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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.

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

vi är iSocertiFierAde  9001 & 14001

Green Parts Garanti på begagnade bildelar
Först i Stockholm med  
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Renoverade turbo är 
något som vi tror på 
och vill ge till bilåter-
vinnarna. Vi vill att 
demonterarna ska  
få glädje av våra 
inköpskanaler.
Johan Söderberg.,  
Jefa Autoparts
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Det händer märkliga saker i vår 
värld. Att en stor nation väljer att 
kliva av det globala klimatavtalet 

väcker stor förundran hos många. 
Men det skapar samtidigt en tydlig bild 

av att det finns krafter som verkligen vill 
jobba för att skapa förutsättningar för ett 
miljöarbete som ska hålla över tiden. 

Det är viktigt att vi tar till oss informa
tion och kunskap, inte bara om bilen utan 
även om miljön som direkt och indirekt 
påverkas av att vi återvinner den uttjänta 
bilen. 

Jag vill passa på att tacka alla utställarna 
på SBRs årsmöte som verkligen hade 
dukat upp för våra medlemmar att kunna 
botanisera bland både verktyg och kring 
aktiviteter som kan stärka deras roll som 
företagare där återbruk av reservdelar är 
en viktig del. Men där även materialåter
vinning från den uttjänta bilen står för 
stora miljövinster. 

Att vi på årsmötet dessutom hade en 
illusionist (trollkarl) som verkligen kunde 
ta bort saker, men även plocka fram saker 
gjorde fredagen lite extra spännande.      

Längre fram i tidningen kan ni alla läsa 
mer detaljerat om vad som skedde på vårt 
årsmöte 31 maj till 1 april 2017, en mycket 
givande och uppskattad helg. 

Vi är en del av den globala marknaden 
och det är därför viktigt att vi vet vad som 
händer runt omkring oss. Helt klart kan 

man konstatera att bilåtervinning är något 
som ligger i tiden, men det framstår också 
tydligt att man måste vara aktiv för att ta 
till sig den information som är viktig för 
oss, för att få insikt i det man gör och veta 
vart man är på väg. För att kunna oriente
ra sig mot satta mål måste man först veta 
var man befinner sig. Målet som bransch
förbundet och BilRetur tagit är att utveck
la och skapa långsiktiga aktiviteter som 
stöder det fantastiska jobb som Ni med
lemmar gör.  

Vi står inför många utmaningar. Förbun
det jobbar därför vidare med olika projekt 
via KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) 
och Chalmers samt med andra branschor
ganisationer som MRF och SFVF, men 
även med olika myndigheter för att skapa 
förståelse för de villkor som vi kommer att 
stå inför.  

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

Då både SBR och BilRetur jobbar för att 
realisera en miljöriktig och ekonomisk 

hållbar bildemontering för framtiden, ser 
vi att de åtgärder som presenterades vid 
årsmötet är viktiga. Att de dessutom mot
togs mycket positivt känns bra och visar att 
vi har valt rätt inriktning.  

Att SBR efter många års arbete kunde 
ändra regelverket så att ni bilåtervinnare 
nu kan avregistrera alla fordon under 3 
500 kilo, som inte faller under bilskrot
ningsförordningen, är något som många 
har sett fram emot. Det känns verkligen 
positivt att vi nu är i mål med det.  

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

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

 Michael Abraham 
Förbundsdirektör  

Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund

Vi vill verkligen skapa 
förutsättningar för  
ett miljöarbete som  
håller över tiden.

Michael Abraham
FÖRBUNDSDIREKTÖR

Ledare/Årskrönika

Vårt jobb viktigare än någonsin

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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Nysatsning  
på Utbildningsportalen

Samarbete med Lexicon ger rikare kursutbud
Utbildningsportalen, som erbju
der branschspecifika kurser för 
SBR:s medlemmar, får nytt utse
ende och flera kurser.

– För att kunna utöka innehållet i 
Utbildningsportalen har SBR inlett 
ett samarbete med Lexicon som 
har många färdiga utbildningar 
som passar väl in i vår portal, 
säger Michael Abraham, SBR.  

Sedan i våras har SBR ett samarbete 
med utbildningsföretaget Lexicon. 
Training Partner, som tidigare leve

rerade de skräddarsydda branschutbild
ningarna, finns dock fortfarande med på 
ett hörn, och kommer fortsättningsvis att 
hålla lärarledda utbildningar.

Utbildningsportalen skapades för att 
hjälpa medlemsföretagen och deras per
sonal att klara de allt mer avancerade kra
ven som ställs vid demontering av bilar 
för återvinning. Tanken är att se till att 
hela tiden utveckla medlemsföretagen 
och deras anställda. I dag är omkring 60 
procent av SBR:s medlemsföretag anslut
na till Utbildningsportalen. 

– Man ska se utbildningsportalen som ett 
bra komplement till lärarledda utbild
ningar. Nu har man som företagare själv 
möjlighet att bestämma om man vill ha en 
del online via Utbildningsportalen och 
den andra delen som lärarledd utbild
ning, säger Michael Abraham, SBR. Detta 
skapar många fördelar i verksamheten, 
sparar tid och reducerar kostnader.     

Via Utbildningsportalen erbjuds speci
alutbildningar för branschen, men det 
finns också ett utbud av kurser att kom
plettera med.

– Nu kommer vi att kunna jobba än 
mer med interaktiv utbildning i och med 
samarbetet med Lexicon, säger Michael 
Abraham. 

I dag erbjuds redan elva färdiga bransch
specifika utbildningarna, däribland 

grund utbildning på bilens elsystem, all
män miljöutbildning, kurs i korrekt mil
jödränering, elbilssäkerhet och gastöm
ning. Men det finns även generella utbild
ningar som grönare och säkrare körning, 
chefs och miljökurser.

 – Just nu jobbar vi med att ta fram mate
rial till en utbildning i att tömma AC, för 
att kunna erbjuda den under året, säger 
Mikael Rosholm, kursansvarig på Lexi
con. Vi kommer också att erbjuda en kurs 
i funktionskontroll på ACkompressor.

– Men vi vill inte bara kunna ta hand om 
teknikerna, utan även den administrativa 
personalen, tillägger Mikael Rosholm.

Det har funnits efterfrågan på utbild
ningar i Microsoft Officepaketet, och nu 
kommer även sådana kurser att kunna 
erbjudas i Utbildningsportalen.

Lexicon började 1979 som ett rent IT
utbildningsföretag, men är i  dag en av 
Sveriges största privata aktörer när det 
gäller utbildning och även ELearning. 

– Vi kommer att se till att SBR och dess 
medlemmar kommer att få än större nyt
ta av Elearning, lovar Michael Abraham. 

Text: Maria Lindén Hjelte
Foto: Agneta Trägårdh, 

Maria Lindén Hjelte

Carina Hagström 
Kihlberg och Michael 
Abraham har under en 
längre tid sett över möj
ligheterna med Utbild
ningsportalen och i sam
band med årsmötet 
2017 var tiden mogen 
för att informera alla om 
det utökade samarbetet. 
Då fick alla också möjlig
het att träffa Johan 
Crans och Mikael 
 Rosholm från Lexicon.

  NORDISK BILÅTERVINNING 2 · 2017  ›|nbå    5



SBR:s årsmöte i Stockholm

Magiskt årsmöte  
för SBRs medlemmar
På SBRs årsmöte blandades viktig 
branschinformation med produkt
information från utställarna på 
minimässan, föreläsningar, trolleri
konster och en helkväll på Wall
mans Salonger. 
– Jag tycker att alla årsmöten ska 
läggas upp så här och att vi alltid 
ska gå till Wallmans Salonger,  
sa Erik Pettersson på Kungsåra 
Bildemontering.

SBRs förbundsdirektör Michael 
Abraham och ordförande Carina 
Hagström Kihlberg informerade om 

förbundets arbete under det gångna året. 
Michael Abraham har bland annat, till

sammans med Lars Alm, besökt flera olika 
länsstyrelser och kommuner för att infor
mera om seriös bilåtervinning.

Den 1 januari gick också det förslag som 
SBR länge har arbetat för igenom, nämli
gen att auktoriserade bilåtervinnare ska 
kunna avregistrera alla fordon under 3 500 
kilo. Efter rätt miljödränering kan alltså 
demonterarna avregistrera fordon som 
EUmopeder, motorcyklar, fyrhjulingar 
och snöskotrar. Fordon som inte omfattas 
av bilskrotningsförordningen.

Carina Hagström-Kihlberg omvaldes till 
ordförande och Tomas Thomasson till vice 
ordförande. Även den övriga styrelsen med 
John Axel Forsman, Magnus Daag, Peter 

Svensson, Börje Larsson och Jan Gustavs
son valdes om.

Jan Molberg från norska förbundet NBF 
berättade om hur det ser ut för branschen i 
Norge. NBF jobbar bland annat med krav 
på certifiering för att få bort svartskrotarna. 

Nyligen har en norsk svartskrotare dömts 
till fängelse och 1 miljon i böter. NBF har 
också uteslutit en medlem som inte upp
fyllde förbundets krav.

Jan Molberg berättade att det är dags för 
det norska förbundet att under 2018 starta 
nya förhandlingar med Bilretur och Bil
gjenvinning, de båda aktörer som ansvarar 
för insamlingen av skrotbilar i Norge.

I Norge är fem procent av bilparken elbi
lar, som är skattebefriade och har fri parke
ring. Jan Molberg ser ett kommande pro
blem när det blir dags att demontera elbi
larna. 

Jörgen Härmälä från finska branschför

Nyligen har en  
norsk svartskrotare 
dömts till fängelse  
och en miljon  
kronor i böter.

Minimässan med åtföljande mingel ger bilåtervinnarna och deras leverantörer en chans att prata och utbyta erfarenheter.
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bundet pratade om Kielimuuri, alltså språk
barriären som finns mellan svenskar och 
finnar.

– När man gör business måste man kun
na kommunicera.

Alla finska demonterare använder Dag
mar, Bildelsbasens program, som har inte
grerats med Mätorits datasystem Bildem.

– Om de finska demonterarna inte själva 
har en reservdel kan de klicka hem den i det 
svenska lagret och välja om reservdelen ska 
skickas till demonteringen eller direkt till 
kunden. Det är bara fem klick. Är det bra 

eller dåligt? Det är jättebra. Min huvudsak
liga uppgift är att ta fram bra verktyg till 
mina medlemmar.

Som vanligt uppskattade SBRs medlem
mar möjligheten att kunna mingla med 
varandra och gå runt bland minimässans 
utställare, prata, ställa frågor och få infor
mation från sina leverantörer.

Det blev ett magiskt årsmöte tack vare illu
sionisten Hans Lindström. Han blandade 
bort korten rejält för deltagarna på årsmö
tet och lockade fram glada skratt när han 
gjorde det omöjliga möjligt.

Den första dagen avslutades med en hel
kväll på Wallmans Salonger med en 7rät
tersmiddag och underhållning.

Datum för nästa årsmöte bestämdes till 
den 20 – 21 april 2018. Och som vanligt blir 
det i Stockholm.

Halvårsmötet kommer att hållas i Norr
köping den 6 – 7 oktober med bland annat 
ett studiebesök på nyligen återuppbyggda 
Karstorps Bildemontering.

Text och foto:  
Agneta Trägårdh

Jörgen Härmälä från finska förbundet 
talade om Kielimuuri, språkmuren.

Förbundsdirektör Michael Abraham 
informerade om arbetet under året som gått.

Illusionisten Hans Lindström blanda
de bort korten för Ingrid Hägg.

Hela styrelsen valdes om.
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SBR:s årsmöte i Stockholm

Nya appar ger smidig väg 
från bärgning till intag
Den digitala bilåtervinningen är här. Nya appar från Berg & Ström 
underlättar arbetet för både bärgare och bilåtervinnare.

I bärgarappen kan bärgaren se vilka 
bilar som ska hämtas och för vilket 
företag. Väl på plats kan bärgaren 

ta bilder och lägga in olika uppgifter 
om bilen med hjälp av appen. Eftersom 
appen är kopplad direkt till databasen, 
får bildemonteringen tillgång till både 
bilderna och informationen direkt.

När bilen är på plats hos demonte
ringen markeras den som lämnad i 
appen.

Den som tar emot bilen hos demon
teringen använder sig av mottagnings

appen, som kan ligga i mobilen eller i 
paddan. Mottagaren går ut på gården, 
tar bilder på bilen och lägger in infor
mation om till exempel skador, utrust
ning och chassinummer direkt i appen.

Appen kan också läsa alla streck
koder och både bilder och övrig infor
mation går direkt in i Fenix. Med de 
nya apparna hoppar man över många 
tidigare moment och arbetet går både 
snabbare och smidigare.

Business Development blir EcoTech
Business Development 4 You 
AB har köpt företaget EcoTech 
i Malmö. 

All verksamhet kommer att 
ske i EcoTech och Business 
Development blir ett ren

odlat holdingbolag. 
På SBRs årsmöte presenterade 

Gunnar Månsson och hans kollega 
Johanna Strömberg olika tjänster 
som företaget kan erbjuda när det 
gäller affärsutveckling och lednings
system. EcoTech jobbar bland annat 
med det webbaserade verktyget Eco
Vakten.

– Vi är flexibla och kan hjälpa till 
med det mesta, förklarade Gunnar 
Månsson. Kom till oss med era speci
fika frågor och önskemål, vi är inte ett 
dugg fyrkantiga. Vi kan även hjälpa 
till med branschcertifieringen.

Gunnar Månsson och Johanna Strömberg berättade om EcoTech.

Jan Eskilsson från Berg & Ström och David 
Blom från PCSupport informerade om de nya 
apparna.
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Anna Henstedt, BILSweden, kritisk mot Naturvårdsverket 

”Bristande tillsyn  
gynnar svartskrotar”
Oseriösa bildemonterare och rena 
svartskrotar kan leva vidare tack 
vare bristande tillsyn.  
– Vi måste få en enhetlig tillsyn 
över hela landet, säger Anna 
Henstedt, miljöansvarig på BIL 
Sweden.

Regeringen har tillsatt en särskild 
utredning för att se över tillsyns 
och sanktionssystemen enligt Mil

jöbalken. Där sitter Anna Henstedt med 
som expert för svenskt näringsliv. 

– Vårt förslag har fokus på åtgärder som 
ska leda till en mer enhetlig och effektiv 
tillsyn, berättade hon på SBRs årsmöte. 

Anna Henstedt delar upp aktörerna 
inom bilåtervinningsbranschen i tre olika 
kategorier.

