv

BILDEMONTERING

Separera snabbt och effektivt högvärdiga material från övriga kaross-
delar. En bil plockas isär på 15 minuter. VRS systemet monteras på en 
materialhanterare eller grävmaskin på 14 - 25 ton. 

En verklig vinst för bildemonteringsbranschen!

Marknadsförs i Skandinavien av Andersen Contractor AB, 
Telefon: +46 (0)171 46 51 51 info@andersen-contractor.se
www.andersen-contractor.se

Powerhand VRS Multidemonteringssystem



Karstorp 2.0  Ombyggt från grunden för att ge 
ett överblickbart utbud med snabba, säkra leveranser.

Begagnade originaldelar med kontrollerad kvalitet,  
funktion och spårbarhet. Välkommen!

Wifi-styrning från intag till hylla för bästa möjliga service

Uppkopplat!



Medlemmarna i förbundet och representanter från hela bilbranschen samlades 
när SBR hade årsmöte på hotell Sheraton i Stockholm. 
– Vi måste alla sträcka ut handen till varandra, förklarade MRF:s vd Tommy Letzén.

Text och foto: Agneta Trägårdh

Samarbete är nyckelordet om miljömål 
och andra lagkrav ska kunna upp-
fyllas och branschen nå lönsamhet.

– Den största förändringen någonsin 
händer i bilbranschen just nu, förklarade 
Tommy Letzén och berörde allt från rekry-
tering av personal till ny teknik och bil-
fientlig politik. 

Han passade också på att berömma SBR:s 
förbundsdirektör Michael Abraham och 
ordförande Carina Hagström-Kihlberg.

– De har lagt ner ett stort arbete på utbild-
ning. Det är jättebra. Vi måste lyfta oss från 
alla gamla hästhandlarbeteenden.

Enligt MRF blir 2016 all time high när 
det gäller försäljning av nya bilar.

– Det är bilar som så småningom ska tas 
om hand och skrotas.  

Men innan dess ska de repareras.
– De ska alltid repareras enligt tillver-

karnas anvisningar, poängterade Tommy 
Letzén. Och då ska reservdelarna komma 
från er.

Framtiden kommer att medföra stora för-
ändringar för alla i branschen siar MRF:s vd.

– Det handlar om att ge upp, ge efter eller 
ge allt.

Många leverantörer passade på att ställa 
ut på mini-mässan. Där fanns också Ylva 
Bjurström och Anita Attersand från Läns-
styrelsen i Stockholm. De höll även ett 
seminarium, där man bland annat diskute-
rade export av begagnade bildelar och mil-
jöfarligt avfall. Länsstyrelsens personal har 
ibland svårt att se skillnad mellan vad som 
är fungerande bildelar och vad som är avfall.

– Vi behöver intyg från er på att det är 
reservdelar, förklarade Ylva Bjurström och 
fick lära sig att seriösa bilåtervinningsföre-
tag alltid skriver kvitto. Däremot förekom-

mer inga kvitton hos svartskrotarna.
En av demonterarna på plats förklarade 

»avfall är inget som rör oss, vi säljer inte 
avfall utan begagnade bildelar«.

– Ni får gärna skriva en handbok till mig 
om hur man bedömer avfall, nej jag menar 
begagnade bildelar, sa Ylva Bjurström.

Hon visade också bilder på hur en con-
tainer ska packas och berättade om till-
ståndsprocessen när det gäller miljöfarlig 
verksamhet.

Under seminariet diskuterade man också 
problemet med att olika kommuner ställer 
olika krav på bilåtervinningsföretagen. 

Många av utställarna på mässan passade 
på att ha tävlingar. Batteriretur lottade ut en 
limousinfärd och för andra året i rad var 
det Sollentuna Bildemontering som knep 
den lyxturen. 

Lars Alm, tidigare Håll Sverige Rent, 
numera konsult och styrelseledamot i Bil-
Retur, berättade tillsammans med Andreas 
Frostberg från Håll Sverige Rent om de 
båda framgångsrika kampanjerna Håll 

naturen ren och Skrotbilskampanjen som 
Håll Sverige Rent tidigare har drivit.

– Skräp är avfall som har hamnat på fel 
plats, förklarade Lars Alm. Det är ett myck-
et större problem än vad vi tror. Skräpet 
förfular inte bara, det skadar miljön. Vi tit-
tar oss omkring och tycker att det ser fint 
ut. Det beror bara på att vi är duktigare på 
att städa än att inte skräpa ner.

Skrotbilskampanjen fick ett enormt gen-
svar och närmare 140 000 fordon togs 
omhand.

– Den här typen av kampanjer hjälper er 
att samla in skrotbilar.

En undersökning som Håll Sverige Rent 
har gjort visar att 84 procent av alla som har 
avställda bilar skulle kunna tänka sig att 
lämna in bilen i en liknande kampanj.

– Det betyder att ni kan få in 800 000 
skrotbilar med rätt metoder, menade Lars 
Alm.

Anna Henstedt från BIL Sweden berät-
tade om den pågående kampanjen i Dalar-
na (se separat artikel om den).

SBR:s årsmöte i Stockholm

SBR:s årsmöte

»Största förändringen 
någonsin i bilbranschen«

Bilbranschen samlad. Fr v Anna Henstedt, BIL Sweden, Michael Abraham,  
SBR/BilRetur, Tommy Letzén, MRF, Åsa Ekengren, BIL Sweden och Carina Hagström- 
Kihlberg, SBR. 
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På årsmötet avgick Christer Persson från 
styrelsen och Peter Svensson, som tidigare 
varit suppleant, gick in som ordinarie leda-
mot. Ny suppleant blev Janne Gustafsson 
och John Axel Forsman blev omvald som 
ledamot.

Förbundsdirektör Michael Abraham 
gick igenom det arbete som har gjorts inom 
SBR under året. Det blev en lång lista med 
bland annat den Nordiska konferensen 
som en av höjdpunkterna. Michael Abra-
ham har även haft möten med flera myn-
digheter för att informera om skillnaden 
mellan seriös bilåtervinning och 
svartskrotning, liksom med Bilproducen-
terna för att diskutera ELV-bilen. 

I slutet av året kom också resultatet av det 
tre år långa Realize-projektet, som visade 
att en utökad demontering gynnar miljön, 
men blir en ekonomisk förlust.

Eva Hertzberg från Företagskonsulterna 
sköter SBR:s ekonomi och hon kunde 

berätta att årets resultat blev bättre än bud-
geterat.

– Föreningen har en stabil ekonomisk 
grund tack vare att Michael Abraham har 
jobbat hårt för den, förklarade hon.           

Appen som sköter lagret
Andreas Loqvist, Kjell Axelsson och 
Stefan Gartz på Mätorit har all anled-
ning att se glada ut. Deras nya app har 
gjort succé. Bildemappen är kopplad 
till Mätorits datasystem och med den 
kan man sköta sin lagerhantering. Det 
går att ta bilder, lägga in och ta bort 
delar samt få information om både bil 
och bildelar. Och det går också att 
scanna in streckkoder med den.

Finland var först ut att testa den ny 
appen och på årsmötet berättade Jör-
gen Härmälä från det finska förbundet 
om hur nöjda de är och hur väl den har 
fungerat.

– Den har slagit väldigt väl ut, säger 
Kjell Axelsson. Det är många som har 
börjat använda den.

