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AllbildelAr i Huddinge Ab
är den första bildemonteraren i Stockholm
att erbjuda direct bildelsgaranti på
begagnade bildelar.

och vi tar ansvar genom hela köpet.
För fullständiga garantivillkor se
www.allbildelar.se.
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Tidningen trycks på Svanenmärkt
papper.
Tidningen NBÅ Nordisk bilåtervinning
utkommer med fyra nummer per år.
Upplagan är ca 3 500 ex per utgåva.
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Nästa nummer
Nästa nummer, 5/2012, av Nordisk Bilåtervinning kommer den 17 december. Sista materialdag för annonser är den 2 5 november.
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Ny serviceavgift

Utveckla verksamheten

Citera oss gärna men glöm inte
att ange källan.

Sveriges Bilskrotares Riksförbund
är medlem i:
› Automotive Recyclers Association
› EGARA – European Group of Automotive Recycling Associations

Succé för halvårsmötet

BilRetur

Tryck
Norrköpings Tryckeri AB

de 9001 & 14001

Från svensk horisont

14 ANA Trollhättan blickar framåt

Copyright SBR © 2008

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

Köp era bildelar hos oss
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Produktion
Norrköpings Tryckeri AB
Lindövägen 65
se-602 28 Norrköping
telefon 011 23 10 60
fax 011 23 10 67

garantin gäller för mekaniska delar som
exempelvis motorer, växellådor och
elektronikkomponenter och det innebär en stor trygghet
för dig som köpare.
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Ansvarig utgivare
Michael Abraham, SBR
telefon: 070-633 26 91
michael.abraham@sbrservice.se
info@sbrservice.se

Prenumeration
Enklast prenumererar du på NBÅ
genom att faxa eller mejla in en
beställning med dina uppgifter.
Det går även bra att ringa.
Priset är 260 SEK per år inklusive
moms.
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Ledare

Att göra rätt sak
i turbulenta tider

N

är vi ser oss omkring och betraktar
vad som händer, kan man ibland
förundras över hur saker och ting
förändras. Uttrycket ”polletten har trillat
ner” är vid dessa tillfällen mycket talande.
Vi har under en längre tid haft projekt
tillsammans med Chalmers och KTH, som
har gett oss en god inblick i vad framtiden
kan ge vår bransch (se tidigare nummer av
Nordisk Bilåtervinning).

Under hösten har vi varit på studiebesök i Holland, där ARN har en fabrik som
går under arbetsnamnet PST ARN Recycling, Turning waste into raw materials. De
använder en post-shredder technology
som är utvecklad från VW-Sicon systemet.
Systemet bygger på att man tar hand
om det som idag går under namnet fluff,
mycket intressant och lärorikt. Vi kommer
allt närmare 2015 med lagkravet om att
bilen ska återvinnas till 95 procent och
som vi tidigare nämnt är återanvändningen av en förädlad begagnad reservdel
den högsta graden av återvinning. Därefter kommer själva återvinningen av råvaror, för att sedan slutligen stanna vid avfall/
deponi, vilket uppstår när fantasin tagit

Michael Abraham
FÖRBUNDSDIREKTÖR

Nordens största leverantör av begagnade bildelar
Nordens största leverantör av begagnade bildelar
Återanvändningen av en förädlad
begagnad reservdel är den högsta
graden av återvinning.

slut. Vi måste med andra ord ha så mycket
fantasi att avfall/deponi blir en så liten del
som möjligt.
Det är därför mycket givande att få möjlighet att se och lära av omgivningen för att
så många pusselbitar som möjligt ska hamna på rätt plats. Att skapa förutsättningar
för att bildemonteringen kan utvecklas och
bli lönsam även i framtiden är en mycket
viktig uppgift.
Jobbet med att utvinna värdefulla råvaror ur demonteringsbilen (skrotbilen), ger
både arbetstillfällen och positiv miljöpåverkan. Det man tidigare kallade avfall,
kan idag och för morgondagen vara en
resurstillgång som ger ersättning istället
för utgift.
Förbundet har också haft ett positivt
möte med de olika grupperingar som etablerat sig i branschen. Med på mötet var
representatnter från Laga, MärkesDemo,

347.314
345.392
bildelar
bildelar

Recopart, Yallotrade och BilRetur. Diskussionerna var givande och handlade bland
annat om branschen och branschens
utveckling. Alla är välkomna att komma
med konstruktiva synpunkter på hur vi
kan fortsätta arbeta för en god utveckling
av vår bransch. Lämna gärna skriftliga
förslag till ansvariga för respektive grupp.
Det går också bra att lämna in motioner
till våra halv- och helårsmöten.
Vi har nu fått klart att vi kan fortsätta
samarbetet med Chalmers. Syftet är att vi
ska kunna överföra vissa delar i projekten
direkt i produktion. Det kommer att bli en
mycket intressant tid framöver och ni
kommer att kunna följa det i Nordisk Bilåtervinning under kommande nummer
och år.

pålager
lager idag!
på

Telefonförsäljning öppen måndag-torsdag 7-20, fredag 7-17

Telefonförsäljning öppen måndag-fredag 7-18

Hur många fler skäl behöver du för att gå med i SBR?
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Kranvägen 7
776 33 Hedemora
Kranvägen
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hedemora@atracco.se
776
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Telefon:
0225-59
Fax: 0225-59
5555
4940
Fax: 0225-59 55 49
Öppet i butiken:
Öppet
Mån i- butiken:
Fre: 7:00 - 17:00
Mån
- Fre:
7:00
- 17:45
Lör:
10:00
- 13:00

mmittelton@gmail.com eller mittelton@unitedlawyers.nu.
Tillsammans med vår traditionella verksamhet ger ett medlemskap i ditt branschförbund många fördelar.
Som medlem får du bland annat lagbevakning som är företagsspecifik.
Intresserad av medlemskap i SBR,
Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund?
Mer information på vår hemsida www.sbrservice.se.
Ring 08-701 63 70
eller maila till
info@sbrservice.se,
så besvarar vi frågorna.
Å
SV

Låga fraktkostnader: Kontakta Leo Lundström, 0706447213 eller leo.lundstrom@dbschenker.com
Lägre försäkringskostnader: Kontakta Stefan Ehn, 026614100 eller stefan.ehn@direct.se.
Låga certifieringskostnader: Kontakta Jonas Danielson,
031-335 01 80 eller jonas.danielson@askengren.se.
Låga utbildningskostnader: Kontakta Gunnar Månsson,
0155-2 29 62, eller gunnar.mansson@traning-partner.se.
Låga inköpskostnader av däck: Kontakta Tommy Johannesson, 046-23 80 20, eller info@fighter.se
Låga inköpskostnader av Diesel:
Kontakta Ann Maurin, 08 - 506 803 29 eller
ann.maurin@okq8.se.
Juridisk hjälp: Kontakta Michael Mittelton,

Hedemora
Hedemora
Telefon: 0225-59 55 40
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halvårsmötet i trollhättan

halvårsmötet i trollhättan

SUCCÉ

Staffan Ström och Lennart Lööw, PC-Support.

Anders Löfgren, Lagas VD.

för halvårsmötet i

Saabstaden
Viktig branschinformation, spännande studiebesök, intressanta och
humoristiska föreläsningar samt väldigt god mat. SBR:s halvårsmöte i
Trollhättan, där allt från penningtvätt till ostronöppning stod på dagordningen, var ett av de bästa någonsin enligt medlemmarna själva.

Ordning och reda är ledorden. Training
Partner presenterade också sitt förslag till
en affärs- och kompetensportal, så kallad
e-learning (se särskild artikel).