– Det är A, B och Claget, säger hon.
Alaget är de seriösa bilåtervinnarna, 

som har auktorisation och är miljö/kvali
tetscertifierade. De har den utrustning och 
utbildning som krävs för till exempel AC
tömning, miljödränering och airbagshan
tering. Alaget har investerat i sitt företag, 
rapporterar materialåtervinning årligen 
och bedriver en verksamhet som säkerstäl
ler både miljön och arbetstillfällen.

Blaget har bilskrotningsauktorisation 
med saknar rätt utrusning, verktyg och 
utbildning. 

Claget är rena svartskrotar.
– När marknaden viker är det Alaget 

som mår sämst, säger Anna Henstedt. 
Blaget härdar ut lite längre och Claget 
fortsätter att tjäna pengar. I den ideala värl
den finns varken B eller Claget, då klarar 
också Alaget av sämre tider. Jag tycker att 
det här är hur enkelt som helst. Ta bort B 

och Claget genom att införa en enhetlig 
tillsyn. En tillsyn som borde ha funnits hela 
tiden. Tyvärr är många kommuner för små 
för att klara av tillsynen ordentligt, det 
spretar rejält på alla håll och kanter. 

Om B och Claget försvinner kommer 
Alaget att må bättre, få flera bilar och stör
re verksamhet.

– Vad är det som fattas för att skapa så 
hög lönsamhet som möjligt för de seriösa 
bildemonterarna? Jo riktig tillsyn.

Anna Henstedt är skarp i sin kritik.
– Naturvårdsverket har ett tungt ansvar 

på papperet och ansvarar för att ta fram en 
tillsynsvägledning, men det har inte gjorts. 
En vägledning ska vara tydlig, då har kom
munerna något att förhålla sig till. Nu går 
en del utöver sitt mandat, andra gör ingen
ting. Vi kommer att föreslå att man tar fram 
ett elektroniskt verktyg för att få en struktur 
på verksamheten. I dag finns det små kom
muner som inte ens vet vad bilskrotnings
förordningen är. Inspektörerna måste få 
stöttning. Utredningen föreslår att mindre 
kommuner kan gå samman för att få större 
kompetens. Lagen måste också bli tydliga
re. Det viktigaste är att tillsynen blir lika i 
hela landet. De duktigaste aktörerna ska 
kunna överleva, de andra ska rensas bort.

Den 28 juni ska rapporten vara klar för 
att lämnas över till regeringen.

Text och foto:  
Agneta Trägårdh

Naturvårdsverket har 
ett tungt ansvar att ta 
fram en tillsynsväg-
ledning, men det har 
inte gjorts.

Både BILSwedens Anna Henstedt och SBRs Michael Abraham kämpar för  
att tillsynen ska bli enhetlig i hela landet.
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Webbplattform ger  
Bildem-användarna ny frihet
Mätorit Data bygger en helt ny plattform för sina Bildem
användare, WebDem. Det gör att demonterarna inte längre 
är bundna till sitt kontor, utan kan sköta all hantering där det 
finns en internetuppkoppling.

Lagerhantering, inregistrering av bilar 
och reservdelar, försäljning och sta
tistik. Allt det som vanligtvis han

teras i Bildem hemma på kontoret i datorn, 
kommer fortsättningsvis att kunna skötas 
varhelst det finns en internetuppkoppling. 
Och det fungerar både med PC, Mac, iPad 
och smartphone.

I dag har varje demontering en egen server. 
Med nya WebDem kommer demontering
arna istället att ha en liten kommunika
tionsburk, som fungerar som en miniser
ver. Om internet försvinner kommer det 
ändå att gå att jobba i systemet och när 
uppkopplingen kommer tillbaka överförs 
all data automatiskt till databasen.

Det nya systemet kommer inte bara att 
förenkla hanteringen, det blir också mer 

kostnadseffektivt för demonteringarna 
eftersom det bygger på en programvara 
som inte kostar något. Tidigare system var 
byggt på dyra licensavtal.

Det nya systemet ska vara klart 2020.
Mätorit har också gjort några mindre 

justeringar i sin Bildemapp, som är kopp
lad till datasystemet.

– Det är efter önskemål från användarna, 
säger Kjell Axelsson. Appen har blivit 
mycket uppskattad och används dagligen 
av många i Sverige och av de flesta i Fin
land.

Finland var först ut att testa appen, där 
det går att ta bilder, lägga in och ta bort 
delar i systemet och få information om 
både bil och reservdelar. Det går också att 
scanna streckkoder med den.

SBR:s årsmöte i Stockholm

Thomas Hind och Marcus Jordeby, 
Andersen Contractor, säljer multide
monteringssystemet Powerhand i Sveri
ge. Den här gången fick de sällskap av 
leverantören Douglas Clark, Clark 
 Engineering, i montern.

Sett och hört på minimässan i Stockholm

Kungälvsbaserade företaget 
 Wallmek levererar skräddarsydda utrust
ningar till sina kunder. Mats Eddesten 
och Calle Jonsvreten kunde inte nog 
betona hur viktig säker heten är och 
 berättade att all deras ut rustning som 
används i miljöer med risk för brand  
och explosioner numera är EXklassad.

Daniel Grabinski, Mikael With, vd, 
och Benny Malmberg från Galwin Bilde
lar, som säljer reservdelar till de flesta 
bilmärken och modeller, kunde pre-
sentera en helt ny design på sina för
packningar. Först ut i nya emballage är 
torkarmar bak, vilket för företaget är en 
stor produkt sett till antalet, och fler artik
lar kommer att följa efter.
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Michael Abraham  
invald i EGARAs  
exekutiva  
kommitté
SBRs förbundsdirektör Michael 
Abraham har blivit invald i EGARAs 
Executive Committee. Trots att SBR 
var med och startade den europe
iska intresseorganisationen för 
bildemonteringsbranschen 1991, 
är det första gången en svensk väljs 
in i den prestigefyllda kommittén.

EGARA, European Group of Auto
motive Recycling Associations, är 
paraplyorganisationen för de natio

nella bilåtervinningsförbunden i Europa. 
Syftet med organisationen är att under

lätta och utveckla medlemmarnas ekono
miska verksamhet och att stimulera 
användningen av miljövänliga arbetsmeto
der bland medlemmarna samt att främja 
återanvändning av produkter och material.

Michael Abraham valdes in i EGARAs exe
kutiva kommitté vid vårmötet i Helsingfors 
den 19 – 20 maj.  Där lyfte man bland annat 
upp frågan om att de bilåtervinnare som 
har avtal med biltillverkarna måste få till
gång till reservdelsnycklarna, alltså bilar
nas datasystem.

– Det här är en viktig fråga, säger Michael 
Abraham. För att bilåtervinnarna ska kun
na återvinna och återanvända materialet i 
bilarna måste de få tillgång till systemen. 
Det här är inte bara en fråga för Norden 
utan det blir alltmer komplext. Bilverkstä
derna har samma problem. Självklart ska 
enbart de bilåtervinnare som är medlem
mar i BilRetur och SBR och som följer spel
reglerna få tillgång till koderna. Med till
gång till koderna kan bilåtervinningsbran
schen hjälpa biltillverkarna att uppnå mil
jömålen.

SBR har tecknat avtal som innebär för
månliga rabatter på drivmedel, och Ann 
Maurin från OK Q8 fanns på plats för att 
berätta mer om det.  
– Vi är helnöjda, vi som använder det, säger 
Magnus Daag, som sitter med i styrelsen 
för SBR, och tillsammans med Jonas Daag 
(t.h.) driver Begagnade Bildelar i Kolbäck.

Carina Hagström Kihlberg, Johan 
Crans och Mikael Rosholm från utbild
ningsföretaget Lexicon och Michael 
 Abraham presenterade det nya sam
arbetet kring Utbildningsportalen, som  
fått nytt utseende och nya kurser.

Sett och hört på minimässan i Stockholm

Den fingerfärdiga illusionisten Hans Lindström roade utställare och publik på 
minimässan. Douglas Clark från Clark Engineering i Skottland fick på nära håll se de 
imponerande kortkonsterna. Mr Clark kom till Stockholm och minimässan för att mark
nadsföra multidemonteringssystemet Powerhand Attachments, som tillverkas i Skott
land, delvis med stål från svenska Vendeln. 

Arc Metal, som smälter katalysatorer 
och återvinner ädelmetaller, kunde pre
sentera en nyhet som innebär att det nu 
finns fler bilåtervinnare bland kunderna. 
Företaget har investerat 2,5 miljoner kro
nor i ny provtagningsutrustning för att 
kunna hantera även mindre kvantiteter 
av katalysatorer.
– Tidigare hade vi 3 500 katalysatorer 
per kund och jobb som minimum, men 
nu klarar vi ända ner till 500, vilket 
många bildemonterare hanterar, förkla
rade Pär Rosendahl för Lennart Hägg, 
Häggs Bildemontering. 

Jag vill tacka alla 
utställarna som verk-
ligen hade dukat upp 
för våra medlemmar.

Michael Abraham, SBR
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Övergivna bilar i naturen

SBR, BilRetur, Stena, Håll Sverige Rent,  
BilSweden och SKL i gemensamt förslag:

”Använd vägtrafikregister-
avgiften för att frakta övergivna 

bilar till demonterarna”
– Ta en del från vägtrafikregisteravgiften, som alla fordon blir fakturerade årligen,  
för att hantera och minska antalet bilar som dumpas ute i naturen. 
Det förslår SBR och BilRetur gemensamt med Håll Sverige Rent, SKL, BIL Sweden 
och Stena Recycling. Tillsammans arbetar de för att övergivna bilar ska kunna 
 transporteras till närmaste auktoriserade bildemonterare.

I  dag finns omkring 1,2 miljoner 
avställda bilar. Många hamnar ute i 
naturen, och någon ägare till dem 

går ofta inte att hitta. Hanteringen av 
dessa övergivna fordon kostar kommu
nerna, polisen och Trafikverket åtskil
liga miljoner varje år. Dessutom finns 
det en uppenbar miljörisk när uttjänta 
bilar inte omhändertas och området 
kring dessa övergivna bilar förfulas. 

–  För  att  kunna  flytta  de övergivna 
bilarna måste kommunen, polisen och 
Trafikverket vara inkopplade. Den 
enskilde bildemonteraren har inte lag
lig rätt att göra det om man inte fått 
uppdraget via de nämnda myndighe
terna. Det är därför viktigt med att 
skapa samförstånd och samverka för att 
få bort dessa övergivna uttjänta fordon, 
säger SBR:s förbundsdirektör Michael 
Abraham. 

Naturvårdsverket fick 2014 regering
ens uppdrag att se över hur kommu
nerna kan få rätt att flytta övergivna 

bilar och hur kommuner och staten kan 
få ekonomiskt stöd för att ta hand om 
dessa fordon. Nu har Naturvårdsverket 
lämnat sitt svar och förslår bland annat 
att bilägare som dumpar sin bil ska få 
ersättning. Att erbjuda olika former av 
bidrag eller subventioner för att frakta 
bort avställda fordon skulle enligt 
Naturvårdsverket göra bilägare mer 
benägna att leva upp till de regler som 
gäller för skrotning. För detta vill 
Naturvårdsverket ta fram ett produ
centfinansierat system.

I ett samrådsyttrande angående 
regeringsuppdraget har Transportsty
relsen och Trafikverket starkt motsatt 
sig Naturvårdsverkets förslag. De har 
i stället tydligt framhållit förslaget som 

SBR, BilRetur, Håll Sverige Rent, SKL 
(Sveriges Kommuner och Landsting), 
BIL Sweden och Stena Recycling 
gemensamt tagit fram. 

– Det finns ett uppdämt behov av att 
samla in bilar som har blivit stående. 
Samtidigt finns ett stort behov av att 
arbeta förebyggande för att undvika att 
avställda bilar blir stående i framtiden. 
Det finns också ett behov av att styra 
bilar till miljöriktig återvinning hos 
auktoriserade bildemonterare, säger 
SBR, BilRetur, Håll Sverige Rent, SKL, 
BIL Sweden och Stena Recycling i sitt 
svar. 

De är, liksom Transportstyrelsen och 
Trafikverket, överens om att det är 
bättre att höja vägtrafikregisteravgiften 
i stället för att lägga ytterligare ansvar 
på bilproducenterna, vilket man menar 
blir en kostnad som tas ut på den 
enskilde nybilsägaren.

– Vi har också, förutom Transport
styrelsen och Trafikverket, talat med 
Miljödepartementet, Näringsdeparte

En bildemonterare 
har inte laglig rätt att 
flytta bilen om man 
inte fått uppdraget 
via myndigheterna.

»
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mentet, LRF och MRF, säger Michael 
Abraham. Och de är alla av samma 
uppfattning.

Att använda vägtrafikregistravgiften, 
som redan finns i ett väl fungerade sys
tem, skulle initialt vara den bästa lös
ningen för att finansiera insamlingen 
av de bilar som blivit stående och frak
ta dem till auktoriserade bildemonte
rare.

– Man kan tänka sig att det för bilar 
som är äldre än exempelvis 17 år skulle 
kunna utgå en schabloniserad trans
portersättning om den lämnas in till en 
auktoriserad bildemonterare, skriver 
SBR/BilRetur, BIL Sweden, Stena Recy
cling, SKL och Håll Sverige Rent. 

På så sätt, tror man, att flera positiva 
effekter skulle uppnås. Samtidigt som 
de äldsta fordonen, som påverkar mil
jön mest negativt, fås bort minimeras 
risken att dessa äldre fordon blir stå
ende för gott och inte kommer in för 
återvinning överhuvudtaget. 

– Genom att transportersättning 
endast ska betalas ut om bilen lämnas 
in till och avregistreras av en auktorise
rad bildemonterare kommer det även 
bli avsevärt svårare att agera för oseriö
sa och illegala aktörer på marknaden, 
påpekar man i förslaget. 

Samtidigt menar de att man gör det 
enkelt för bilägaren att göra rätt, och 
det är de seriösa bilåtervinnarna på 
mark naden, de som har bilskrotnings

auktorisation samt tredjeparts miljö
certifiering, som gynnas.

Det förebyggande arbetet ska, enligt 
förslaget, ske dels genom insamlings
kampanjer, dels mer information.

Bilåtervinningsbranschen har tidi
gare genomfört två lyckade insamlings
aktiviteter, i Halland och Dalarna, där 
bilar togs omhand och fraktades bort, 
och intresse finns för att göra fler lik
nande insatser, då i nära samarbete 
med bland andra kommuner, polis, 
Trafikverket och Håll Sverige Rent. 
Dock måste de genomföras utan att for
donsägarna upplever sådana kampan
jer som självklara och återkommande.