Utställare på mini-mässan
Olanders Maskiner & Verktyg AB
Galwin Bildelar AB
Berg & Ström AB
Mätorit Data AB
Wallmek i Kungälv AB
Hitta.se AB
Human Factor

Bussgods/Sverigefrakt
OK/Q8
Visma Collectors AB
Andersen Contractor AB
Dometic Scandinavia AB
Arbetsförmedlingen
Länsstyrelsen Stockholm

SBR:s förbundsdirektör Michael Abraham och MRF:s vd Tommy Letzén diskuterade framtiden för bilbranschen.
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SBR:s årsmöte i Stockholm

Elsäkerhet och  döds- 
 föraktande experiment
Lars Hoffmann, en av Sveriges mest kun-
niga när det kommer till elfordon, höll en 
mycket uppskattad föreläsning, som han 
blandade upp med dödsföraktande experi-
ment som att stoppa ner både handen och 
en påslagen hårtork i en burk med vatten.

Han lärde också sina åhörare att elbilar inte 
är någon ny företeelse. Faktum är att de 
allra första bilarna som byggdes drevs med 
el. När förbränningsmotorn väl gick att 
använda i en bil tog den över, eftersom de 
flesta tyckte att det var trevligt att åka runt 
och låta och puttra. Elbilen blev kallad frö-
kenbil.

Nu har utvecklingen vänt och elbilen har 
gjort comeback. Det innebär att bilåtervin-
narna måste kunna demontera en elbil på 
ett säkert sätt.

Lars Hoffmann uppmanade till elsäker-
het. Utbildning och rätt skyddsutrustning 
är viktigt. Liksom att aldrig jobba ensam. 

– Elektricitet är lurigt eftersom det inte 
går att upptäcka med något av våra fem sin-
nen.

Farorna när man jobbar med elfordon är 
risken för explosion och brand samt att 
man kan få ström genom kroppen.

– Människan tål två gånger högre 
likspänning än växelspänning, 
förklarade Lars Hoffmann.

Det är inte spänningen som 
är farlig, det är strömmen. 
Även ett 12-volts batteri kan 
orsaka både explosion och 
brand.

– Det är största anstifta-
ren till brand, berättade 
Lars Hoffmann och upp-
manade alla bilåtervinnare 
som ska jobba med elfor-
don att kräva dokumenta-
tion från generalagenten.

Och nej, det är inte farligt 
att stoppa ner handen i en 
burk vatten med en påsla-
gen hårtork. Inte så länge 
man inte har kontakt med 
jord så att det uppstår en 
sluten krets.

Arbetsförmedlingen vill utbilda  
personal till SBR:s medlemsföretag
Levent Bozkir och hans kollega Lena 
Jönsson från Arbetsförmedlingen var på 
plats och berättade hur de kan både hitta 
och utbilda ny personal till SBR:s med-
lemsföretag.

– De flesta nyanlända som kommer till 
Sverige är inte akademiker, de har hant-
verkaryrken, förklarade Levent. 

Nyanlända erbjuds en 1-årig utbild-
ning, där teori och praktik varvas.

– Praktiken görs ute på era företag för 
att ni ska lära känna varandra.

Efter första året betalar Arbetsförmed-
lingen 85 procent av kostnaden för den 

anställde och under tredje året 66 procent 
av kostnaden. Villkoret är att företaget 
erbjuder en fast anställning.

– I princip får ni arbetskraft kostnads-
fritt i tre år. Förhoppningen är att de nyan-
lända ska ha lärt sig svenska under de här 
tre åren. Alla måste gå SFI, annars får de 
inte gå utbildningen.

Arbetsförmedlingen erbjuder sig att 
skräddarsy utbildningar för bilåtervin-
ningsbranschen.

– Ni får själva välja vem ni vill anställa 
och hur utbildningen ska se ut.

Om man är en av landets ledande experter på elsäkerhet, 
vet man när det är okej att stoppa ner både en påslagen 
hårtork och handen i en burk med vatten. Lars Hoffmann 
fick åhörarna att sitta på helspänn.
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Nytt företag hjälper till med affärsutvecklingen
Per-Erik Steen och Patrik Wall är välbe-
kanta ansikten för SBR:s medlemmar. Nu 
har de lämnat Training Partner och startat 
det egna företaget Business Development 4 
You. Tillsammans har de över 50 års erfa-
renhet av affärsutveckling inom fordons-
branschen.

Affärsidén är att hjälpa företagen att öka 
sin lönsamhet genom kompetensutveck-
ling som utbildning av personal, coaching 
av företagsledare och effektivisering av 
arbetsprocesserna.

– Att inte utvecklas är att långsamt av- 
vecklas, förklarade de båda nyblivna företa-
garna.

Nytt på Utbildningsportalen
Training Partners  Karin Kouao berättade 
om de nya utbildningarna som ligger ute på 
Utbildningsportalen, till exempel den i att 
demontera en gasbil. Hon kunde också 
informera om att INCERT gett tillstånd till 
intygsutbildningen i köldmedia.

– Nu är det bara att tuta och köra, förkla-
rade hon.

Karin Kouao uppmanade alla SBR:s 

medlemmar att ansluta sig till Utbild-
ningsportalen.

– Det är en kostnadseffektiv dygnet runt-
utbildning. Ju fler som ansluter sig, desto 
billigare blir det för användarna. Jag hop-
pas att vi ska dubbla antalet företag under 
det här året.

Utrustningen som både tömmer  
och återanvänder köldmedia
Adam Johansson och Janne 
Johansson från Dometic Scan-
dinavia passade på att ställa ut 
på mini-mässan och berätta om 
sina servicestationer som både 
tömmer köldsystem och åter-
använder köldmedia.

I dag finns det flera olika 
typer av gas i bilarnas AC-sys-
tem. Gasen R134a kommer att 
fasas ut i takt med att fordons-
parken förnyas. Från och med 
2017 är den förbjuden i alla nya 
bilar. Istället är det R1234yf 
som ska användas.

Dometics servicestation ana-
lyserar först vilken typ av gas 

som finns i köldsystemet. Om 
man har fulgas i systemet och 
tömmer det, kan det börja brin-
na i utrustningen.

– Därför är det väldigt viktigt 
att göra en gasanalys innan man 
tömmer, förklarade Adam Jo-
hansson.

Michael Abraham berättade att 
SBR har tecknat ett avtal med 
Dometic, som innebär att de tar 
emot gas.

– Det är en helhetslösning. 
De tar emot gas som är testad 
och fulgas facklas ut med 
utrustningen från Olanders.
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Lars Alm, styrelseledamot BilRetur:

”Bildemonterarna är  
verkliga miljöarbetare”

Han har tidigare drivit fram-
gångsrika projekt med syfte att 
hämta gamla, avställda bilar för 
demontering. Nu är han återigen 
aktuell som en av initiativtagarna 
till kampanjen i Dalarna.

–Jag brinner ju för det här med bilar. 
Gamla avställda bilar är så otroligt 
förfulande för miljön, säger Lars 

Alm, som numera sitter i styrelsen för 
BilRetur.

Vid årsskiftet lämnade Lars Alm Håll 
Sverige Rent för BilRetur och dess sty-

relse. BilRetur, som är det nationella nät-
verket för bildemonterare och bilprodu-
centernas gemensamma mottagnings-
system för uttjänta bilar, tycks vara hans 
rätta forum.

– Ja, jag brinner ju för just det här med 
bilar. Jag tycker det är så vansinnigt och 
så förfulande med gamla, avställda bilar 
som blir stående, både estetiskt för natu-
ren och ur ren miljösynpunkt, säger han 
med eftertryck.

– Dessutom är dessa bilar en resurs 
som ska tillbaka in i kretsloppet. Vi är så 
duktiga på att sortera allt i dag, ner till 
minsta plastkork, så varför skulle vi inte 

ta hand om gamla bilar? Bildemonterar-
na är i dag verkliga miljöarbetare.

Fram till 2007 fick bilägarna en skrot-
ningspremie när de lämnade sin bil för 
demontering och återvinning. När pre-
mien togs bort saknades plötsligt incita-
ment för bilägarna att ta ansvar för sina 
gamla bilar, och antalet avställda och 
övergivna fordon har ökat allt sedan dess. 
I registret finns för närvarande 1,2 miljo-
ner avställda bilar.