M

Representanter för Laga, Mätorit, Bildelsbasen och Berg&Ström hade alla fått
20 minuter till sitt förfogande för att
berätta om sitt arbete och de nyheter som
är på gång.
Lagas VD Anders Löfgren berättade att
Laga kommer att erbjuda även icke-medlemmar i Laga en möjlighet att sälja stommar till Genarp. I dag råder brist på stommar och nyligen beställde Bosch 37 000
stommar.
– Vi hade 2 000 stommar i lager, berättar
Anders Löfgren.
Alla som deltar i projektet kommer att
kunna se vilka stommar som efterfrågas.
Ett nytt system, där Laga kan gå in och
köpa stommar direkt från lager kommer
också att införas.
Demonteringen har alltid valet att sälja
begagnade delar eller stommar.
– Man får mer betalt för en begagnad del
än för stommarna, säger Anders Löfgren.

ellan två och fem procent av
världens BNP handlar om penningtvätt. Det berättade Karl
Velander från Länsstyrelsens rättsenhet i
Västra Götaland för förbundets medlemmar. Pengar från narkotikabrott, trafficking, människosmuggling och skattebrott tvättas vita.
Riksdagen införde en ny lag 2009 för att
förhindra penningtvätt och finansiering av
terrorism. Nu vill regeringen skärpa lagen.
Ett utredningsförslag innebär att en helt ny
lag stiftas, lagen om penningtvättbrott.
Den nya lagen får då en egen del i brottsbalken (2012:12) och gör det enklare för
polis och åklagare att bevisa att pengarna
kommer från kriminell verksamhet.
SBR välkomnar en hårdare lagstiftning. I
dag konkurrerar förbundets seriösa medlemmar med svartskrotar som inte inves6
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Pengar från knarkbrott och trafficking
tvättas vita
terat en krona i miljövänlig utrustning och
därför kan hålla lägre priser.
Training Partner informerade om sin
utbildning för affärsutveckling, som bygger på fem olika delar:
• Sortera
• Organisera
• Rengöra
• Standardisera
• Underhålla och utveckla

Thomas Thomasson och Mårten
Adolfsson.

Mattias Hägg och Carina Hagström.
Men det är en enorm brist på stommar och
därför kan man sälja stora kvantiteter. Och
det är pengar som man vet att man får in.
Lagas medlemmar har också möjlighet
att ta ur kablagen ur bilarna och sedan
skicka dem till en granulatfabrik.
– Det är bra business, säger Anders Löfgren.
Staffan Ström från Berg&Ström berättade om den stora nyheten i Fenix 5, den
gemensamma databasen Orion, som är
öppen för flera än bara Fenix-användarna.
Här sker alla förändringar i realtid. En del
som säljs försvinner direkt från databasen
och dagens problem med dubbelförsäljning är borta. Synken har förfinats och

Michael Abraham, VD SBR.

Bosch beställde 37 000 stommar och vi
hade 2 000 i lager. Det är en enorm brist
på stommar.
Fenix och Mätorit kommer att kunna
synka med varandra. En ny bildhantering
ger bättre bilder. Det nya systemet drar
igång i november.
Peter Werner, som är ordförande i
svenska användargruppen för Mätorit,
och Stefan Gartz informerade om den nya
prisändringsmodulen, där man kan gå in
och ändra priset på flera delar samtidigt.
Och även avregistrera flera bilar samtidigt.

Bildelsbasen har lagt till nya funktioner i
sitt system Dagmar för att förenkla telefonorder. Säljaren slipper att skriva in kundens alla uppgifter, det räcker att slå in personnumret så kommer allt upp automatiskt. Därefter får kunden en sms-länk och
kommer direkt till DIBS för betalning.
– Så enkelt kan det vara att skapa en telefonorder, berättade Roland Jonsson från
Bildelsbasen.
Agneta Trägårdh
nordisk bilåtervinning 4 · 2012
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Ny serviceavgift och
intressemedlemskap
Ny serviceavgift och ett nytt intressemedlemskap i SBR. Det var några
av de saker som klubbades igenom
på halvårsmötet.

P

å halvårsmötet informerade SBR:s
VD Michael Abraham och ordförande Alf Persson om förbundets
arbete. Flera olika branschprojekt, till
exempel Chalmersprojektet och reparationer av plastdelar, syftar till att uppnå 95
procents återvinning till 2015. Samtidigt
kan projekten leda till ökad lönsamhet för
förbundets medlemmar.
Michael Abraham informerade också
om hur SBR samarbetar med polisen och
andra myndigheter för att få bort oseriösa
aktörer inom demonteringsbranschen.
SBR arbetar för en fortsatt utveckling av
certifieringen. På senaste årsmötet togs ett
enhälligt beslut att alla medlemmar i SBR
måste vara certifierade. Snart rinner tiden
ut för de företag som ännu inte skaffat en
certifiering.
En motion från Bosse Drotz ligger till
grund för att det vid det senaste årsmötet
bildades en arbetsgrupp som fick i uppdrag att titta på om serviceavgiften ska
höjas för de större medlemsföretagen.
Bosse Drotz har reagerat på att det endast
skiljer 1 800 kronor i medlemsavgift mellan ett företag med sju anställda och ett
8 ›|nbå
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företag med 80 anställda.
Avgiften har diskuterats tidigare. Det
finns de medlemmar som menar att förbundet ska drivas endast med serviceavgiften och andra som tycker att avgiften
ska hållas nere med hjälp av andra intäkter.
Medlemmarna beslutade att lägga till
ytterligare en nivå i serviceavgiften för
företag med mer än 16 anställda.
Så här kommer serviceavgiften att se ut:
1-3 sysselsatta		
6 400 kr
4-6 sysselsatta		
8 100 kr
7-10 sysselsatta		
10 200 kr
11-15 sysselsatta
12 500 kr
16 eller flera sysselsatta 15 600 kr
Medlemmarna beslutade också att ett så
kallat intressemedlemskap ska införas. Ett
sådant system har flera andra förbund, till
exempel Svenska Järn. Det innebär att de
samarbetspartners och leverantörer som
vill visa upp sin verksamhet och komma i
kontakt med SBR:s medlemmar ska få
chansen att göra det på minimässor som
kommer att anordnas vid varje halv- och
helårsmöte. Där får de också 20 minuters
taltid.
– Det är ett sätt att bredda förbundet och
låta flera komma till tals, förklarade
Michael Abraham.
Samtidigt ger det intäkter till förbundet.
Ett intressemedlemskap kommer att kosta
10 000 kronor per år. För den som vill stäl-

SBR samarbetar
med polisen för att
få bort svartskrotar.
la ut på minimässan tillkommer ytterligare
10 000 kronor. Och för den som enbart vill
medverka på minimässan blir kostnaden
20 000 kronor per tillfälle. Om det finns
platser kvar. Förbundet menar att det bör
vara max tio företag för att utställarna ska
få ut sitt budskap.
Den föreslagna budgeten med ett överskott på 205 200 kronor godkändes.
I den nya valberedningen blev Eddie
Jonsson, Karstorps bildemontering AB,
omvald som sammankallande. Även Magnus Lindqvist, ML Bildemontering AB,
valdes om. Ny i valberedningen är Catharina Johansson, Autodemonteringen TT
AB.
Nästa halvårsmöte i SBR kommer att
hållas i Östersund den 4-5 oktober 2013.
– Det har jag bestämt, så det är ingen
idé att någon föreslår en annan plats, förklarade Magnus Daag på Begagnade Bildelar i Kolbäck.
En glad överraskning för bland annat
Anders Jansson på Norrbottens Bildemontering.
– Då får vi bara 50 mil till mötet.
Agneta Trägårdh

”Det blir billigare att utbilda sin
personal framför datorn”
Det blir billigare att utbilda sin personal framför datorn istället för att
skicka iväg folk på kurser. Även planeringen blir enklare.
Det menar Training Partner, som erbjuder SBR:s medlemmar en affärsoch kompetensportal, en så kallad e-learning.

