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Garantin gäller för mekaniska delar som 
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elektronikkomponenter och det innebär en stor trygghet 
för dig som köpare. 

Garantin ersätter felaktiga bildelar och kostnader för 
i- och urmontering av dessa. 

Köp era bildelar hos oss 
och vi tar ansvar genom hela köpet. 

För fullständiga garantivillkor se 
www.allbildelar.se.
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141 24 Huddinge
Telefon: 08-746 93 00
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NORDISK BILÅTERVINNING 
är tidningen för SBR,  
Sveriges Bilåtervinnares  
Riksförbund 
Karlavägen 14 A •  
SE-114 31 Stockholm 
Telefon 08-21 63 70 
info@sbrservice.se
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Reg nr: 20112

ANSVARIG UTGIVARE
Michael Abraham, SBR
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REDAKTÖR
Agneta Trägårdh
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ANNONSER
Charlotte  
Blomfeldt
telefon  
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charlotte@media-support.se

PRENUMERATION
Enklast prenumererar du på NBÅ 
genom att mejla in en  beställning 
med dina uppgifter.   
info@sbrservice.se
Priset är 260 SEK per år  
inklusive moms.

PRODUKTION
Norrköpings Tryckeri AB
Lindövägen 65
SE-602 28 Norrköping
telefon 011 23 10 60 
fax 011 23 10 69

Copyright SBR © 2016

TRYCK
Norrköpings Tryckeri AB

Tidningen trycks på  
Svanenmärkt papper.

Tidningen NBÅ Nordisk bilåtervinning 
utkommer med fem nummer per år.
Upplagan är ca 3 500 ex per utgåva.

Citera oss gärna men glöm inte  
att ange källan.

Omslagsbild: VAG, Wolfsburg

NÄSTA NUMMER 
Nummer 1/2017 av Nordisk Bilåtervinning  
kommer vk 9.   
Sista materialdag för annonser är den 15 februari.

341 392
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Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund  
är medlem i:
Automotive Recyclers Association
EGARA – European Group of Automotive 
Recycling Associations
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Biltillverkarna har 
trots allt bra koll på 
innehållet i bilen  
om man jämför med 
andra produkt
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Många har hört talas om Over
shoot Day eller Your living 
habits make up your footprint. 

Att vi lever i en tid då man uppmärk-
sammar miljö allt mer blir bara tydligare, 
inte minst genom det internationella mil-
jömötet i Marrakech. Många forskare 
påpekar att vi lever över våra tillgångar, 
det är därför viktigt att vi med alla medel 
minskar denna negativa miljöpåverkan. 

När världens länder enades om det his-
toriska klimatavtalet i Paris 2015 trodde få 
att avtalet skulle hinna träda i kraft inför 
årets COP22 möte i Marrakech. Men bud-
skapet är tydligt från världsledare och 
näringsliv att man vill fortsätta genomför-
andet av avtalet. Det kommer att vara lön-
samt att vara klimatsmart, den som inte 
hoppar på tåget står kvar som förlorare. 

Man har även enats om att skapa ett 
gemensamt ramverk kring Parisavtalets 
regler för redovisning av utsläpp och 
åtgärder för att minska utsläppen. Det är 
ett viktigt arbete för att öka förståelsen 
kring ländernas klimatåtaganden och för 
att möjliggöra uppföljning. 

 Framsteg har också skett vad gäller 
finansiering. Flera EU-länder, däribland 
Sverige, Tyskland och Italien, har utlovat 
nya stöd till Anpassningsfonden. 

Ett annat nytt initiativ som Sverige 
engagerat sig i är en plattform för erfaren-
hets- och kunskapsutbyte om hur länder 
kan nå nollutsläpp till 2050. 

Klimatmötet har också präglats av en oro 
kring USA och hur den kommande admi-
nistrationen kommer att förhålla sig till 
Parisavtalet. Flera viktiga länder som Kina 
och Indien har poängterat att Parisavtalet 
gäller och att de kommer att fortsätta med 
sin omställning oberoende av hur USA 
agerar framöver. 

Det finns alltid en svårighet med att 
jobba långsiktigt i en föränderlig värld. 
Men vi kan känna oss trygga i att se att 

satsningen på ökad medvetenheten gäl-
lande miljöomhändertagandet även kom-
mer att gälla för den uttjänta bilen. Det 
ger vår bransch en positiv image i miljö-
frågan och en viktig funktion när det gäl-
ler miljöarbetet, vi bör utan tvekan känna 
stolthet över det vi gör. 

Det krävs långsiktighet och ett industri-
ellt tänkande för att på bästa sätt utvinna 
de värdefulla råvarorna ur den uttjänta 
bilen. Vi har lagt en bra grund genom 
åren via alla projekt som vi genomfört 
med hjälp av högskolor och universitet 
och våra samarbetspartners. Det har även 
medfört att vi har fått bra förståelse från 
myndigheter och biltillverkare för det 
jobb vi har gjort. Det man tidigare kallat 
avfall, kan för morgondagen bli en värde-
full resurstillgång som dessutom kan ge 
ersättning istället för att vara en utgift. 
Under de gångna åren har många saker 
lagts på plats för att skapa en god utveck-
ling och för att minska miljöpåverkan i 
alla led. 

•	 Samarbete med biltillverkarna, åter-
försäljarföreningar, verkstadsföreningar 
och myndigheter gör att fler förstår 
 vikten av att återanvända mer av bilen. 
MRF/SVFV har varit behjälpliga med 
att ta fram garantipaket för begagnade 
reservdelar till allmänreparationsverk-
städerna. En begagnad reservdel mins-
kar miljöpåverkan och ger lägre kostna-
der för bilägandet samtidigt kan det ge 
fler arbetstimmar till verkstaden. 

•	 Utbildningsportalen gör det smidigt 
och enkelt att utbilda sina medarbetare. 

•	 Alla projekt vi medverkat i har visat att 
man kan minska miljöpåverkan betyd-
ligt när man hanterar den uttjänta bilen 
korrekt. BilRetur har skapat en bra 
plattform för att miljömålen ska kunna 
infrias. 
Vi vet alla att den moderna bilen kom-

mer att utvecklas med mer material som 
inte enbart är metall, vi bör därför se över 
vad som krävs för att möta den framtid 
som de moderna bilarna för med sig. 

Vår ståndpunkt är att en seriös hantering 
av demonteringsbilen ska löna sig.  Vi ser 
att det finns stora skillnader i hur regel-
verket efterlevs och följs upp av tillsyns-
myndigheterna, det är en av anledning-
arna till att våra medlemmar tagit beslut 
om att alla som är med i branschförbun-
det ska vara miljöcertifierade. 

Den inriktning och de åtgärder förbun-
det gjort hittills är att det skall vara lön-
samt att följa de lagar och krav som regle-
rar hanteringen av ELV-bilen. Samarbeten 
med myndigheter, försäkringsbolag, bil-
tillverkare och motorbransch är en viktig 
del i att kunna driva frågor som gynnar 
branschens utveckling.  Låt oss ta hand 
om Moder Jord på bästa sätt. 

Nordisk Bilåtervinningn (NBÅ) följer 
utvecklingen och vi kommer att redovisa 
de miljösmarta åtgärder som vi inom 
branschen gör, för att demonteringsbilen 
ska vara en tillgång och inte en belastning 
för miljön. 

”En miljöklok återvinning” är att en 
återvunnen reservdel minskar miljöpåver-
kan med 100 procent och på köpet mins-
kas även kostnaden för bilägandet. 

Att gå från tanke till handlingen är det 
som räknas och gör skillnaden i detta fall. 

Med bästa hälsningar  
Michael Abraham  
Förbundsdirektör

Det man tidigare 
kallat avfall, kan  
för morgondagen  
bli en resurs.

Michael Abraham
FÖRBUNDSDIREKTÖR

Ledare/Årskrönika

SBR på Återvinningsgalan
Både SBR:s förbundsdirektör Michael Abraham och Ådalens var nominerade 
i varsin kategori på Årets Återvinningsgala. Michael Abraham som  
Årets Opinions bildare och Ådalens som Årets Återvinningsanläggning.

Det är facktidskriften Recycling i 
samarbete med branschorgani-
sationerna Avfall Sverige och 

Återvinningsindustrierna som arrang-
erar Återvinningsgalan. 

Under galan delas priser ut i åtta olika 
kategorier. I år hölls den i Göteborg den 
1 november.

Priset Årets Opinionsbildare delas ut 
till ”en person eller organisation som på 
ett aktivt och engagerat sätt har debat-
terat, diskuterat och lyft fram betydelsen 
av avfallsminimering, återanvändning 
och återvinning till en större och bre-
dare publik. Årets opinionsbildare har 
nått ut till beslutsfattare och kunnat 
påverka genom sitt engagemang och 
brinnande intresse för avfalls- och åter-
vinningssektorn. Opinionsbildaren kan 
också ha arbetat under många år för att 
sätta fokus på för branschen viktiga frå-
gor och därmed lyft svensk avfalls- och 
återvinningssektor till framkant.”

SBR:s förbundsdirektör Michael Abra-
ham passar väl in i den beskrivningen. 
Sedan han tillträdde som förbunds-
direktör har han bidragit till bilåtervin-
ningsbranschens smått otroliga ut -  
veckling. Att han nomineras i kategorin 
Årets Opinionsbildare är ett bevis på  
att omvärlden inser vilket viktigt miljö-

arbete bilåtervinningsbranschen gör.
– Det är kul att bilåtervinningsbran-

schen har gjort avtryck inom recycling-
industrin och ses som en långsiktig part-
ner, säger han själv. Jag ser det som ett 
kvitto på att vi gör rätt.

SBR:s medlemsföretag Ådalens var 
nominerat i kategorin Årets Återvin-
ningsanläggning. Det priset delas ut till 
ett ”företag som innehar tillstånd att 
bedriva återvinningsverksamhet vid en 
anläggning, såväl kommunal som privat 
aktör kan komma ifråga. Priset ska upp-
märksamma anläggningar som utför en 
service och tjänst åt de företag/personer 
som lämnat sitt avfall där och som sam-
tidigt bidrar till en bättre miljö genom 
effektiva återvinnings- och behandlings-
metoder för alla typer av avfall.”

Ådalens är en given kandidat till pri-
set. Genom sitt miljöarbete, sin hemsida 
och olika reklamkampanjer har Ådalens 

arbetat för hela branschen genom att 
trumma in sitt budskap att det är miljö-
smart att handla begagnade bildelar, det 
är återwin-win.

– Det var jättekul att vi blev nomine-
rade, säger Johan Axel Forsman, som 
sände live från galan på Ådalens Face-
booksida. På galan var det så många som 
hade gjort så fantastiska saker, så det 
finns ingen bitterhet i att vi inte vann. 
Istället kändes det bara helt rätt att vår 
bransch var representerad på en sådan 
här gala. Jag hade gärna sett att Michael 
Abraham hade vunnit sin kategori. Det 
hade betytt mycket för branschen.

Jakob Lagercrantz som var prisutdelare 
i en av de andra kategorierna passade på 
att ge en eloge till bilåtervinningsbran-
schen. Han har arbetat med miljöfrågor 
sedan 1984. Först 11 år i Greenpeace 
Sverige, därefter som miljökonsult och 
ordförande i Gröna Bilister. 

– Jag är en miljömupp, men jag får 
ändå säga att de som började med miljön 
i Sverige var återvinningsbranschen och 
bilskrotarna, sa han.  Det var de som 
började prata ”har du något som kan 
återanvändas där, så skickar du det till 
mig så säljer jag det till en kund. Det är 
här det började.

Agneta Trägårdh

Medveten miljösatsning
SBR:s förbundsdirektör Michael Abraham var nomi-
nerad i kategorin Årets Opinionsbildare. Här med fru Birgit.

Ådalens var nominerat i kategorin Årets Återvinnings
anläggning. Här är John Axel Forsman (t h) och Ricardo  
”Richie” Forsman.
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Projekt för bättre  
ELV-demontering  

och tillsyn
Hur kan vi få en bättre fungerande ELVverksamhet i Sverige? Och hur kan 
 tillsynens underlättas? Det hoppas BilRetur få svar på genom att kartlägga 
hela processen när uttjänta bilar demonteras och återvinns på ett korrekt sätt.  
Tanken är också att få fram ett verktyg som myndigheterna kan använda sig  
av vid tillsyn och som också ska minimera svartskrotningen.

BilRetur har tagit initiativet till Opti-
merad ELV-demontering, ett pro-
jekt som drivs inom ramen för det 

strategiska innovationsprogrammet 
RE:Source och som har beviljats förstudi-
emedel från Statens energimyndighet. För-
utom Bilretur deltar tre demonteringsfö-
retag, Bil-Sweden, Stena Recycling, Chal-
mers Industriteknik samt Transportsty-
relsen i projektet och Naturvårdsverket är 
med som remissinstans.

Projektet startade i september och just nu 
pågår mätningar och kartläggning vid 
demonteringsanläggningarna. Det är tre 
bildemonteringsföretag med helt olika för-
utsättningar som deltar: Bromma & Bot-
kyrka Bilskrot AB, en anläggning som 
investerat i att enbart ta hand om ELV-
bilar, och Ådalen Bildemontering AB och 
Ek lunds Bildelslager AB, som båda har en 
lägre andel ELV-fordon men en större del 
försäkringsbilar. 

– Det här är väldigt olika verksamheter, 
men det är progressiva företag som är 
intresserade av att utvecklas och som själva 
har sagt att de vill vara med, säger Hans 
Folkesson, BilRetur.