– Jag har också tagit med mig mitt nät-
verk, säger han. Politiker och beslutsfat-
tare som jag hade kontakter med då, när 
jag arbetade för Håll Sverige Rent, försö-

14  ›|nbå  NORDISK BILÅTERVINNING 2 · 2016



ker jag dra växlar av nu också i mitt 
nya jobb. 

Att det inte kostar bilägarna mer än 
60 kronor per år att stå med en av - 
ställd bil tycker han är en alldeles för 
lågt satt prislapp. Det bör helt enkelt 
kosta mer, enligt Lars Alm. Men han 
tror samtidigt inte att det behöver 
handla om någon stor höjning.

– Säg att man höjer med en fem-
krona eller en tia. Det räcker, säger 
han. Det finns så otroligt många bilar 
avställda och tar man det gånger tio 
så blir det väldigt mycket pengar.

Pengarna skulle då kunna användas 
direkt till nya kampanjer för att kunna 
samla in och transportera bilar till 
återvinning. Att ta hand om bilarna 
skulle alltså bli självfinansierande och 
bildemonterarna skulle slippa söka 
bidrag för transporter. 

Men tycker han att man kommit 
någon vart i frågorna?

– Ja, jag tycker vi är ganska överens 
i branschen om att det är för enkelt 
och för billigt att överge en bil. Alla i 
branschen, från BIL Sweden till bilde-
monterarna, är eniga, och nu är även 
Transportstyrelsen inne på samma 
spår.

När Lars Alm arbetade för Håll 
Sverige Rent drev han bland annat en 
mycket framgångsrik kampanj mel-
lan åren 2001 och 2007 där 140 000 
avställda bilar samlades in på olika 
håll i landet. Nu är han återigen aktu-
ell för en insamlingskampanj, denna 
gång med BilRetur och Batteriåter-
vinningen som avsändare och i sam-
arbete med Stena och BIL Sweden. 
Han tror mycket på projektet med 
Dalarna som pilotlän där 32 000 per-
soner med avregistrerade bilar har 
kontaktats.

– Målet är att få in åtminstone 2 000 
bilar, och det tror jag säkert vi kan 
uppnå, säger han. Vi har fått mycket 
bra respons. Sedan hoppas jag att vi 
ska hitta en arbetsmodell för det här 
och att alla kan lära av Dalarna för att 
vi ska kunna gå vidare. Så hoppas vi 
att vi får resultat som kan ligga som 
underlag för nya beslut.

Samtidigt finns det frågor som han 
hoppas ska få svar, som varför bilarna 
hamnar övergivna ute naturen. 

– I dag ökar antalet avställda och 
övergivna bilar, det skrotas mindre än 
vad det säljs nya, och det där måste ju 
bero på något. 

Text: 
Maria Lindén Hjelte

Foto: 
Agneta Trägård, Shutterstock

Målet med kampanjen i Dalarna är att samla in 2 000 bilar.

Att det inte kostar bilägarna mer än 60 kronor per år att stå  
med en av ställd bil tycker han är en alldeles för lågt satt prislapp.
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Tufft för ELV-demonteringar

Arons i Malmö kavlar upp  
ärmarna och tänker nytt

ELV-demonteringarna gör exakt samma miljöarbete som de demon-
teringar som tar hand om försäkringsbilarna. Men de har en betydligt 
tuffare situation sedan metallpriserna rasade i botten. 
– Det gäller att tänka om och tänka nytt, säger Andreas Nilsson, vd på 
Arons bildemontering i Malmö.

För bara några år sedan tog Arons Bil-
demontering emot 3 000 bilar per år. 
Metallpriserna låg på en nivå där det 

lönade sig att ha en ELV-demontering. 
Alltså en demontering som tar emot bilar 

till skrot, bilar som är så gamla att det inte 
finns någon direkt lönsamhet i delarna och 
där förtjänsten istället ligger i att sälja 
karosserna till fragmenteringsföretagen, 
där så mycket som möjligt återvinns.

I dag kommer det in hälften så många 
bilar. Sedan skrotningspremien togs bort är 
det många bilägare som inte ser någon 
mening med att lämna in sin uttjänta bil till 
en seriös demontering. 

De bilar som inte står avställda någonstans 
som tickande miljöbomber, försvinner från 
landet. Oseriösa aktörer betalar ett överpris 
för bilen och exporterar den sedan till 
Afrika, eller något annat land i tredje värl-
den, där den kan rulla i ytterligare några år 
och där man inte är så noga med vad den 
släpper ut.

– Bilarna som exporteras är de bilar som vi 
borde få in, säger Andreas. Bilar som egentli-
gen ska skrotas. Med de bilarna hade vi haft 
den volym som vi ska ha. Jag har svårt att 
förstå varför inte den här exporten stoppas. 
Bilarna bör klassas som miljöfarligt avfall. 
Att exportera fungerande bildelar är okej, 
men hela bilar bör stoppas. 

Exporten gör att ELV-demonteringarna i 
dag tvingas kriga om skrotbilarna. 

– Vi får väldigt många telefonsamtal 
varje dag från bilägare som frågar vad vi ger 
för deras bil. Men eftersom vi inte sysslar 
med export kan vi inte betala något. Upp-

Arons bildemontering i Malmö
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köparna kommer till oss också och vill 
köpa de bilar vi har. Det är verkligen hugg-
sexa om bilarna. Förmodligen beror det på 
att vi är i en storstad och kanske ska vi vara 
glada för det, för vi får ju ändå in bra med 
bilar, även om vi hade behövt större voly-
mer. Som ELV-demontering är vi väldigt, 
väldigt beroende av både metallpriserna 
och volymerna.

Dagens låga metallpriser gör det omöjligt 
för en seriös ELV-demontering att betala 
för skrotbilen. Den tid det tar att ta hand 
om bilen på ett miljöriktigt sätt gör att varje 
bil ändå blir en förlust. 

Med sjunkande råvarupriser gäller det 
istället att hitta nya vägar till lönsamhet. 

– Förr kan man säga att vi levde på voly-

merna och sålde lite reservdelar vid sidan 
av, i dag är det tvärtom. Vi får försöka pres-
sa ut så mycket som möjligt på de bilar vi 
får in, ha bilen som lagerplats och hålla den 
så länge som möjligt. På ett par månader 
har man alltid sålt något på den. Men när 
det gäller delarna på de här bilarna handlar 
det inte om halva nypriset som vid försäk-
ringsbolagens skadereparationer. Det är 
bilar från 2000 – 2005. Många av reservde-
larna finns att köpa nya på Biltema till så 
låga priser att det inte lönar sig för oss att 
plocka bort dem. Vi kan ändå aldrig sälja 
dem till de priserna. 

Tack vare demonteringens centrala läge i 
Malmö, strömmar kunderna till butiken. 
Mycket säljs också på Bildelsbasen. Arons 
har även en självplock, dit både privatkun-

der och de mindre verkstäderna kommer.
– Det fungerar bra, säger Andreas. Just 

nu håller vi ändå på att titta över verksam-
heten. Visserligen drar självplocken folk, 
men eftersom vi har ett så attraktivt läge är 
frågan om vi kanske kan använda marken 
till något bättre. För oss handlar det inte 
bara om ekonomin, det är också en miljö-
fråga.

Miljömyndigheterna i Malmö är tuffa. 
Enligt bilskrotningsförordningen ska alla 
osanerade bilar stå på en hårdgjord yta. 
Men i Malmö vill miljökontoret att även de 
sanerade bilarna ska stå på hårdgjord yta. 