– Det skulle riskera att ta bort driv
kraften från bilägaren att självmant 
lämna in bilen tillåtervinning, skriver 
de i svaret. 

Man vill också ha konkreta informa
tionsinsatser. Ett förslag är att bilägare 
som väljer att ställa av sin bil får infor
mation hur de ska agera om bilen är 
uttjänt och inte längre kommer att 
användas. För detta vill man använda 
det system som Transportstyrelsen 
redan har och som används vid infor
mation om vägtrafikregisterhållnings

avgiften. På det sättet kan kostnaderna 
hållas nere.

Informationskampanjer i samarbete 
med Håll Sverige Rent skulle också öka 
möjligheterna att nå ut till bilägare som 
redan har avställda bilar.

Förslaget ligger i linje med vad Trans
portstyrelsen och Trafikverket förordar 
i sitt samrådsyttrande. 

– Kostnaderna för den enskilde bilä
garen skulle inte bli mer än 20 kronor 
per bil och år och tas ut inom ramen för 
vägtrafikregisteravgiften för de bilar 
som finns i Transportstyrelsens vägtra
fikregister, säger Michael Abraham. 

För denna peng skulle alla fordonsä
gare ha möjlighet att få sin uttjänta bil 
omhändertagen på ett miljöriktigt och 
enkelt sätt. Bilägarna skulle också få 
ersättning för transport av äldre bilar 
till auktoriserad bilåtervinnare.

– Det är en ersättning som inte finns 
i dag, och vi tror att det kan vara en 
orsak till att bilar överges.

En viktig poäng, påpekar SBR/BilRe
tur, BIL Sweden, SKL, Håll Sverige Rent 
och Stena Recycling i förslaget, är att 
kostnaden för en miljöriktig hantering 
av den uttjänta övergivna bilen fördelas 
rättvist på antalet år man ägt bilen. 

– Det som krävs är en konsekvens
analys och ett regeringsbeslut att utöka 
vägtrafikregisteravgiften till att även 
inkludera detta, säger de.

Text: Maria Lindén Hjelte 
Foto: Shutterstock

» En bildemonterare 
har inte laglig rätt att 
flytta bilen om man 
inte fått uppdraget 
via myndigheterna.

Övergivna bilar i naturen
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FenFoto2 till FENIX5 

 

Snabbt, effektivt, mångsidigt 

Läser streckkod från bild 

Serieinläggning av bilder 

Beskär, markera, justera 

Direkt mot den centrala databasen 

Skydda dig mot hotet… 

RANSOMWARE 

Lösningen är en backupserver från PC-Support!

Säkerhetskopiera ert data

Skapa imagekopior av server och klient

Snabb återläsning = kort stillestånd

Hur skulle en data-
kapning drabba er 
organisation?

Kontakta David Blom 
på +46 (0)36 311696      
david@pcsupport.nu 
för mer information.
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Explore
Projekt för att förenkla  

bildemonterarnas vardag
Hur kan fordonsåtervinningen bli effektivare samtidigt som vardagen för 
demonterarna blir enklare? Det är en del av vad man hoppas få svar på  
i ett av arbetspaketen i forskningsprojektet Explore. 
– Demonterarna gör sitt jobb väldigt bra i dag, men vi försöker se hur det här 
kan göras ännu bättre, säger Kristoffer Gramnaes, projektledare vid Chalmers 
Industriteknik.

Forskning om effektivare återvinning
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Kristoffer Gramnaes, Chalmers 
Industriteknik, ansvarar för arbets
paket nummer tre – ”Adoption and 

Adaptation of Manufacturing Planning 
and Control Theories and Practices” –
vilket ingår som en del i forskningspro
jektet Explore. Det är ett tekniskt inriktat 
delprojekt som bland annat syftar till att 
hitta sätt att effektivisera fordonsåtervin
ning ytterligare, men också hitta vägar för 
att förbättra kommunikationen mellan till
verknings och återvinningsföretag.

Kristoffer Gramnaes har tidigare deltagit 
i ett projekt där demonteringsprocessen 
kartlades i syfte att granska kostnaderna i 
dagens ELVverksamhet.

– Nu tittar vi på hur demonteringsverk
samheten kan förbättras med hjälp av 
metoder och teorier från nytillverkning av 
bilar. I det tidigare projektet koncentrerade 
vi oss på vilka kostnader en demontering 
har för att hantera rena ELVbilar, säger 
han.

Inom bilindustrin har man länge använt sig 
av begreppet Lean Production, vilket inne
bär att man identifierar alla faktorer i en 
produktionsprocess för att om möjligt sålla 
bort de delar som inte skapar något mer
värde. Mycket handlar om ordning och 
reda, förbättrade processer och arbetssätt 
och att styra mot tydliga mål. 

– I nytillverkningen vet man vad varje bil 
innehåller och kan optimera varje process. 
Därför är det inte självklart att man kan 
lyfta in metoder därifrån rakt in i demon

teringsprocessen, säger Kristoffer Gram
naes och tillägger:

– Därmed inte sagt att återvinningsindu
strin är dålig på något sätt, snarare tvärtom, 
eftersom man har så olika förutsättningar. 
Det är svårt att ligga i nivå med nytillverk
ningen av bilar där man ju har helt andra 
möjligheter att planera hela sin process.

På Volvo Torslanda, som ändå är en förhål
landevis liten anläggning sett i ett interna
tionellt perspektiv, tillverkas 300 000 bilar 
per år. Det är betydligt fler än som i någon 
mån demonteras i dag.

– Man får fram en ny bil på 8–10 veckor 
från att kunden har beställt den, men då vet 
man också exakt vad kunden ska ha, säger 
Kristoffer Gramnaes.

När det gäller bildemonteringen, där de 
flesta bilar är försäkringsärenden, är man 
ofta styrd av hur bilar krockar.

– Man vet alltså inte vilka delar man får 
in, och heller inte exakt vilka som kommer 
att säljas. Här har slumpen en betydligt 
större påverkan, påpekar Kristoffer Gram
naes.

En viktig fråga att ta ställning till är därför 
om det finns något sätt som kan göra 
demonteringsprocessen mer förutsägbar. 

En annan uppgift i projektet är att se hur 
biltillverkare, i det här fallet alltså Volvo, 

Kan demontering  
förbättras med hjälp 
av metoder och teorier 
från nytillverkning  
av bilar?

Kristoffer Gramnaes, projektledare 
vid Chalmers Industriteknik, hoppas på 
bättre kommunikation mellan tillverk
nings och återvinningsföretag

»
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och bildemonterarna kan kommunicera 
bättre.

– Biltillverkarna lämnar ut information 
enligt vad lagen kräver, men vi försöker se 
hur det här kan göras ännu bättre och hur 
vardagen för bildemonterarna kan förenk
las, säger Kristoffer Gramnaes.

Att det finns brister i kommunikationen är 
egentligen inte särskilt märkligt, tycker 
han.

– Jag kommer själv från produktions
världen, och jag vet att det finns en stor 
utmaning när det gäller att tala samma 
språk med till exempel konstruktionsav
delningen på samma företag. Här blir det ju 
ytterligare ett glapp när man inte ens sitter 
i samma företag, säger han.

Till sin hjälp i projektet har han haft fyra 
examensarbetare som sedan slutet av janu
ari arbetat med att kartlägga flödena på 
demonteringsanläggningarna hos Walters 
Bildelar i Falkenberg och Eklunds Bildels
lager i Skövde.

– Vi har kunnat se att det är en väldigt 
komplex verksamhet med flera delproces
ser, berättar Kristoffer Gramnaes. Nu för
söker vi se vad som kan förbättras och hur 
man kan förenkla processerna. Går det att 
minska hanteringen med truck till exem
pel?

Man tittar också på om det finns möjlighe
ter att ha färre bilar som väntar på anlägg
ningen.

– Vi har sett att det är vanligt att man har 
mer än 100 bilar på anläggningen som vän
tar på att demonteras, och om man kan 
minska det antalet kan det då ha en positiv 
effekt på flödet? funderar Kristoffer Gram
naes.

Nu är det svårt att veta hur lång tid olika 
processer kommer att ta. Det finns många 
olika variabler att ta hänsyn till, allt från 
vilka delar som kan tas och om personen 
som demonterar är ovan vid en viss modell.

Mycket görs dock redan i dag ute på 
demonteringsanläggningarna för att effek
tivisera arbetet.

– Men det kommer att kunna hända 

mycket spännande nu när man implemen
terar nya ITsystem, säger Kristoffer Gram
naes. Eklunds håller på just nu och Walters 
följer efter framåt hösten. Där kan man få 
mycket mer information än tidigare. Exem
pelvis registreras varje bil och systemet 
visar hur lång tid processen tar. Vi kan dra 
statistiska slutsatser och ser exakt hur lång 
tid varje bil tar i demonteringen på ett helt 
annat sätt.

– Demonterarna gör bra bedömningar 
redan i dag med de förutsättningar de har, 
men här kan man alltså vara mer exakt och 
lättare se vilka vinster man kan göra, tilläg
ger han.

Med tanke på de givna förutsättningarna är 
demonterarna, enligt Kristoffer Gramnaes, 
trots allt väl i nivå med tillverkningsindu
strin på flera sätt, och han imponeras över 
det arbete som görs inom bilåtervinningen.

– Demonterarna gör sitt jobb väldigt bra 
när det gäller planering och att hålla ett 
jämnt flöde. Framför allt gör verkstadsche
ferna ett mycket kompetent och komplice
rat jobb, säger han. 

I projektet har en stor del av demonterar

nas arbete dokumenterats och man har 
gjort flödesscheman över vad som händer i 
deras huvuden. 

– Det är ingen enkel process som sker där, 
försäkrar Kristoffer Gramnaes.

– Dessutom har vi filmat en demonte
ringsprocess och analyserat hur mycket av 
arbetet som är onödigt – om man nu kan 
kalla något alls för det, säger Kristoffer 
Gramnaes. Vi kunde följa en individ på 
Walters och se hur otroligt effektiv denne 
var, men då var det också en bilmodell som 
han var väl bekant med. Men de är otroligt 
duktiga och har kommit väldigt långt.

Både Walters och Eklund har jobbat 
mycket med sin processer, och projektdel
tagarna har egentligen inte hittat något väl
digt uppenbart att påpeka i själva demon
teringsprocessen. 

– Inom tillverkningsindustrin jagar man 
till och med tiotusendels sekunder, och det 
är inte tillämpligt här. Men det finns alltid 
något man kan förbättra, menar Kristoffer 
Gramnaes.

Man har även gjort ABCanalys av vilka 
typer av delar det är som har störst volym
värde för att se vilka det är som bidrar mest 
till företagens kassaflöde och om det är 
någon idé att omprioritera vilka delar som 
tas om hand. 

– Man måste ändå ha viss ödmjukhet och 
inse att vissa delar kanske måste tas oavsett 
för att inte riskera att förlora kunder, säger 
Kristoffer Gramnaes. Vi har lagt mycket tid 
på att förstå verksamheterna, för att våra 
förbättringsförslag ska vara förankrade i 
verkligheten. Det skulle kunna vara så lätt 
att bara stövla in och ha en massa åsikter 
innan man förstår verksamheten, men det 
har inte varit vår avsikt.

De första resultaten kommer nu under 
juni månad. Nästa projektmöte är sedan 
satt i slutet av september och det blir i sam
band med ett studiebesök på Volvo Cars i 
Torslanda.

Maria Lindén Hjelte
Foto: Shutterstock och Agneta Trägårdh

Det kommer att 
 kunna hända mycket 
spännande nu när 
man implementerar 
nya IT-system.

Demonterarna gör bra bedömningar redan i dag med  
de förutsättningar de har, men här kan man alltså vara  
mer exakt och lättare se vilka vinster man kan göra. 

Forskning om effektivare återvinning

»
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Explore ska stärka  
återvinnarnas roll

Nya kunskaper om materialåtervin
ning av fordon och ett ännu bättre 
samarbete mellan fordonstillver
kare, demonterare och återvinnare. 
Det är en del av målet med forsk
ningsprojektet Explore. 

–Den övergripande målsättningen 
med Explore är att hitta vägar 
som kan stärka fordonsåter

vinnarnas roll för ökad återvinning och 
skapa nära samarbeten mellan tillverkande 
och återvinnande företag, säger Carl 
Jensen, projektledare vid IVL Svenska Mil
jöinstitutet.

Mistra, stiftelsen för miljöstrategisk 
forskning, finansierar genom forsknings
programmet Closing the Loop II forsk
ningsprojektet Explore. Förhoppningen 
med hela forskningsprogrammet är att 
kunna ta hand om industriavfall och 
använda det på ett mer värdefullt sätt jäm
fört med i dag.

– Rent generellt fungerar återvinningen 
av fordon väl i dag, men undersöker man 
det närmare finns det alltid potential för att 
göra mer. Det finns alltid utrymme för att 
förbättra, tillägger Carl Jensen. 

–  Projektet  bygger  vidare på de utma
ningar som identifierades i Realize, ett tidi
gare forskningsprojekt om fordonsåtervin
ning. Ett exempel på dessa utmaningar är 
att sammansättningen av fordon kommer 
att förändras på sikt till följd av faktorer, 
som elektrifiering, strängare utsläppskrav 
och ökade komfortkrav, vilket kommer att 
ge förändrade förutsättningar för demon
terare och återvinnare, förklarar Carl Jen
sen. I dag har vi till exempel mycket stål, 
men detta minskar till förmån för andra 
materialslag, som aluminium, plast och 
kolfiber. Dessutom får vi allt mer elektro
nik i bilarna. 

Elektroniken innehåller metaller som 
används i små mängder, men som ur ett 

resursperspektiv är värdefulla att återvin
na, viket också är en stor utmaning i dag.

I projektet ingår sex arbetspaket för att för
bättra återvinningen av uttjänta fordon, 
varav det första arbetspaketet är dedikerat 
till projektledning. Arbetspaket två hand
lar om den framtida fordonsflottan.

– Genom att ta fram en modell för hur 
den framtida fordonsflottan och dess mate
rialinnehåll, till följd av bland annat elektri
fiering och strängare utsläppskrav, kan 
komma att förändras ger detta goda förut
sättningar för demonterare och återvinnare 
att anpassa sina verksamheter därefter, 
poängterar Carl Jensen.

Det tredje arbetspaketet handlar om att 
effektivisera fordonsdemonteringen. (Se 
artikel intill.)

– Där finns potential till effektivisering 
jämfört med i dag. Fordonstillverkarna har 
arbetat med effektivisering mycket längre 

än demonterarna, men de har naturligtvis 
olika förutsättningar som man måste ta 
hänsyn till, säger Carl Jensen.