Här mäts nu hela processen – vilken star-
tar med mottagningen vid demonterings-
anläggningens grind och avslutas när de 
olika materialfraktionerna lämnar anlägg-
ningen för fragmentering – där man tittar 
ingående på vad som krävs för att få en full-

ständigt miljöriktig hantering av den 
uttjänta bilen. Mätningarna, som utförs av 
Chalmers Industriteknik (CTI), omfattar 
både tid, utrymmesbehov samt utgående 
materialfraktioner. 

Projektet analyserar även direkta kostna-
der och intäkter samt kapitalbehov och 
löpande kapitalkostnader.

– I det här förstudieprojektet ser vi över 
vad det finns för potential att få en bättre 
fungerande ELV-verksamhet i Sverige, för-
klarar Hans Folkesson.

Det finns flera frågeställningar som man 
söker svar på.

– Hur ska flödet se ut för att vara ekono-
miskt vettigt? Hur ska tillsynen se ut och 
vilka hjälpmedel behövs? säger Hans Fol-
kesson.

Att få fram ett hjälpmedel som exempel-
vis myndigheter ska kunna använda sig av 
vid tillsyn är nämligen ett annat delmål 
med projektet. Detta verktyg ska innehålla 
vilka fraktioner och kvantiteter av material 
och avfall som bör komma från en ELV-bil 

och vilken utrustning som krävs för de 
olika momenten i hanteringen.

– Det finns ett antal företag som inte har 
möjlighet eller är intresserade av att sköta 
sin verksamhet på det sätt Bilskrotnings-
förordningen anger, säger Hans Folkesson. 
Men tillsynen brister i dag.

Tillsynsansvaret ligger hos kommunerna, 
och det är stora skillnader i hur det hante-
ras beroende på allt från prioritering till 
kunskap. Men med teknikens hjälp hoppas 
BilRetur att tillsynen ska kunna underlät-
tas. Det man undersöker just nu är om man 
skulle kunna koppla en USB-anslutning 
eller ett minneskort till en Blastbox, ett 
verktyg som används för att aktivera krock-
kuddar/bältessträckare.

– De flesta använder det här verktyget 
i dag, och det är fullt möjligt att koppla upp 
det online. Demonteraren kan exempelvis 
ta ut en fil som skickas in eller visas upp vid 
en inspektion. Det blir alltså ett kvitto på hur 
demonteringsföretaget hanterat spränglad-
dningar i samtliga fordon som passerat 
anläggningen, säger Hans Folkesson.

I kommande nummer av NBÅ kommer 
mer detaljerad information, dels om detta 
projekt men också om andra RE:source-
projekt och framtida möjligheter till 
utvecklingsstöd via RE:source.

Text: Maria Lindén Hjelte 
Foto: Maria Lindén Hjelte, Mark Olson 

Datafilen visar hur 
före taget hanterat 
sprängladdningar  
i samtliga fordon som 
passerat anläggningen

Vid ett projektgruppsmöte i Stockholm diskuterades hur ELVdemonteringen kan effektiviseras och hur 
 tillsynen ska kunna förbättras. Främre raden: Michael Abraham och Hans Folkesson, BilRetur, och Anna Henstedt, 
BILSweden. Bakre raden fr.v: KjellÅke Sjödin, Transportstyrelsen Örebro, Henrik Sandström, Naturvårdsverket, 
Anders Sverkman, Stena, Dag Eklund, Eklunds Bildelslager i Skövde, Kristoffer Gramnaes, Chalmers Industriteknik, 
och Kjell Karlsson, Bromma & Botkyrka Bilskrot.
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genom bättre samarbete
Hela motorbranschen fanns på plats när Michael Abraham, förbunds direktör i SBR 
och vd för BilRetur, öppnade konferensen i Halmstad med tema bilåtervinning och 
miljöhänsyn.  
Samarbete som nyckelord var något som alla ville lyfta fram – så även repre sen
tanterna för tre av de största europeiska fordonstillverkarna som kommit från  
Tyskland för att delta.

BilRetur hade tillsammans med SBR 
bjudit in till några temadagar som i 
mångt och mycket fokuserade på 

miljö, men också långsiktigt samarbete för 
att nå 95 procent återvinning. I pro-
grammet belystes vikten av att hantera den 
uttjänta bilen korrekt, vad som krävs för att 
spara miljön och skapa arbetstillfällen, 
men också vilka lagar och regler som gäller 
och hur tillsynen ser ut.

Under konferensens första dag kom så 
många som 160 deltagare och de fick till-
fälle att lyssna på alla parter inom återvin-
ningsindustrin som gav sin syn på hur den 
uttjänta bilen ska hanteras.

Vikten av just samarbete för att uppnå 
kravet på att återvinna så mycket som möj-

ligt var något som både Kristofer Sunds-
gård, i egenskap av ordförande för BilRetur 
men även som vd för Stena Recycling, och 
Johan Bohlin, platschef på Stena Nordic 
Recycling Center, tryckte på i sina öpp-
ningsanföranden:

– Det är betydligt fler plaster i nya bilar. 
Hur hanterar vi det? Och hur gör vi för att 
skapa ett värde?

Ingen tror att råvarupriserna kommer att 
stiga inom en överskådlig framtid, eller 
åtminstone inte under de närmaste två 
åren, snarare tycks priserna plana ut och 
stanna på dagens nivå. 

– Så tillsammans måste vi arbeta för att 
skapa så höga värden, eller åtminstone så 
låga kostnader, som möjligt, menade 
Kristofer Sundsgård. 

– Det är oerhört viktigt att vi tillämpar 
lagstiftningen, att det ska vara lika för alla. 
Vi ska bekämpa svartskrotningen – det är 
något som vi fortsätter att arbeta aktivt 
med. 

Han syftade då inte minst på det unika 
samarbetet som har inletts mellan produ-
center, Stena, SBR/BilRetur och medlems-
företagen.

– Tillsammans blir vi starkare och kan 
trycka på för att påverka.

Det ville SBR:s ordförande, Carina Hag-
ström Kihlberg, gärna stryka under. 

– Allt handlar om att samarbeta i dag, sa 
hon. Därför är det är så viktigt att vara med 
i förbundet och att ni kommer på våra 
möten.

Hon välkomnade att både Länsstyrel-
sen, Kuusakoski och Skrotfrag fanns på 
plats, men också producenterna.  Sam-
tidigt skulle hon vilja se mer av 
försäkrings bolagen i samarbetet.

– De måste jobba lite annorlunda 
och se mer miljömässigt på det de 
gör. De måste också jobba mer lokalt 
– det är inte bra att behöva dra en bil 
från norr till söder och tvärtom. 

Likaså ville hon se verkstäderna mer 
involverade i samarbetet.

– Vi måste jobba mer med verkstäderna 
och prata med dem så att de vågar köpa 
mer. Och vi ska kunna tjäna på att inte 
fuska.

Paul Johansson från Skrotfrag, med 18 
filialer i södra och mellersta Sverige och 
fragmenteringsanläggningar i Oskars-
hamn och Agnesberg, talade även han om 
vikten av samverkan  över gränserna.

– Det kommer många nya material och 
vi behöver hjälp av bilproducenterna för att 
se vad vi kan göra, sa han. Framtiden blir 
spännande, och vi vill gärna se ett samar-
bete inom ramen för att vi fortfarande är 
kollegor och konkurrenter, sa han.

Återvinningsföretaget Kuusakoski har 
över 50 återvinningsanläggningar i sex län-
der i världen, däribland viktiga verksamhe-
ter i Sverige och Finland. Oskar Stavrén, 
marknadschef, berättade att man förutom 

en lång tradition av metallåtervinning har 
stort fokus på elektronikåtervinning med 
effektiva system för insamling och bearbet-
ning.

– Elbilarna innebär utmaningar, men vi 
tror att vi har stor erfarenhet i den bran-
schen, sa han.

Han ser uppbearbetningen av fluff som en 
annan stor utmaning och välkomnade där-
för Stenas nya anläggning, där man löst 
detta genom att omvandla fluffen till 
bränsle, och där besökarna guidades runt 
senare under dagen.

Anders Sverkman, branschansvarig för 
ELV på Stena, berättade om Stenas egen-
utvecklade process.

– Fluffen separeras från de övriga 
materialen med hjälp av magneter, ska-
kande processer och kvarnar och blir till 
kvalitetssäkrat bränsle, förklarade han.

På så sätt lyckas man alltså att hantera 
de 20 procent av varje bils vikt som annars 

hamnar på deponi och som varit ett hinder 
på vägen för att nå återvinningsmålet 95 
procent.

– I och med det blir den nya anläggning-
en en milstolpe, påpekade Anders Sverk-
man.

Konferensen fortsatte på fredagen med 
ett intressant och för många givande stu-
diebesök hos Walters Bildelar i Falkenberg. 
Bilåtervinningsföretaget har satsat mycket 
på tekniska hjälpmedel i verksamheten. 
Här finns till exempel ett maskinellt 
demonteringssystem där en bärarmaskin 
försetts med en grip som effektivt plockar 
ut väsentliga delar och värdefullt material, 
som katalysator, kablage och mycket annat, 
vilket direkt sorteras i olika containrar, 
innan bilen pressas ihop.

Text och foto:  
Maria Lindén Hjelte

Från vänster: Kristofer Sundsgård, Stena, Paul Johansson, Skrotfrag, Oskar Stavrén, Kuusakoski, och Michael Abraham, BilRetur. 

SKAPA VÄRDEN 

Halvårsmötet i Halmstad

Det kommer många 
nya material och vi 
behöver hjälp av bil
producenterna för  
att se vad vi kan göra.
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Halvårsmötet i Halmstad

Tyska bilproducenter på halvårsmötet i Halmstad

”Vi måste tala mer  
med varandra  

för att uppnå målen”
Att samarbete gynnar möjligheterna att uppnå målet att återvinna en bil till så 
hög grad som möjligt är nog alla överens om. I samband med konferensen möttes 
 deltagare från hela kedjan i återvinningsarbetet. 
– Vi måste tala mer med varandra, säger Anja Köckritz, chef för ELV på Opel AG  
i Tyskland. Vi är inte bildemonterarnas fiender.

Anna Henstedt, ansvarig för miljö-
frågor på BIL Sweden, höll i ett 
seminarium där frågeställningen 

var vad bilproducenterna gör för att öka 
återvinningen av ELV. Till stöd hade hon 
tre representanter från de stora tyska pro-
ducenterna BMW, Opel AG och VW. Det 
gav dessutom deltagarna möjlighet att få 
svar på eventuella frågor direkt.

Mycket kretsade förstås kring målet 95 
procent och vilken stor utmaning det är att 
uppnå detta. 

– Nu har Stena en lösning med en ny tek-

nik som är otroligt viktig för att vi ska nå en 
högre återvinningsgrad på den uttjänta 
bilen, sa Anna Henstedt. 

Den tekniska utvecklingen för att förbättra 
bilarna gäller även miljöprestandan, och 
Anna Henstedt ville också poängtera att 
biltillverkarna utvecklar varje bilmodell så 
att den har bättre miljöegenskaper än sin 
föregångare.

– Biltillverkarna har trots allt bra koll på 
innehållet i bilen om man jämför med andra 
produkttillverkare, sa Anna Henstedt.

Men frågorna kom också att handla om 
värdet i att utvinna exempelvis elektronik 
och metaller. 

En bil består till största delen – 75 procent 
– av metall, vilket har varit fallet i många år 
nu, men materialmixen förändras. Andelen 
aluminium och andra icke järnhaltiga 
metaller fortsätter till exempel att öka, pre-
cis som materialvärdet.

– Men om vi tittar på exempelvis kolfiber 
så är mängden som utvinns mindre än vad 
som motsvarar en vanlig chokladkaka, och 

det är sannolikt många år kvar innan det 
blir några större kvantiteter än så, sa Anna 
Henstedt.

Hon ville också uppmana demonterarna 
att inte överskatta guldinnehållet i uttjänta 
bilar. 

– Det är mer guld i två vigselringar än i 
40 fordon, påpekade hon. Så en fråga är 
naturligtvis vad som är värt att demontera, 
och vem som ska göra vad. Och det är 
något som bildemonterarna får ta ställning 
till.

En annan fråga som berördes var hur det 
ser ut på våra vägar åtta år framåt.

– Vi tror att andelen elektrifierade fordon 

i Sverige uppgår till 30 000 personbilar i 
slutet av 2016, sa Anna Henstedt. Det är 
lika mycket som 0,6 procent av hela for-
donsflottan som går i trafik. Det är alltså 
fortfarande få, men självklart kommer 
andelen att öka.

– År 2025 tror vi att det kommer att fin-

nas en halv miljon elhybrider. De laddbara 
bilarna kommer att vara de ”vanliga” 
bilarna.

Anna Henstedt påminde om att klimatfrå-
gan alltjämt dominerar debatten. 

– Vi måste bevisa för oss själva, för myn-
digheter och för EU att vi samarbetar, och 
vi måste lära oss mer om hur man gör det.

Vad beträffar bilproducenterna själva 
anser de att återvinningen är något posi-
tivt. Att komma ut och möta människor i 
demonteringsbranschen ser de också som 
något mycket positivt för att utveckla sam-
arbetet.

Mängden kolfiber 
som utvinns idag är 
mindre än vad som 
motsvarar en vanlig 
chokladkaka.
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Petra Persson, Volkswagen, Anja Köckritz, Opel, Anna Henstedt, BILSweden och Annette Ziegler, BMW, öppnar gärna  
dörren för samarbete över gränserna.

»
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Halvårsmötet i Halmstad

– Vi måste tala mer med varandra, säger 
Anja Köckritz, chef för ELV på Opel AG i 
Tyskland. Många demonteringsföretag 
uppfattar bilindustrin som en fiende, men 
så är verkligen inte fallet. Vi ser dem inte 
ens som konkurrenter. I själva verket tror 
vi att det bör finnas ett kompanjonskap 
mellan våra branscher, och det är alltid bra 
om sådana parter kan prata med varandra.