– De vill att vi ska ha hårdgjord yta på 
hela tomten och att allt dagvatten ska gå 
genom oljeavskiljare. För vår del är det eko- »

Förr kan man säga att 
vi levde på volymerna 
och sålde lite reserv
delar vid sidan av,  
i dag är det tvärtom. 

Det är tuffa tider 
 för ELV-demonte-
ringarna, men 
Andreas Nilsson,  
vd på Arons Bil-
demontering,  
kan glädja sig åt  
att det är en  ständig 
ström av kunder  
till  butiken i Malmö.
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Arons bildemontering i Malmö

nomiskt ohållbart. Det handlar om fantasi-
summor.

Miljömyndigheterna krävde också att 
Arons Bildemontering skulle ta markpro-
ver för att se om marken var förorenad. 

– Det låg i vårt eget intresse att göra mark-
prover, säger Andreas. Vi anlitade Sweco för 
att få en så omfattande och seriös provtag-
ning som möjligt. När proverna inte visade 
någonting blev vi både glada och lättade.

Men markproverna var så bra att miljö-
kontoret tyckte att det var konstigt och nu 
kräver man att Arons Bildemontering ska 
bekosta en undersökning av grundvattnet.

– Vi har överklagat det beslutet och mil-
jökontoret har varit tillmötesgående och 
sagt att man avvaktar och ser vad som hän-
der. Även om det här känns tufft, så har vi 
haft glädje av miljökontoret. Det är lätt att 
bli hemmablind och vi har haft en bra dia-
log. Jag måste också säga att vi har haft stor 
hjälp av SBR och Michael Abraham i den 
här frågan. Han har varit här flera gånger, 
han har verkligen ställt upp. Överhuvudta-
get är jag glad över att vi är med i SBR. För-
bundet har skyndat på utvecklingen genom 
att ställa krav som vi har varit tvungna att 
följa. Utan SBR hade vi nog inte varit miljö-
certifierade. Det har varit jobbigt när för-
bundet hela tiden har höjt ribban, men nu 
inser man vilken nytta det har gjort för hela 
branschen.

I dag har Arons Bildemontering sex del-
ägare, syskon och styvsyskon. 

– Vi har gjort jättemycket sedan vi tog 
över efter Aron, men vi är inte helt i mål än, 
säger Andreas. Man kan säga att vi egentli-
gen har börjat om. I dag jobbar vi på ett helt 
annat sätt än på Arons tid. Vi har byggt 
kontor, butik, demonteringshall, däckhall 

och lager. Och vi har skaffat allt annat runt 
omkring som verktyg och saneringsutrust-
ning. 

Däckverkstaden går bra och det finns pla-
ner på att bygga till både ett däckhotell och 
mer lagerutrymme. 

– När de nya kraven kom från miljömyn-
digheterna stannade allt av och den fort-
satta utbyggnaden beror på hur stora kra-
ven kommer att bli på oss.

Trots sjunkande råvarupriser och tuffa 
miljökrav, är Andreas positiv.

– Vi lever på vårt goda rykte och det är 
viktigt att upprätthålla det. Alla våra kun-
der är viktiga för oss. Vi säljer också lite nya 
delar från framförallt Galwin. Jag tycker att 
det funkar bra, men jag ser kanske ingen 

ljus framtid för renodlade ELV-demonte-
ringar, förutom i storstäderna där det alltid 
finns bilar. Om metallpriserna går upp och 
vi kan erbjuda en bra peng för en bil och 
hämta den gratis, då kan det nog bli bra. 
Annars tror jag att det bara blir några få 
stora ELV-demonteringar kvar. Risken är 
att svartskrotarna ökar när vi inte längre 
mäktar med.

– Men vi vill naturligtvis att det här ska 
fungera i många år till. Vi vill fortsätta att 
utvecklas och ger inte upp. Så länge det går 
att hitta lönsamhet så kämpar vi på och rät-
tar verksamheten efter hur många bilar vi 
får in.

Text & foto:  
Agneta Trägårdh

»

Utan SBR hade vi 
nog inte varit miljö
certifierade. Det har 
varit jobbigt när 
 förbundet hela tiden 
har höjt ribban, men 
nu inser man vilken 
 nytta det har gjort  
för hela branschen.

När metallpriserna är låga gäller det att vänta med att pressa bilarna så länge som 
möjligt och istället använda dem som lager.
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Ny hall för Bildemontering i Helsingborg

”Nu är vi mycket  
    mer effektiva”

Ny hall och nytt arbetssätt. Bildemontering i Helsingborg AB hade mycket att 
både fira och visa upp när de bjöd in alla sina samarbetspartners till kick-off  
i slutet av maj.

Dagen till ära står ett stort buffébord 
med diverse läckerheter uppdukat 
mitt i den stora ny bygg da hallen 

på 850 kvadratmeter. Ute på gården står 
Karl-Henrik Hofmann från Grillkungen 
och grillar stora köttstycken.

Gästerna ser ut att trivas där de minglar 
runt bland nya lyftar och nya saneringssta-
tioner.

– Jag är imponerad, säger Bo Lundblad 
från Börjessons Bil i Ängelholm. Det är 
fantastiskt fint. Visserligen var det fint för-

ra gången jag var här också, men den nya 
hallen är verkligen något alldeles extra.

Med den nya hallen har också ett nytt 
och effektivare arbetssätt införts. En och 
samma demonterare jobbar med en bil 
från det att den kommer in till demonte-

Fyra nya lyftar och två nya SEDA-stationer underlättar arbetet i den nya demonteringshallen.
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ringen tills dess att karossen går vidare till 
skrot.

Bilarna som kommer in i hallen är upp till 
sju år gamla. Det är bilar där det finns en 
efterfrågan på delarna i försäkringsbola-
gens skadereparationer. Äldre bilar går 
direkt till Returbilen, som tillhör Bilde-
montering i Helsingborg men som funge-
rar som en egen fristående demontering.

– Vi tar in varje bil en enda gång, berättar 
Micke Thomsen. Bilen testas och saneras. 
Därefter plockar vi bort de delar som vi vet 
att vi kommer att sälja. Vi går efter en 
plocklista. 

Många egna smarta uppfinningar förenk-
lar hanteringen av de delar som demonte-
ras. Till exempel den höj- och sänkbara 
vagnen för dörrar. 

Det sista som plockas bort från bilen är 
motorn och de delar som inte ska sitta kvar 
på den tas bort. 

Alla demonterade delar tvättas i tvätthal-
len, som har fått en ny oljeavskiljare, innan 
de märks in, fotas och packas så att de är 

klara att skickas den dagen de ska säljas. 
Även här förenklar en egen uppfinning 
fotograferingen av tunga delar som moto-
rer. De hakas helt enkelt fast i en lyftanord-
ning och hissas upp i lagom höjd.

Överallt finns hjälpmedel som underlättar 
arbetet. Mottot är »så lite lyft som möjligt«.

– Många säger att kunden är det vikti-
gaste för företaget, säger vd Göran Persson. 
Hos oss är det personalen som är viktigast. 
Våra anställda är våra ambassadörer och vi 
försöker hitta lösningar som gör det enkelt 
och trivsamt att jobba här.

Det verkar som att man har lyckats. Alla 
anställda har jobbat länge på företaget och 
personalomsättningen är väldigt låg. Micke 
Thomsen har jobbat här i 22 år. 

– Det är viktigt att ha en bra stämning i 
gruppen, säger han. »

Vd Göran Persson och platschefen Micke Thomsen kunde glädja sig åt att det kom 
över 200 samarbetspartners när Bildemontering i Helsingsborg bjöd in till Kick off.
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 Bildemontering i Helsingborg AB

Även säljarna och demonterarna har 
varit där i många år.