Ett fjärde arbetspaket handlar om effek
tiv returlogistik där man bland annat tittar 
på hur man kan effektivisera transporterna 
med fokus på plast. 

– Den lilla intäkt man kan få för plast, 
som är ett skrymmande material, väger ofta 
inte upp den ökade kostnaden från de extra 
transporterna som uppstår om plast ska 
demonteras, säger Carl Jensen. Logistiken 
måste förbättras för att få ekonomi i plastå
tervinningen. Kan man till exempel kom
primera plasten hos demonterarna eller få 
synergier genom samtransporter med pla
stavfall från andra branscher ökar möjlig
heterna för plaståtervinning från fordon.

Det femte arbetspaketet rör politiska och 
industriella åtgärder som kan stödja 
utvecklingen av svensk fordonsåtervin
ning.

– Här undersöker vi till exempel vilka 
åtgärder som skulle kunna underlätta för att 
återvinna elektronik från fordon, bland an  
nat genom att jämföra med hur återvinning
en av elskrot fungerar, säger Carl Jensen.

I  det  sjätte  och sista arbetspaketet tittar 
man på framtida tekniska lösningar för att 
effektivisera demonteringen och återvin
ningen av fordon.

 2018 ska de olika projekten vara klara 
och under 2019 kommer man att ha en rad 
gemensamma aktiviteter, däribland semi
narier och konferenser, för att sprida de nya 
kunskaperna.

I projektet deltar, förutom IVL, Chal
mers Industriteknik, Chalmers Miljösys
temanalys, Chalmers Industri och Materi
alvetenskap, Volvo Lastvagnar, Volvo Per
sonvagnar, Walters bildelar, Eklunds bil
delslager, Sveriges Bilåtervinnares 
Riksförbund (SBR), BilRetur och Stena 
Recycling.

Text och foto: Maria Lindén Hjelte

Det finns alltid potential för att göra 
mer. Det finns alltid utrymme för att för
bättra, tillägger Carl Jensen. 

 Fordonstillverkarna 
har arbetat med 
effektivisering  
mycket längre än 
demonterarna.

Forskning om effektivare återvinning

20    ›|nbå  NORDISK BILÅTERVINNING 2 · 2017



Sommarhälsningar

Glad sommar
önskar

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

ALINGSÅS BILDELAR AB

När du vill
värna om
miljön...

019 - 670 12 00

ISO 14001
Certifierad

Glad Sommar!

Glad Sommar
önskar

AB ARONS
BILDEMONTERING

ÖNSKAR ALLA
EN SKÖN SOMMAR

www.yallotrade.com

Vi önskar er alla
en riktigt härlig 

sommar
SVENSK BILÅTERVINNING AB

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

önskar

Glad
Sommar
Glad
Sommar

EKMANS BILSKROT ABEKMANS BILSKROT AB

En riktigt
trevlig sommar

önskar vi på

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

Sommarhälsningar

Helproffs på begagnade bildelar!  

Telefon 0499- 49  000

V. Oknebäcksvägen 7

SE– 383 36  MÖNSTERÅS• www.signalen.se

nordisk bilåtervinningnordisk bilåtervinning

Branschens egen tidskriftBranschens egen tidskrift

  NORDISK BILÅTERVINNING 2 · 2017  ›|nbå    21



Mer begagnat  
hos verkstäderna

Viktigt mål när Bilia och Allbildelar blir partners
Allbildelar har fått ny ägare.  
Sedan i våras är det Bilia som äger 
bil demon teringsföre taget i Hud
dinge. Allbildelar och Bilia delar 
intresset för att arbeta för en bättre 
miljö, och ett tydligt mål är att få 
verkstäderna att använda mer 
begagnade mekaniska delar. 
– Det är något jag själv brinner för, 
säger Allbildelars vd Carina Hag
ström Kihlberg.

Carina Hagström Kihlberg har till
sammans med sin bror, Richard 
Hagström jobbat i företaget i 30 år. 

Det startades av deras far och har alltid 
legat på samma plats i Huddinge. Några 
viktiga milstolpar passerades till exempel 
2005, då företaget ISOcertifierades, och 
2010, då man gjorde en storsatsning med 
nya lokaler. 

– Vi har gjort en lång resa med företaget, 
och vi tyckte att vi gjort så mycket vi kunde 
nu. För att kunna fortsätta utvecklas kände 
vi att vi måste ha en större partner med oss, 
säger Carina.

När beslutet var taget sökte de aktivt i ett 
och ett halvt år efter någon som skulle 
passa. Så i våras stod det klart att det var 
Bilia som de skulle fortsätta tillsammans 
med.

– Rent konkret innebär det att Bilia äger 
allt, både försäljnings och fastighetsbola
get, säger Carina.

Själv fortsätter hon dock som vd medan 
Richard är vice vd för företaget.

Att det blev just Bilia som blev Allbilde
lars ägare tycker Carina känns bra på mer 
än ett sätt.

 – Bilia har samma tankar om miljön som 
vi, säger hon, och tillägger:

– Sedan har ju Bilia köpt oss av någon 
anledning också.

Nybilskunderna kommer oftast tillbaka 
när det är det dags att serva bilen, och Bili
as förhoppning är att kunna behålla dem 
hos sig även när nybilsgarantin gått ut.

– Med den här satsningen ser vi en möj
lighet att även säkerställa en ökad penetra
tion på den äldre vagnparken. Vi vill att 
samtliga kunder, oavsett ålder på bilen, ska 
välja Bilia som första alternativ, säger 
Mathias Nilsson, vd för Bilia Personbilar.

– Dessutom finns det mycket kapacitet 
på våra anläggningar, och med 750 tekni
ker och skadereparatörer i Bilia Personbilar 
vill vi självklart se till att de har jobb också, 
säger han.

Delarna ska inte bara vara fullt funktions
dugliga utan även både hela, rena och 
snyggt paketerade.

– Kvalitet är extremt viktigt för oss, påpe
kar Mathias Nilsson.

Bilia har nu också i och med förvärvet 
direkt tillgång till begagnade originaldelar.

– Vi är ett tillväxtbolag och vill växa i vår 
affär. På det här sättet kan vi kapa ett led, 
och det hjälper oss i vår tillväxtstrategi, 
säger Mathias Nilsson.

Bilia är inte främmande för att förvärva 
fler bildemonteringar framöver.

–Det ligger i våra planer att växa, säger 
Mathias Nilsson. Men först vill vi försöka 
lära oss den här verksamheten, och innan 
dess kommer vi inte att forcera fram något. 

– Det ska bli jättekul att köra vidare på 
den här resan tillsammans med Bilia, säger 
Carina Hagström Kihlberg, som också ser 
fram emot möjligheten att få jobba ännu 
mer aktivt med miljöfrågor.

Tanken är nämligen att hon ska dra ner 
på arbetet inom försäljning och i stället ge 
sig ut och möta verkstäderna för att få dem 
att använda begagnade bildelar, främst 
mekaniska, i större utsträckning än vad 
som görs i dag. 

– Det är något jag verkligen brinner för, 
och det har jag gjort i många år, säger Cari
na. Med allt fler bilar på vägarna är det vik
tigare än någonsin att vi tar hand om de 
delar som är fullt dugliga att användas igen.

Vi vill att samtliga 
kunder, oavsett ålder 
på bilen, ska välja 
Bilia som första  
alternativ.

Carina Hagström  Kihlberg är kvar som vd. Här är hon tillsammans 
med (t.h.) Mathias Nilsson, vd för Bilia Personbilar, och Richard 
 Hagström, som fortsätter som vice vd..
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Plåtdelar, menar hon, har redan en plats 
hos verkstäderna, men det är sämre efter
frågan på de mekaniska, vilka innefattar 
allt från bromsok till låskistor.

– Det är jätteviktigt att få med de delarna 
också, säger hon.

Det handlar fortfarande mycket om att 
verkstäderna inte riktigt vågar ta in begag
nade reservdelar, tror Carina Hagström 
Kihlberg.

– Men för att få verkstäderna att våga 
erbjuda sina kunder också begagnade 
mekaniska delar måste vissa krav uppfyllas. 
För att verkstäderna ska känna tryggheten 
att handla ska det vara rätt del och rätt kva
litet, och det ska finnas garanti, säger hon.

När  de  nya  kvalitetslistorna kom 2014, 
vilket gjorde det lättare att kvalitetssäkra 
delarna, blev situationen något bättre, men 

fortfarande återstår en del arbete med att 
vinna verkstädernas fulla förtroende.

Genom att träffa verkstäderna, berätta 
om och visa hur bildemonterarna jobbar 
hoppas hon kunna bidra till en viktig för
ändring.

–Förhoppningsvis kan det föra med sig 
något positivt för hela branschen, säger 
Carina Hagström Kihlberg.

Bilia äger nu två demonteringsföretag:  
förutom Allbildelar även Hedbergs i Väs
terås. 

– Vi har jobbat väldigt tajt med Hedbergs 
i många år, så det känns också bra att vi är 
systerbolag inom Bilia nu. Vi känner oss så 
välkomna i Bilia och är stolta över att få 
jobba med dem. Det är verkligen en fin 
anda här, säger Carina Hagström Kihlberg.

Text: Maria Lindén Hjelte 
Foto: Maria Lindén Hjelte och Shutterstock

Om Allbildelar och Bilia
Allbildelar grundades 1964 och har drivits 
som ett familjeföretag sedan dess.

Antalet anställda är 35 och omsättningen är 
ca 48 miljoner. Företaget består av ett försälj
nings och ett fastighetsbolag. Allbildelar lig
ger i Huddinge och demonterar omkring 3 500 
bilar per år, varav flertalet är senare modeller.

Bilia Personbilar har 47 bilanläggningar och 
ett 40tal drivmedelsstationer runt om i Sveri
ge. Företaget är återförsäljare av Volvo, Renault 
och Dacia och har 2 200 anställda. Bilia Person
bilar utgör 70 procent av Biliakoncernen som 
har 100 anläggningar i Europa och totalt 4 400 
anställda. I hela koncernen säljs totalt 100 000 
nya och begagnade bilar varje år.

Begagnade originaldelar är ett utmärkt alternativ när bilverkstäder ska reparera. Det gäller att få fler att inse det. 
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Ove Förde är platschef  
på Redox  Miljöhantering.  
”Innan jag började här visste 
 jag knappt skillnaden  
mellan hjul och däck. 
Nu vet jag att däck + fälg = hjul.”
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Här återvinns hjulen till 
100 PROCENT
Redox Miljöhantering hanterar 1 500 hjul per dag. Arbetet med att fälga av  
däcken, pressa fälgarna och sortera allting i olika materialfraktioner sker med hjälp 
av egenhändigt konstruerade maskiner. Resultatet är en 100procentig återvinning.

Före 1994 skickade bildemontering
arna hela hjulen till fragmentering. 
Men när producentavtalet för däck 

infördes blev det mer komplicerat för 
demonteringarna att ta hand om hjulen. 
Däcken ska separeras från fälgarna och 
sedan ska de olika materialen sorteras i 
olika fraktioner. Fälgarna kan vara av plåt 
eller aluminium. Det blir alltså flera olika 
material som ska hamna i varsin fraktion. 
Ett miljöarbete som inte lönar sig ekono
miskt för demonteringarna.

Det här såg Lars Jönsson som driver 
Redox Bilfarm i Skepplanda. 

– Till slut var arbetet med att fälga av 
däcken en halvtidstjänst. Och man såg all
tid direkt vem som hade uppdraget den 
dagen. Det var den som var surast.

Lars började fundera på en lösning och 
diskuterade med sin granne som hade en 
mekanisk verkstad om det inte skulle gå att 
konstruera en maskin som fälgade av 
däcken. 

– Vi hade bestämt att vi skulle träffas 
klockan tio en lördag för att börja bygga en 
maskin, berättar Lars. Men när jag kom dit 
hade han varit så ivrig att han redan både 
hade börjat skruva ihop och slänga det för
sta förslaget. 

Så småningom blev det en maskin som 
fungerade bra.

– I dag är vi inne på den fjärde generatio

nen av modellen, berättar Lars. Vi har 
byggt om och utvecklat funktionerna 
under åren.

Från att bara ta hand om de egna hjulen på 
demonteringen, växte hanteringen till att 
bli en egen verksamhet. 2006 skulle Sträng
betong sälja sin fabrik i Sollebrunn norr om 
Göteborg och Lars Jönsson insåg att det var 

perfekta lokaler för hjulåtervinningen.
– Vi fick köpa anläggningen mot löftet att 

vi inte skulle starta någon konkurrerande 
verksamhet.

Det är fälgarna som är själva affärsidén.
– Däcken struntar vi i, skrattar Lars. Vi 

lägger de däck som ska gå till återvinning i 
en hög längst bort och sedan kommer 
RagnSells och hämtar dem. Där mals de 
ner och återvinns som nya produkter.

Fälgarna pressas ihop och säljs till olika 
gjuterier. 1,5 långtradarlass går i väg varje 
vecka.

– Förfarandet är detsamma för både plåt 

och aluminium, berättar Lars. Men det blir 
mer och mer aluminium. 2008 svarade alu
miniumfälgarna för 2 4 procent, i dag har 
de ökat till 14 – 15 procent.

De demonteringar som skickar hjulen till 
Redox får en betydligt enklare hantering än 
tidigare. Alla hjul slängs i en och samma 
container. Redox erbjuder också sortering 
och räkning för de demonteringar som vill 
ha den tjänsten. 

– Vi tar emot hjulen och om det är sam
ma material i alla fälgar väger vi dem, när 
det är olika material räknar vi antalet. 

Materialåtervinningen rapporteras 
sedan tillbaka av Redox, alltså ytterligare 
ett moment mindre för demonterarna.

Även olika kommuner skickar hjul till 
Redox. 

Hjulen kommer i containrar och tippas 
av i varsin hög. 

– Det kan vara mycket spännande saker 
med i lasterna, säger Ove Förde, som är 
platschef på Redox Miljöhantering. Vi har 
hittat både sprängmedel och döda djur.

Intill lagringsplatsen av alla hjul har man 
byggt en sedimenteringsdamm, dit allt 
dagvatten leds och filtreras.

– Hjulen har beläggningar som sköljs av 
när det regnar och som kan innebära en 
miljöfara om det inte tas omhand på rätt 
sätt, säger Ove. Redox tar själva vattenpro

Fälgarna pressas ihop 
och säljs till olika 
 gjuterier. 1,5 lång-
tradarlass går i väg 
varje vecka.