R

apid e-learning, alltså snabb datautbildning, tar bort flera av produktionsstegen.
– Vinsten är att både organisationen och
individen får ny kunskap snabbt, säger
Mikael Rosholm på Training Partner. I dag
finns det inte tid till mastodontutbildningar och de lever inte så länge heller. E-learning är ett kostnadseffektivt sätt att arbeta
med kompetensutveckling.
Med en gemensam affärs- och kompetensportal kan förbundets medlemsföretag
själva planera in utbildningen.
– Den är tillgänglig 24 timmar per dygn,
säger Mikael Rosholm.
Utbildningarna kan skräddarsys för
branschen.

Mikael Rosholm ,Training Partner.
– Man kan tänka sig utbildning för
nyanställda, där de lär sig att dränera bilen
på rätt sätt. Eller hur man tar bort speciella
delar på rätt sätt. Andra områden kan vara
lagerlogistik, packning eller säljutbildning.

Tanken är en plattform dit förbundets
samtliga medlemsföretag har tillgång. För
det skulle varje företag betala 1 500 kronor
per år. Till det kommer 200 kronor per
anställd och år plus ytterligare 300 kronor
per anställd för access till portalen. För ett
företag med tio anställda blir det en kostnad på 6 500 kronor per år.
Det kommer också att bli möjligt för
varje företag att köpa till egna specialutbildningar. Training Partners förslag är att
en styrgrupp inom SBR bestämmer hur
pengarna ska användas.
Förbundets medlemmar är positiva till
en affärs- och kompetensportal och
bestämde att en referensgrupp ska titta
närmare på hur den på bästa sätt kan byggas upp. Gruppen ska sedan så snabbt som
möjligt komma tillbaka med ett förslag.
Agneta Trägårdh

nordisk bilåtervinning 4 · 2012
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kvinnliga nätverket

halvårsmötet i trollhättan

Räddade rariteter
Det går inte att ha ett möte i Trollhättan utan att besöka Saabs bilmuseum. De drygt 100 bilarna i samlingen var nära att försvinna under konkursförvaltarens klubba, men räddades kvar i sista stund.

Dags för SBR:s kvinnor
att nätverka
Nu är det dags för alla kvinnor
inom SBR att boka lördagen den
1 december. Skriv in ”första träffen
med förbundets kvinnliga nätverk”
i almanackan.

S

BR:s vice ordförande Carina Hagström, som driver Allbildelar i Huddinge tillsammans med sin bror Richard Hagström, är initiativtagare till det
kvinnliga nätverket.
– Jag tycker att vi behöver prata ihop oss
om hur det är att vara kvinna i den här
branschen, säger hon.

Carina Hagström är noga med att
poängtera att ALLA kvinnor inom SBR är
välkomna.
– Jag har förstått att många tror att nätverket bara är till för de kvinnliga företagsledarna, men tanken är att det ska vara ett
nätverk för alla kvinnor som jobbar inom
förbundets företag.
Till det första mötet har Carina bjudit
in kvinnliga föreläsare från andra branscher.
– Jag tror att det kan bli intressanta och
givande diskussioner, säger hon. Vi samlas
klockan 12.00 i SBR:s lokaler på Karla-

Begagnade bildelar
till de flesta bilmärken!

vägen 14A och börjar med en gemensam
lunch.
Tanken är att nätverket ska träffas en
eller två gånger om året till att börja med.
Till varje träff kommer det att bjudas in
intressanta föreläsare.
Maila anmälan senast den 10 november
till carina@allbildelar.se. Alla i nätverket
kommer att ges möjlighet att bo på samma
hotell i Stockholm.
– Om någon har några frågor är det bara
att höra av sig, säger Carina Hagström.

2

Agneta Trägårdh

N

ostalgiska demonterare fick något
lyriskt i blicken när de gick runt
bland de gamla två- och fyrtaktarna. Här i fabrikslokalerna, där man tidigare tillverkade lok, finns allt från Ursaaben
till några av de sista modellerna som tillverkades innan konkursen.
Trollhättan fick behålla sin egen historia
tack vare att kommunen, försvarskoncernen Saab och Wallbenbergsstiftelsen gick
in med de 28 miljoner som behövdes för
att Saabs bilmuseum skulle få ha kvar sina
bilar.
Jerry Alrup från Science Center i Trollhättan berättar om hur Trollhättan utvecklades till en industristad. Men det här är
inte bara Trollhättans historia, det är hela
Sveriges historia. Efter andra världskriget
tyckte Saab, Svenska Aeroplan Aktiebolaget, att man behövde ytterligare ett ben att
stå på vid sidan av flygplanstillverkningen.

Den första bilen, Ursaaben, kom 1947 och
hette Saab 92. Formen visar tydlig inspiration från flygplansdivisionen och karossen
är handknackad i plåt. Saabs bilar var ofta
föregångare när det gällde ny teknik och
Saab 92 hade framhjulsdrift.
Här på museet finns några riktiga rariteter. Demonterarna samlas framför motorhuven på en Saab 93, mer känd som
Monstret. Den byggdes 1959 för höghastighetskörning och har två vältrimmade
3-cylindriga tvåtaktsmotorer med dubbla
förgasare. Erik ”Carlsson på taket” Carlsson har kört i över 220 kilometer i timman
med den här bilen.
Som en extra bonus är den kände rallyföraren på plats i museet när SBR:s medlemmar kommer dit. ”Skrotar du bilar
än?” frågar han Henry Gustafsson när han
får syn på SBR:s förre VD. Eric Carlsson är
Sveriges första professionella rallyförare.

Han vann RAC-rally i England tre år i rad
och Monte Carlo-rallyt två år i rad.
Museets intendent Peter Bäckström,
tidigare produktutvecklare på Saab, fick
demonterarna att skratta högt när han
berättade mer och mindre trovärdiga historier om ”Carlsson på taket”. Rallyföraren
är född i Trollhättan och var under sin
framgångsrika karriär fabriksförare på
Saab. Han och en annan känd svensk rallyförare, Stig Blomqvist, har gett Saab
mycket god PR ute i världen. Inte för inte
kallas Eric Carlsson ”Mr Saab”.
Smeknamnet ”Carlsson på taket”
fick han vid SM-tävlingen Sörmlandsrundan. Erik åkte av vägen och bilen rullade
över på taket. Radiorösten C-G Hammarlund körde också rally och passerade efter
Carlsson. När han vid målgången fick frågan om han sett till Carlsson svarade han
”Vilken Carlsson? Menar du Carlsson på
taket?”
Agneta Trägårdh

• Demontering
• Återvinning
• Postorder

Telefon 0346-71 45 80 • www.waltersbil.se
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Mats Andersson, Magnus Daag
och Stefan Wikström beundrar
Monstersaaben.

Monstret.

En av de senaste modellerna.
nordisk bilåtervinning 4 · 2012
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halvårsmötet i trollhättan

halvårsmötet i trollhättan

Billigt och miljövänligt med ZBee
”En modern tuk-tuk med eldrift. Perfekt för kortare sträckor i stadsmiljö”. Så
presenteras ZBee, som tillverkas på ANA Trollhättans avdelning för specialbilar.
– Det här var jättekul, säger Carina Hagström efter en provtur.