– Jag trivs jättebra, säger demonteraren 
Niko Stanksoiv, som har jobbat i nio år. Vi 
får vara med i hela processen. Ledningen är 
mån om att vi ska ha en bra arbetsmiljö och 
nu har den blivit ännu bättre i och med den 
nya hallen.

Göran Persson berömmer sin platschef.
– Jag är borta mycket och jag är impone-

rad av hur väl allting har sköts under tiden. 
Micke och jag är lika, vi gillar båda ordning 
och reda. Ingen av oss står ut när det är 
rörigt. Det är viktigt med förbättringar hela 
tiden, man får se upp så man inte blir hem-
mablind.

Den nya hallen var färdigbyggd i mars och 
rutinerna börjar sätta sig. Fyra nya lyftar 
och två nya SEDA-stationer för sanering 
ökar flödet.

– Tidigare hade vi två lyftar, berättar 
Micke. Det begränsade oss och gjorde att vi 
inte hann med bilarna i den takt som 
behövs.

En av de fyra lyftarna är större och klarar 
transportbilar och bussar.

– Jag är väldigt nöjd, säger Göran. Det är 
mycket folk som rör sig här och vårt nya 

arbetssätt har minskat springet. I dag mås-
te man effektivisera för att hänga med. 
Trots allt handlar det till slut om sista 
raden. Vi har haft en del hjälp av Training 
Partner med att se över flödet, men vi är 
bäst på oss själva och på hur vi ska få verk-
samheten att fungera så effektivt som möj-
ligt. Jag tycker att vi har lyckats bra.

Personalen har själv fått vara med och 
bestämma hur den nya hallen skulle inre-
das. Man ville till exempel ha alla vagnar på 
hjul vid varje arbetsplats, där alla demonte-
rade delar från en och samma bil samlas, 
något som underlättar vid inmärkningen.

Containrar med hjul har ställts in i hallen. 
Överhuvudtaget har det handlat om att få 
närmare till allting. Det handlar också om 
att ha rätt utrustning och moderna verktyg. 
En ny AC-tömningsutrustning har till 

exempel förenklat hanteringen av köldme-
dia.

Totalt har Bildemontering i Helsingborg 
en lokalyta på cirka 3 000 kvadratmeter 
med den nya hallen och ett nytt lager som 
har byggts i anslutning till demonterings-
hallen.

Bildemontering i Helsingborg är ett 
fa miljeföretag. Det startades 1969 av Görans 
pappa Bertil Persson, som självklart var 
med på kick-offen.

– Det är inte klokt när man ser tillbaka på 
utvecklingen inom branschen, säger han. 

I dag handlar det mesta arbetet om mil-
jön. Alla vätskor tas omhand på ett miljö-
riktigt sätt. De pumpas ut till behållare i en 
miljöstation ute på gården via sanerings-
stationer. Det går inte att jämföra gårda-
gens bilskrotar med dagens återvinningsfö-
retag, skillnaden är himmelsvid. 

– På den tiden plockade vi bort delar lite 
på vinst och förlust. I dag vet demonterarna 
exakt vilka delar som ska tas bort. Göran 
har verkligen lyckats föra Bildemontering i 
Helsingborg in i framtiden. Om man vill 
ligga i framkant finns det inga genvägar.

Text & foto: Agneta Trägårdh

»

Grillkungen själv, Karl-Henrik 
 Hofmann, (längst th) såg till att alla fick 
något gott att äta. Bertil Persson (högst 
upp tv) grundade Bildemontering i 
 Helsingborg. 
Christian Sauer (högst upp th)  
säljer så bra att han blir utsedd till 
 Veckans  säljare vecka efter vecka.  
Även Mattias Persson är en duktig säljare. 
Katja  Onsmark sköter ekonomin.

Personalen har själv 
fått vara med och 
bestämma hur den 
nya hallen skulle 
inredas.
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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

Vad pluggar du med? 
Vi har pluggar i alla storlekar och för alla ändamål.

När begagnat inte räcker hela vägen
Se vår katalog på www.galwin.se 

 
 
 
 

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

HÄGGS.se 
0652-565000 

 Låga priser, bra kvalité & snabba leveranser 
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Försäljning och service 
Tel.: +46 (0)35 10 95 15

BRONNEBERG FLATPRESS
Effekt: Ström 37 kW / Diesel 57 kW
Presskraft: 100 ton
Vikt : 15.000 Kg
Kapacitet: 20 - 25 bilar/timmen

BRONNEBERG BALPRESS
Effekt: Diesel – Perkins 145Hk / 106kW
Förkomprimering: 200 ton
Baltryck: 155 ton
Vikt: 22 ton
Kapacitet:
Metallskrot: 8-14 ton/timmen
ELVs: 15-20 ton/timmen

Beg. Bildelar i Kolbäck AB
Centralt beläget i Västmanlands Län.

Vi använder oss av Green Parts garanti
på begagnade bildelar. 

 

Vi är SBR-certifierade.

 Tel 0220-417 14

Besök gärna vår hemsida. www.begbildelarikolback.se
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Sommarhälsningar

Glad sommar
önskar

Nitgatan 3 • 441 38 Alingsås
Tel. 0322-105 27

ALINGSÅS BILDELAR AB

När du vill
värna om
miljön...

019 - 670 12 00

ISO 14001
Certifierad

Glad Sommar!

Glad Sommar
önskar

AB ARONS
BILDEMONTERING

ÖNSKAR ALLA
EN SKÖN SOMMAR

www.yallotrade.com

Vi önskar er alla
en riktigt härlig 

sommar
SVENSK BILÅTERVINNING AB

Tel. 019-45 06 90
Fax. 019-45 06 92

önskar

Glad
Sommar
Glad
Sommar

EKMANS BILSKROT ABEKMANS BILSKROT AB

En riktigt
trevlig sommar

önskar vi på

Tel. 0291-104 91
Fax. 0291-102 04

Sommarhälsningar



I nästa nummer:

VAG – biljätten med 
fokus på återvinning 
Volkswagenkoncernen VAG har fått 
besök av styrelseledamöter från SBR 
och BilRetur. Ett givande möte som 
satte fokus på hur återvinning ska gå 
till när dagens nyproducerade bilar har 
uppnått ELV-status. Styrelserna har 

kommit hem fullmatade med intryck. 
Och VAG har fått stifta bekantskap 
med Sveriges miljökämpar vars kun-
skap om bilåtervinning är erkänt hög.
Läs om mötet i Wolfsburg i nästa num-
mer av Nordisk Bilåtervinning. Foto: Vanellus Foto

Försäkringsbolag    Demonterare     Verkstäder     Bilhandlare

jobbar bara med proffs

Auktoriserade och 
certifierade 
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Kortare transporter Mindre miljöpåverkan

Valfrihet Lönsamhet

Hur många fler skäl behöver du för att gå med i SBR?
Fördelaktiga fraktkostnader: Kontakta Jan-Olof DeLand, 
070-266 35 75.eller jan-olof.deland@dbschenker.com
Lägre försäkringskostnader: Kontakta Stefan Ehn,  
026-614100 eller stefan.ehn@direct.se
Låga certifieringskostnader: Kontakta Jonas Danielson, 
031-335 01 80 eller jonas.danielson@askengren.se
Förmånliga utbildningskostnader: Kontakta Karin 
Kouao, 010 456 78 51 qkarin.kouao@trainingpartner.se
Gynnsamma inköpskostnader av däck: Kontakta 
Tommy Johannesson, 046-23 80 20, eller info@fighter.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 företagsspecifik.
Intresserad av medlemskap i SBR,  
Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund?  
Mer information på vår hemsida www.sbrservice.se.
Ring 08-21 63 70  
eller maila till  
info@sbrservice.se,  
så besvarar vi frågorna.