»
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ver som skickas in till Miljökontoret två gånger 
varje år, men resultatet har varit så bra att det nu 
räcker med provtagning en gång per år.

En del av lokalerna i Sollebrunn hyrs ut till en 
däckverkstad, som också tar hand om de däck 
som är så bra att de kan gå på export.

– Dit har vi konstruerat en särskild maskin 
som tar bort fälgen utan att skada däcket, berät
tar Lars. Det tar lite längre tid och därför kan vi 
inte använda den maskinen till däcken som ska 
gå till återvinning.

Alla maskiner som används i verksamheten är 
egenkonstruerade.

– Det finns maskiner att köpa, men de håller 
inte för det tempo vi jobbar i, konstaterar Lars.

Först plockas ventiler och balansvikter av hju
len. Därefter kontrolleras om däcken går att säl
jas för återanvändning eller om de ska gå till 
återvinning. Hjulet fälgas av och sedan går däck
en på ett eget löpande band och fälgarna på ett 
annat band in i pressen. 

I sommar ska en ny sorteringsanläggning byg
gas som ska göra arbetet mer effektivt.

– Allt handlar om logistik och om att få flö
dena att fungera. Vi är inne i ett mycket expan

sivt skede med utveckling av maskinparken. Vår 
kapacitet har fördubblats på 3 år och vi har tio 
procent högre driftsäkerhet. Tanken är att allting 
ska bli ännu mer automatiserat. Det gäller att ta 
i materialet så lite som möjligt. Vi är på god väg 
mot 2000 hjul per dag och vi kommer att ha 
kapacitet för ännu fler.

Text & foto: Agneta Trägårdh

Om Redox hjulåtervinning
Redox Miljöhantering 2016 
Tog emot 5 197 ton hjul, både plåt och aluminum. 
Det motsvarar 358 000 hjul.
Skickade iväg 2 197 ton plåt och aluminum för 
nedsmältning och omgjutning.
Dessutom skickades 21,69 ton balanseringsvikter, 
30,62 ton metallskrot och 7,3 ton brännbart avfall 
iväg.

Vi konstruerar alla 
maskiner själva. Det 
finns maskiner att köpa, 
men de håller inte för  
det tempo vi jobbar i.

 Redox Miljöhantering tar hand om cirka 385 000 hjul per år.

Lastmaskinen samlar ihop de pressade fälgarna.

»
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 Redox Miljöhantering tar hand om cirka 385 000 hjul per år.

Däcken placeras på ett löpande band. Första momentet är att ta bort ventilerna. Därefter plockas balanseringsvikterna bort.
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Bättre lönsamhet i ELV-återvinning

Stommar kan ge extra 
intäkter i ELV-hantering
StomRetur vill förnya mark
Intresset för StomRetur fortsätter att öka. Både hos bilåtervinnare 
och stomköpare. I dagsläget levererar ett 40tal demonteringar 
stommar i projektet, som drivs av Failsafe och Borg Automotive 
med Tomas Thomasson som projektledare.  
Det var Tomas Thomasson som tog initiativet till StomRetur, 
projektet som har som mål att öka handeln med stommar. 

Danska Borg Automotive, ett av 
Europas största renoverings
företag, köper och renoverar 

stommarna i egna fabriker i England, 
Polen och Belgien. Men även andra 
köpare som Orio (leverantör av Saab ori
ginaldelar) och Arc Metal har anslutit sig 
till projektet.

Failsafe har skapat dataprogrammet 
Core Miner där medlemmarna i StomRe
tur bland annat kan se värdet på varje 
stomme. 
De stommar som nu ingår i Core Miner är:
• Bromsok
• AC Kompressor
• EGRventil
• Startmotor
• Generator
• Styrning  

(styrväxel, styrservopump, rattstam)
• Katalysator

Tanken är att listan undan för undan ska 
fyllas på med flera stommar som exem
pelvis motorer och växellådor.

– Det är bara fantasin som sätter grän
ser, säger Tomas Thomasson. Man kan till 
och med tänka sig att så småningom sälja 
läder från inredning till något företag 
som tillverkar plånböcker eller skor.

Köparna lämnar in en inköpslista till 
Fail Safe. Listan görs digital och kan öpp
nas av demonterarna i Core Miner. Data
programmet söker i demonteringarnas 
befintliga lager och presenterar de stom
mar som är säljbara och ger också ett 
aktuellt pris för varje artikel. 

– Rätt del ger rätt betalning, säger 
Tomas Thomasson. Jag har själv besökt 
Borg Automotive och jag inser att beho
vet av stommar är enormt. De renoverar 
till exempel 4 500 bromsok varje dag. Det 
påminner om aktiehandel där de sitter 
och ringer runt. Priset bestäms av tillgång 
och efterfrågan och ändras varje månad. 
Med StomRetur får BilReturs medlem
mar chansen att vara med när någon till 
exempel bara behöver fem stommar och 
är beredd att betala lite mer för dem.

Nästa  steg  är  PreCore,  där demonte
ringarna redan innan demontering ska 
kunna se vilka stommar som är säljbara 
och vad värdet är på dem. Fem bildemon
teringar har blivit utvalda att testa Pre
Core innan programmet släpps på mark
naden. Även Stena Recycling har gått 
med i projektet för att kunna visa vilket 
värde stommarna har som ren material
återvinning.

– Det finns till exempel delar med 
innehåll av koppar som smittar annat 
material i fragmenteringsprocessen. 
Sådana delar kan Stena vara beredda att 
betala mer för om de kommer i en sär
skild fraktion. 

PreCore visar alltså vilket värde delarna 
har både som material och som renove
ringsstommar. Både värdena står där.

– Första valet ska naturligtvis vara att 
sälja så mycket som möjligt som reserv

Borg Automotive 
renoverar 4 500 
bromsok varje dag. 
Behovet av stommar 
är enormt.

naden med datakraft
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»

delar direkt till kund, säger Tomas Tho
masson. Det är alltid mest lönsamhet i 
det. Men kanske har man för mycket av 
något eller så har det legat för länge på 
lagret. Man kanske vet att det inte säljer 
så bra. Då är StomRetur ett bra alternativ.
Varje demontering kan själv lägga in tre 
filter i programmet:
• Årsmodell. Kanske vill man inte sälja 

stommar till bilar som är nyare än 
2014.

• Miltal. Man kan bestämma att man 
inte vill sälja stommar med lägre mil
tal än till exempel 10 000 mil.

• Dagar i lager. Om något har legat i 
kanske 1 000 dagar, kan det vara bätt
re att sälja det till stomrenovering än 
att det får ligga kvar i ytterligare 1 000 
dagar.

– Det ska vara så enkelt som möjligt 
och kräva så lite handpåläggning som 
möjligt, säger Tomas Thomasson. Syste
met är mer eller mindre självgående. 

Jag vill att det ska löna sig för demon
terarna. Vi kommer också att kunna 
sköta materialredovisningen till BILSwe
den och siffrorna kommer att visa att 
materialåtervinningen ökar. StomRetur 
hjälper biltillverkarna att öka deras åter
vinning och försäljning av originaldelar 
då piratdelar inte accepteras i vare sig 
Core Miner eller PreCore.

BilRetur har ställt sig bakom projektet.
– Vi ser det som en bra möjlighet för 

bilåtervinnarna att tjäna mer pengar, 
säger BilReturs vd Michael Abraham. 
Det är viktigt att vi jobbar branschge

mensamt för gemensam lönsamhet.
Alla BilReturs medlemmar, både 

Fenix, Bildemoanvändare och övriga 
kan vara med i projektet och leverera 
stommar. 

Projektet ska pågå under hela 2017 och 
tanken är att det sedan ska fortsätta till 
en permanent verksamhet när man ser 
att allting fungerar. 

– Så här långt har det gått över förvän
tan, säger Tomas Thomasson. Allting har 
fungerat klanderfritt och det finns fortfa
rande möjlighet för fler inköpare och 
demonteringar att ansluta sig.

Text: Agneta Trägårdh 
Foto: Agneta Trägård  

och Shutterstock

Tomas Thomasson, projektledare,  
  Nicholas Nilsson, Failsafe och Svend  
    Erik Søndergaard från Borg Automotive. 
– Tack vare StomRetur kan bilåtervinnarna   
      tjäna lite extra pengar på ELVbilarna  
         också, säger Tomas Thomasson.

naden med datakraft
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www.haggs.se  0652-56 50 00

VI SKROTAR INGA BILAR 
– VI ÅTERVINNER DEM

Bastborregatan 3, 021-18 14 20
Öppet: Vardagar 08.00-17.00, Lunchstängt 12.00-13.00

www.hedbergsbilskrot.se

En del av

BILDELAR DÄCKVERKSTAD
Märkesdemontering för

Bastborregatan 3, Västerås • 021 18 14 20 
Öppet: Vardagar 8-17, lunchstängt 12-13

www.hedbergsbilskrot.se

En del av

BILDELAR DÄCKVERKSTAD
Märkesdemontering för

Bastborregatan 3, Västerås • 021 18 14 20 
Öppet: Vardagar 8-17, lunchstängt 12-13

www.hedbergsbilskrot.se

BEG–BILDELAR DÄCKVERKSTAD
Över 50.000 bildelar i lager till fl ertal bilmodeller.

Märkesdemontering för

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

Grossist sedan 1982
Se vårt unika sortiment på www.galwin.se

Nya Bildelar

Glidrullar för 
skjutdörr 

Sekundärluftpump, 
avgasrening

MILJÖ ARBETSMILJÖ

KVALITET AVFALL

ENERGI

HÅLLBARHET

Konsulttjänster och utbildningar 
inom följande områden:

www.rsmco.se

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

www.frykmalm.se
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Ommavägen 9   
275 33 Sjöbo   Sweden

Beg. bil- och husvagnsdelar
Stor sortering

Märkesdemontering

www.autodemontering.se 
AUTODEMONTERING TT AB
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En del av

 
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!

Elm
otorer

Fri
a l

ådo
r

Bä
st
 p
ris

När du vill värna om miljön...

Begagnade originaldelar 
300 000 artiklar i lager
Märkesdemontering för Audi, Citroên, Fiat, Kia, Nissan, 
Peugeot, Seat, Skoda, Subaru, VW 

• Maskingatan 1 • Örebro

Övriga bilmärken
Stortorp • Örebro

Tel vxl. 019-670 12 00 • Fax 019-32 15 80 • info@orebrobildemontering.se

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
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Nu pratar vi allvar– hela branschen är hotad
Aldrig tidigare har det varit så vik

tigt att motorbranschen håller 
ihop för sina rättigheter. Det 

menar SFVF:s Bo Ericsson och refererar 
till maktkampen kring ettorna och nol
lorna från automatiska och uppkopplade 
fordon.

I alla mina år i branschen har jag hört 
om hoten men aldrig har dom varit så all
varliga som nu, det pågår en tyst revolu
tion av aldrig skådat slag. Senaste 30 åren 
har jag (tyvärr eller vad man nu ska säga) 
fått rätt i mina analyser om branschens 
utveckling. Många av mina tidigare chefer 
och kolleger har sagt att min förmåga att 
”se in i framtiden” och min kreativitet är 
mina styrkor och så här långt har jag 
överträffat dem. 

Nu pratar vi allvar. Vill det sig illa så är 
många bilhandlares och verkstäders verk
samheter hotade när de i framtiden riske
rar att diskrimineras från tillgång till all 
RMI, teknisk information, och all for
donsgenererad data i realtid. Den som 
tror att detta är något som blåser över  
har fel.

Därför är det bra att Europas alla bilhan
dels, verkstads, karosseri, verkstadsut
rustnings och bildelsorganisationer till
sammans med leasingoperatörer, bilför
säkringsorganisationer och bilistorganisa
tionen gemensamt agerar i EU:s 
korridorer för sina rättigheter.

Men det är ett tufft styrkeförhållande. 
De europeiska fordonstillverkarna har 

minst 140 registrerade lobbyister på plats  
i Bryssel, medan bilhandeln, verkstäderna 
med leverantörerna har 14 heltidslobbyis
ter innanför EU:s hägn.

Det är den europeiska organisationen 
för bilhandel och bilverkstad, CECRA, 
som är  SFVF:s, förlängda arm i Bryssel.

Det finns tre digitala problemställning
ar speciellt för verkstäderna:

– Alla verkstäders rätt och möjlighet till 
teknisk information, RMI

– Ecallfunktionen och dess möjlighe
ter att kommunicera med fordonet

– Alla verkstäders rätt till all fordonsge
nererad data i realtid.

Det pågår en islossning i frågorna kring 
alla verkstäders rätt till teknisk informa
tion. I denna fråga är arbetet med SERMI, 
elegitimation för godkända och behöriga 
fordonstekniker viktig. 

När det gäller uppkoppling genom 
Ecall och autonoma fordon pågår fortfa
rande en styrkeprövning mellan de olika 
parterna. Framför allt förstår inte politi
ker och lagstiftande myndigheter vilka 
andra möjligheter som ges med uppkopp
lade fordon. Därför måste det finnas ett 

tydligt regelverk som inte strider mot de 
EUriktlinjer som gäller för konkurrens 
inom reparations och underhållstjänster 
för motorfordon. 

En enad motorbransch vill ha en kon
kurrensneutral plattform för alla data i 
realtid öppen för behöriga fordonstekni
ker samt att fordonsdatan ägs av biläga
ren, brukaren av fordonet. Ingen kan väl 
på allvar ens tro att det går att sälja begag
nade bildelar om det inte går att program
mera dem?

I dessa frågor pågår ett intensivt lobby
arbete nere i Bryssel som riktas mot EU
kommissionen, EUparlamentet och dess 
arbetsutskott för den inre marknaden och 
konsumentfrågor, IMCO. Detta sköts av 
CECRA på uppdrag och med inspel från 
bl a SFVF.

På hemmaplan agerar SFVF genom att 
delta i AFCAR:s arbete, vara samarbets
partner till Bildelsgrossisterna i informa
tions och opinionskampanjen Verkstads
valet samt ha en egen dialog med Konkur
rensverket och Näringsdepartementet 
kring viktiga branschfrågor.

Förlorar motorbranschen maktkampen 
mot det europeiska fordonstillverkarkom
plexet drabbas inte bara mindre märkeså
terförsäljare, små märkesauktoriserade 
verkstäder och fristående verkstäder,  
utan det är bilägarna som drabbas mest 
och värst blir det för dem på landsbygden.

Vi får ingen andra chans i den här 
 frågan.

AKTUELLT FRÅN SFVF

BO ERICSSON vd

Stort utbud av begagnade originaldelar.
Stor chans att du hittar delen som du söker.
Hållbarhet i fokus under hela arbetsprocessen.