Anja Köckritz är medveten om att det 
finns krav i utvecklings- och produktions-
processerna när det gäller fordon som är 
ganska komplexa och inte nödvändigtvis 
lätta att förstå för någon utifrån. 

– Jag har en känsla av att en del av detta 
var något nytt för många, men att det finns 
en betydligt större förståelse efter de här 
dagarna, säger hon.

– Det måste ändå finnas något slags sam-
arbete mellan alla delar i återvinningsked-
jan, inklusive fragmenteringen. Och om så 
är fallet kan vi garanterat hjälpa varandra. 

Det viktigaste exemplet skulle då vara ett 
slags lobbyverksamhet för att kunna påver-
ka i olika frågor och beslut. 

– Om vi ser närmare på det har vi produ-
center och återvinningsindustrin en hel del 
gemensamma intressen, som exempelvis 
lämplig övervakning för att se till att lagar 
och regler efterlevs, påpekar Anja Köckritz.

Michael Abraham höll ett seminarium där 
frågor om vad som krävs för att den 
uttjänta bilen ska kunna återvinnas fanns 
uppe på agendan. Han poängterade att det 
är viktigt att ha en dialog för att kunna 
utveckla alla möjligheter för att uppnå 
något som alla kan tjäna på, och han talade 
sig varm för samarbete över alla gränser 
och att man samverkar utifrån en gemen-
sam syn på lagstiftningen.

– Lagstiftningen ligger i grunden, och vi 
måste samarbeta kring den och skapa goda 
förutsättningar för bilåtervinning från den, 
påpekade han.

– Det är inte bildemonterarnas ansvar att 
återvinna bilen till 95 procent. Men vi mås-
te samverka, och det måste finnas ekonomi 
för det. En korrekt bilåtervinning ger ett 
bra miljövärde som över tid ska var lön-
samt. 

Michael Abraham tog också upp vad som 
krävs vad gäller lagar och regler och inte 
minst hur viktig tillsynen är. Han gick 
ingående igenom ett antal paragrafer med 
deltagarna.

– Även om vi läser alla lagar så kan man 
tolka dem olika, framhöll han. Men här 
finns tydliga instruktioner som vi har möj-
ligheter att använda oss av.

Här kom mycket av diskussionerna att 
handla om svartskrotning och hur man 
kan komma till rätta med det problemet.

_ Också här är samarbete viktigt, efter-
som myndigheterna inte gör något. Tillsy-
nen är inte korrekt, sa Michael Abraham. 
Det har tagit fem år från en morgonräd hos 
en svartskrot till den första miljödomen. 
Men det är viktigt att statuera att det går, 
även om det tar tid.

I dag ligger mycket ansvar vad gäller till-
synen hos kommunerna, och att den då 

blir eftersatt beror till en del på att kom-
munerna har så pass olika förutsättningar 
och inte minst prioriteringar.

– En tredjeparts miljöcertifiering som 
krav på alla bildemonterare är ett sätt att 
hjälpa kommunerna, där årliga revisioner 
utförs av Swedac godkänt revisionsföretag, 
är en bra lösning tillade Michael Abraham.  
Det är nämligen ett sätt att hjälpa kommu-
nerna.

Jan Moberg från Länsstyrelsen i Malmö 
föreläste om Länsstyrelsens nya områden, 
däribland GRÖT – gränsöverskridande 
transporter. Ett problem han tog upp 
handlade om alla illegala exporter eller 
avfallsflöden.

– Där kan man tjäna nästan lika mycket 

som vid handel med knark, men det blir 
inte samma påföljder. Det är bland annat 
därför som det ökar så kraftigt i andra län-
der, berättade han.

Han talade om de förordningar och lagar 
som gäller, och särskilt då för begagnade 
bildelar som går på export.

– Är delar av fordon avfall eller reservde-
lar? Det måste finnas spårbarhet. Om man 
inte kan visa var exempelvis katalysatorer 
kommer ifrån är det avfall, och de får inte 
skickas utomlands om man inte kan visa 
vem som äger dem. Men om de ska säljas 
som fungerande katalysatorer är det begag-
nade varor, sa Jan Moberg.

I det fallet gäller också bland annat att 
varan är fungerande, hel och ren utan läck-
age, utvärderad och testad. 

– Avfall måste dokumenteras och kan 
behöva anmälas via Naturvårdsverket, till-
lade han.

Jan Moberg uppmanade åhörarna att gå 
in på Länsstyrelsens respektive hemsidor 

för att få svar på vilka handlingar som 
behövs vid export vid eventuella tveksam-
heter.

– I grund och botten vill vi alla att det här 
ska fungera, och därför måste vi samarbeta.

Jan Olvenmo och Joachim Due-Boje från 
Motorbranschens Riksförbund, MRF, 
talade om värde- och miljöanpassade repa-
rationer och att begagnade reservdelar inte 
bara är bra för miljön. 

Det finns dock en rädsla hos kunderna 
att använda begagnade reservdelar.

– Kunderna vill ju kunna lita på kvalite-
ten, sa Jan Olvenmo. Så vi vill uppmana till 
att bjuda in verkstäderna, kanske till ett 
frukostmöte, för att diskutera och samtala 
med dem. 

Joachim Due-Boje ser positivt på att öppna 
dialogen kring användandet av kvalitets-
säkrade begagnade reservdelar med garan ti. 
Det ger inte bara en bra miljö-image. Det 
ger också verkstäderna trygghet –  att de  

kan erbjuda bilägaren bra alternativ vid alla 
typer av reparation.   

Det finns en kvalitetslista som MRF står 
bakom. MRF har även varit med och tagit 
fram garantin Green Parts, som gör att 
verkstäderna kan känna trygghet i att 
använda begagnade reservdelar. 

– Men jobbar alla efter den? undrade Jan 
Olvenmo. Kom ihåg att kvalitet är nyckeln 
till framgång.

En kvalitetssäkrad begagnad reservdel, 
menade han, är alltså bra inte bara för mil-
jön utan skapar också värde och arbete när 
möjligheterna att skapa fler reparationer 
ökar.

När hela kedjan i återvinningen av 
begagnade reservdelar fungerar blir alla 
vinnare: verkstäderna, försäkringsbolagen, 
bilägarna och miljön.

Text : Maria Lindén Hjelte 
Foto : Maria Lindén Hjelte,  

Mark Olson

I grund och botten  
vill vi alla att  
det här ska fungera. 
Därför måste vi  
samarbeta.

Anna Henstedt, BILSweden, Michael Abraham, SBR/BilRetur och Anja Köckritz, Opel AG  
i Tyskland, hade mycket utbyte av samtalen om utökat samarbete för att nå målet 95 procent.

– Bjud in verkstäderna till frukost-
möte, uppmanade Jan Olvenmo, MRF.

Jan Moberg rån Länsstyrelsen i Malmö berättade om GRÖT – gräns överskridande 
transporter, och informerade om mycket matnyttigt som rör exporter.
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Grossist sedan 1982

18-21 januari

Möt oss på Svenska 
Mässan i Göteborg

Vi finns i monter

A02:81

Se vårt unika sortiment på www.galwin.se
www.haggs.se  0652-56 50 00

VI SKROTAR INGA BILAR 
– VI ÅTERVINNER DEM

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

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!
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Utbildning i kvalitetslistan
”Det måste finnas en samsyn”

SBR kommer att ordna lokala utbildningsträffar runt om i landet för att hela bran-
schen ska få en mer enhetlig syn på hur man bedömer och klassar begagnade 
reservdelar. En pilotutbildning i Örebro visade att behovet finns. 
– Det är viktigt att det finns en samsyn hos alla inblandade, säger Johan Himberg 
på Örebro Bildemontering.

Alla tjänar på att begagnade reserv-
delar används i skadereparatio-
nerna. Bilåtervinnarna får sälja 

flera delar, försäkringsbolagen får billigare 
reparationer och skadeverkstäderna får 
mera jobb. Det är också en stor vinst för 
miljön när man använder begagnade delar 
istället för nytillverkade.

Det fanns länge en skepsis hos verkstä-
derna när det kommer till att använda 
begagnade reservdelar. Men Green Parts 
Garantin, som ger garanti på delarna, och 
den nya klassningslistan har gjort att verk-
städerna känner sig säkra på att reservde-
larna håller en hög kvalitet.

Trots det återstår det en del arbete när det 
kommer till klassningen av de begagnade 
reservdelarna. 

– Vi har upptäckt att verkstäderna ibland 
glömmer att titta på kvalitetsbedömning-
en, säger SBR:s förbundsdirektör Michael 
Abraham. Man får den beställda reservde-
len och upptäcker kanske en buckla. När 
man sedan tittar på hur den var klassad ser 
man att den var märkt med A*, vilket inne-
bär att det finns skador som måste åtgärdas. 
Det finns också fall där demonteringen har 
gjort en felaktig bedömning av kvaliteten 
och märkt in delen fel. 

Det är viktigt att alla bilåtervinningsföre-
tag gör samma bedömning när man klassar 
reservdelarna. Verkstäderna måste veta 

vad de får oavsett vilken demontering de 
handlar ifrån. Lika viktigt är att skadeverk-
städer och försäkringsbolag förstår kvali-
tetsbedömningen.

Vid en pilotutbildning hos Örebro Bilde-
montering, visade det sig att det finns ett 
behov av information runt kvalitetsklass-
ningen hos bilåtervinningsföretagen såväl 
som hos verkstäder och försäkringsbolag.

Därför erbjuder nu SBR alla sina med-
lemmar som är med i Utbildningsportalen 
en årlig utbildning tillsammans med ska-
deverkstäder och försäkringsbolag. 

För de medlemsföretag som är kopplade 
till Utbildningsportalen är utbildningen en 
bonus och kostar ingenting extra.

Under pilotutbildningen i Örebro fick del-
tagarna klassa 25 olika reservdelar bestå-
ende av karosseridelar, belysning, meka-
niska delar och elektronik. I vissa fall hade 
de olika grupperna bedömt samma detalj 
från A+ till M. 

– Jag tror att alla insåg vikten av vara 
noggrann när man bedömer en begagnad 
reservdel, säger Bengt Öberg, som tillsam-
mans med Michael Abraham höll i utbild-
ningsdagen.

Bengt Öberg har lång erfarenhet från 
både försäkrings- och motorbranschen när 
det gäller utbildning såväl som praktiskt 
arbete.

– Det är viktigt att skapa rätt förutsätt-

ningar för bedömningen, till exempel ge-
nom att ha rätt belysning på arbetsplatsen, 
förklarar han.

Johan Himberg från Örebro Bildemon-
tering var en av deltagarna i pilotutbild-
ningen.

– Det är en bra utbildning, det behövs en 
samsyn i branschen, säger han. Vi såg på 
utbildningen att det finns olika syn mellan 
demonteringarna och verkstäderna, men 
också mellan olika demonteringar. Jag tror 
att de demonteringar som mest demonte-
rar nyare bilar har en tendens att klassa 
delar från äldre bilar lägre än de demonte-
ringar som mest demonterar äldre bilar.

– Jag tycker att det är jättebra att utbild-
ningen i kvalitetslistan ligger på Utbild-
ningsportalen, men jag tror också att det är 
viktigt att träffas och diskutera. Man måste 
få klämma, känna och diskutera för att få 
en förståelse för varandras arbete och en 
samsyn på hur delarna ska klassas. Därför 
är det här upplägget utmärkt.

Även Peter Larsson från Lindesbergs 
Bilskadecenter är nöjd med utbildnings-
dagen.

– Jag tycker absolut att SBR ska fortsätta 
med de här träffarna. Man får en helt annan 
förståelse för varandras arbete och problem 
när man träffas och pratar. Nu förstår jag att 
det inte alltid är så lätt för demonteringarna 
att kvalitetsklassa delarna. Tidigare ibland 
har jag blivit irriterad om delarna inte varit 
som jag har förväntat mig, men nu förstår 
jag varför. Man såg hur många olika åsikter 
det fanns när vi skulle kvalitetsklassa 
reservdelarna i våra olika grupper. 

Lindesbergs Bilskadecenter använder sig 
av begagnade reservdelar i hög utsträck-
ning i sina skadereparationer.

– Men vi vill öka användningen ännu 
mer. Och då är sådana här utbildningsträf-
far jättebra. 

Text Agneta Trägårdh
Foto: Mark Olson

Enhetlig kvalitetsklassning
Foto: Shutterstock

De olika klasserna i kvalitetslistan:

A+ 
 • Detaljen är en original reservdel 

som nyligen bytts.
 • Delen är bättre än det förvän

tade skicket med tanke på 
bilens ålder och miltal.

 • Delen är kontrollerad och 
 testad. Den kan monteras  
på bilen i befintligt skick. 

A 
 • Reservdelen är kontrollerad  

och testad utan anmärkningar. 
 • Delen representerar bilen ålder 

och miltal och kan användas 
utan åtgärd. 

A* 
 • Reservdelen är en A detalj med 

reservation. 
 • Information om reservdelen ska 

tydligt beskriva delens defekter 
eller brister. 

M 
 • Miljödel kan för det mesta 

användas utan åtgärd. 
 • Reservdelen har gått fler mil än 

genomsnittsbilen med samma 
årsmodell. 

 • Information om reservdelen  
ska tydligt beskriva delens 
 eventuella defekter eller brister.
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SFVF startar arbets givarorganisation

Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) startar 
arbetsgivarorganisationen Verkstadsföretagarna för verk-
städer och knyter avtal med SINF.

Genom samarbetet med SINF kan vi leverera en modern och 
professionell arbetsgivarservice.

SFVF, en branschförening i tiden och verkligheten, din vardag, 
med inriktning på att ge sina medlemmar 100 procent verkstad, 
och med vårt utökade medlemserbjudande som arbetsgivarför-
ening hela 200 procent verkstad!