Branschförbund sedan 1961
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Blå= PMS 286  
Gul= PMS Yellow
Grön= PMS 376

Blå= C 100 M 66
Gul= Y 100
Grön=C 50 Y 100
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Här hamnar allt som 
brummar eller rullar!

Motoravdelningen inom Allmänna reklamationsnämnden 
(ARN) prövar tvister mellan privatpersoner och företag när 
det gäller köp eller tjänster där motorfordon är inblandade. 

Det kan vara bilar, motorcyklar eller snöskotrar – helt enkelt allt som 
brummar. Prövningen i nämnden är ett snabbt och enkelt alternativ till 
domstol.

Innan ARN fanns var det enda alternativet att gå till tingsrätten om 
man ville få en tvist avgjord. Det var ett dyrt alternativ.  Därför besluta-
de regeringen att bilda ARN år 1968 och för motorärenden  skapades 
en speciell motoravdelning som bara tar upp fall som rör motorfordon.  
I och med att den bildades fick man även med teknisk specialistkompe-
tens utöver den  juridiska kompetensen vid bedömning av ärenden.

Det är särskilt viktigt idag med tanke på att bilarna blivit så tekniskt 
komplicerade och avancerade. Det är inte så lätt för en jurist att förstå 
begrepp och funktioner bakom MOST-nätverk, Canbus- och SRS-system.

År 2015 kom det in 12 035 ärendentill ARN, vilket är en ökning med 
639 ärenden jämfört med förra året. Konsumenten fick helt eller delvis 
rätt i 40  procent av de ärenden som prövades under 2015. Uppfölj-
ningen görs i de ärenden där  konsumenten fått helt eller delvis bifall till 
sitt yrkande. Vid uppföljningen av beslut tagna under år 2014 hade 77 
procent av företagen följt rekommen dationerna. Vid den sista uppfölj-
ningen för helåret 2015 låg siffran på 81 procent. Till motoravdelningen 
kom det in 1 962 ärenden 2013, 1 994 ärenden 2014, 2 112 ärenden 
2015. Förhållandevis få ärenden om man  tänker på att det utförs runt 
10 miljoner servicearbeten eller reparationer varje år.

 Bedömningen i nämnden baseras helt och hållet på skriftliga 
 utsagor. Kund klagomål sker skriftligt och motparten får också bemöta 
det skriftligt. Parterna sitter alltså inte med vid förhandlingarna.

Eftersom det helt och hållet bygger på en brevväxling är det mycket 
viktigt att bil företagen svarar så detaljerat som möjligt och bemöter alla 
påståenden som kunden tar upp och gör det på ett sakligt sätt. Motor-
avdelningen inom nämnden håller ca 100 möten om året och på varje 
sammanträde  hinner man ta upp 16 ärenden. Nämnd ledamöterna får 
ta del av ärendena en vecka före varje möte för att kunna hinna läsa in sig.

Av de 2 100 ärenden som kom in till ARN:s motoravdelning förra 
året bifölls bara knappt en femtedel. Ytterligare några  ärenden bifölls 
delvis.

För sex–sju år sedan var det många ärenden som rörde  paragraf 20A 
i konsumentköplagen, en paragraf som handlar om ursprungligt fel 
och vem som har bevisbördan att visa att det verkligen rör sig om ett 
ursprungligt fel. Med tiden har det utvecklats en viss vana att avgöra 
dessa ofta svåra ärenden. 

 Idag är det istället kommunikationen runt felsökning på  verkstaden 
som är en knepig fråga. Och vid försäljning av  begagnade bilar handlar 
det ofta om  distansavtal, det vill säga affärer över nätet, där säljarna 
ofta försöker friskriva sig från ansvar vid fel i annonserna.

Något som bildemonterare måste bli väsentligt bättre på är att infor-
mera om vilka garantier som lämnas till verkstäder, där brister bil-
demonterarna i alldeles för stor omfattning.           

AKTUELLT FRÅN SFVF

BO ERICSSON vd
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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!

Vi tar hand om  
Er slutkörda bil 

Certifierad
 

www.hurvabildemontering.se
Mejerivägen 10, 291 94 Eslöv • 0413-310 01

Helproffs på begagnade bildelar!  

Telefon 0499- 49  000

V. Oknebäcksvägen 7

SE– 383 36  MÖNSTERÅS• www.signalen.se

Effektiv skrothantering gör oss till den partner  
du behöver. Lägg över problemet på oss och  
öka kassaflödet. Ring 020-566 566 redan idag 
så hjälper vi dig till bättre affärer!

Lägg pengar 
på hög istället

Kuusakoski har över hundra års erfarenhet och är en av 
Sveriges ledande återvinningsaktörer. www.kuusakoski.se

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

www.frykmalm.se
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Plantskolevägen 45   Flyinge    

Vi säljer delar till både äldre och nyare bilmodeller.
Bildelen kan ni antingen hämta hos oss eller få 
levererad via postorder, vart ni vill.
Alla delar är rengjorda och testade av oss innan de 
säljs.
Om ni inte hittar den del ni söker hjälper gärna vår 
välutbildade personal er via telefon eller e-post.

046-523 75     jorgen@granaths.se
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Spännande pilotprojekt  
om kostnadsfri hämtning
Vi är nu mer än halvvägs in i det 

spännande pilotprojekt som 
 dragits igång i Dalarna, där 

 Bilretur, Batteriåtervinningen, Stena 
Recycling och BIL Sweden samarbetar.

I Dalarna erbjuds kostnadsfri hämtning 
till den som har en avställd bil. Detta 
erbjudande gäller fram till sista juni i år. 
Målsättningen med projektet är att samla 
in 2 000 bilar, och det tror vi att vi kom-
mer att lyckas med, men det är först fram-
åt sensommaren vi vet resultatet. Med 
kampanjen försöker vi underlätta för folk 
så att deras bil snabbare ska komma in till 
bilåtervinning genom denna kostnadsfria 
hämtning. 

En anledning till att vi dragit igång projek-
tet, förutom den miljönytta det för med sig 
att ta hand om en gammal bil, är att försöka 
få ner antalet avställda bilar. I  Sverige finns 
många avställda bilar, ca 1,1 miljoner, och 
av dessa finns cirka 51 000 i Dalarna. Bilar 
som inte snabbt kommer in till återvinning 
utan bara blir stående utgör ett lokalt mil-
jöproblem. En del ser på sin gamla bil som 
ett samlarobjekt, bra att ha som reservdels-
bil eller helt enkelt övervärderar värdet av 
den gamla bilen. Detta i kombination med 
 att det är väldigt enkelt att ha en bil 
avställd, ökar risken att man inte kommer 
till skott med att lämna in sin bil för åter-
vinning. 

Vi har sex bildemonterare involverade  
i projektet, och det har varit stort intresse 
från allmänheten. Den som har en av-
ställd bil ringer upp en av de sex bilde-
monterarna som ingår i kampanjen.  
Man gör upp en tid med bildemonteraren, 
som kanske inte kan hämta bilen med en 
gång. Sedan får man som bilägare ha 
 förståelse för att hämtningen inte sker 
nästa dag. Det är inte tänkt att bildemon-
terarna ska åka ut en tur per avställd bil 
som man ska hämta, utan att det samord-

nas så långt det går, så han eller hon får 
med sig flera bilar åt gången. Bra för 
 miljön och ekonomiskt försvarbart.

Även kommunerna i Dalarna är involve-
rade i projektet.

Dalarna är alltså ett ”pilot-län”. Vi kom-
mer att utvärdera projektet i september  
i år. Det är sannolikt att det blir fler 
 liknande projekt. 

Sedan kan jag också berätta om en  
resa vi gjort till Volkswagen i Tyskland. 
Där fick vi möjlighet att träffa deras åter-
vinningsexperter under en eftermiddag. 
Det var mycket givande, både att lära sig 
om Sveriges och Tysklands likheter,  
men också olikheter, när det gäller bil-
återvinning. 