H

ans Folkesson, styrelseledamot i
BilRetur, och en av hjärnorna
bakom Clean Motion, som tillverkar ZBee, var på plats på ANA Trollhättan.
– Det här är ingen bil, det är ett fordon,
förklarade han när han demonstrerade alla
finesser för SBR:s medlemmar. Billigt och
miljövänligt när man ska åka fram och tillbaka till jobbet.
Maxfarten är 45 kilometer i timman,
men när SBR:s medlemmar provkör ser
det ut att gå fortare.
Tre personer får plats i den trehjuliga
ZBee, en förare och två passagerare i bak-

Deltagarna på SBR:s halvårsmöte
i Trollhättan visade sig vara riktiga
mästare på ostronöppning. Men
världsmästaren Per Olofsson kunde
de inte knäcka.

sätet. Fordonet, som är mellanting mellan
moped och bil, är byggt i kompositmaterial och väger bara 150 kilo. Mindre vikt
betyder mindre batterier. Tillverkarna har
också valt materialet för att det ska kunna
återvinnas. ZBee är klassad som EUmoped och har en räckvidd på 50 km.
Elförbrukningen är 0,4kWh per mil.
– Vi utvecklar ZBee hela tiden, berättade
Hans Folkesson. Den ska få solpaneler på
taket. Det betyder att man inte behöver
ladda den på jobbet. Efter fyra, fem timmar är den fulladdad igen.
Agneta Trägårdh

Patrick ny mästare
på att öppna ostron
P

Carina Hagström gillade åkturen.

er Olofsson är en av ägarna till Nova
Mat & Möten i Trollhättan. Han har
vunnit ett VM och fem SM i ostronöppning.
På ett mycket pedagogiskt sätt lärde han
SBR:s medlemmar hur man öppnar

ostron. Per Olofsson har till och med tagit
fram en egen kniv för ostronöppning.
När medlemmarna fått provsmaka läckerheterna var det dags för representanter
från Laga, Yallotrade, MärkesDemo och
Stena att tävla mot varandra i ostronöppning.
Tävlingen gick på tid, men det gällde
också att öppna ostronen på rätt sätt och
sedan lägga upp dem snyggt på en bricka.
Varje deltagare hade egen tidtagare.
Efter en hård kamp stod Patrick Juthberg
från Yallotrade som vinnare. Därefter fick
han tävla mot Per Olofsson.
– Du är verkligen bra, berömde Per
Olofsson som hann öppna 15 ostron när
Patrick fått upp sex.

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

www.olanders.nu

World leading in
hnology
vehicle drainage tec

seda produkter
blir billigare med
låg euro-kurs
Begagnade bildelar
med garanti!

kungsarabildemo.se

Vi har demonterat krockskadade bilar sedan
60-talet. I dagsläget demonterar vi 2000 - 2300 bilar
per år, varav ca: 1700 försäkringsbilar. Vi har ca
145 000 dataförda delar. Även Lastbilar, MC och
Snöskotrar.
1

Karossvägen 1, 872 33 Kramfors
Tel. 0612-124 20 Fax 0612-71 17 48 www.adalensbildemontering.se

12 ›|nbå

nordisk bilåtervinning 4
1 · 2011
2012

en erbjuda
Vi k an nu äV
a
fördel aktig
r
smöjlighete
finansiering

Vi demonterar ca 2500 försäkringsbilar varje år.
Bildelar för proffs!
Telefon 021-471 11 00
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I blickpunkten ANA Trollhättan

I blickpunkten ANA Trollhättan

ANA Trollhättan har gått vidare
efter Saabs konkurs

”Nu blickar

vi framåt”

Alf Persson, servicechef på ANA Trollhättan och ordförande i SBR.

Saabs konkurs var ett hårt slag för ANA Trollhättan AB.
– Avtalet med Saab var bra, men nu blickar vi framåt, säger Alf Persson,
servicechef på ANA Trollhättan.

D

et märks att ANA Trollhättan har
tagit en ny väg och är på väg
framåt när SBR:s ordförande Alf
Persson visar runt på sin arbetsplats. Här
finns en precis nybyggd skadeverkstad
som öppnade i augusti i år. Det finns också
en nybyggd butik med kundmottagning
för skadeverkstaden.
– Nya entrén öppnade i går, berättar Alf
Persson.
Företagsledningen och administrationen sitter i en paviljong på gården.
– Men innan ledningen flyttade dit kal�lades den baracken, skrattar Alf.
Här finns bilförsäljning, verkstad, bildemontering och en avdelning som bygger
specialbilar.
ANA-Bolagen har gamla anor. Hur kon14 ›|nbå
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stigt det än kan låta så började allt med
NK, Nordiska Kompaniet.
NK hade verkstad i Nyköping, där man
bland annat satte ihop möbler. I mitten av
1930-talet förde möbeltillverkningen en
tynande tillvaro och NK försökte hitta en
ersättningsverksamhet. Samtidigt ville
Chrysler ha någon som satte ihop bilar i
Sverige.
Våren 1937 fick NK agenturen för personbilarna Plymouth och De Soto samt
lastbilen Fargo genom nybildade Aktiebolaget Nyköpings Automobilfabrik. ANA
växte och sålde vid sidan av Chrysler även
Skoda, Triumph, Alfa Romeo, Goliath,
Standard och Simca. Företaget sålde också
motorcyklar.

I slutet av 1950-talet började det gå sämre för ANA och 1960 köptes företaget av
Saab. ANA slog försäljningsrekord med
sitt Saab-program och det fanns starka skäl
för att knyta Saab och ANA närmare varandra. Den 1 juli 1969 bytte ANA namn till
SAAB-ANA AB.
Att Saab började med bilskrotning
beror på krocktesterna. Alf Persson var
chef för Saabs krocktestbana. Eftersom testerna var hemliga hade man stora problem
med att skrota de kraschade bilarna. Saab
skaffade därför en egen bilpress och fick i
början av 1990-talet bilskrotningsauktorisation, där Alf stod som ansvarig. Bildemonteringen byggdes först 2001 i Trollhättan efter att GM beslutat att Saab endast
skulle utveckla och producera bilar. Bildemonteringen skulle ske på annan plats.
Alf Persson flyttade med demonteringen
och fick ny auktorisation. 2002 skrotades
den första bilen på ANA Begagnade Delar.

– Jag fick chansen att tänka en hel del när
vi byggde upp demonteringen, berättar
Alf. Vi hade miljön i fokus, både när det
gäller att hantera bilen och själva arbetsmiljön.
Dräneringshallen ligger separat.
– Vi jobbar rationellt, säger Alf. Wallmeks stora tanktömmare kommer härifrån. Det är vi som har tagit fram den. Vi
har redan från starten arbetat mycket med
Wallmek. Saab och senare ANA har även
jobbat med tillverkare av räddningstjänstverktyg genom att leverera moderna bilar
för dessa prov. I samband med det har vi
själva provat olika verktyg för demontering. Det tar till exempel under en minut
för oss att demontera bort tanken på bilen.
Vi klipper loss den i samband med dräneringen och förvarar den utomhus under
demonteringen.
– Det blir mindre spill och bättre arbets-

Vi hade miljön i fokus när vi byggde upp
demonteringen, både när det gäller att
hantera bilen och själva arbetsmiljön.
miljö utan bensinlukt.
Innan demontering tvättas alla bilar.
Demonterarna jobbar alltid två och två
med varje bil, en på vänster sida och en på
höger sida. Eftersom man är två på varje
bil behövs bara tre liftar.
– När bilen sedan pressas lägger vi med
tanken.
Den pressade karossen läggs i en container.
– Vi samlar aldrig på oss mer än nio
karosser, berättar Alf. Stena hämtar dem
kontinuerligt.
På ANA Begagnade Delar renoverar
man även motorer till kunder.

– Det kostar en del. Just nu har vi mest
norrmän som kunder.
ANA Trollhättan ägdes fram till 2007 av
Saab Automobile. Då såldes det till OK,
men Saab var fortfarande en viktig del av
företaget och konkursen drabbade ANA
Trollhättan hårt. Närmare 50 procent av
personalen har fått sluta.
– Uppsägningsperioden var svår, säger
Alf. Bland det svåraste var att motivera
varför vissa verksamheter och specifika
personer med specifik kunskap behövde
vara kvar.
ANA Trollhättan har fått ställa om hela
sin verksamhet för att anpassa sig till nya
och flera märken. I april 2011 köpte man
nordisk bilåtervinning 4 · 2012
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I blickpunkten ANA Trollhättan

Butiken är nybyggd.

NATURVÅRDSVERKETS RAPPORT

Polisens BMW motorcyklar är 6-cylindriga monster.

Veteranbilsägarna kan pusta ut
”Vi vill komma åt de illegala skrotarna”
Demonterarna jobbar alltid två och
två med varje bil.