När SFVF startade för snart fyra år sedan 
var det en smärre sensation, en ny och fri-
stående förening för landets fordonsverkstä-
der. En förening som växt till att bli störst i 
Norden. Nu går man vidare och startar 
arbetsgivarföreningen Verkstadsföreta-
garna. Varför kan man då fråga sig?

När jag började driva SFVF besökte jag en 
arbetsgivarorganisation för branschen efter-
som jag  
”brinner” för bland annat skolfrågor. Då var vi en liten bransch-
organisation som hade cirka 300 medlemmar. Jag blev då totalt 
nonchalerad och det fanns ingen tendens till att man ville sam-
arbeta med oss och det irriterade mig. Jag frågade då, hur ska  
ni ställa er till SFVF när vi har 2 000 medlemmar? Även det 
 ”viftade man bort” eftersom det lät för otroligt att SFVF skulle  
bli störst i fordonsbranschen i Norden.

SFVF får alltfler arbetsgivarfrågor men det ligger inte i vårt 
uppdrag. Det finns ett stort behov av juridisk hjälp bland våra 
medlemmar. Fram till idag har det inte funnits något alternativ 
för verkstäder och det vill vi ändra på.

Både SFVF och nu Verkstadsföretagarna ”sitter inte fast” i en 
gammal struktur utan allt skapas här och nu i rådande förhål-
lande. Varför väljer vi då SINF som samarbetspartner?

När man läser på SINF:s hemsida står det: ”Själva arbetsgivar-
organisationsfunktionen ville man ha, men lite mer flexibelt och 
mer anpassat till de mindre företagens verklighet. Att själv kunna 
välja avtal, hängavtal eller kollektivavtal är en frihet som företa-
garna värderade högt. Företag vill undvika arbetsmarknadskon-
flikter och kunna lösa frågeställningar lokalt, dvs på företaget. 
Kort sagt ville företag ha en verksamhet som står nära företagen 
och levererade svar snabbt och enkelt, allra helst på ett obyråkra-
tiskt sätt.” Strålande tänkte jag, dessutom till en rimlig kostnad.

SFVF vill ta ett större ansvar. Verkstads-
företagarna kommer att överta SFVF:s roll 
i nationella programrådet, vi kommer att 
utbilda lärare på tre orter med start 2017 
och vi har nyligen avslutat en utbildnings-
resa för lärare. Verkstadsföretagarna kom-
mer fortsätta att aktivt arbeta för att för-
bättra för lärare och därmed för våra for-
donsverkstäder.

– Under många år har vi i branschen sagt att vi måste få upp 
statusen i bilbranschen men för lite händer. Idag är bilmekandet 
utbytt i allt större grad till en tekniker men för få har förstått det. 
När föräldrar får höra att deras pojke eller flicka ska börja arbeta 
på en bilverkstad utbrister man ofta: Du som är så begåvad, ska 
du bli mekaniker. Det är få föräldrar som har förstått är att yrket 
har förändrats markant. Den här förändringen är inte ny för mig 
eftersom den har pågått över 20 år. Alldeles för lite har gjorts för 
att förändra synsättet på fordonsbranschen och nu kommer 
Verkstadsföretagarna bland annat att se om det är  
dags för ett nytt kollektivavtal.

Jag tycker att även bildemonterare ska ansluta sig till Verkstads-
företagarna. Tänk på att om man har ett hängavtal eller kollek-
tivavtal idag måste det sägas upp före den 31 december. Det är 
nämligen vanligt att man har sex månaders uppsägningstid.

AKTUELLT FRÅN SFVF

BO ERICSSON vd

Fram till idag har  
det inte funnits något 
alternativ för  
verkstäder och  
det vill vi ändra på.

Telefon 0346-71 45 80 • www.waltersbildelar.com Följ oss på Facebook
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önskar

Hedjämnan 3, Karlstad
Tel. 054-85 64 20, Fax. 054-85 64 29

God Jul

EKMANS BILSKROT ABEKMANS BILSKROT AB

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

God Jul
önskar vi på

KÄRDA | SE-331 95 VÄRNAMO

TELEFON 0370-281 00 | FAX 0370-283 60

TILLÖNSKAS ER ALLA

EN RIKTIGT

När du vill 
värna om 
miljön...

019 - 670 12 00

ISO 14001
Certifierad

God Jul

BILDELAR Falkenberg

Bilåtervinning
Begagnade bildelar

Tel. 0346-71 45 80 
0346-71 45 81

www.waltersbil.sewww.waltersbil.se

God Jul                  
önskar

Fjärås Bildemontering AB
Köp BEGAGNAT - stort  

sortiment.

Fjärås Industriväg 31, 439 74 Fjärås 
Tel. 0300/54 01 20, Fax. 0300/54 08 60
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God Jul &
Gott nytt år

Önskar 

www. skrotfrag.se
Tel: +46 (0)31 332 39 90

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

ALINGSÅS BILDELAR AB

God Jul &
Gott Nytt År
önskar

AB ARONS
BILDEMONTERING

Tel. 040-94 35 05/94 46 60

ÖNSKAR ALLA
EN RIKTIGT GOD JUL

Glad Sommar
önskar

God Jul
 
Gott Nytt År
      önskar

God Jul & Gott Nytt År
önskar redaktionen

BUSINESS
development

070-601 60 69

En 
riktigt 
god jul!



Halvårsmötet i Halmstad

Många ville prova bilindustrins  
nya elbilar och laddhybrider

En av Skandinaviens absolut 
lyxigaste personbilar, en Volvo 
XC90 T8 Excellence, drog blick-
arna till sig när halvårsmötets 
deltagare gavs tillfälle att  
provköra nya bilmodeller. 

Det var många som ville få tillfälle 
att köra Volvon, en laddhybrid 
som har fyra individuella säten, 

massage för baksätespassagerarna, impo-
nerande ljudsystem och inte bara cham-
pagneglas utan även växelspaksknopp i 
kristall från Orrefors – bara för att 
nämna något av allt som denna exklusiva 
modell har utrustats med. 

Förutom lyxversionen av Volvo XC90 
fanns även en XC90 D5 R Design, en V90 
D5 Inscription, en V90 D4 Business samt 
en S90 D5 Inscription till förfogande.

De nya bilarna utvecklas i Göteborg och 
där tillverkas också bland andra nya V90 
och XC90. En ny version av den globalt 
mest sålda Volvomodellen, XC60, kom-
mer nästa vår, och om något år kommer 
den nya kompakta suven XC40. Efter det 
rullar det på med nya modeller i princip 

varje halvår då man förnyar nuvarande 
40- och 60-serien med helt nya bilar 
utvecklade på Volvos nya plattform.

Volvo har hittills satsat på laddhybri-
derna, men 2019 kommer Volvos första 
bil – XC60 – med full elektrifiering. Och 
företaget har högt ställda mål: till 2025 
ska en miljon elbilar och hybrider säl-
jas.

– Aldrig tidigare har vi haft 
så mycket utveckling och 
satsning på Volvo, säger 
Ola Sandblom, försälj-
nings- och marknadschef 
hos Rejmes Halland, som 
har Volvo Stand Alone-
anläggningar i Halmstad, 
Falkenberg och Laholm.

Mötets besökare fick 

också möjlighet att provköra laddhybri-
der och elbilar från andra bilmärken. 
Christer Eriksson, som även driver bil-
demonteringen för Bendt Bil och är 
medlem i SBR och BilRetur, hade tagit 
med sig en helt elektrifierad BMW i3, 
medan Ola Sundén från VW Motor Hal-
land visade upp Volkswagens senaste 
plugin-laddhybrid, en Passat GTE, två 
bilar som väckte stort intresse och som 
många gärna ville prova bakom ratten. 

Text och foto: 
Maria Lindén Hjelte

Minimässa i miljöns tecken
Ingen konferens utan minimässa. 
Leverantörer av olika produkter och sys-
tem fanns på plats när SBR och BilRetur 
ordnade konferens på Stena Nordic Recyc-
ling Center i Halmstad. Även deras pro-

dukter och tjänster är viktiga pusselbitar i 
arbetet för en bättre miljö.
Här är de utställare som fanns med:
•	 Olanders Maskiner & Verktyg AB, 

Halmstad

•	 Berg & Ström AB, Motala
•	 Wallmek, Kungsälv
•	 Andersen Contractor AB, Örsundsbro
•	 Business Development 4 You AB, Nykö-

ping

 Aldrig tidigare  
har vi haft så  
mycket utveckling  
och satsning  
på Volvo.

– Katalysatorsaxen är fortfarande högst aktuell. Med den kan 
man jobba utan att behöva lyfta över huvudet, säger Dick Willno,  
Wallmek, som också kunde presentera en ny anläggning för tömning 
av glykol och bromsvätska. 

Jan Fougner, Ingemar och Patrik Olander, Olanders 
Recycling Tools, levererar en hel del produkter för dräne-
ring av vätskor. På mässan visade de bland annat en enhet 
som används för att tömma adblue (urea).

Marcus Jordeby och Svend M Andersen, Andersen Contractor, 
visade upp Powerhand, som är en ny produkt för i år, och som många 
var intresserade av att titta närmare på. – Den levereras antingen som 
enbart verktyg eller komplett med maskin.

Britt-Inger Berg visade Fenix system för Adel Elmeri, 
 Malmö Bilskrot, och kunde också berätta att Cabas nu även 
kan köras i Fenix. – En annan nyhet är att vi har en ny mot-
tagningsapp på gång, säger hon.

Patrik Åkerlöf, Yallotrade i Stockholm, gav tum-
men upp efter sin provkörning av Volvo XC90 T8  
Excellence.
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Stena Nordic Recycling Center

Stenas nya anläggning  
en mäktig milstolpe
I Halmstad har Stena lyckats skapa 
värde av ett material som tidigare 
hamnade på deponi. Här omvand-
las nu fluffen, som tidigare bara 
skapat problem, till kvalitetssäkrat 
bränsle.

Stena har satsat stort på sin nya anlägg-
ning i Pilkingtons gamla lokaler i 
Halmstads utkant. Invigningen av 

Stena Nordic Recycling Center hölls dagen 
före konferensen, så det var i en splitter ny 
anläggning som de 160 deltagarna gui-
dades runt. 

Anläggningen är verkligen gigantisk – 
433 000 kvadratmeter, vilket motsvarar 80 
fotbollsplaner – och är en av de absolut 

modernaste. Den har också utvecklats i 
samarbete med bland andra bilindustrin 
och de svenska branschorganisationerna.

Verksamheten i Stena Nordic Recycling 
Center bedrivs av de båda återvinningsbo-
lagen Stena Nordic Recycling och Stena 
Technoworld, och utöver de 200 000 ton 
järn som sedan tidigare återvinns i frag-
menteringskvarnen är målet ytterligare 
100 000 ton återvunna metaller varje år. »

DYR 
UPPVÄRMNING?

Vi hjälper dig sänka
uppvärmningskostnaderna!

Tyska  arbetshästar

e

Vi projekterar din lokals
värmesystem.

Vattenburet •Varmluft • Kombinerat 

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

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

Alloljepannor

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

KÖP VÅR BIOOLJA
100% fossilfritt och

CO   neutralt
30-40% billigare än eldningolja
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KÖP VÅR BIOOLJA
100% fossilfritt och

CO   neutralt
30-40% billigare än eldningolja

OMGÅENDE 

LEVERANS

ALLOLJEBRÄNNARE
FÖR BEFINTLIGA PANNOR
15 MODELLER.
FR. 15–1500 kW
Alloljebrännare-kit kompletta med 
pump och filterpaket.  
För alla förekommande pannor. 
Fr. 15 kW – 1500 kW.
Även i ”villa-modell” 14–19 kW

www.kroll.nu | tel: 08-410 402 44

Alltid 100% förbränning av alla oljor.

Alloljepannor

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

Stenas nya anläggning i Halmstad är en av Europas absolut 
modernaste. Här processas en bil – efter att den kommit från 
bildemonteraren – på bara 40 sekunder. Foto: Stena
Stena Nordic Recycling Centers byggnader 
 rymmer 80 fotbollsplaner, och verksamheten är ett resultat 
av samarbetet med bland andra bilindustrin och branschor-
ganisationerna. Foto: Stena
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Här samlas branschens alla specialister kring  
det senaste inom digitalisering, verkstadsutrustning, 
delar och tillbehör, däck och fälg, plåt och lack.  
Branschens främsta visar nya produkter och  
innovationer. I det späckade seminarie programmet  
får du veta mer om framtidensteknik, tung  
verkstad och uppkopplad trafik.

Se den senaste  
tekniken och 
framtidens 
verkstad på 
Automässan

Nordens största mötesplats för  
fordons- och verkstads branschens  

service- och eftermarknad.

Automässan 18–21 januari 2017  Svenska Mässan Göteborg 

18 –21 januari 2017 Svenska Mässan, Göteborg 
www.automassan.se

Inom det närmaste året kommer omkring 
200 personer att arbeta här.

Hos Stena återvinns varje år hundra-
tusentals bilar, och processerna för att åter-
vinna mer användbara råvaror ska göra det 
möjligt att verkligen uppnå kravet på att 
återvinna varje bil till 95 procent.

Materialen som återvinns, däribland en 
stor del metaller, får nytt liv i nya produkter 

när de går till olika industrier i Sverige, 
men också i övriga världen. Stora mängder 
elektronik tas också om hand. Anläggning-
en har en kapacitet att kunna återvinna 
110 000 ton elektronik per år. I processer-
na, som till stor del är helt automatiserade, 
möts beprövad teknik och nya innovatio-
ner för att få en så hög återvinningsgrad 
som möjligt på uttjänta fordon.