     Skogstorp 402 • 311 91 Falkenberg  • 0346-71 45 80 •  info@waltersbil.se • www.waltersbil.se

Det pågår en 
is lossning i frågorna 
kring alla verk-
städers rätt till 
 teknisk information.
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Laga-gruppen AB � Ryhovsgatan 3A, Jönköping � laga@laga.se � www.laga.se

Medlemsägt
Återvinningsföretag
Vi jobbar för ett hållbart samhälle. 
Genom att ta tillvara på material från  
bilar som katalysatorer, kablage, stommar 
och aluminium ser vi till att de kommer till 
användning igen. På så sätt sparar vi på 
jordens resurser. Bra både för miljö och 
ekonomi. Det är så vi på Lagagruppen 
tänker. Sunt och förnuftigt.
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0612 - 124 20  I  www.ådalens.se

BEGAGNAT ÄR 
DET NYA SMARTA

Vi hjälper dig hitta rätt bildel till rätt pris

Kontakta oss



JOHAN 
”stomnörden”Storsatsar på Sverige och  

nya typer av stommar
Johan Söderberg är en välkänd och välrenommerad stomköpare i hela världen 
efter 25 år i branschen.   
– Man kan säga att jag är en stomnörd, säger han själv om sin unika kunskap. 
Nu har han klivit av det tidigare samarbetet med Laga och gör en storsatsning på 
Sverige och nya typer av stommar. Samtidigt som han driver sitt spanska bolag. »

Jefa Autoparts i Genarp
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– Vi vill ge alla svenska bilåtervinnare 
chansen att leverera till oss, säger Johan 
Söderberg. Då och då har någon utländsk 
konkurrent försökt peta ut oss från den svenska 
marknaden. Men de har inte förstått proble
met med avstånden i Sverige.
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Jefa Autoparts i Genarp är ett riktigt 
familjeföretag. Både frun Madeleine 
och dottern Emma jobbar tillsammans 

med Johan.
– Jobbet har blivit roligare på det sättet, 

säger han. Nu är barnen stora och Made
leine och jag kan resa mycket tillsammans. 
När jag startade det här företaget kom jag 
hem på fredagskvällen, pussade min fru, åt 
en god middag och sedan var det dags att 
åka igen på söndagen. Det är inte kul att resa 
så mycket när man har familjen hemma.

Värst var det när yngsta dottern föddes 
med ett svårt hjärtfel. 

– Läkarna trodde inte att hon skulle över
leva. De fick bygga upp ett nytt hjärta, 
bland annat med hjälp av GoreTex som 
cellerna fastnar i. I dag är hon fullt frisk, 

men hon har fortfarande GoreTextyget 
kvar inne i hjärtat.  När man får ett sådant 
besked och mer eller mindre bor på sjuk
huset samtidigt som man ska driva företag 
och ta hand om ett äldre barn, den tiden 
sitter kvar. Hur mycket man offrade och 
hur hårt det slet på familjen. 

Johan har fått jobberbjudande från flera 
olika håll, bland annat från Ford i Brasilien, 
som ville börja ta hand som sina egna 
stommar och återvinna dem.

– Först blir man lite smickrad och tycker 
att det låter spännande, men sedan inser 
man hur mycket resor det skulle blir. Det är 
inte värt det. Familjen är guld värd och ens 
livskamrat är det viktigaste man har.

Tanken att familjen är det viktigaste har 
han gemensamt med sina spanska medar
betare. Att det skulle bli ett spanskt bolag 
var inte alls meningen från början. 
Tvärtom. Det skulle bli semester.

» Läkarna trodde inte att hon skulle överleva.  
De fick bygga upp ett nytt hjärta, bland annat 
med hjälp av Gore-Tex som cellerna fastnar i.  
I dag är hon fullt frisk, men hon har fortfarande 
Gore-Textyget kvar inne i hjärtat.

Jefa Autoparts är ett familjeföretag, där även Johans högra hand Leszek Jastrzebski ingår i Jefafamiljen. Han har 
varit med från första dagen Johan startade sitt företag. Fr v Johan ,Madeleine, Emma och Leszek.

Jefa Autoparts i Genarp

36    ›|nbå  NORDISK BILÅTERVINNING 2 · 2017



Johan och Madeleine jobbar båda myck
et i företaget.

– Jag jobbar 10 – 14 timmar per dag, 
berättar Johan. Vi bor i det här lilla samhäl
let där vi är firman. Alla familjemiddagar 
slutar med att vi pratar jobb. Till slut sa jag 
till Madeleine ”vi måste hitta ett ställe där 
vi inte lever med firman för att inte knäcka 
oss”. Vi funderade lite på det och till slut 
köpte vi ett radhus utanför Torrevieja i Spa
nien. Det var vårt ställe, där vi skulle ladda 
batterierna, där vi inte är företaget utan en 
familj. 

– Från början var det väldigt lyckat. Vi 
åkte ner så fort vi kände att vi behövde 
koppla av, solade och badade. Bara var. Det 
var en fantastisk tanke, men både Made
leine och jag är arbetsmyror så när vi låg 
där och tittade på himlen började det krypa 
i kroppen på oss. När vi efter två år hörde 

att de krockar mycket bilar i Spanien tittade 
vi först på varandra, sedan skakade vi på 
huvudet: ”nej, här ska vi ladda batterierna”. 
Efter en vecka började vi prata om det igen. 
Vi insåg att det fanns mycket material för 
oss där. Så 2014 när vi hade genomsökt 
marknaden och skaffat oss 70 leverantörer 
startade vi upp företaget. Det är bara att 
inse att driva eget är ett kall. En del spelar 
golf eller samlar på frimärken, vi kopplar av 
när vi jobbar. 

Från att ha varit ett semesterparadis, blev 
Spanien bara jobb. 

– De här åren vi har hållit på därnere har 
varit kul, men också kämpiga. Det är en 
helt annan kultur vad gäller myndigheter 
och skatteregler.

Johan berättar om första gången han pra
tade med sin revisor.

– Jag var orolig för att jag inte hade fått 
något skattekonto att betala in momsen på. 
”Vill du betala skatt?” frågade revisorn lite 
förvånat. Jag förstod inte vad hon menade, 
jag trodde att hon skojade. ”Jag säger bara 
till skattemyndigheten att du betalar i janu
ari istället”, sa hon. ”Sedan i januari fortsät
ter vi att skjuta upp det”. Jag sa att jag ville 
ha ordning och reda och betala momsen 
varje månad och hon tyckte att jag var kon
stig. Sedan träffade jag en av mina leveran
törer och pratade lite allmänt om systemet. 
”Du betalar väl inte skatt”, sa han. ”Jo, det 
är klart att jag gör”, svarade jag. Han har 
drivit sitt företag i tio år och har en massa 
anställda, men har aldrig betalat skatt. ”Jag 
får brev från skattemyndigheten att de ska 
komma och när de kommer så öppnar jag 
inte”, berättade han. ”Då åker de hem och 
skickar ett nytt brev. Och nästa gång de »

Det är ordning och reda på lagret i Genarp. Var sak på sin plats.
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kommer så öppnar jag inte då heller och så 
fortsätter det”. Som svensk är det svårt att 
förstå. Nu har skattemyndigheterna börjat 
bli hårdare och mer strukturerade även om 
det fortfarande är många som inte betalar 
någon skatt. Men vi har valt att följa vårt 
svenska system även i Spanien, då blir det 
inga obehagliga överraskningar.

Det spanska bolaget köper upp stommar i 
Spanien och säljer till det svenska bolaget. 
Anledningen är att företagen i Spanien kan 
ha två olika skattenummer, ett nationellt 
där de bara får göra affärer i landet och ett 
internationellt där de både får importera 
och exportera.

– Många spanska demonterare har bara 
ett nationellt nummer, så vi kan inte köpa 
från dem om vi inte har ett spanskt bolag. 
Själva har vi ett internationellt skattenum
mer, så vi kan sälja till vårt svenska bolag.

Nu för tiden blir det många resor mellan 
Sverige och Spanien för Johan och Made
leine. Trots att Spanien är en större mark

nad än Sverige, är det affärerna i hemlandet 
som ligger dem närmast om hjärtat.

– Sverige är en liten marknad, det går inte 
att leva på enbart svenska bildemonterare. 
Här demonteras cirka 250 000 – 300 000 
bilar per år. I Spanien demonteras 2,2 mil
joner bilar. Den största bildemonteringen i 
Spanien demonterar 35 000 bilar per år. 
Rent krasst är vi inte beroende av Sverige, 
men jag har alltid haft den filosofin att det 
land man kommer ifrån, det slår man en 
ring runt. Det är ens hem, man har samma 
affärskultur, man talar samma språk och 
man har samma betalningsmoral. Allt det 
underlättar. Jag tycker att det är jätteviktigt, 
även om man inte kan leva på det. Vi är 
tacksamma att vi har Sverige. Det är funda
mentet. Hemmet är viktigt, det är därifrån 
man bygger sin styrka. Det är samma sak 
med företag, bygg din styrka här och väx 
utåt.

Under sju år samarbetade Jefa Autoparts 
med Laga. 

– Vi kände nog hela tiden att deras sätt att 
göra affärer med stommar bromsade vår 
utveckling och vi såg att vi tappade i Sve
rige och ökade i övriga världen.  I december 
hände det några saker som gjorde att jag 
bestämde att det var dags att kliva av. Det är 
inga hard feelings. Vi har fortfarande ett 
litet samarbete kvar med Laga. 

– De har kvar ett lager med stommar här 
som vi hjälper dem att sälja av och några 
demonterare tycker att det här samarbetet 
har fungerat bra och vill fortsätta att sälja 
genom Laga. Efter att vi klev av har vi fått 
en riktig push i Skandinavien. 

– Vi har fått tillbaka alla tidigare leveran
törer som tycker att det jättebra att gå till
baka till det gamla systemet, där de får 
betalat direkt. Det ser vi som positivt. Vi 
har bestämt att göra en storsatsning på bilå
tervinnarna i Sverige och övriga Skandina
vien under 2017 och 2018 för att ta tillbaka 
det vi förlorade och också försöka få in nya 
leverantörer. 

»

Våra resurser börjar sina. Vi blir fler och fler 
människor, men jorden växer inte.  
Råmaterialet vi gräver upp ur våra gruvor  
har ett datum när det tar slut.

Jefa Autoparts satsar stort på databoxar och ger också demonterarna chansen att köpa en renoverad turbo med 
två års garanti. På ett ställe hos familjeföretaget står en back med Johans pappas älskade LPskivor (överst till vänster). 

Jefa Autoparts i Genarp
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Att StomRetur har dragit igång med BilRe
tur bakom sig är ingenting som bekymrar 
Johan.

– Nej, jag tycker att det är positivt med 
konkurrens. Det gör att vi alla måste stå på 
tå och ta hand om våra affärsrelationer. 
Man vaknar till, det kan behövas när man 
varit i branschen i 25 år. Vi kanske konkur
rerar lite, men vi kompletterar också varan
dra. För 5, 6 år sedan sålde vi mycket 
bromsok och delar under bilen. I dag säljer 
vi mest elektronik som databoxar. 

–Vi är bland de första som håller på med 
databoxar till bilar. Våra konkurrenter ute i 
Europa har aldrig lyft frågan, eftersom det 
inte har varit någon marknad på grund av 
problemen med att koda av och på boxar
na. Men vi vill bli stora på databoxar. Köper 
man en Volvo XC 90 i dag så innehåller den 
40 – 50 databoxar. De används till styrning
en, ljuset och mycket annat. 

– Vi har hittat en marknad där man tar 
fram kodningssystem. Det är vi ganska 
ensamma om i Europa i dag. Vi köper alla 
databoxar från årsmodell 2006 och framåt. 
Under det senaste året har intresset full
ständigt exploderat. Vi har jobbat med det 
här under 2 – 3 år vid sidan av den övriga 
verksamheten. 

I augusti kommer Jefa Autoparts att lan
sera fem nya produkter:
• ABSenheter
• Fläktsystem
• Instrumentpaneler
• EGRventiler
• Motorbalkar

– Istället för att producera en ny motor
balk, sparar man metall och tar tillbaka 
motorbalkar som inte är krockskadade. Vi 
tittar också på flera alternativ som vi har 
fått marknad för. Det kommer flera pro
dukter, men det är ingenting som vi pratar 
högt om än. De kommer under 2018. 

– Vi har gått ut till fem demonteringar 
och lanserat de nya produkterna för att se 
vilket intresse som finns. Det har visat sig 
att intresset är jättestort. När vi lanserar de 
fem produkterna köper vi 13 produkter 
från krockade bilar. 13 produkter gör gan
ska mycket pengar för bilåtervinnarna. Vi 
har varit i branschen i 25 år och kör de 
gamla inarbetade produkterna, men det 
gäller att hela tiden utvecklas och hitta sin 
nisch. 

Tack vare sina kontakter med stomreno
veringsföretag över hela världen, kommer 
Jefa Autoparts också att erbjuda demonte
rarna att köpa renoverade turboaggregat 
med 2 års garanti. 

– Detta är något som vi tror på och vill ge 
till bilåtervinnarna. Därför går vi inte ut till 
Mekonomen eller några andra liknande 
företag, vi vill att demonterarna ska få gläd
je av våra inköpskanaler. Turboaggregaten 
kommer paketerade med snygga etiketter 
och garantisedel. De är ett bra komplement 
till demonteringarnas begagnade delar.

– Många säger att de tappar mark och 
måste hitta nya marknader för att kunna 
konkurrera med till exempel Mekonomen. 
Här få de en nyrenoverad turbo med garan
ti för mellan 2 000 och 3 000 kronor. Vi 
kommer även att kunna erbjuda renovera
de styrväxlar med garanti.

Jefa  står  också  i  startgroparna för ett 
samarbete med företag som betalar betyd
ligt mer för katalysatorer än vad demonte
rarna får i dag.

– De här företagen har moderna anlägg
ningar och kan därför utvinna fyra gånger 
mer ur en katalysator. 

Att intresset för att reparera stommar 
ökar tycker inte Johan är konstigt.

– Det har med miljön att göra, våra 
resurser börjar sina. Vi blir fler och fler 
människor, men jorden växer inte. Råma
terialet vi gräver upp ur våra gruvor har ett 
datum när det tar slut. 

Jefa Autoparts säljer sina stommar till 
renoveringsindustrin, till stora bolag som 
Bosch och Cardone i USA. Stommar är en 
bristvara i dag. Därför tar renoveringsin
dustrin ut en pant på alla stommar. När 
verkstaden reparerar en bil och sätter i en 
renoverad del, lägger man på stompanten 
på priset. När verkstaden så lämnar in den 
delen som blivit utbytt får man tillbaka 
panten.