ANA Begagnade Delar har egen bilpress.

Mer än nio karosser samlas aldrig i
containern innan Stena hämtar.

Nu blickar vi framåt
Motorcentrum AB som säljer och servar
Hyundai, Seat, VW och Skoda. ANA Trollhättan representerar också Opel, Chevrolet, Mazda, Fiat, Opel Transportbilar, Iveco, Isuzu och Fiat transportbilar.
I dag har ANA Trollhättan verksamhet
på fyra orter, förutom i Trollhättan också i
Vänersborg, Strömstad och Stenungssund.
Totalt har man 150 anställda och levererar
årligen runt 3 000 nya och begagnade bilar.
Omsättningen är cirka 500 miljoner kronor.
På ANA finns också en avdelning för specialbilar. Här byggs polisbilar, ambulanser,
BMW-polismotorcyklar, fordon till tull,
kriminalvård och räddningstjänst, men
även elfordon.
Härifrån kommer till exempel polisbilarna i Beck och Wallander.
– Vi har haft tre bilar som varit konstant
utlånade till olika filminspelningar. Vi har
också bidragit med bilar som sprängts och
förstörts i olika Wallander-filmer.
Tidigare körde polisen Saab och det var
16
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därför naturligt att polisbilarna byggdes på
ANA i Trollhättan. Tack vare sin långa
erfarenhet fick ANA Specialbilar nytt avtal
för att fortsätta bygga polisbilar nu när
polisen har gått över till bland annat VW.
– Det är inte svårare att bygga om en VW
än en Saab.
Vid konkursen fanns en order på 60 Saab
polis-kombibilar.
Det finns A-bilar, som är de målade
polisbilarna. B-bilar är civila, men har
samma utrustning som de målade bilarna.
C-bilar har mindre utrustning och D-bilar
används av polisens spanare.
Bilarna utrustas enligt polisens kravspecifikation. Det finns en grundspecifikation
för alla polisbilar.
– Sedan tillkommer olika utrustning för
olika regioner, berättar Alf. Busarna ser
olika ut på olika håll. På en del håll har
man till exempel sparkskydd i bilarna.
Alf visar på två blå lampor som sitter i
bagageluckan.
– När bagageluckan är uppfälld syns inte

Härifrån kommer
polisbilarna i Beck
och Wallander.
blåljuset på taket, därför måste de här lamporna blinka.
Att utrusta en polisbil tar ungefär 80
timmar per bil.
Samma utrustning som finns i bilarna
ska i princip också finnas på polismotorcyklarna. Mycket utrustning på liten yta.
– Polisen säger ”det ska sitta där och det
får inte vibrera eller spegla sig”, sedan är
det vår uppgift att lösa det.
Krisen är över för ANA Specialbilar och
jobben strömmar in.
– Vi är fulltecknade fram till januari,
säger Alf Persson.
Agneta Trägårdh

Naturvårdsverkets rapport om illegal bilskrotning har orsakat panik bland
landets veteranbilsägare.
– Det är problemet med svartskrotar vi vill komma åt, säger Helen Lindqvist på Naturvårdsverket. Veteranbilsägarna kan lugnt fortsätta restaurera sina bilar.

N

aturvårdsverket har fått i uppdrag
av regeringen att redovisa hur
omhändertagandet av uttjänta
bilar och bildelar fungerar i praktiken.
– Vi lämnade in rapporten förra sommaren, berättar Helen Lindqvist. Men i år
har rapporten uppmärksammats och
tyvärr missförståtts.

Naturvårdsverket har granskat hur
bilskrotning bedrivs och vilka brister som
finns. Och hur de bristerna kan förbättras.
Illegal bilskrotning är ett stort problem.
Både för kommunerna och för de seriösa
bildemonterarna.
I utredningen förs ett resonemang kring
hur man ska kunna försvåra för så kallade
bilmålvakter att ha många bilar skrivna på
sig, vilket i sin tur är ett sätt att förhindra
den illegala exporten av uttjänta bilar. Ett
alternativ skulle kunna vara att begränsa
både avställningstiden och antalet bilar
man får äga.
– Vi valde att inte lägga fram det som ett

skarpt förslag i utredningen, säger Helen
Lindqvist. Sådana regler förutsätter att
undantag kan göras för alla som har legitima behov av att äga flera bilar, till exempel
veteranbilsägare och bilfirmor.
Veteranbilsägarna har gått i taket och
trott att de inte längre får äga flera bilar.
– Att ha bilar som man renoverar eller
plockar delar från är inte detsamma som
att skrota uttjänta fordon, säger Helen
Lindqvist. En uttjänt bil är farligt avfall och
måste lämnas till en auktoriserad bildemontering. Veteranbilsägare plockar bort
delarna de behöver på sina bilar och lämnar därefter det som blir kvar till en bildemontering. De skrotar ju inte bilarna själva. Men visst är det en hårfin gräns och jag
kan förstå att det har blivit missförstånd.
Veteranbilsägare och hobbymekare kan
alltså andas ut.
– När de mekar och tar reservdelar från
sina bilar handlar det om begagnade produkter, inte avfall. Och de importerar bilar,

inte avfall.
I dag är det straffbart att driva en illegal
bilskrot endast om den bedrivs yrkesmässigt.
– Det är väldigt svårt för en kommun att
bevisa att verksamheten bedrivs yrkesmässigt, säger Helen Lindqvist. Verksamheten finns ju inte på några papper. Därför
har vi föreslagit att ordet ”yrkesmässigt”
ska tas bort. Det skulle underlätta för kommunerna.
De illegala skrotarna följer inte de miljökrav som gäller.
– Det kan handla om att man inte på rätt
sätt tar hand om det farliga avfall som uppstår, oljor som läcker och så vidare, berättar Helen Lindqvist. Och det kan stå många
bilar uppställda. Man ser att det är ett
skrotupplag. Det är stor skillnad mot hur
det ser ut hos veteranbilsägarna eller hobbymekarna.
Den som lämnar sin bil hos en illegal bilskrot drabbas också, eftersom bilen inte
blir avregistrerad i vägtrafikregistret. Det
är bara auktoriserade bildemonterare som
kan göra avregistreringen.
Agneta Trägårdh
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Intervju med miljöminister Lena Ek

Lena Ek:

Bilproducenterna
måste ta sitt

ANSVAR

Miljöminister Lena Ek är väldigt tydlig. Regeringen har inga planer på
något nytt politiskt styrmedel för att uppnå 95 procents återvinning till
2015.
– Det är ett rent producentansvar, säger hon till Nordisk Bilåtervinning.

L

ena Ek tar emot i sitt rum på
Rosenbad. Hon har ett kraftfullt
handslag och utstrålar effektivitet
och kompetens.
I september förra året fick hon ta över
som miljöminister efter Andreas Carlgren
när Reinfeldt ombildade sin regering. Då
hade hon suttit i EU-parlamentet sedan
2004. Där arbetade hon mycket med miljö-, klimat- och energifrågor. Hon är en av
de EU-parlamentariker som har varit med
och drivit på frågan om 95 procents återvinning till 2015.
– Det är en mycket viktig fråga och ELVdirektivet är ett starkt påtryckningsmedel,
säger hon.
Lena Ek tvekar inte om var ansvaret ligger.
18 ›|nbå
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– Producenterna har ett tungt och viktigt ansvar här. Tyvärr förstår inte alla producenter det. Jag är tuff när det gäller producentansvaret och här är det bilproducenterna som ska se till att det är möjligt att
uppnå 95 procents återvinning.
Lena Ek menar att det i producentansvaret också ingår att bilproducenterna ska
informera om vilka material som finns i
bilen och var de sitter.
– Det är viktigt att den informationen
finns för att vi ska få en resurseffektivitet.
Och det är viktigt både när bilen ska repareras och demonteras.
Enligt Lena Ek är informationen viktig
även ur konsumentsynpunkt.
– Titta bara på vad som hänt med hela