Köp begagnade bildelar med kvalitetsgaranti!
- Trygghet för dig som köpare.

Green Parts garanti har tagits fram som en branschgemensam garanti som alla aktörer i 
motorbranschen ställt sig bakom för att få en gemensam syn på kvalitet och skadereglering. 
Garantin innefattar ett urval av begagnade bildelar, så kallade Green Parts. 

Garantin gäller för bildelar som är högst 15 år gamla eller har används i 20 000 mil. Garantitiden 
är 12 månader eller 1000 mil, den ingår i priset och ersätter även arbetskostnader för i- och 
urmontering.

Green Parts garanti har tagits fram i samarbete med Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund, Motorbranschens Riksförbund och Sveriges Fordonsverk- 
städers Förening. Målsättningen är att öka användningen av begagnade bildelar vilket leder till billigare bilreparationer och mindre miljöpåverkan.  

Läs mer och ladda ned information på www.sbrservice.se.

AKTUELLT FRÅN

ANNA HENSTEDT  
Miljöansvarig • BIL Sweden

Man gör upp en tid 
med bildemonteraren, 
som kanske inte kan 
hämta bilen med  
en gång. Sedan får 
man som bilägare  
ha  förståelse för att 
hämtningen inte sker 
nästa dag. 
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AKTUELLT FRÅN ANDERS SVERKMAN
Branschansvarig ELV

Stena Recycling

AKTUELLT FRÅN STENA

Kampanj pågår för återvinning  
av avställda bilar i Dalarna

I skrivande stund pågår en aktivitet  
där vi siktar på att få in så många 
avställda bilar som möjligt för åter-

vinning i Dalarna. Aktiviteten genomförs 
i samarbete mellan oss i Stena Recycling, 
Bilretur och BIL Sweden (som företräder 
alla bilproducenterna). I aktiviteten deltar 
sex medlemmar i BilRetur i Dalarna. 
Erbjudandet riktar sig till alla ägare som 
är mantalsskrivna i Dalarna, och som  
äger en eller flera avställda bilar.  Bilarna 
hämtas och återvinns utan kostnad för 
ägaren. Tanken är att det ska vara så lätt 
som möjligt att få avställda bilar hämtade 
för en miljöriktig återvinning. Den ägare 
som vill ha den här hjälpen gör en god 
insats för miljön genom att allt miljöfarligt 
tas om hand av medlemmarna i BilRetur 
och genom att bilen sedan återvinns av 
oss i Stena Recycling. Dalarna är det första 
län som har valts ut för att testa det här 
arbetssättet.

Det borde komma in fler bilar för åter-
vinning i Sverige än det faktiskt gör idag. 
Genom aktiviteten i Dalarna vill vi som 
samarbetar kring detta visa att vi tillsam-
mans kan bidra till enkla lösningar som  
är bra för miljön. Genom att hämta in 
bilar för återvinning förebygger vi något 

som annars skulle kunna bli ett problem  
i framtiden. Ju längre en bil blir stående 
desto större är risken att den inte kommer 
in till återvinning på ett riktigt sätt. Vid 
det senaste årsskiftet fanns det 1,2 miljo-
ner bilar som var avställda. Bilar kan ju 

vara avställda av naturliga skäl, t ex att  
det är säsongsbilar eller bilar med samlar-
intresse, men många av bilarna blir helt 
enkelt bara stående kvar och de blir fler 
och fler över tiden. Då kan det vara bra 
med den här typen av aktiviteter. 

Här finns också en tydlig koppling till det 
regeringsuppdrag som Naturvårdsverket 
rapporterade i november avseende hur 
kostnaderna för insamling i kommunerna 
av övergivna bilar ska finansieras. Rappor-
ten förväntas komma ut på remiss. En viktig 
del i det sammanhanget är att varje bil-
ägare faktiskt har ett ansvar att lämna  
in sin uttjänta bil till en auktoriserad 
 bildemonterare. Ju fler som gör det desto 
bättre är det för miljön.

I Stena Recycling ser vi ett fortsatt stort 
intresse för vår satsning på Stena Nordic 
Recycling Center i Halmstad. Vi har ut - 
vecklat nya proceser i den nya anlägg-
ningen, som kommer att få en officiell 
invigning i oktober. Här får vi helt nya 
möjligheter att utveckla framtidens 
 bilåtervinning. 

Med detta vill vi från Stena Recycling 
 önska alla läsare en riktigt skön sommar.

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?

En viktig del i det 
sammanhanget är att 
varje bilägare faktiskt 
har ett ansvar att 
l ämna in sin uttjänta 
bil till en auktoriserad 
bildemonterare.
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Telefon 0346-71 45 80 • www.waltersbildelar.com Följ oss på Facebook

En del av

Begagnade originaldelar,  
Bäst för miljön!

033-23 00 50

www.borasbildemontering.se

Vi har öppet hela  

sommaren!
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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@biloppsamlerne.com.
 

JAN MOLBERG
Generalsekretær NBF

Ledare NORGE

JAN MOLBERG
Generalsekretær NBF

Internasjonale  
metallpriser
Metallprisene fortsetter å svinge 

mye. Celsapriser mellom ca. 
1300,- og 700,- nok på 2 måneder.

Lakshimi Mittal «stålsjefen» som han blir 
kalt, sjefen for et av verdens største metall og 
stålselskaper Arcelor Mittal venter at det glo-
bale stålmarkedet vil bedre seg fremover.

«Vi tror at vi har nådd bunnen av situ-
asjonen og at ting vil fortsette å bedre seg, 

sier Mittal til verdenspressen».
Han viser til at kinesiske myndigheter 

har lovet å kutte kapasiteten med mellom 
100 og 150 millioner tonn stål i løpet av de 
neste fem årene. De kinesiske stålprodu-
sentene tapte enorme summer i 2015. De 
har nå innsett at det lave prisnivået de 
skapte gjennom overproduksjon ikke var 
bærekraftig.           

Hjemlige forhold
NBF arrangerte sitt landsmøte i Trondheim 
i begynnelsen av april. Det var ca.  
70 deltagere fra 30 medlemsbedrifter.

Arbeidet med å heve brannsikkerhets-
kompetansen fortsetter. På landsmøtet i 
Trondheim ble det gjennomført et kort 
kurs i brannteknisk forebyggende arbeid.

Vi vil fortsette med slike kurs på landsmøter 
og fagkonferanser. På fagkonferansen 21. og 
22. oktober vil både fredagen og lørdagen bli 
viet forskjellige kurser, herunder også brann-
sikkerhetskurs. Det blir ikke gjen nom ført 

bedriftsbesøk på denne fagkonferansen. 
All tid vil bli benyttet til kompetansehe-
ving, innen brannsikkerhet, håndtering av 
el – bil  batterier, kurs i klassifisering av 
katalysatorer, arbeidsrettskurs for ledere, 
kurs i salg og service og opplæring for 
medlemsbedrifter som vil delta i samarbei-
det mellom NBF, Norges Bilbransjefor-
bund (reparasjonsverksteder) og de fire 
store forsikrings-selskapene. I forbindelse 
med arbeidsrettskurset vil det bli lagt inn 
et kort ledermøte.         

EU kommisær 
Artemis Hatzi-Hull 
imponert over Norge
EU kommisæren uttalte nylig at hun var 
meget imponert over norske myndigheter 
som helt frivillig  rapporterte tallene for 
gjenbruk og  gjenvinning til EU. I følge 
henne var det frivillig for EØS landet 
Norge å rapportere slike tall. Hun mener 
at dette vitner om stor samvittighets følel-
ser for miljø og en fremtidsrettet holdning 
mange EU land burde lære av.