Fluffen, det vill säga de restprodukter som 
återstår efter fragmentering och som utgör 
cirka 20 procent av bilens vikt, är dock fort-
farande den största utmaningen. Men i en 
ny, egenutvecklad process i Stenas anlägg-
ning separeras de olika materialen och fluf-
fen, som tidigare deponerats, omvandlas 
i stället till kvalitetssäkrat bränsle.

På detta sätt har man alltså lyckats skapa 

ett värde av ett material som tidigare i stort sett bara förknippats 
med problem.

Det tar inte mer än 40 sekunder att processa en miljödränerad 
bil som kommer från  anläggningens olika kvarnar när den kom-
mit från bildemonteraren. I ett första steg finfördelas bilar, 
metallskrot och elektronik. Därefter sker en noggrann sortering, 
också den automatiserad, med hjälp av bland annat magneter, 
optiska enheter, fläktar, vätskor och vibrationer. Efter hela åter-
vinningsprocessen har man fått fram 30 kvaliteter med material 
i olika storlekar, och olika metaller och plaster är klara att leve-
reras till industrin. 

Att just Halmstad blev centrum för Europas modernaste anlägg-
ning har sin förklaring i att staden redan är ett viktigt nav för 
Stena, som använder såväl järnvägen som hamnen för att avlasta 
vägnätet. 

Dessutom finns redan flera verksamheter här, däribland frag-
menteringskvarn, anläggningar för farligt avfall, papper och 
plast och en filial för mottagning av järn- och metallskrot.

Byggnaderna som rymmer den nya anläggningen huserade 
alltså tidigare den internationella glastillverkaren Pilkington och 
passar perfekt för Stena Nordic Recycling Center. De befintliga 
lokalerna är så stora att företaget inte använder mer än hälften av 
den totala ytan i dag, så här finns alla förutsättningar för att 
utveckla och växa ytterligare om det skulle bli aktuellt.

Text & foto: 
Maria Lindén Hjelte

Stena Nordic Recycling Center

Besökarna fick en genomgång av Stenas utställning före guidningen i själva anläggningen.

Alla besökare ifördes skyddshjälmar och västar. Kraven  
på säkerhet är mycket höga.

SBR:s ordförande Carina Hagström Kihlberg, Oscar Bjurhovd, 
Harrys Bilskrot, och Alice Chylenski Westberg, Harrys Bilskrot/
Returbilen, var spända på att få se en av Europas absolut moder-
naste anläggningar för bilfragmentering och fluffåtervinning.

»
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  Ny insamlingsplats  
i Strömsund

 ”Genom samarbete kan man lösa allt”
När bildemonteringen i Strömsund lades ner fanns det ingenstans att lämna 
sina uttjänta bilar. Tack vare ett samarbete mellan BilRetur, kommunen och 
 Jämtlands Bildemontering hittade man en lösning. I dag lämnas bilarna  
på Återvinningscentralen.

– Genom att BilRetur, 
Strömsunds kommun,  
BIL Sweden, Stena Recycling 
och Jämtlands Bildemonte-
ring samarbetade, hittade  
vi en bra lösning på proble-
met, säger BilReturs vd  
Michael Abraham.

När demonteringen hade lagts ner 
inrättade man en tillfällig insam-
lingsplats under en kort tid. Men 

därefter fanns det ingenstans att lämna 
bilen.

– Det var ett stort problem i en kom-
mun där det finns privatpersoner som 

samlar på sig många bilar, säger Annika 
Berglund, miljö- och hälsoskyddsinspek-
tör i Strömsunds kommun. Vi är till ytan 
en väldigt stor kommun med långa avstånd 
och det är både kostsamt och tidskrävande 
att forsla sin gamla bil ända till Östersund, 
där närmaste bildemontering ligger.

Kommunen hade vid det tillfället flera 
pågående ärenden med klagomål som 
rörde skrotbilar. Det är inte ovanligt att 
privatpersoner har samlat på sig 20 bilar. 
En kommuninvånare hade lyckats få ihop 
över 300 bilar.

– Ett av skälen är att vi har låga inkom-

– Det här är ingenting 
vi tjänar på, men jag är  
glad att vi kan bidra till  
en bättre miljö, säger  
Camilla Fridell,  
vd Jämtlands  
Bildemontering.

»

–  I vår kommun finns privat-
personer som samlar på sig 
många bilar, säger Annika 
 Berglund, miljö och hälso
skyddsinspektör i Strömsund..
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ster i kommunen, säger Annika Berglund. 
Man köper en bil för 10 000 kronor och 
kör den så länge den går. Därefter ställer 
man den och köper en ny i samma pris-
klass. Det finns också ett stort folkracein-
tresse i det här området. När bilarna är 
slutkörda blir de stående på en tomt 
någonstans och en del ger bort sina gamla 
bilar till ungdomar som kör folkrace. Om 
man har fått en bil gratis som inte fungerar 
längre, vill man inte betala för att bli av 
med den. Här finns det gott om utrymme 
att bara ställa bilen. Många gör hellre det, 
eftersom det har varit jobbigt att göra sig 
av med den.

Det står också skrotbilar i naturen lite var-
stans.

– Förutom att det är en miljöfara, ser det 
tråkigt ut, säger Annika Berglund. För 
många år sedan, innan skrotbilspremien 
drogs in, hade vi en kampanj i kommunen 
där vi hämtade bilarna. Sedan dess har folk 

väntat på att det ska komma en ny drive. 
De tänker ”om jag väntar, blir bilen häm-
tad”. Men på den tiden fick kommunerna 
bidrag för att samla in bilarna. 

I Strömsunds kommun har man också 
haft problem med ungdomar som har bus-
kört i grusgropar och sedan tänt eld på 
bilarna.

– Det är ingen protest mot något, de 
tycker bara att det är kul. De utbrunna 
bilarna lämnas sedan åt sitt öde.

Annika Berglund och hennes kollegor 
var kritiska mot att det inte fanns någon 
uppsamlingsplats i kommunen, eftersom 
producentavtalet säger att ingen ska behö-

va åka mer än tio mil för att lämna in sin 
uttjänta bil till återvinning.

När Camilla Fridell, vd på Jämtlands 
Bildemontering hörde det här, bjöd hon in 
representanter från BilRetur, BIL Sweden, 
Stena Recycling och kommunen.

– Det var Michael Abraham, vd för Bil-
Retur, som öppnade upp för en lösning, 
berättar hon. 

Lösningen blev att kommuninvånarna 
lämnar in sina uttjänta bilar på Återvin-
ningscentralen. Det blev dessutom två 
insamlingsplatser, en på Återvinninscen-
tralen i Strömsund och en på Återvin-
ningscentralen i Gäddede, som ligger 14 
mil bort från centralorten.

– Så fort det blev känt att det skulle bli en 
uppsamlingsplats, började folk att ringa, 
berättar Annika Berglund. Det var kul, för 
det var inte de människor vi redan kände 
till, de som hade fått ett föreläggande att ta 
bort bilarna eller blivit anmälda av sin 

granne. Utan det visade sig helt enkelt att 
det fanns ett uppdämt behov. Många 
människor ville lämna in sin bil när det 
blev enkelt. Alla är vana att åka till Åter-
vinningscentralen och lämna sitt skräp, 
de känner personalen där. De känner sig 
helt enkelt bekväma med att åka dit. Rent 
psykologisk är det en lägre tröskel att åka 
till ett ställe man känner igen sig på. 

En dag i veckan kan kommuninvånarna 
lämna in sin bil på Återvinningscentralen. 
Den dagen finns extra personal på plats 
för att ta hand om bilarna.

– Teknik- och serviceförvaltningen vill 
naturligtvis ha betalt för den här tjänsten, 
kostnaden kan inte hamna på renhåll-
ningsavgiften som är den som bekostar 
återvinningscentralerna, säger Annika 
Berglund. Men det har löst sig bra med 
BilRetur.

Michael Abraham, BilReturs vd, poäng-
terar att det handlar om samarbete.

– Tillsammans med kommunen har 
BilRetur, BIL Sweden och Stena Recycling 
hittat en lösning som alla är nöjda med. 
Om man bara arbetar tillsammans kan 
man lösa de flesta problem som uppstår.

Personalen på återvinningscentralerna 
tycker att verksamheten fungerar bra.

– Vi började insamlingen i slutet av sep-
tember, berättar Eva-Britt Edin, arbetsle-
dare vid Återvinningscentralen i Ström-
sund. På drygt en månad har vi fått in över 
40 bilar. Kunderna är nöjda och tycker att 
det är jättebra att de kan lämna bilen här. 
Det är en lämplig plats eftersom vi både 

har utrymmet och en hårdgjord yta, där 
bilarna kan ställas upp i väntan på hämt-
ning. 

När återvinningscentralerna har samlat 
på sig 8 – 10 bilar kommer Jämtlands Bil-
demontering och hämtar bilarna.

– Det känns skönt att vi har fått till en 
lösning som alla är nöjda med, säger 
Camilla Fridell. Från vår sida är vi glada 
över att kunna medverka till att miljön 
blir bättre.

Flera kommuner i Norrlandsregionen 
har problem med avståndet till närmaste 
demontering och Camilla Fridell hoppas 
att man även där ska hitta liknande lös-
ningar som den i Strömsund.

– Bara man kommunicerar så kan man 
komma långt.

Text: Agneta Trägårdh 
Foto: Agneta Trägårdh, Shutterstock, 

Wikipedia

I kretsloppet – kreativt miljösamarbete

Det här var inte en ovanlig syn i Strömsunds kommun innan det fanns en insamlingsplats för uttjänta bilar. Storgatan i Stömsund sedd från från Fontänparken. En vacker bygd värd att slå vakt om.

Så fort det blev känt 
att det skulle bli en 
uppsamlingsplats, 
började folk att ringa.

» På drygt en månad 
har vi fått in över  
40 bilar. Kunderna  
är nöjda och tycker 
att det är jättebra.
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Bildelslagret i Lidköping har fått Årets hållbarhetspris 2016. Välförtjänt för ett företag som alltid har satt miljön  
i fokus och som investerar sina pengar i vindkraft.

Mats Svensson och Maria Andrae 
Svensson tog över Bildelslagret i 
Lidköping för 25 år sedan. Före-

taget startade redan 1957 och Mats, som 
drev verkstad, var kund där.

– Det tog mig tre år innan jag lyckades 
övertala ägaren att sälja till mig, berättar 
han.

I dag är även sonen Hampus delägare. 
Familjen köpte ANA Begagnade Delar i 

Trollhättan förra året. Den 1 juni tog de 
över och då ändrades också namnet till Bil-
delslagret i Trollhättan.

Totalt har de båda demonteringarna 18 
anställda, nio på varje ställe. Ett gemen-
samt system har byggts upp för de båda 

enheterna och synergieffekterna har varit 
många.

– Det var en stor omställning att plötsligt 
bli hundra procent större över en natt, 
säger Mats och Maria. Men det har gått för-
vånansvärt smidigt att sy ihop allting. 
Sedan har det varit saker som Trollhättan 
har gjort bättre som vi har lärt oss av och 
tvärtom. Vi har ett gott anseende och där-
för var det viktiga för oss att ANA också var 
en välskött demontering med ett gott rykte. 

Tillsammans tar Bildelslagret i Lidkö-
ping och Trollhättan emot cirka 1 200 bilar 
per år och omsättningen ligger runt 30 mil-
joner.

– Utvecklingen på Bildelslagret i Troll-
hättan har varit väldigt positiv sedan famil-

jen Svensson tog över, säger Alf Persson, 
som tidigare var chef för ANA Begagnade 
Delar och som numera är styrelseordfö-
rande för Bildelslagret i Lidköping och 
Trollhättan. Försäljningen har förbättrats 
på väldigt kort tid. Det handlar om före-
tagsledning, struktur och om att ha rutiner 
anpassade till den verksamhet man håller 
på med. 

– Självklart är det en väldig fördel att 
ägarna deltar i det dagliga arbetet. 

Alf har en lång erfarenhet från demonte-
ringsbranschen, inte minst efter sin tid som 
ordförande för Sveriges Bilåtervinnares 
Riksförbund.

– Det har verkligen varit ett lyft att få in 

en extern ordförande i ett familjeföretag, 
säger Maria. Vi har hamnat på en ny nivå.

Alf är också mentor och bollplank åt 
Hampus, som är vd för Bildelslagret i Troll-
hättan.

– Han har varit ett väldigt bra stöd för 
mig, säger Hampus. Jag tycker att jag har 
lärt mig jättemycket under det här sista 
året.

– Det är en fördel att gå bredvid någon 
som inte är ens förälder, skjuter Maria 
in.

Under de 25 åren Mats och Maria 
har drivit sitt företag, har de inte 
bara följt med i utvecklingen, de 
har också alltid legat i framkant 
när det gäller miljöarbetet och 
att följa alla nya lagar och för-
ordningar som hela tiden 
dyker upp. Bildelslagret i 
Lidköping var till exempel 
ett av de första företagen 
som fick SBR:s bransch -
certifiering. Och nu när 
If har krävt lednings-
certifiering av alla de 
bilåtervinningsföre-
tag som har avtal

Köper vindkraft för pengarna

Motiveringen för 
Årets hållbarhetspris:

Bildelslagret i Lidköping har 
under många år konsekvent arbetat 

med en hållbar miljösatsning inom 
 bildemontering. Företaget är både 

 kvalitets och miljöcertifierat genom ISO 
9001 och ISO 14001. Genom sitt konse-

kventa arbete har de fått flera bilföretag  
och försäkringsbolag som kunder. Det som är 

unikt för Bildelslagret Lidköping är det som de 
gör inom social hållbarhet. De är det första bil

demonteringsföretaget som fått sin ledning 
 certifierad utifrån hur de arbetar med personal och 

företagsutveckling. De gör även mer än vad som kan 
förväntas inom miljöområdet genom att de investerat 

i vindkraftverk och producerar ca 3 400 000 kWh grön 
el vilket är 30 gånger mer än företaget själv använder.  