vitvarumarknaden sedan vi införde EUmärkning. Biltillverkarna måste få in samma tänk som kylskåpstillverkarna. Konsumenterna ska veta vad bilen de köper innehåller. De ska ha möjlighet att köpa den
bilen som är mest miljövänlig, inte bara
när det gäller utsläpp utan även när det
gäller tillverkning och återvinning.
Hon menar också att det borde ligga i
bilproducenternas intresse att tillverka
bilar som är lätta att demontera på ett miljövänligt sätt och på ett sådant sätt att återvinningsmålet lättare uppnås.
– Det blir ju även ett säljargument i konkurrensen.
Nyligen var Lena Ek på studiebesök på
LKAB i Kiruna, där man hittat sällsynta

jordartsmetaller i slaggen.
– Jag är bekymrad över att det är så dyrt
och tekniskt svårt att hitta sällsynta jordartsmetaller. De är viktiga för den nya tekniken.
När hon får höra om Chalmersprojektet
som har tittat på hur man ska kunna
återanvända de sällsynta jordartsmetallerna som finns i bilar, blir hon mycket intresserad.
– Det kan vara en väldigt viktig sak för
branschen. Även här har bilproducenterna
ett ansvar att tala om var någonstans i bilen
de sällsynta jordartsmetallerna finns.
Regeringens mål är att fordonsparken
ska vara fossiloberoende till 2030. Men
Lena Ek har redan klart och tydligt dekla-

Det borde ligga i bilproducenternas
intresse att tillverka bilar som är lätta att
demontera på ett miljövänligt sätt.
rerat att det inte blir någon ny skrotningspremie. Det tyska exemplet avskräcker.
– Grannländerna drog sina skrotbilar
över gränsen för att få del av den tyska
skrotpremien, säger hon. Det blev ett jätteproblem.
Någon annan skrotmorot är inte heller
aktuell.
– Det är producenternas ansvar och jag
tror att det är viktigt att gå den vägen. De
måste ha ett helhetstänkande för att få systemet att fungera.

Däremot kan Lena Ek tänka sig en lagändrig så att kommunerna får rätt att flytta
övergivna skrotbilar tidigare.
Hur man ska få bort de gamla bilarna
från vägarna utan en skrotmorot vill inte
Lena Ek svara på.
– Jag vill vänta tills jag läst alla remissvar
på Naturvårdsverkets utredning.
Agneta Trägårdh
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Producentansvaret

ANSVARET
i ELV-direktivet
är för otydligt
Även bildemonterarna har ett ansvar för den 95-procentiga återvinningen år 2015.
Det säger Anna Henstedt, ansvarig för miljöfrågor på Bil Sweden.

M

iljöminister Lena Ek lägger hela
ansvaret på producenterna.
– Det är intressant att höra att
hon säger det, säger Anna Henstedt. Om
man tittar på ELV-direktivet så är det inte
så. Där är det tydligt vilket ansvar de olika
ekonomiska aktörerna har. Men man har
inte skrivit in det i de svenska förordningarna. Många av de andra länderna, till
exempel Tyskland, har infört tanken att
alla de ekonomiska aktörerna finns med i
kedjan, till exempel fragmenteringarna
och demonteringarna.
– Sverige har till och med fått kritik från
Europeiska kommissionen för att inte
ordentligt ha definierat de ekonomiska
aktörerna i kedjan. Efter kritiken införde
man ordet ”ekonomiska aktörer” på ett
ställe i förordningen om producentansvaret för uttjänta bilar, men sedan har man
inte gått vidare med det i själva lagtexten.
Ett EU-direktiv gäller inte som nationell
20 ›|nbå
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Alla ekonomiska
aktörer måste samarbeta om vi ska
uppnå 95 procent.
lag utan måste inom en angiven tid införlivas i varje medlemsstats lagstiftning.
Anna Henstedt menar att det i dag är alldeles för otydligt vilket ansvar de olika
ekonomiska aktörerna har.
– Bilproducenterna har ett oerhört stort
ansvar, men de kan inte ta sitt ansvar om
det inte finns ett samarbete med de övriga
ekonomiska aktörerna. Vi kan till exempel
inte leka polis om inte fragmenteringarna
eller demonteringarna gör det de ska.
– I Bilskrotningsförordningen står det
tydligt angivet vad demonterarna ska göra,
men det finns inget i lagen om sanktioner

om de inte följer förordningen, förutom ur
ren och skär miljösynpunkt.
Anna Henstedt tar inrapporteringen av
antalet skrotade bilar som exempel.
Demonteringarna ska årsvis rapportera in
hur många bilar de skrotat och vart bilarna
tagit vägen.
– De ska rapportera hur mycket olja som
skickats till vänster, hur många katalysatorer som skickades till höger och så vidare.
En fullständig deklaration vad de gjort
med bilarna alltså. Det är det enda sättet att
komma fram till att de olika producentsatserna uppfylls. Endast 50 procent rapporterar in. I producenternas eget nätverk Bilretur är dock rapporteringsgraden betydligt högre. I andra länder är det oerhört
kostsamt för demonteringarna att inte
komma in med rapporterna. Här är det
ingen demonterare som dömts till vite. Det
går inte att uppfylla ett producentansvar
om inte alla hjälps åt.
– Om man inte har jättehöga ambitioner
kan man säga att det fungerar hyfsat. Då
får det väl vara så här. Men om flera ekonomiska aktörer gjorde sin del skulle det bli
ännu bättre.

En gammal bil
släpper ut lika
mycket som 100 nya
bilar tillsammans.

energi till värme. De finns även andra sätt
att få upp återvinningssiffrorna. Troligen
kommer materialvärdet vara fortsatt högt i
en uttjänt bil.
Anna Henstedt menar att hela återvinningsindustrin måste hjälpas åt för att man
ska nå 95 procents återvinning 2015.
– Producenterna, fragmenteringarna,
demonterarna, distributörerna, insamlare,
och försäkringsbolag. Bilproducenterna
kan inte ensamma klara hela konststycket.
Lena Ek har missuppfattat intentionen
med ELV-direktivet. Det behövs även ett
styrmedel för att kommunerna ska kunna
gå ut och se till att bildemonteringarna gör
sitt jobb på ett bra sätt.

Enligt Anna Henstedt står bilbranschen
inför många utmaningar.
– Bilproducenterna har ett jättestort
ansvar att tillverka bilar som går att återvinna till 95 procent. Och bilproducenterna har även ett ansvar att medverka till att
bilen återvinns enligt ELV-direktivet. Det
är biltillverkarnas ansvar att se till att det
finns ett rikstäckande nät som tar emot
uttjänta bilar. Men de kan inte ta fram piskan och piska fram bilen till demonteringen. Bilar överges ändå och dumpas i naturen. Vi sliter vårt hår varje gång vi träffas i
NMG och undrar vad vi kan göra.

Anna Henstedt.

– Idag når vi redan återvinningssiffran 91
procent, som alltså 2015 måste vara 95
procent. Det pågår ständigt en dialog med
Stena Recycling om vilka rattar vi ska
skruva på för att få upp återvinningen

några procent. Det är inte så mycket som
behövs.
– Man tycker inte att det skulle vara en
jättegrej om Sverige brände någon procent
mer, vi har bra värmeverk som omvandlar

Bil Sweden vill också ha en tillfällig
skrotmorot till sista ägaren för att en gång
för alla jaga in de äldre bilarna som släpper
ut alldeles för mycket avgasemissioner. En
gammal bil släpper ut lika mycket som 100
nya bilar tillsammans.
Agneta Trägårdh
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utveckla verksamheten Direct Green Parts garanti

Uppmaning från MRF
Köp enbart delar med

GREEN PARTS GARANTI
MRF, Motorbranschens Riksförbund, rekommenderar sina medlemmar
att enbart köpa reservdelar från de bildemonteringar som har Direct
Green Parts garanti.
– Jag kommer att gå ut med ett digitalt brev till alla våra medlemsföretag,
där jag talar om vilka demonteringar som har garantin, säger Bosse Ericsson, servicemarknadschef på MRF. Informationen kommer att nå 40 000
människor.