Pris-systemer  
Eurofer–Celsa
Pris systemet Eurofer ble terminert  fra 
februar 2016. Autoretur AS la til  grunn 
Celsa fra 1. januar 2016.  Dette innebærer 
at alle som er tilknyttet Autore tur- syste-
met får en minstepris garanti i perioder. 
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Norsk Dekkretur

NBF samarbeid med  
Norges bilbransje forbund og  
de fire store forsikringsselskapene

De fire store forsikrings-selska-
pene, Norges Bilbransjeforbund 
og NBF startet i 2015 opp et 

arbeid som hadde som formål at verk-
stedene skulle kjøpe mere brukte deler i 
reparasjonsoppdragene for forsikrings-
bransjen. Dette medfører også en økning 
i mersalget for biloppsamlingsplasser 
som knytter seg til ordningen. Altså en 
vinn – vinn for alle involverte parter. 
Skissen for det planlagte samarbeidet ble 
sluttført i 2015. 

Første januar 2016 til juli 2016 skal 
prosjektet testes ut gjennom et såkalt 
pilotprosjekt. Her er en del reparasjons-
verksteder og biloppsamlingsplasser 
plukket ut for å teste systemet. Planen 
er at prosjektet i sin fulle bredde skal 
starte opp høsten 2016. I forkant, før 
oppstart vil alle NBF bedrifter som 
ønsker å delta og kan oppfylle alle kra-

vene få tilbud om å signere nødvendige 
avtaler. 

Forsikringsselskapene vil ha det 
avgjørende ord, hvem de vil inngå et 
samarbeid med. Prosjektet ble beskre-
vet på NBF sin fagkonferanse i 2015. 
Oppstart av samarbeidet og opplæring 
for de som skal være med vil bli gitt i 
forbindelse med fagkonferansen 21. og 
22. oktober 2016. 

Her er en del 
 reparasjons  
verksteder  
og biloppsamlings 
plasser plukket ut  
for å teste  systemet. 
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NORGES STØRSTE
BILDEMONTERING

Bjørnstadmyra 5, 1712 Grålum  |   Tlf.: 69 12 72 22  |   www.obd.no  |   salg@obd.no

75.000
bildeler på lager

Mer enn

Størst	i	Norge	på	moderne	bilgjenvinning.		
Vi	sender	over	hele	Europa.	Besøk	våre	hjemmesider.

”Betydelig økning  
i salgs volumet”  
når NBF samarbeider 
med forsikrings- 
selskapene”

NBF har samarbeidsavtale med forsikrings- 
selskapet Sparebank 1 og If forsikring. Spare-
bank 1  avtalen har eksistert siden 2005. If 

valgte NBF som samarbeidspartner i en anbudskon-
kurranse våren 2015. Avtalen med If har eksistert i 19 
år. Gjennom begge disse avtalen kan NBF medlemmer 
inngå lokale avtaler med disse forsikrings-selskapene. 
If har i dag samarbeid med 22 NBF medlemsbedrifter 
rundt om i landet. 

De bedrifter som benytter seg av avtalen med forsi-
kringsbransjen rapporterer om betydelig økning  
i salgsvolumet. Kjøp av biler gjennom forsikrings- 
selskapene er forholdsvis kostbart. Suksessen for de 
bedrifter som kjøper mange til dels dyre forsikrings-
biler er å få omsatt delene raskt. Dersom man lykkes 
med dette viser det seg at denne forretningsvirksom-
heten kan gi gode fortjenester.
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www.batteriretur.no
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Siste stopp - Ny start.

– Bilbransjens eget returselskapwww.autoretur.no Kilder: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, Kapittel 4. Kasserte kjøretøy
Autoretur - Miljørapport 2015 / Miljøregnskap 2015

I fjor ble nesten hele bilen din 
gjenvunnet.

Ny rekord i 2015! 
Kun 3,3 % ble igjen av bilen etter at den ble levert til oss.

Fra 2015 var kravet fra myndighetene at 95 % av bilen skal gjenvinnes. Og det klarte vi 
med god margin! Hele 96,7% av en bil ble tatt hånd om av Autoretur-systemet og våre 
samarbeids-partnere. I 2015 ble det levert inn 145.080 gamle biler som fikk nytt liv. 
Energibesparelsen vi skaper, tilsvarer mer enn det årlig energi-forbruket til en by på 
størrelse med Kristiansand. Vi sparer miljøet for store mengder CO2-utslipp. 
Alle vinner på gjenvinning.



EGARAs Spring Meeting  
in Toulouse, France 
This year’s springmeeting was held 

in France on May 21st. Biggest 
news is the withdrawal of Paul 

Fox as chairman. Being no longer active 
as a dismantler, he felt he was longer fit 
for being EGARA’s chairman. In his 
goodbye he stated to really have enjoyed 
being chairman and to see it as a privi-
lege. EGARA was happy to have him as a 
chairman for so long and thanks him for 
this and of course wishes him all the best 
in his new activities.

Other topics worth mentioning are VAT 
issues in some countries, waste status 
spare parts which means in some coun-
tries selling parts is equal to selling waste 
(based on a very wrong national inter-
pretation) and the latest issue is parts 
that can only be used once and cannot be 
reused.

CNPA had organised a field trip to one of 
their biggest dismantlers Surplus Auto 
81. They are part of the Carreco chain (50 
participants) and live from selling sal-
vage cars and parts from accident vehi-

cles only. They work in 2 8 hours shifts 
from 06:00 – 22:00. The surface is 7 acres 
and 1000 meter is building. They buy 
about 8000 cars a year. Cars stay in stock 
only 3 months and they try to have as less 
stock as possible. All fast movers are sold 
as quickly as possible and in the last 
month cars are in the pick ‘n pull section 
before they leave.

We also got a demonstration about the 
automated system from ETAI, the French 
dismantlers can work with. The idea is to 
have a digital dress window in which 
each participant can display his parts. 
The part is described in year, milage, 
region, warranty and a picture. Behind 

the system even an operational inter-
change data system is active so disman-
tlers can see which parts fit in which cars 
and vice versa. Per vehicle a fee is asked 
between about € 5 – 7,- for data. We were 
very impressed. 

We thank our French hosts from CNPA 
for taking good care of us and for the 
interesting programme.

Next meeting wil be the Fall Meeting 
Brussels on November 18th 2016.

Next Spring meeting will be in Finland 
on May, probably 19th–20st.

IN
SI

D
E 

EG
A

R
A

INSIDE EGARA
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Skrotfrag AB
Box 11, 424 21 Angered, Sweden
Tel: +46 (0)31 332 39 90

info@skrotfrag.se
www.skrotfrag.se
org.no:556159-6759

Skrotfrag – miljötänkande sedan 1972

Vår drivkraft är att vara bäst på fragmentering. 
Minimal miljöpåverkan och maximal återvinning av
produkterna från fragmenteringsprocessen.

Några led i vårt miljöarbete är:

ISO certifiering 
Våra tre fragmenteringsanläggningar är alla miljöcertifierade enligt Våra tre fragmenteringsanläggningar är alla miljöcertifierade enligt 
ISO 14001, vi har även två andra anläggningar som är certifiredad 
enligt ISO 14001 och fler är på gång

Eget utvecklat system
Ett system för att kvalitets- och miljösäkra sanering
av skrotbilar.

Energieffektivisering 
Vi strävar efter energieffektivisering i de Vi strävar efter energieffektivisering i de 
processer som används för att förädla skrot till förstklassig 
metallråvara.

Skrotfrag är en koncern med 19 anläggningar i södra och mellersta 
Sverige som tar emot, förbehandlar, fragmenterar och återvinner 
skrot. Vi tar hand om allt ifrån bilar och tunga fordon till vitvaror och 
elektronik.
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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. 

Begagnade  
original  bildelar.
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