De är på många sätt en föregångare inom bildemon
teringsbranschen.

Under de 25 åren Mats 
och Maria har drivit sitt 
företag, har de inte bara 
följt med i utvecklingen, 
de har också alltid legat  
i framkant när det  
gäller miljöarbetet

Bildelslagret  vinner årets hållbarhetspris 2016

Köper vindkraft för pengarna

»
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med försäkringsbolaget, är de först ut att bli 
certifierade.

– Vi gjorde en bedömning av oss själva 
först och kom fram till att vi hade en del 
brister, berättar Maria. Så vi gjorde vissa 
åtgärder och följde upp med en ny intern 
bedömning. Då såg vi att vi blivit rejält 
bättre. Kravet är att man ska komma över 
90 procent och vi gav oss själva 94. Vi 
behövde egentligen inte göra så stora för-
ändringar, det handlade mer om att tydlig-
göra det vi gör. 

När revisionen sedan gjordes hamnade 
Bildelslagret på 96 procent. 

– Det här är två relativt små företag, men 
jag tycker att vi har tillräckligt mycket sam-
lad kunskap för att gå i spetsen för utveck-
lingen av bilåtervinning, säger Alf Persson.

Bland annat deltar Bildelslagret i Lidkö-
ping i ett nystartat forskning- och utveck-
lingsprojekt vid namn ELV Robot med 
finansiering från innovationsprogrammet 
Re:Source. 

I projektet ska Bildelslagret i Lidköping 
prova att demontera bilar med hjälp av en 
robot.  I projektet deltar även Chalmers 
Industriteknik, Olanders Recycling Tools, 
EU Robotservice och BilRetur.

– Forskningsprojektet har fått en summa 
pengar till det här försöket och vi ska skju-
ta till lika mycket i arbetstid, berättar Ham-
pus som är ansvarig för robotprojektet. Vi 
kommer att börja med att testa roboten för 
främst glasdemontering men också för 
koppar. Sedan hoppas vi att det kan bli 

mer. När vi fräser ut en vindruta manuellt 
är det svårt att komma åt hela rutan och 
arbetsmomentet innebär också risker för 
personalen på grund av glasdamm. 

– Limmet som rutan sitter fast med inne-
håller cancerogena ämnen som frigörs av 
värme, därför fräser vi idag utanför lim-
strängen och bilen går iväg till fragmente-
ring med en del glas kvar. Vi vill se om 
roboten klarar att få bort en större andel 
och samtidigt förbättra arbetsmiljön. Det 
är ett väldigt spännande projekt. 

Robot-projektet har redan startat och de 
praktiska momenten beräknas komma 
igång under våren. 

Bildelslagret i Lidköping ligger mitt på 
Västgötaslätten och 2009 började Mats och 
Maria att fundera på att bygga ett eget vind-
kraftverk. Men eftersom det var för nära 
flygflottiljen F 7 Såtenäs fick de avslag. 
Istället valde Bildelslagret att investera i 
fyra olika vindkraftverk, där företaget i dag 
äger fyra åttondelar. Maria sitter också i 
styrelserna för vindkraftverken, som ligger 
i Skaraborg och Bohuslän.

Deras del av vindkraftverken producerar 
cirka 3 400 000 kWh grön el per år, vilket är 
30 gånger mer än Bildelslagrets egen elför-
brukning.

– Vi ville återinvestera i miljön, säger 
Mats. Det kändes naturligt när vi arbetar 
med miljön hela dagarna.

Med tanke på det miljöarbetet som Bildels-
lagret gör är det inte så konstigt att Lidkö-
pings kommun valde att ge årets pris för 
Hållbar utveckling till företaget. Priset går 
till ett företag som har gjort något alldeles 
särskilt för hållbar utveckling och delades 
ut vid en stor gala i början av november.

– Priset har verkligen väckt uppmärk-
samhet i kommunen, berättar Maria. Vart 
jag än är så kommer folk fram och gratule-
rar. Kommundirektören har varit här, 
bankdirektören var här med tårta och vi 
har fått massor av blommor. Försäkrings-
bolag och andra intressenter har hört av 
sig. Vi har aldrig tidigare fått sådan upp-
märksamhet. Det är positivt för hela bran-
schen.

En delegation från Klimatutskottet ska 
också komma på studiebesök.

– Vi är väldigt stolta över priset, säger 
Mats. Eftersom vi arbetar med miljön varje 
dag, är det här det finaste priset vi kunde få.

Text: Agneta Trägårdh 
Foto: Agneta Trägårdh,  Shutterstock

Jag tycker att vi har 
tillräckligt mycket 
samlad kunskap för 
att gå i spetsen för 
utvecklingen av  
bilåtervinning.

”En extern styrelseordförande tillför mycket till ett familjeföretag”, säger Maria Andrae Svensson,  
Mats Svensson och Hampus Svensson, som menar att nivån på styrelsemötena har höjts sedan Alf Persson  
tillträdde som ordförande.

Lagret är i tre våningar och smådelslagret håller på att byggas om. “Vi städar istället för att bygga nytt”, säger Hampus Svensson. 
Många demonteringar har valt att ha demontering och inmärkning i olika lokaler, men Bildelslagret i Lidköping  
har båda i samma hall. ”Det gör det enkelt att fråga om det är något man undrar över”, säger inmärkaren David Nilsson (höger).

»
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BilReturs regelverk 

Bättre förutsättningar 
för all seriös återvinning

Kuusakoski, Stena Recycling och Skrotfrag ställer sig bakom BilReturs  
regelverk för leverantörer. 
– Det här är ett samarbete med återvinningsindustrin där alla ska ha samma 
förutsättningar, säger Michael Abraham, vd i BilRetur. 

I ett nätverk där alla bildemonterare 
anslutna till BilRetur ingår finns nu 
även Kuusakoski, Stena Recycling och 

Skrotfrag.
– Det är i dagsläget tre aktörer som Bil-

Retur använder sig av för att få en bra ut-
väx ling, säger Michael Abraham. 

– Vi jobbar efter ett regelverk för att han-
tera den uttjänta bilen på ett korrekt sätt 
och för att den ska kunna hanteras miljö-

riktigt av alla aktörer i återvinningsbran-
schen. Det är samtidigt viktigt att inte kon-
kurrenslagstiftningen åsidosätts. Regelver-
ket har därför utarbetats så att lagar och 
regler ska efterlevas utan att det miss gynnar 
någon. Alla ska konkurrera på lika villkor.

Att de stora återvinningsindustrierna stäl-
ler sig bakom borgar för bättre möjligheter 
att uppfylla de framtida miljömålen.

– Rent allmänt skulle jag vilja säga att det 
är viktigt att hela branschen tar ansvar för 
att följa de regler och lagar som gäller, att 
man har en samsyn på vad som är viktigt, 
säger Kristofer Sundsgård, vd för Stena. I 
grund och botten handlar det om att säker-
ställa att vi uppnår återvinningsmålen 95 
procent och att det görs till god kvalitet.

– Vi tar endast emot karosser från aukto-
riserade bildemonterare, tillägger han. De 

De tre stora återvinningsföretagen  
ställer sig bakom BilReturs regelverk.  

Från vänster.:  Kristofer Sundsgård, Stena,  
Paul Johansson,  Skrotfrag.

bildemonterare som inte är anslutna 
till BilRetur är absolut inte diskvalifi-
cerade på något sätt, men de måste 
visa att de kan uppfylla vissa krav 
ändå, som att hantera pyrotekniken på 
ett fullgott sätt till exempel. 

För Skrotfrag är det en självklarhet 
att följa regelverket.

– Vi konkurrerar visserligen om 
materialet med Kuusakoski och Ste-
na, och vem det må vara i framtiden, 
men vi vill ändå ha en gemensam 
grund att stå på, säger Paul Johans-
son, vd för Skrotfrag. Vi är självklart 

för en fri konkurrens, men på lika 
villkor. 

Enligt Kuusakoski borgar reglever-
ket för flera vinster.

– Att vi får ett klart och tydligt 
regelverk som gör att vi tillsammans 
arbetar effektivt och korrekt är bra 
både för miljön och för aktörerna 
inom återvinningen av förbrukade 
bilar, påpekar Oskar Stavrén, Kuusa-
koski. Detta kommer ge bättre förut-
sättningar för samtliga att agera lång-
siktigt framöver.

Maria Lindén Hjelte

Fakta om regelverket

Det här krävs för att bli godkänd:
Leverantören ska uppfylla kraven i lagstiftningen:  
– Plan- och bygglagen (1987:10)
–  Bygglov respektive anmälan enligt 9 kap  

i Miljöbalken
–  Förordningen (2007:185) om producentansvar  

för bilar
–  Bilskrotningsförordningen (2007:186).
–  Uppvisa tillstånd från länsstyrelse och kommun 

 gällande fragmentering av bilar och annan berörd 
verksamhet

–  Vara godkänd och tredjepartscertifierad gällande 
miljö/kvalitet med årliga revisioner

–  Endast köpa från auktoriserade bildemonterare
–  Uppvisa dokumentation över vart avsättningen  

av material och avfall går för varje inköpstillfälle
–  Kunna redovisa materialinköpet som köpts från 

 respektive bilåtervinnare till myndighet och 
 bilproducent.

 Det är viktigt att hela branschen tar 
ansvar för att följa de regler och lagar  
som gäller – och att man har en samsyn.
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Försäljning och service
Tel.: +46 (0)35 10 95 15www.olanders.nu

BRONNEBERG ENGINE CRUSHER
➡  Separerar aluminium från motorer och  

växellådor!

➡ Klara enkelt 15-20 motorer i timmen! 

➡ Kort ”Payback” tid!

➡ Börja generera mer vinst på er Bildemontering! 

MILJÖ ARBETSMILJÖ

KVALITET AVFALL

ENERGI

HÅLLBARHET

Konsulttjänster och utbildningar 
inom följande områden:

www.rsmco.se

 
batteripengar.se
020-419000

    

Generatorer
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Batterier

Ytterligare en deal från Batteripengar
Paketpris på batterier, generatorer och elmotorer

Ring får du veta mer!
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Karstorp startar självplock
”Ett bra sätt för oss att nå en ny marknad ”

Karstorps Bildemontering i Norr köping startar självplock.  
– Vi har väldigt höga kvalitetskrav och på det här viset når vi en ny målgrupp, 
säger vd Eddie Jonsson. Privatpersonerna som kommer hit och skruvar själva,  
får göra en egen kvalitetsbedömning av reservdelarna.

Självplocken öppnar i dagarna och är 
den enda i Norrköping-Linköpings-
regionen.

– Vi har funderat på det här i många år, 
säger Eddie Jonsson. Redan 2000 registre-

rade vi bifirman Skrotbilen i Sverige med 
tanken att vi skulle öppna en självplock. 
Först nu, efter den resa vi har gjort efter 
branden, känns timingen rätt. Vi har haft 
en tröskel att ta oss över efter avbrottet och 

det här är ett bra sätt för oss att nå en ny 
marknad och hitta ett mervärde.

Inledningsvis kommer 100 bilar att hamna 
på självplocken. Det är äldre bilar, som bara 
har miljösanerats och där inga delar är 
bortplockade, men även nyare bilar, där 
vissa delar redan har demonterats.

– Vi har till exempel en nyare Ford SUV, 
där vi har plockat bort en dörr, växellådan 
och motorn. Resten hamnar på självplock-
en. Vi kanske inte sätter ut årets bilar, men 
tanken är att man ska hitta reservdelar till 
bra priser oavsett vilken bil man har.

Däckverkstaden har byggts om och kom-
mer att fungera som kassa för självplocken.

– Den som vill plocka bort delarna själv 
får gå genom däckverkstaden och ut genom 
en dörr till ett inhägnat område där bilarna 
står uppställda. 

En prislista visar vad varje del kostar. Det 
är fasta priser för delarna oavsett vilken bil 
de sitter på.

Ingen ny personal kommer att anställas.
– Vi har två toppar på däckverkstaden per 

år, tanken är att vi ska vara så effektiva att 
personalen hinner med även självplocken.

眀眀眀⸀猀琀洀愀戀⸀猀攀     　㌀　㌀ⴀ㜀㈀㜀 㠀㠀　

眀眀眀⸀氀戀洀愀甀琀漀瀀愀爀琀猀⸀猀攀       　㌀ⴀ㤀 㤀㈀ 㔀㐀        漀爀搀攀爀䀀氀戀洀愀甀琀漀瀀愀爀琀猀⸀猀攀

　　─
昀愀戀爀椀欀猀爀攀渀漀瘀攀爀愀搀攀 
瘀砀攀氀氀搀漀爀

䤀渀最攀渀 漀爀搀攀爀 

        爀 昀爀 氀椀琀
攀渀℀

刀攀猀攀爀瘀搀攀氀愀爀 琀椀氀氀 愀甀琀漀洀愀琀瘀砀攀氀氀搀漀爀Ⰰ 
䐀匀䜀⼀䐀䌀吀 漀挀栀 洀愀渀甀攀氀氀愀 瘀砀攀氀氀搀漀爀

匀琀漀爀琀 愀渀琀愀氀 戀礀琀攀猀氀搀漀爀 昀爀

漀洀最攀渀搀攀 氀攀瘀攀爀愀渀猀℀

På den nya hemsidan finns en särskild flik för självplock. Där 
visas vilka bilar som finns, en prislista och annan viktig infor-
mation.

– Sedan vi gick ut med att vi ska öppna självplock har vi bara 
fått positiva reaktioner, säger Eddie. Representanter från försäk-
ringsbolagen har också varit här och tittat och de tycker att det 
är en bra idé.