Bosse Ericsson, MRF

Jan Olvenmo, IF

D

irect Green Parts garanti med
regelverk har tagits fram i samarbete med SBR och MRF. Den
gäller i tolv månader eller 1 000 mil på alla
mekaniska delar som säljs av en SBRansluten demontering. Garantin ersätter
även arbetskostnader för att montera i och
ur delen om den går sönder.
– När jag är ute på verkstäderna och håller kurser i juridik brukar jag berätta om
garantin, säger Bosse Ericsson. Alla gör
vågen och tycker att den är jättebra. Men
tyvärr är det många som inte har hört talas
om den. Det ska vi ändra på nu.
Det speciella för Green Parts garantin
är att en extern tredjepart reglerar skadorna. Kunden vänder sig alltså inte till
demonteringen om en del går sönder, utan
till skaderegleraren hos försäkringsbolaget.
– Självklart vill vi att bilverkstäderna ska
köpa begagnade delar där de får en bra
garanti med en enhetlig och opartisk
bedömning, säger Bosse Ericsson. För våra

Beställ din egen
prenumeration!
Du tecknar enkelt din
egen prenumeration av
Nordisk bilåtervinning, (5 utgåvor
för bara 260,- inkl. moms), genom
att maila företagets namn, adress
och kontaktperson till
nba@sbrservice.se
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If ställer sig positiv
till Direct Green
Parts garantin.
medlemmar är det en väldig trygghet.
Även om det kostar några kronor extra är
den här garantin bra för alla parter.
Just nu informeras de större försäkringsbolagen om att branschorganisationerna
SBR och MRF ställer sig bakom Green
Parts garantin.
Jan Olvenmo på försäkringsbolaget If är
positiv till garantin.

– Jag tror att den är jättebra för privatkunder och för små verkstäder som annars
måste betala skadan själv, säger han. Den
är en trygghet om man köper en växellåda
eller en motor. Däremot tror jag inte att
garantin kommer att ha så stor betydelse
för försäkringsskador, eftersom den enbart
gäller för mekaniska delar.
Stefan Ehn på Direct Finansiella Tjänster och Försäkringar AB, som varit med
och upphandlat Green Parts garantin, håller med Jan Olvenmo.
– Garantin har inget med försäkringsskador och skadereparationer att göra. Där

finns sedan tidigare en överenskommelse
om hur en eventuell reklamation ska hanteras mellan respektive försäkringsbolag,
demontering och karosseriverkstad.
Garantin ska istället ses som ett sätt för
demonterarna att möta konkurrensen från
de stora bildelsvaruhusen som alltid säljer
nya mekaniska delar med garanti.
– Vi ser en tydlig omsättningsökning bland
de demonterare som kommit igång med
garantin, säger Stefan Ehn. Och efterfrågan på Green Parts garanti från allbilsverkstäderna ökar hela tiden.
Agneta Trägårdh

VI LEVERERAR RÄTT
DEL TILL DIN BIL!
år

0 bilar/

Ca 250

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

NORRKÖPING
011-495 40 00
www.karstorp.com
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gränsöverskridande avfall

Fem länsstyrelser ska sätta

STOPP

för den illegala exporten av skrotbilar
Fem av landets länsstyrelser tar över tillsynen av gränsöverskridande avfall. Det föreslås i en utredning. Om förslaget går igenom betyder det att
den illegala exporten av bland annat skrotbilar kan försvåras

L

änsstyrelsen i Västra Götaland har
fått i uppdrag av regeringen att titta
på hur tillsynen av gränsöverskridande avfall ska kunna förbättras.
– Vi har föreslagit att fem länsstyrelser
ska ansvara för hela tillsynen efter en regional indelning, säger Eva Gullqvist, länsmiljöingenjör på länsstyrelsen i Västra
Götaland.
De fem länsstyrelserna är:
• Länsstyrelsen i Stockholms län, med
ansvar för Stockholm, Uppsala, Södermanland, Örebro, Västmanland, Östergötland och Gotland.

• Länsstyrelsen i Norrbottens län, med
ansvar för Norrbotten och Västerbotten.
• Länsstyrelsen i Gävleborgs län, med
ansvar för Gävleborg, Dalarna, Jämtland
och Västernorrland.
• Länsstyrelsen i Västra Götalands län,
med ansvar för Västra Götaland, Halland, Jönköping och Värmland.
• Länsstyrelsen i Skåne län, med ansvar
för Skåne, Kalmar, Blekinge och Kronoberg.
– Vi har lämnat förslaget till miljödepartementet, säger Eva Gullqvist.
De flesta av de största hamnarna i Sverige
ligger inom fyra av de fem länen. I Norrbotten finns ingen stor hamn, men väl flera
stora gränsövergångar. Det är därför de här
fem länsstyrelserna som har störst erfaren24 ›|nbå
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Eva Gullqvist
het av frågor rörande gränsöverskridande
avfall.
Fördelen med att endast fem länsstyrelser mot dagens 21 har tillsynen är flera.
– Tillsynen tillhör inte det dagliga arbetet för länsstyrelserna, förklarar Eva Gullqvist. Regelverket är komplicerat, man
måste kunna EU-förordningen med alla
bilagor och artiklar som styr allt. Det är
svårjobbat. För att bli effektiv är det viktigt
att arbeta med det här kontinuerligt annars
är man helt enkelt inte uppdaterad. Det är
ett svårt område som kräver en nära samverkan med andra berörda myndigheter.
Reglerna är dessutom olika beroende på
till vilket land man exporterar.
Eva Gullqvist är en av de personer i landet som har arbetet längst inom området.
– Jag har jobbat med det här sedan 2005
och utfört kontinuerlig tillsyn tillsammans
med bland annat Tullverket samt deltagit i
ett antal EU-projekt som handlat om till-

Det är ett svårt
område som kräver
samarbete mellan
olika myndigheter.
syn över gränsöverskridande avfallstransporter. Man lär sig allteftersom. Mycket
av det här är kunskap som man lär sig
genom att inspektera innehållet i olika
containrar.
Många containrar med begagnade bildelar exporteras till olika länder i Afrika. Om
inte delarna fungerar klassas de som farligt
avfall eller avfall beroende på vad delarna
innehåller.
– Många vet inte det. De exporterar till
exempel en trasig motor och säger ”den ska
vi fixa i Ghana”. Men den måste lagas innan
den skickas om den inte ska vara avfall.
Det ska också finnas intyg på att den
begagnade varan är fullt fungerande och
inte avfall.
Containern måste även vara packad på
rätt sätt och motorerna pluggade så att inte
olja läcker ut.
–EU har tagit fram en vägledning för
tillsyn över bland annat begagnade reservdelar från bilar som vi har stor nytta av i
arbetet med att bedöma om godset är ett
avfall eller inte.
– Nu har det under en tid exporterats
väldigt många begagnade bildelar. När
man öppnar en container kan man se att
det har läckt olja, ibland sitter oljefilter
kvar. Då måste allting packas om för att
inte klassas som avfall.
Om en container öppnas i ett annat EUland och det konstateras att den innehåller

Fel lastad container.
avfall, skickas den tillbaka till Sverige och
exportören får själv betala frakten.
– Det är en stor kostnad.
De fem länsstyrelserna ingår i en nationell samverkansgrupp tillsammans med
Naturvårdsverket, Tullverket, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten med flera.
Förhoppningen är att man även ska kunna

Rätt lastad container.
stoppa den illegala exporten av skrotbilar.
– Ibland kan det handla om svarta pengar och fordon från svartskrotar. Det är inte
vår sak att utreda, det blir polis och åklagarmyndighetens uppgift. Samverkan
mellan de olika myndigheterna är oerhört
viktig för att kunna stoppa den illegala
exporten.