– Men många verkstäder är dåliga på att 
lämna in de gamla stommarna, de har ju 
redan fått betalt för panten och tar sig inte 
tid att skicka in den gamla stommen. Det 
gör att det ständigt är en brist på 30 – 40 
procent på material som man inte får till
baka. 

Johan är glad över samarbetet med de 
svenska bilåtervinnarna.

– Jag har ju känt många i över 20 år, de 
har blivit vänner. När man inte har hörts på 
länge, undrar man hur de mår och hur det 
går för dem. Vi gläder oss över den här sats
ningen vi nu gör. Det är kul när man kom
mer ut till dem och blir så väl omhänderta
gen och får fin respons. 

– Vi försöker ge samma respons tillbaka. 
Jag präntar in i mina medarbetare att kravet 
är att de är snälla och trevliga och har ord
ning och reda. Det är så vi har byggt vårt 
företag. Ärlighet är viktigt. Vi hade en dis
kussion häromdagen med en leverantör, vi 
vill inte göra affärer om de inte görs på ett 
schysst sätt. 

– Man måste respektera varandra. Alla 
gör fel någon gång, det är mänskligt. Men 
det viktiga är att man står för sitt misstag 
och tar ansvar för att rätta till det.  Vi har 
inte 90 stora kunder för att vi har flest pro
dukter utan för att de vet vad de får och de 
vet att vi står för det vi säger, att det alltid 
går att resonera med oss om det uppstår 
något problem. Vi försöker vara noga med 
att det är så det ska vara. Och det var varit 
ett lyckat recept. Det är min idé om hur 
livet ska fungera. 

– Jag tror på ett sunt tänkande och på att 
man ska vara öppen och omtänksam. Det 
finns nog några som inte tycker att det ska 
vara så, men dem har jag inte så mycket 
kontakt med.

– Vi växer och ser ljust på framtiden, 
men jag har också en personlig idé om hur 
man ska driva verksamhet. Jag vill inte att 
vi ska bli så stora att vi aldrig hinner ses, 
familjen är viktigast. Någonstans måste 
man försöka att hitta en knapp där man är 
nöjd och trycka på den.

Den knappen verkar inte Johan och Made
leine riktigt ha hittat än.

– Nej, det är svårt. Nu funderar vi på att 
starta upp ett företag i Portugal. Vi har lärt 
oss mycket i Spanien och tror att det skulle 
kunna fungera. Men främst hoppas vi på att 
växa i Skandinavien.

Text & foto:  
Agneta Trägårdh

Vi kanske konkurrerar lite, men vi kompletterar 
också varandra. För 5, 6 år sedan sålde vi mycket 
bromsok och delar under bilen. I dag säljer vi  
mest elektronik som databoxar.
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info@skrotfrag.se · www.skrotfrag.se · org.no: 556159-6759

Med våra 20 filialer är Skrotfrag en av Sveriges 
största aktörer inom bilskrotning.

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 det 
omhändertas enligt gällande lagstiftning och återvinns med minsta 

möjliga miljöpåverkan.
Hitta er närmaste anläggning på www.skrotfrag.se

Skrotfrag AB Box 11, 424 21 Angered, Sweden · Tel: +46 (0)31 332 39 90
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Försäljning och service
SE: +46 (0)35 10 95 15
NO: +47 918 12 331www.olanders.nu

•  ATEX Certifierad (explosionssäker)

•  Specialdesignat 20mm borr för  
plast och ståltankar

•  Bevisat pålitlig* över 28 miljoner  
tömda tankar utan olyckor.

•  Kraftfull dränering (20l/minuten)

• Luftdriven

•  Tillgänglig på svängarm  
eller mobilenhet

• Höj/sänkbart stativ

•  3st inbyggda filter som  
renar dränerat bränsle

AKTUELLT FRÅN ANDERS SVERKMAN
Branschansvarig ELV

Stena Recycling

Svensk bilåtervinning ett gott 
exempel på cirkulär ekonomi 
Sverige ligger i framkant när det 

gäller bilåtervinning, men det borde 
återvinnas fler bilar och det behöver 

säkerställas att det sker på ett miljöriktigt 
sätt. 

I Sverige har vi byggt upp ett långsiktigt 
samarbete mellan Bilbranschen och oss 
som verkar i Bilåtervinningsbranschen. 
Viktiga parter i det här samarbetet är Bil
producenterna, BIL Sweden, Sveriges 
Bilåtervinnares Riksförbund, BilRetur och 
Stena Recycling. Tillsammans utvecklar vi 
processer som gör det möjligt att uppnå 
högt ställda krav på återvinning av bilar. 
Sedan Stena Nordic Recycling Center eta
blerades i Halmstad kan vi påvisa att det 
finns en återvinningsteknik som gör det 
möjligt att återvinna bilar till 95 procent 
av deras vikt. Därmed kan vi uppnå de 
högt ställda krav som finns inom EU idag 
och vi rustar oss för framtidens utma
ningar.

Då skulle man ju kunna tro att allt är frid 
och fröjd inom Svensk bilåtervinning, 
men det skulle behöva komma in betyd
ligt fler bilar för återvinning än det fak
tiskt gör. Under 2016 avregistrerades ca 
187000 bilar i Sverige för att återvinnas, 
dvs ungefär lika många som det har varit 
de senaste fem åren. Det borde vara fler 
bilar som lämnas in för återvinning och 

det behövs ett antal åtgärder för att det ska 
bli så. Naturvårdsverket redovisade för ett 
och ett halvt år sedan en rapport om 
finansiering av insamling av övergivna 
bilar mm till Miljödepartementet. Det här 
var en uppföljning av ett tidigare uppdrag 
som presenterades 2011. Trots att det 
finns ett stort behov av att genomföra 
åtgärder så sker inte nödvändiga föränd
ringar i regelverk och tillsyn i den takt 
som skulle behövas.  

Nu är det hög tid att regelverket anpassas 
med tydliga spelregler så det finns förut
sättningar att bedriva en seriös och miljö
riktig återvinning i såväl bildemontering 
som i fragmentering som i övriga återvin
ningsprocesser. Med enkla medel skulle 
betydligt fler bilar kunna komma in för 
återvinning och med en bättre och mer 
enhetlig tillsyn skulle det finnas förutsätt
ningar för konkurrens på lika villkor. Det 

måste löna sig att satsa på seriös bilåter
vinning som ger en stor miljönytta.  

Att återvinna 95 procent av bilarnas vikt 
är ett viktigt inslag i utvecklingen mot en 
cirkulär ekonomi.  Medlemmarna i Bilre
tur säkerställer att så mycket som möjligt 
av reservdelar kan återanvändas och att 
bilarna saneras och tas om hand på ett 
miljöriktigt sätt. På Stena Nordic Recyc
ling Center visar vi i Stena Recycling att 
det går att skapa både effektiva och miljö
vänliga processer, som definitivt ligger i 
framkant av utvecklingen även i ett inter
nationellt perspektiv. Det här innebär att 
vi går alltmer mot en cirkulär ekonomi 
där Svensk bilåtervinning utgör ett mycket 
gott exempel. Närmare 200000 bilar åter
vinns årligen på den svenska marknaden 
och 95 procent av vikten från dessa fordon 
kan återanvändas och återvinnas. 

Det borde, som sagt, vara fler bilar som 
kommer in för återvinning och ju fler 
bilar som lämnas in för återvinning till 
seriösa bildemonterare i Bilreturs nätverk 
desto bättre är det för miljön.

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

Anders Sverkman
Branschansvarig ELV i Stena Recycling

Vi visar att det går  
att skapa både  
effektiva och miljö-
vänliga processer,  
som definitivt  
ligger i framkant.

0707-48 2575
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Viktiga remisser  
för branschen 
Fortfarande finns inget nytt att rap

portera, gällande Naturvårdsverkets 
rapport till regeringen (som var klar 

i november 2015), om hur kommun och 
stat skulle kunna få ersättning för sina 
kostnader att hantera övergivna bilar. 
SBR, Stena och BIL Sweden fortsätter 
dock oförtrutet att bevaka frågan genom 
att uppvakta olika instanser. Vi fortsätter 
hoppas att Miljö och energideparte
mentet inom en snar framtid kommer att 
skicka ut sitt förslag på remiss.

 Den tillsynsutredning som inleddes förra 
året går mot sitt slut, och 28 juni kommer 
utredningen att lägga fram sitt förslag. 
Exakt vad som kommer att presenteras 

kan jag inte att gå in på, men jag hoppas 
och tror att om utredningens förslag går 
vidare till förtydliganden och lagänd
ringar, så kan det bli en mer likartad och 
rättvis tillsyn än vad som är fallet idag.

 Flera andra intressanta remisser är på 
gång, som berör återvinning. Till exempel 
pågår en remiss av utredningen ”Från vär

dekedja till värdecykel”, om hur Sverige 
ska bli ett mer cirkulärt samhälle. Tyvärr 
har man i utredningen inte lagt stor vikt 
vid att få bättre återanvändning av begag
nade delar, då man anser att detta funge
rar tillräckligt bra. En annan högaktuell 
remiss handlar om förbättrad avfallsstatis
tik, där troligen bildemonteraren redan 
kommit en god bit på vägen, tack vare 
materialrapporteringssystemet till produ
centerna.

 Hoppas att ni alla får en riktigt skön som
mar!

Anna Henstedt 
Miljöansvarig, BILSweden

AKTUELLT FRÅN

ANNA HENSTEDT  
Miljöansvarig • BIL Sweden

En annan hög- 
aktuell remiss  
handlar om  
förbättrad  
avfallsstatistik.

42    ›|nbå  NORDISK BILÅTERVINNING 2 · 2017



Nytt från Danmark

JBØRGE MADSEN
Direktør, Dansk Autogenbrug

Autogenbrugere  
vender sig imod leasingfinte
Som det formentlig er vore nord
iske kolleger bekendt, er det sådan 
i Danmark, at forbrugerne betaler 
op til tre gange for én bil på grund 
af de høje danske afgifter.

Men efter leasingselskaberne for 
få år siden fik mulighed for at 
betale forholdsmæssig afgift i 

den periode, bilerne var indregistreret 
som leasingbiler, er der opstået en række 

lige lovlig kreative forretningsmodeller, 
der nu har påkaldt sig politisk opmærk
somhed.

Leasingselskaberne kan nemlig købe 
biler hos importørerne med enorme rabat
ter og dermed slippe billigt i afgift. Når 
bilerne har været korttidsudlejet, bliver de 
solgt videre og skal afgiftsberigtiges igen. , 
og selskaberne har ret til at få beregnet 
værdien af bilen igen. I og med at værdien 
er faldet så lidt – set i forhold til markeds

prisen – får selskaberne i realiteten den 
erlagte afgift retur. Herudover kan de sælge 
bilerne videre med gevaldig fortjeneste. 
Mange af bilerne eksporteres tilmed ud af 
Danmark.

Den trafik vender et samlet dansk efter
marked sig imod, herunder ikke mindst 
autogenbrugerne. Den omsiggribende lea
singtrafik er nemlig med til at undermine
re hele reparationsmarkedet og dermed 
også autogenbrugernes marked.

Autogenbrug på museum
Designmuseum Danmark i 
København indbød i maj til en 
weekend om bæredygtighed 
og genbrug i museets gårdhave. 
Der var skam også en stand om 
autogenbrug.

Design X Change – sådan lød 
titlen, da det danske designmu
seum i København i weekend’en 

den 20. og 21. maj havde indbudt virk
somheder, foreninger og hvem, der 
ellers nærer interesse derfor, til at vise 
eksempler på bæredygtighed – lige fra 
reparationer over økologisk mad til mil
jørigtig produktion. Indbudt var også de 
studerende fra Aalborg Universitet, der 
på baggrund af et samarbejde med 

blandt andre Dansk Autogenbrug har 
udgivet en 30 sider lang rapport om per
spektiverne i at udvikle genbrugssek
toren i autobranchen.

Med plakater og flyers argumenterede de 
studerende for, at dansk lovgivning er med 
til at hindre, at der anvendes flere gen
brugsdele ved reparation af biler.

»Folk reagerer med forargelse. De kan 
ikke forstå, at biler, der nemt kunne 
repareres, skal skrottes og mange mate
rialer genindvindes,« berettede stude
rende Daniella Christea og Andreas 
Wang, der begge studerer bæredygtig 
udvikling under Center for Design, 
Innovation og Bæredygtighed under 
Aalborg Universitet.

De studerende var blevet indbudt, for
di de er blandt de få, der beskæftiger sig 
med genbrug og bæredygtighed på aka
demisk plan.

Dansk Autogenbrug havde bidraget med 
den skadede dør, et antal bøtter med 
affaldsfragmenter fra skrottede biler og en 
bil sammenpresset til en kube.

»Vi er utrolig glade for at blive ekspo
neret over for et publikum, vi formentlig 
ikke ellers ville nå ud til. Det er utrolig 
vigtigt at påpege det spild af energi og 
ressourcer, som det indebærer at skrotte 
biler, der burde være reparereret,« 
understreger direktør i Dansk Autogen
brug, Børge Madsen.

Direktør i Dansk Autogenbrug, Børge Madsen, flankeret af de studerende fra Aalborg Universitet.  
Fra venstre: Andreas Wang, Daniella Christea, Anja Grubic og Aleksander Weis Klinke.
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JAN MOLBERG
Generalsekretær NBF

Ledare NORGE

JAN MOLBERG
Generalsekretær NBF
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NBF landsmøtet 2017 
i Vågan kommune
Årets landsmøte ble avholdt i 

Svolvær 21. og 22. april. Det 
deltok representanter fra 25 med

lemsbedrifter. I alt 60 personer deltok på 
landsmøtet. Det var representanter fra fire 
utstillere. Det deltok ingen fra Sverige 
eller Danmark.

Varaordføreren i Vågan kommune 
(Svolvær) Frank Johnsen og styreleder  
Tor Alm åpnet landsmøtet og ønsket 
 velkommen.

Følgende temaer på kursdelen før selve 
generalforsamlingen: 

Orientering om aktuelle saker  
i NBF ved generalsekretær.  
Følgende temaer ble belyst. 
• Statsbudsjettet for 2017 og planlagt 

innsamling av nye fraksjoner. Saken tar 
mye lengre tid enn ventet. Ingen 
avklaring så langt.