Text: Agneta Trägårdh
Foto: Agneta Trägårdh, Mark Olson

Karstorps Bildemontering – Norrköping

Karstorps Bildemontering startar sin självplock i dagarna.

Vi har haft tankarna på  
en självplock i många år.  
Men först nu var timingen rätt. 
Eddie Jonsson, vd Karstorp
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Nytt system och ny delägare  
för Business Development
Business Development 4 You AB 
har förstärkt sin organisation och 
plockat in rutinerade Gunnar 
Månsson som delägare i bolaget. 
Han kommer bland annat att 
arbeta med ett webbaserat kvali-
tets och ledningssystem för 
företaget. Först ut bland bilåtervin-
narna att implementera det nya 
systemet är Häggs Bildemontering. 

Patrik Wall och Per-Erik ”Peppe” 
Steen startade sitt företag Business 
Development 4 You i januari i år. 

– Det har gått över förväntan, säger de. 
Tillsammans har de mer än 50 års erfa-

renhet från fordonsbranschen och båda två 
känner bilåtervinningsbranschen väl efter 
sina år på Training Partner. De arbetar med 
affärsutveckling, LEAN 5S, ordning & reda, 
implementering av ISO-standarder såsom 
ISO 9001 och 14001 samt ledningssystem. 

– Vi har fått ett ökat antal förfrågningar 
från företag som vill ha hjälp med sina kva-
litets- och ledningssystem, berättar Per-
Erik. Och vi kände att det inte finns en 
chans i världen att vi ska hinna med det.

Räddningen kom i form av Gunnar Måns-
son, grundaren till Training Partner. 2015 
startade Gunnar ett nytt företag som för-
säljningsagent för EcoTech, som bland 
annat jobbar med ett webbaserat lednings-
system, Ecoweb.

Business Development hjälper sina kun-
der att lägga in kundens eget ledningssys-
tem i Ecoweb och ser samtidigt till att de blir 
uppdaterade mot senaste ISO standarden.

Ledningssystemet kan anpassas till alla 
typer av företag, just nu håller Business 
Development på att implementera det hos 
bilverkstäder och återförsäljare.

– Det är ett system som man bygger och 
anpassar efter företaget och där man lägger 
in alla dokument, rapporter, processer och 
tillstånd som hör till företagets lednings-
system, säger Gunnar. 

Betydligt smidigare än att ha alla sina 
papper i pärmar.

– Det här systemet är väldigt enkelt och 

användarvänligt. När man lägger in doku-
menten i systemet ser man direkt olika 
rutiner och börjar därför läsa information 
och rutiner på ett tydligare och enklare sätt. 

Patrik och Per-Erik insåg snabbt att det 
här är ett system som går hand i hand med 
deras verksamhet och som samtidigt ger 
möjlighet till att utveckla företaget med nya 
tjänster. Därför startade de ett försäljnings-
samarbete tillsammans med Gunnar.

 – Och nu tar vi detta ett steg till genom 
att Gunnar kommer in som delägare i vårt 
bolag, berättar Per-Erik. Det betyder att vi 
har flera ben att stå på. Gunnar har kun-
skap som vi inte har och som vi ska ta till-
vara på. Det gör det mycket enklare för 
kunden. Vi kan nu hjälpa våra kunder med 
en helhetslösning vad gäller ett effektivt 
ledningssystem och ökad lönsamhet.

Först ut med det nya systemet är Häggs 
Bildemontering. 

– Det var klart i september, säger Thomas 
Mohlén som är IT-ansvarig på Häggs. Tidi-
gare hade vi försökt göra ett eget datasys-
tem med hjälp av word-dokument, men det 
här är 100 gånger bättre. Det går inte ens att 
jämföra. Vi är jättenöjda. Systemet är 
busenkelt, både att lära sig och att sköta. 
Alla kan ta del av nya dokument, när man 
går in som admin ser man vilka som har 
läst dokumenten och om någon inte har 
läst dem, skickas det ett påminnelsemail. 
Det är snyggt och lätt att hitta allting. Och 
det är smidigt att lägga in till exempel för-
bättringsförslag.

Det blir också enkelt när det är dags för 
revision.

– Den som gör revisionen får en tillfällig 
inloggning och kommer sedan åt alla 
dokument. 

Agneta Trägårdh

Patrik Wall, Gunnar Månsson och  
PerErik Steen är Business Development 4 You.
Foto: Maria Lindén Hjelte

Business Development 4 You

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

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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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 ANDERS SVERKMAN
Branschansvarig ELV

Stena Recycling

AKTUELLT FRÅN STENA

Stena Nordic Recycling Center invigt
Den 26 oktober hade vi stor invig-

ning av vår nya anläggning Stena 
Nordic Recycling Center i Halm-

stad. Här återvinns renare och mer 
användbara råvaror ur till exempel 
uttjänta bilar, vilket medför att det är möj-
ligt att nå EUs krav på att återvinna 95 
procent av materialet i en bil. 

Den officiella invigningen genomfördes 
bland annat med traditionell bandklipp-
ning och tal av Dan Sten Olsson samt 
landshövdingen i Halmstad, Lena Som-
mestad, Lena Sommestad sa bland annat 
så här: 
- Stena Nordic Recycling Center är ett 
flaggskepp i Sverige, en anläggning som 
bevisar att återvinning är möjligt trots 
komplicerade och komplexa material. 
Stena ligger långt framme ur ett miljöper-
spektiv, det visar de tekniska framsteg 
som vi har tagit del av i dag.

Vad är det då vi har utvecklat i Halmstad? 
Jo, dels en anläggning som återvinner mer 
av metaller från bilkarosser mm och dels 
en anläggning för att återvinna det tidi-
gare problemmaterialet, den så kallade 
”fluffen”. När komplexa produkter som 
bilar återvinns uppstår en svårsorterad 
rest av textil, gummi, plast och metaller. 
Den här restfraktionen, som ofta kallas 
fluff, motsvarar ungefär 20 procent av allt 
material från bilarna. 

I de nya processerna kan vi nu återvinna 
mer av rena material, som tidigare inte 
har kunnat tas tillvara. Den så kallade fluf-
fen omvandlas dels till mer av återvunna 
rena material som metaller och plaster, 
dels till ett kvalitetsbränsle som kan 
användas i processerna inom cementin-
dustrin. Det nya kvalitetssäkrade bränslet 
kan bidra till en minskad användning av 
jungfruliga bränslen vid cementtillverk-
ning och bränslet kan också bli till fjärr-
värme och el. Detta i kombination med 
utsortering av mer metaller och plaster 
från fluffen innebär att vi uppnår en ökad 
återvinningsgrad från bilarna på ett effek-

tivt sätt. På Stena Nordic Recycling Center 
kombinerar vi beprövad teknik med nya 
innovationer vilket innebär en högre åter-
vinningsgrad för de fordon som rullat 
klart på våra vägar, något som gagnar mil-
jön, bilproducenter, bildemonterare och 
Stena Recycling som återvinnare.

Med investeringarna i Stena Nordic 
Recycling Center visar vi i Stena Recycling 
att det går att skapa både effektiva och 
miljövänliga moderna processer för bilå-

tervinning. I samarbete med det rikstäck-
ande nätverket BilRetur säkerställs att 
återvinningen av bilar i Sverige uppfyller 
högt ställda krav. Vi går allt mer mot en 
cirkulär ekonomi där vi behöver tillvarata 
och återvinna allt fler resurser. 

När det gäller bilåtervinning i Sverige 
har vi kommit mycket långt när det gäller 
att uppnå en cirkulär ekonomi. Närmare 
200 000 bilar återvinns årligen på den 
svenska marknaden och 95 procent av 
vikten från dessa fordon kan återvinnas. 
För att lyckas med detta spelar samarbetet 
mellan BilRetur, Bilproducenterna och 
Stena Recycling en viktig roll och utveck-
lingen av Stena Nordic Recycling Center 
är en viktig milstolpe i det här samarbetet. 

I anslutning till invigningen passade vi 
på tillfället att genomföra ett tvådagars-
möte för medlemmarna i BilRetur på Ste-
na Nordic Recycling Center. Här deltog 
också flera av bilproducenterna och visade 
sitt stöd för BilRetur. För oss i Stena Recy-
cling var det med stor stolthet vi fick visa 
upp anläggningen och den nya tekniken 
och vi är tacksamma för alla positiva 
kommentarer som vi fick från deltagarna. 

Vid mötet kunde vi också bland annat pre-
sentera det nya samarbetet mellan Bil-
provningen, BilRetur, Stena Recycling och 
BIL Sweden. Syftet med samarbetet är att 
öka medvetenheten hos bilägarna om hur 
man kan återvinna sin uttjänta personbil 
på ett miljöriktigt sätt. Information om 
samarbetet finns nu tillgänglig för de bilä-
gare som kommer till någon av Bilprov-
ningens ca 100 anläggningar runt om i 
landet. Av informationen framgår hur 
man gör för att få sin bil omhändertagen 
på ett miljöriktigt sätt, av en bildemonte-
rare i BilRetur.

Med detta vill vi på Stena Recycling 
tacka alla samarbetspartners och läsare för 
i år och passa att önska en riktigt God jul 
och Gott nytt år! 

Registerhållnings- 
avgifter ska drivas in
Det har nu gått ett år sedan Natur-

vårdsverket lade fram sin rapport 
till regeringen om att bland annat 

undersöka hur man kan minska dump-
ning och illegal skrotning av bilar, samt 
minska kostnaderna för kommuner och 
stat att ta hand om övergivna bilvrak. 

Vi vet ännu inte vad som kommer att 
hända med detta, förutom att vi i bran-
schen tror och hoppas att Miljö- och 
energidepartementet snart skickar ut en 
remiss på ett förslag, sprunget ur nyss 
nämnda rapport, hur man kan hantera 
problemet med dumpade och illegalt 
skrotade bilar. 

BIL Sweden, SBR, BilRetur och STENA 
förde fram flera förslag till utredningen  
på vad som bör förbättras i det svenska 
bilåtervinningssystemet.  Ett förslag vi 
förde fram är att obetalda registerhåll-
ningsavgifter ska drivas in. Där har vi 
nyligen fått den glädjande nyheten från 
Transportstyrelsen, att så kommer att ske 
från 1 januari 2017 (efter att detta blivit 
fördröjt, det har varit på gång tidigare). 
Detta kommer få flera positiva effekter, 
fler kommer att betala sina avgifter, och  
vi kommer att få ett trafikregister som 
bättre speglar verkligheten, då flera av  
de bilar som inte längre existerar rensas  
ur registret.

En ytterligare sak vi förde fram till 
utredningen var hur bristande tillsyn 
inverkar på problemet med dumpade 
bilar, då det till och med finns kommuner 
där ökända icke auktoriserade bildemon-
terare får verka utan något ingripande. 
Som tur är lyfts även denna fråga i en 
annan utredning. 

Tillsynsutredningen som kommer att  
se över organisationen och ansvarsfördel-
ningen av tillsynen enligt miljöbalken 
samt tillhörande sanktionssystem, som jag 
nämnt i tidigare NBÅ, pågår fortfarande, 
och troligen fram till juni 2017. I detta 
sammanhang har jag fått ta del av statistik 
som talar sitt tydliga språk, tillsynsområ-
det Avfall och Producentansvar är område 

som bortprioriteras av flera av landets 
kommuner. Att så är fallet har jag ju  
också fått höra direkt av flera av er bil-
återvinnare. 

Jag har i en tidigare krönika uppmanat er 
som har synpunkter kring denna fråga  
att höra av sig till mig, och detta gäller 
fort farande! Jag är intresserad av konkreta 
exempel, som visar på att kommunens 
tillsyn av bilåtervinnare inte fungerar.  
Det kan handla om utebliven tillsyn, att 
tillsynen ser olika ut beroende på kom-
mun, att tillsynsavgift faktureras trots  
att tillsyn inte sker, att man går hårdare  
åt de som sköter sig än de som inte  
sköter sig etc.

Så, låt oss hoppas att 2017 blir ett bra år, 
med förändringar som gynnar er på ett 
bra sätt!

AKTUELLT FRÅN

ANNA HENSTEDT  
Miljöansvarig • BIL Sweden

Vi kommer att få  
ett trafikregister  
som bättre speglar 
verkligheten .  
Bilar som inte längre  
existerar rensas  
ur registret.

Med investeringarna  
i Stena Nordic  
Recycling Center  
visar vi att det går  
att skapa både 
 effektiva och miljö
vänliga moderna  
processer för bil
återvinning.
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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

Når elektriske biler skal vrakes …
Volkswagenkonsernet fokuserte 

nærmest utelukkende på elek-
triske biler under Parisutstillingen  

              2016.
Elektriske biler er foreløpig ikke noen 

stor salgssuksess i Europa. Norge, med sin 
eksepsjonelle elbilutvikling de seneste åre-
ne, er et særdeles uvanlig unntak.

Etterspørselen av elbiler vil naturligvis 
også øke i resten av Europa når batteritek-
nologien blir bedre.

I Norge er det nå 120 000 el biler på veiene.
Bildemonteringsbedriftene har allerede 

opplevd utfordringer. To elbilprodusenter 
har gått konkurs, og har ikke innbetalt 
miljø avgifter til Autoretur-systemet. Det 
oppstår derfor store problemer når disse 
bilene skal vrakes. Innsending av utslitte 
batterier til Batteriretur AS koster nesten 
7  000,- nok. (fraktkostnader). Ingen i 
næringskjeden vil betale dette beløpet. Bil-
demonteringsbedriftene venter nå på 
utspill fra myndighetene.