• Håndtering av elbil batterier. Autoretur 
har nå fått en avklaring på henting av 
Think batterier. (informasjon om dette 
er sendt alle medlemmer). Ellers gjelder 
de instruksjoner som sekretariatet har 
sendt ut tidligere. Batteriretur har plikt 
til å betale for innsending av skadde 
elbil batterier.

• If avtalen. Her er det registrert stor 
tilfredshet blant de som har avtale med 
If. NBF har løpende kontakt med If i 
forhold til saker/problemer som 
kommer opp.

• BÅ (tidsskriftet Nordisk Bilåter
vinning). Dette er nå hoved infor
masjonskilden fra NBF. NBF har seks 
sider i hvert nummer, tre med annonser 
og tre med redaksjonelt stoff. Her må 
medlemmene følge med.

•  Landsmøtet vedtok nye kvalitets
kriterier. Disse får virkning  
fra 1. mai 2017.

•  Følgende ble vedtatt: 
• Delenes kvalitet beskrives med bilde og 

kommentarer. Alle andre 
kvalitetsinndelinger termineres. De 
deler som ligger på lager kan beholde 
tidligere kvalitetsbenevnelser. Alle nye 

deler som legges på lager og inn i 
databaser skal klassifiseres etter ny 
metode.

Innføring av tilskudd til kassering  
av nye kategorier kasserte kjøretøy. 
Status i saken til nå.

Miljødirektoratet (MD) foreslår0 i et 
brev til Miljøverndepartementet en prak
tisk gjennomføring av Stortingets vedtak 
om innføring av tilskudd til kassering av 
kjøretøy som i dag ikke omfattes av det 
etablerte vrakpantsystemet for kjøretøy. 
Vedtaket omfatter lette motorsykler, tunge 
motorsykler, mopeder, lastebiler/bobiler 
utenfor dagens vrakpantordning og cam
pingvogner. 

MD anbefaler å utbetale tilskuddet 
gjennom den etablerte ordningen for 
utbetaling av vrakpant, som driftes av 
Skatteetaten. Tilskuddet bør utbetales  
til biloppsamlingsplassene, og skal dekke 
hele eller deler av anleggets kostnader for 
håndtering av de aktuelle kjøretøyene og 
utbetaling av en andel til kjøretøyeier.

Tilskuddet vil da sikre at kjøretøyeier 
slipper å betale et betydelig beløp for å 
levere kjøretøyet sitt, og vil i tillegg gi 
eieren insentiv til å levere inn kjøretøyet 
til et behandlingsanlegg. 

MD foreslår at de i regelverk fastsetter  
et minimumsbeløp som skal utbetales  
til eier av kjøretøyet. MD foreslår at de 

utarbeider et regelverk for selve tilskudds
ordningen, og vurderer om kravene til 
behandling av kasserte kjøretøy må til
passes de nye kjøretøy gruppene som skal 
behandles. Videre må MD vurdere hvor 
stor del av tilskudds beløpet som skal gå til 
kjøretøyeier. Miljødirektoratet må også 
inngå et samarbeid med Skatteetaten om 
rutiner for utbetaling og kontroll. MD ber 
 Klimaog miljødepartementet om å vur
dere forslagene, og gi føringer for videre 
arbeid.

Miljødirektoratet presiserer at dette skal 
være en tilskuddsordning som ikke skal 
motsvares av en tilsvarende vrakpant
avgift. MD presiserer at det på lengre sikt 
bør vurderes om virkeområdet for dagens 
vrakpantavgift skal utvides slik at flere 
typer kjøretøy omfattes av avgiften.

Denne siste formuleringen er meget  
interessant. Her foreslår man at ordningen 
med vrakpant bør utredes.

NBF venter i stor spenning på Miljø
departementets avgjørelse. Det forventes 
en avgjørelse før sommeren. NBF vil da 
når alle økonomiske rammer er klare gå ut 
til våre medlemsbedrifter å forespørre 
hvem som vil delta i ordningen. Det er 
verdt å merke seg at dette er ikke en 
innsamling som skjer i regi av Auto  
retursystemet. 

Foto: W
ikicom

m
ons
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Avfall er en ressurs som kan utnyttes som råmateriale 
til nye produkter, noe som gir lavere råvareforbruk og 
reduserte utslipp av drivhusgasser. Problemet er bare at 
betydelige mengder av dagens avfall inneholder kjemi
kalier som er giftige for mennesker og miljø. 

Er gjenvinning den beste måten å 
behandle også dette avfallet på, 
eller risikerer vi å resirkulere risiko 

fra miljøgifter i nye produkter?  Et forsk
ningsprosjekt ledet av NGI, Norges Geo
tekniske Institutt, har nylig undersøkt hva 
avfallsbehandlingsmetoder som resirkule
ring, forbrenning og deponering gjør med 
miljøgifter i avfall. 

Forbrenning fjerner miljøgifter
En hovedkonklusjon er at forbrenning med 
rensing er en effektiv måte å fjerne miljøgif
ter som bisfenolA, tungmetaller, antimon, 
PCB og bromerte flammehemmere fra 
avfallsstrømmen. Dette skyldes i hovedsak 
god infrastruktur med moderne forbren
ningsanlegg, i tillegg til streng regulering 
av utslipp fra forbrenning og deponering av 
aske i Norge. Gjenvinning gir noe høyere 
utslipp enn forbrenning, mens deponering 

av avfall gir høyest utslipp av miljøgifter. 

Nyttig, mener Bellona
– Dette er svært interessante og nyttige 
analyser, men jeg ser dem gjerne koblet 
opp mot det som skjer med matavfall, sa 
seniorrådgiver Olaf Brastad i Bellona da 
funnene fra forskningsprosjektet ble lagt 
frem i Oslo denne uken.

Mot en sirkulær økonomi
I EUsammenheng er det fokus på omleg
ging til en sirkulær økonomi, med krets
løpstenkning og gjenbruk av ressurser. 
Nye regelverk i EU og Norge vil derfor leg
ge vekt på bedre utnyttelse av avfall, noe 
som innebærer mer gjenvinning og min
dre forbrenning. Dette gjelder også avfall 
som kan ha et høyt innhold av farlige stof

Gamle miljøgifter i nye produkterGamle miljøgifter i nye produkter
Utfordring ved avfallsgjenvinning

Utfordring ved avfallsgjenvinning
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fer, slik som kasserte kjøretøyer og elek
trisk og elektronisk avfall (EEavfall). 

Bedre kartlegging og sortering
Utslipp av miljøgifter fra denne verdikje
den har til nå ikke vært en sentral del av 
diskusjonen. For å unngå uønskede utslipp 
ved gjenvinning, anbefaler WASTEFFECT 
en mer detaljert kartlegging og sortering 
av avfallsstrømmen enn i dag. 

– Vi er opptatt av at hensynet til miljøgif
ter kommer inn i diskusjonene om hva 
samfunnet bør gjør med ulike typer avfall. 
Og vi  anbefaler at problematisk avfall som 
inneholder miljøgifter, i større grad bør 
sorteres ut og gå til forbrenning, mens van
lig avfall kan gå til materialgjenvinning. 
Dette vil også være økonomisk gunstig, 
fordi »ren« plast uten miljøgifter kan selges 

til en bedre pris, sier Dr Hans Peter Arp, 
senioringeniør ved NGI og prosjektleder 
for WASTEEFFECT.

Hvordan unnta farlig avfall?
Det er mange utfordringer knyttet til hvor
dan man i praksis kan sortere ut avfall med 
miljøgifter. Derfor inviterte NGI til en 

workshop tirsdag 26. januar i forbindelse 
med avslutningen av WASTEEFFECT. 
Deltakere var forskere, representanter for 
myndighetene og en rekke ulike aktører i 
avfallsbransjen.  

Det ble livlige diskusjoner om hva man i 
praksis kan gjøre for å unnta avfall med 
høye konsentrasjoner av miljøgifter fra 

Gamle miljøgifter i nye produkterGamle miljøgifter i nye produkter
Utfordring ved avfallsgjenvinning

Bilvrak og  
metallavfall  
klar for gjenvinning,  
men hva  
finnes av  
miljøgifter her?   
Foto: NGI
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Utfordring ved avfallsgjenvinning

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

generelle krav om gjenvinning. Dette gjelder i første rekke visse 
typer plastavfall, enkelte fraksjoner fra kasserte kjøretøy samt 
EEavfall. Formålet vil være å unngå å resirkulere avfall som stam
mer fra epoker da det ble benyttet farlige stoffer i produkter. Der
med kan miljøgifter bli fjernet fra kretsløpet. 

Hans Peter Arp, NGI, ønsker seg et tettere faglig samarbeid 
mellom avfallsbransjen, plastgjenvinningsindustrien, myndig  
heter og forskningsinstitusjoner: 

– Slik kan vi utvikle en bedre strategi for å minimere risikoen 
for at gamle miljøgifter dukker opp i resirkulerte produkter. 

WASTEFFECT er et treårig forskningsprosjekt finansiert av Nor
ges Forskningsråd. Prosjektet ledes av Norges Geotekniske Insti
tutt (NGI) i samarbeid med Norges miljø og biovitenskapelige 
universitet (NMBU), Norsk institutt for luftforskning (NILU), 
Umeå universitet i Sverige og University of Toronto i Canada. Flere 
avfallshåndteringsanlegg i Norge har blitt inngående kartlagt i stu
dien; tre deponier, to anlegg for energigjenvinning og syv anlegg 
for behandling av kjøretøyer og elektrisk/elektronisk avfall. 

Dag Inge Danielsen og Jan Molberg
For mer informasjon:    
Hans Peter Arp  tlf 950 20 667   •  hans.peter.arp@ngi.no

Besøk nettsiden for prosjektet på  
www.ngi.no/WASTEFFECT

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.
 

»
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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, 
Stena Recycling AB, Galloo Belgia , H.J.Hansen Genvindingsindustri A/S , Plastics Industry Association 
The Plastics Industry Trade Association , Miljørapport 2016  og  Miljøregnskap for 2016

Bilen din blir til nye 
morsomme ting

Lekestuen kan være den gamle bilen din.

Kravet fra myndighetene er at 85 % av materialene i bilen din skal gjenvinnes. 
Hele 85,2% av materialene i din kasserte bil ble gjenvunnet i 2016. Hvordan klarte vi 
det? Hemmeligheten ligger i de små detaljene og ny teknologi.  Biler inneholder bl.a 
store mengder, og mange typer plast. På grunn av nye gjenvinningsteknikker, kunne 
vi i fjor gjenvinne mer plast enn før. Og bruke det til nye produkter,  som for eksempel 
lekehus og hagemøbler. Totalt ble 97,7% av bilen din gjenvunnet  i 2016.  Slik sparer vi 
miljøet for store mengder CO2-utslipp. Alle vinner på gjenvinning.
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Spring Meeting in Helsinki  
with MEP, EC and Ministry

EGARA’s spring Meeting was held 
in Helsinki this year. The mor
ning conference counted three 

impressive, interesting speakers: 
Artemis HatziHull (EC, DG Environ
ment), AnnaMaija Pajukallio (Senior 
Environmental Adviser, Head of Unit, 
Ministry of the Environment Finland) 
and Sirpa Pietikäinen (Member of the 
European Parliament, former Minister 
of Environment and Member of Finnish 
Parliament).

Artemis updated us about the efforts to 
get better data and more insight in the 
actual situations in member states. The 
Directive is implemented and in some 
cases infringement procedures were 
necessary to get the transposals done. 
The goals were (and still are): no abana
doned vehicles, more legal ATF’s, more 
treated ELV’s, less hazardous substances, 
new techniques and technologies. We 
still have 4 million ELV’s that are outside 
the reports, so it can be better. Points the 
EC focusses on: Environment, unfair 
competition, guidelines for export, 
reporting and vehicle registration sys
tems. These items still cause challenges 
for the EC and they can use our help and 
insights.

AnnaMaija spoke about circular eco

nomy and POP’s. Finland wants to be a 
fore runner in circular economy. As 
vehicle dismantling and spare parts sales 
in itself are circular, this can give great 
advantage. Finland is implementing the 
legal framework and EPR and has now 
200 permanent take back sites, which 
means it’s not only dismantlers handing 
out COD’s. Also temporary deregistra
tion causes many missing vehicles. The
se seem a bigger problem than POP’s of 
which it’s still not sure what the amount 
is and where they have been used.

Sirpa started her speech stating our 
business is circular and sustainable and 
we are doing a great job we should be 
proud of. In the future many things will 
change, but if we adapt, there’s stil a 
place for us. She imaged the future in 
which the live standards have gone up, 
with more goods, more diversity and 
shorter life span of products. We need 
more resources than our planet can deli
ver, so we need to be circular, it’s not a 
choice. Also the business models will 
change from posession to accesability, 
service and performance. We need to 
ralize what it means to shift to perfor
mance instead of ownership. Logistics 
will be more important than it already 
is. Sirpa underlined that ELV’s need to 

go to ATF’s for the highest possible 
reuse and recycling instead of just 
shredding! If necessary, funding and 
tracking systems help to get all ELV’s in 
the EPR systems. Leaving the cycle must 
be prevented. We should join our forces 
to become circular within 30 years. If we 
have remarks and questions, she will 
treat them in the European Parliament.

It was e very fruitfull morning. For the 
Finnish it became very clear what the 
goals and vision of the EC and EP are. 
The Finnish policy has circular economy 
high on the agenda, so possibilities can 
be worked out. For EGARA the EP is a 
new way to represent the interests of our 
industry and we will for sure use this 
opportunity.

The Spring Meeting itself went as we 
are used to. All members were present. 
The board discharged the executive 
committee for the finances and actions. 
The vacancy in the excom was filled in 
with Michael Abraham from SBR so the 
organisation is complete again. Some 
issues were discussed, like End of Waste, 
POP’s and VAT. SALry did a great job 
hosting the annual EGARA meeting.

Next Spring Meeting will be held in 
Estonia (May 25th), the Fall Meeting 
will be in November in Brussels again.

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.

INSIDE EGARA
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projekt
STOMRETUR

GÖR SKROTBILEN LÖNSAM

Angivna priser är exempel som 
styrs av bilmodell och efterfrågan.
OBS! Ny inköpslista varje månad.

ANMÄL ER PÅ WWW.STOMRETUR.SE
KOSTNADSFRITT & UTAN BINDNING

589 kr
STYRVÄXEL

293 kr
AC KOMPRESSOR

189 kr
SERVOPUMP

1200 kr
KATALYSATOR

199 kr
BROMSOK

205 kr
BROMSOK

195 kr
EGR VENTIL

172 kr
GENERATOR

167 kr
STARTMOTOR



›  Postt idning  B

www.laga.se

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.

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