Kan høyenergibatterier som fremdeles er 
intakte, for eksempel ut montert fra en kon-

demnert bil brukes på nytt i en annen tilsva-
rende bil? Innledningsvis svarte bilprodu-
sentene nei på dette spørsmålet. Det ble 
meldt til bildemonteringsbedriftene at disse 
batteriene ikke kunne selges og gjenbrukes. 
Konkurransemyndighetene avviste dette 
forbudet. Høyteknologibatterier som ikke er 
skadet kan i dag selges og gjenbrukes i andre 
tilsvarende el-biler. Det kreves at demonte-
ringer gjøres av kvalifisert/godkjent perso-
nell. Bildemonteringsbedriftene som videre-
selger disse batteriene skal også vedlegge 
batteriet noen faktaopplysninger som 
omhandler sikkerhet rundt en innmonte-
ring i en annen bil.

NBF er fornøyd med at bilprodusentene 
har fulgt konkurransemyndighetene 
pålegg på dette området, videresalg av 
høyenergibatterier. 

Bildemonteringsbransjen står ovenfor 
store utfordringer i fremtiden. Elbiler har 
færre slitedeler og består av mere plast i 
karosseriet. Altså mindre deler å selge samt 
mindre metaller å selge. Dette gir utfor-
dringer om 20 år, når kan hende 50 prosent 
av bilparken som skrotes er el-biler. Her 
gjelder det om å se nye muligheter. En av 
disse er batteriene.
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Bildemonterings
bransjen står ovenfor 
store utfordringer  
i fremtiden. Om 20 år 
kan hende 50 prosent 
av bilparken som 
skrotes er elbiler.

Et alliancernes år
De danske autogenbrugere 
rykker tættere sammen.

Selv om det seneste for-
eningsår ikke har været 
muntert for de danske auto-

genbrugere, så var der alligevel en 
vis optimisme og fremtidstro at 
spore under Dansk Autogenbrugs 
generalforsamling, der blev 
afholdt i Grenaa i Østjylland i 
starten af november.

Formand Søren Lundfold og 
direktør Børge Madsen konstate-
rede i deres respektive beretninger, 
at DAG i løbet af året har oplevet 
medlemsafgang og opkøb i med-
lemskredsen. Dels som følge af en 
uundgåelig konsolidering i bran-
chen, dels fordi autogenbrugernes mar-
kedsandel fortsat er urimelig lav. Endelig 
belaster de internationale jernpriser.

Men hvis Dansk Autogenbrug spiller 
sine kort rigtigt, så kan det slå igennem på 
medlemmernes bundlinje.

Fastholde	kvalitet
Væsentligst gælder det om at fastholde 
bestræbelserne på at levere høj kvalitet og 
afstemme forventninger med branchens 
kunder. Først på året offentliggjorde 
Dansk Autogenbrug i samarbejde med 
parter fra hele den danske autobranche en 
pjece, der definerer kvaliteten af brugte 

dele, de såkaldte guidelines. Pjecen skal 
være med til at opbygge et fælles kvalitets-
sprog – et sprog, der også forstås af kun-
derne.

Et andet vigtigt kort at spille er ”miljø-
kortet”.

”Vi er en ønskebranche for de politikere, 
der taler for den cirkulære økonomi og 
grundsynspunktet om, at genbrug er bed-
re end genvinding. Miljøaspektet er sim-
pelt hen balkortet til de bonede gulve,” lød 
det i den skriftlige beretning.

Et tredje kort er samarbejde og alliancer. 
DAG har sammen med autogenbrugernes 
to store handelsportaler styrket dialogen 

med forsikringsselskaberne 
med henblik på at synliggøre 
brugte dele i forbindelse med 
skadesreparation, og DAG er 
optaget som medlem i den 
styregruppe, der skal følge ud-
viklingen af den digitale skrot-
ningsattest.

Tættere	forhold	til	BGD
Dertil kommer det stadig tæt-
tere forhold til DAG’s søs-
terorganisation, BilGenbrug 
Dan  mark. Under generalfor-
samlingen fik bestyrelsen for-
samlingens mandat til at fort-
sætte forhandlingerne om en 
sammenlægning af de to for-
eninger.

Dansk Autogenbrug indleder sin gene-
ralforsamling fredag aften – som oftest 
med en vinsmagning – mens branchens 
leverandører og samarbejdspartnere stil-
ler op til en hel lille fagmesse. Generalfor-
samlingen gennemføres lørdag formiddag 
– med hyppige afstikkere til leverandør-
udstillingen. Om eftermiddagen medvir-
ker eksterne gæster; i år både leveran-
dørerne, der fik lejlighed til at præsentere 
sig selv, og iværksætteren, forfatteren og 
bloggeren, Michelle Hviid, der holdt et 
gribende foredrag om at finde sin indre 
styrke.

Af Adam Pade
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Nytt från Danmark

JBØRGE MADSEN
Direktør, Dansk Autogenbrug

Autogenbrugs generalforsamling blev afholdt den 5. og 6. november i Grenaa i Østjylland.

Formand for DAG, Søren 
Lundfold, så tilbage på et år, 
der rent konjunkturmæssigt 
ikke har været et jubelår.

Direktør for DAG, Børge 
Madsen, redegjorde blandt 
andet for den styrkede dialog 
med de danske forsikrings-
selskaber.
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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

Namdal Bilopphuggeri

Namdal Bilopphuggeri  
skal bli best i klassen

Namdal Bilopphuggeri på Skage i Namdalen er en av de beste i klassen her til 
lands. Nå har de gjort investeringer som skal gjøre dem enda bedre. 

Det var i 1975 foreldrene til Bjarne Brøndbo, Arne og Liva, 
startet bilopphuggeriet og siden den gang har det skjedd 
en formidabel utvikling på Skage. 

– Vi har investert rundt fire millioner kroner på å oppgradere 
anlegget vårt til det nivået vi mener denne bransjen skal ha. Jeg tror 
imidlertid at det er slike anlegg som Namdal Bilopphuggerisom vil 
overleve, sier Bjarne Brøndbo som stolt viste fram ett oppgraderte 
anlegg som oppfyller alle krav for inviterte gjester og bransjefolk 
da de 19. oktober markerte ett nytt kapittel i familiebedriftens his-
torie. Brøndbo har tro på at det er lønnsomt å investere i miljøtiltak 
og modernisering av drifta for øvrig.

 – Det er en selvfølge for oss at vi gjør det vi kan for å etterleve 
de kravene myndighetene har til hvordan vi driver. Vi er ganske 
klare på at vi ønsker å utvikle oss på alle områder, både når det 
kommer til miljøaspektet og til selve drifta av bilopphuggeriet, sier 
Bjarne Brøndbo

Vekst	gjennom	nett	og	forsikring
Veksten skal komme på salg av bildeler på vår nettportal www.
bil1din.no og til forsikringsbransjen, sier Brøndbo, og legger til at 
han har en klar ambisjon om å bli en stor leverandør av brukte 
bildeler i forbindelse med forsikringsreparasjoner.

– Vi har spisset innsatsen på salg, og har i dag fire ansatte som 
skal sørge for veldig kort responstid på de henvendelsene vi får, sier 
Brøndbo. Totalt har bedriften har mellom 15 og 20 ansatte og i 
løpet av ett år tar de imot nesten 20.000 ordrer. Nylig inngikk de 
en avtale med Norsk Gjenvinning om mottak av bilvrak. Avtalen 
betyr at de vil kjøre gjennom rundt 1 200 biler i løpet av ett år.

– Avtalen gir oss mulighet til å investere i nytt utstyr og utvikle 
oss videre, sier Brøndbo. I fjor passerte Namdal Bilopphuggeri 25 
millioner kroner i omsetningen. Målet er å nå 100 millioner i 
omsetningen i løpet av noen år.

Markering
I følge Bjarne Brøndbo er Namdal Bilopphuggeri, eller Bil1Din 
som det også kalles, i dag blant topp fem i landet og det bekreftes 
ytterligere av NHOs regiondirektør Merethe Størødegård

– Dette er Norges beste bildemonteringsanlegg. Det å markere 
at man hele tiden jobber for å utvikle bedriften er verdt å feire. 
Dere går i front, det er viktig for Norsk Industri og NHO, sa regi-
ondirektør Merethe Storødegård i NHO Trøndelag under marke-
ringen

– Vi er her i dag fordi bilopphuggeriet er en av de ryddigste og 
mest miljøretta anleggene i bransjen. De har vært et fyrtårn og en 
viktig brikke som viser gode rutiner for gjenbruk. De har hele lan-
det som nedslagsfelt og bidrar til at flere bildeler får nytt liv og ikke 
ender opp som avfall, sa fylkesmann Inge Ryan og roste Bjarne 
Brøndbo og Namdal Bilopphuggeri for å være et forbilde for bran-
sjen.

Ordføreren Per Olav Tyldum, styreleder i NBF Tor Alm og 
 innkjøpssjefen i If forsikring deltok også på markeringen ved 
Namdal Bilopphuggeri/Bil1Din.

Av: Jan Aage Hals og Jan Molberg
Ordfører i Overhalla Kommune, Per Olav Tyldum – Fylkesmann i Nord Trøndelag, Inge Ryan – Gründer av Namdal Bilopphug-
geri AS, Arne Brøndbo og Daglig leder/Eier, Bjarne Brøndbo

Bjarne Brøndbo snakker til de inviterte gjestene med fokus på oppgraderingen av anlegg og fasiliteter.
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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.

www.batteriretur.no
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- vi gjenvinner batterier
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info@skrotfrag.se
www.skrotfrag.se
org.no:556159-6759

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

En av våra styrkor inom bildemontering 
är att vi tar emot, återvinner och 

fragmenterar i egen regi, vilket ger en 
stor trygghet för våra kunder. När du 
lämnar ett fordon till Skrotfrag kan vi 
garantera att den omhändertas enligt 

gällande lagstiftning och återvinns med gällande lagstiftning och återvinns med 
minsta möjliga miljöpåverkan. Hitta er 

närmaste anläggning på

www.skrotfrag.se   

Med våra 19 filialer är Skrotfrag en av 
Sveriges största aktörer inom bilskrotning. 

EGARA Fall Meeting Brussels
On November 18th, EGARA 

had its Fall Meeting in Brus-
sels. New to the group were 

Carina Hagström from Sweden and 
Kari Laine and Veli-Matti from Fin-
land. We were also very happy to wel-
come Mrs. Artemis Hatzi-Hull for the 
morning session.

The main items were:
Stakeholder consultation on missing 
ELV’s. Many have contributed to this 
consultation and the results are dis-
cussed at November 21st and 22nd. 
What is special, is that for this issue 2 
DG’s coöperate: DG Environment and 
DG Move. For Environmental reasons, 
a good vehicle registration is neces-
sary. Now too many possibilities exist 
in the current national systems to drop 
out without knowing what happened 
exactly with the vehicle. Every year 3.5 
million vehicles at least are missing 
which is way too much. Missing vehi-
cles are an EGARA item also which 
was confirmed during the meeting.

VAT margin scemes. In some coun-
tries the full VAT rate has to be paid 
over used parts. This means VAT is 
paid twice. EGARA is doing a ques-

tionnaire to find some bast practises 
that could help some members to con-
vince their governments to work out 
margin scemes for our spare parts. 
Paying the full rate means not only 
paying twice, it’s also a disadvantage to 
illegals who pay no VAT at all. Den-
mark started a court case and so far it 
was concluded that spare parts are sec-
ond hand goods. (This is also good 
news for the ones living in a country 
that qualifies spare parts as waste.) In 
the beginning of 2017 the court’s deci-
sion is expected (ECJ case C-471/15).

Ownership EV batteries. It becomes 
clear that some manufacturers do not 
want EV batteries to be used for reuse 
in (for instance) household energy 
storage. It seems that in case of 
replacement of worn batteries, the old 
ones stay within the producers net-
work. But in case of accident vehicles 
or (in a few years) EV ELV’s, they end 
up in our companies. As long as there 
no contractual limitations with others 
like producers or insurance compa-
nies, we are owners. In any discussion 
it should be defined first what we are 
talking about exacly to avoid any con-
fusions.

Parts data. This is still an issue. We 
seek for possibilities to get acces to 
producers info. At this moment there 
are 88 brands, 4030 types and 86320 
types. It’s not getting any easier.

Persistant Organic Pollutants. In 
some countries POP’s keep popping 
up as an item. Producers have stated 
that POP’s are no longer used, in trails 
hardly any POP’s are found, but still 
some governments seem to find POP’s 
more urgent than good registration or 
enforcement against illegals.

IARC. EGARA will speak at the 
International Automotive Recyclers 
Congress in Berlin. We had contact 
with the organisation and we are hap-
py to get some speaking time in the 
morning of March 23rd.

In all we had a fruitful meeting. It was 
a good contact moment with the 
EGARA board and the EC. We are 
happy to have these short lines with 
both our members as well as with the 
EC.

The next meeting will be the Spring 
Meeting in Helsinki on May, 19-20.

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,  
026-61 41 00 eller stefan.ehn@direct.se
Låga certifieringskostnader: Kontakta Jonas Danielson, 
0709-11 99 73 eller jonas.danielson@rsmco.se
Förmånliga utbildningskostnader: Kontakta Karl 
Hansson, 010- 456 78 98 karl.hansson@trainingpartner.se
Lönsamma inköpskostnader av Diesel: 
Kontakta Ann Maurin, 08 - 506 803 29 eller  
ann.maurin@okq8.se.
Avtal med Hitta.se gör att ditt företag kommer att synas 
på sökmotorn Hitta.se. Kontakta Erik Sälid Messel  
på 070-162 92 28 eller Erik.saelid@hitta.se

Gynnsamma inköpskostnader av däck: Kontakta 
Tommy Johannesson, 046-23 80 20, eller info@hjulhuset.se
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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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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SBR, Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund
Karlavägen 14 A
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