SBR:s VD Michael Abraham var nyligen
inbjuden till en konferens med länsstyrelserna.
– Vi hade en bra dialog, säger han. Det
finns flera frågor som vi kan driva tillsammans för att komma åt den illegala exporten.
Agneta Trägårdh

demo
personal
Begagnade och nya
bildelar!
GÖSSLUNDA LED 2 I 531 98 LIDKÖPING I TEL 0510-170 66 I FAX 0510-170 34
WWW.BILDELSLAGRET-LIDKÖPING.SE / INFO@BILDELSLAGRET-LIDKÖPING.SE

Vi söker demopersonal till
vår filial i Upplands-Väsby
Vid intresse kontakta
Pär söderlund eller
Per eskilsson på 021-248 00
eller Johan ahlin på
08-58 35 17 50
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Chalmersprojektet

Plastprojektet

LYCKAT BRANSCHPROJEKT
ger nytt plåtprojekt
Projektet med att reparera skadade
plastdelar fortsätter i sin nuvarande
form fram till årsskiftet. Projektpengarna är slut, men If har gått in
med mer pengar. Samtidigt har ett
pilotprojekt, där man ska testa att
reparera plåt, dragits igång.

D

et goda resultatet av att reparera
och återanvända plastdelar, som
tidigare slängts och malts ner, har
inspirerat till nya projekt.
– Vi har startat en plåtpilot, där Uppsala
Bildemo ska jobba mot en verkstad efter
lacktidlista, säger Jan Olvenmo. Om det

går bra kommer piloten sedan att gå över
till ett liknande projekt som det med att
reparera plastdelar. Förmodligen kommer
samma demonteringar att delta i det nya
projektet. De har blivit vana att jobba på
det här sättet.
Projektet med att reparera plastdelar
drogs igång av BilRetur/SBR, Laga och
Stena tillsammans med Motorbranschens
Riksförbund och If. Alla inblandade är
positiva.
– Vi kände därför att vi vill fortsätta året
ut och sedan komma med en slutrapport,
säger Jan Olvenmo.
Det har visat sig att alla tjänar på att

plastdelar repareras och återanvänds.
Demonterare, verkstäder, försäkringsbolagen och deras kunder, alla är de vinnare.
Även om den största vinnaren är miljön. If
minskar sina koldioxidutsläpp med minst
926 ton per år genom att använda begagnade bildelar istället för nytillverkade.
Efter årsskiftet övergår projektet till
en branschorganisation. Exakt hur den
kommer att se ut är inte klart än. Flera
demonteringar kommer att kunna ansluta
sig och många av de övriga försäkringsbolagen står också redo att gå in i samarbetet.
Agneta Trägårdh

jektet.
– Vi har fått åtta miljoner från Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, till ett projekt på tre år, berättar Johan Felix på Chalmers Industriteknik.

P

laneringen av det nya projektet, som
huvudsakligen kommer att ledas av
Chalmers och IVL Svenska Miljöinstitutet, har redan börjat. Målet är att hitta
strategier för hur återvinningen av fordon
kan bli mer effektiv och hur värdet på det
återvunna materialet kan ökas, både när
det gäller ekonomin och miljön.
Projektet kommer att delas upp i flera
delar.
– Jag ska titta på demontering, fragmentering och post shredder technology, alltså
efterarbetet efter fragmenteringen, säger

Johan Felix. Hur de tre stegen hänger ihop
och hur de påverkar varandra. Och hur
man kan optimera varje steg så att återvinningen fungerar bättre.
Pilotstudier kommer att göras på
bland annat Walters Bildelar, Thomassons
och Eklunds Bildelslager. Där ska man till
exempel titta på hur selektiv, storskalig
demontering kan påverka nedströms fragmentering och materialåtervinning.
En annan del av projektet ska titta närmare på förutsättningarna för hur de kri-

tiska materialen i bilarna kan återvinnas.
– Vi vet till exempel via examensarbete
vid Volvo/Chalmers att det finns fem gram
guld i en modern bil, säger Johan Felix.
Problemet är bara att det inte sitter som en
klimp i handskfacket.
Tanken är att man ska kartlägga de kritiska materialen i bilen och se hur de kan
användas och återvinnas för att undvika
brist i framtiden.
– En tredje del av projektet syftar till att
undersöka hur man kan jobba samlat på
systemnivå med innovation kring återvinning av materialflöden från ELV.
Alla deltagare i projektet kommer att
samlas i januari 2013.
– Då blir det avspark, säger Johan Felix.
Agneta Trägårdh
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Bilbranschen går nu vidare med forskningsresultaten från Chalmerspro-

Används i stor utsträckning för insamling av bil- och
lastbilsbatterier, kemikalier, elektronik, lösningsmedel etc.
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Vi testar och reparerar känslig fordonelektronik till
konkurrenskraftiga priser! 28 olika bilmärken, m/u
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ny bildelsbas

Aktuellt från Stena

AKTUELLT FRÅN STENA
Gastanken exploderade

D

et händer mycket som berör alla aktörer inom området
bilåtervinning. Vi i Stena strävar hela tiden efter att
utveckla samarbetet med bildemonterarna så att vi
tillsammans kan nå 95 procents målet för återvinning av ELVbilarna. Andra aktuella frågor handlar om hur vi kan jobba
med säkerhetsfrågor så att vi kan undvika risker för allvarliga
olyckor hos såväl bildemonterarna som hos oss i Stena och hur
vi kan bygga upp samarbetet inom Bilretur.
En stor utmaning framöver är hur vi tillsammans kan
utveckla processer som gör att vi kan nå 95 procents målet
2015. Det kommer att krävas att vi bland annat blir bättre på att
hantera återvinning av plast i bilarna. Ingen enskild aktör klarar detta på egen hand. Därför är det viktigt att vi hela tiden
förbättrar vårt sätt att samarbeta kring sådana frågor. Vi måste
helt enkelt hitta bättre lösningar. Vad som sedan behöver göras
hos demonterarna och vad som behöver utvecklas i våra processer i Stena är något som vi behöver enas kring. Vår ambition
är att jobba för lösningar som är så bra som möjligt för båda
parter. Några exempel på det är forskningsprojektet på Chalmers och plastreparationsprojektet. I förra numret av Nordisk
Bilåtervinning skrevs det en hel del om båda dessa projekt. När
det gäller plastprojektet så är det ju inte något som direkt berör
oss i Stena, men vi ser det som något som är viktigt för vårt
långsiktiga samarbete. De här projekten ger ju också en bra
plattform för olika aktörer att mötas så vi kan skapa naturliga
samarbeten mellan oss, demonterare, bilproducenter och myndigheter.
Under det senaste året har Bilretur vuxit fram och är nu
etablerat som det nätverk som Bil Sweden och Bilimportörerna
hänvisar till som sitt nätverk. Vi i Stena har ju ett långsiktigt
samarbete med alla Bilproducenter, som ska ge fördelar för de
som är medlemmar i Bilretur. Samarbetet mellan SBR och
Stena i Bilretur innebär också att det är lättare att tillsammans
utveckla lösningar som är bra för båda parter. Vi har etablerat
en utvecklingsgrupp där medlemmarna i nätverket kan föra
fram de frågor som är viktigast att samarbeta kring. Tanken är
också att medlemmarna i Bilretur ska få del av ny kunskap och
kunna utveckla nya arbetssätt, t ex genom att vara delaktiga i de
forskningsprojekt vi satsar resurser i.
För oss i Stena är det viktigt att alla medlemmar i nätverket
är tredjepartscertifierade. Ju fler demonterare som har den
inställningen till kvalitets- och miljöfrågor desto bättre är förutsättningarna för ett samarbete som är lyckosamt för båda
parter.
28
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Tillsammans måste vi göra
allt vi kan för att undvika
en allvarlig olycka.
Så till en allvarlig och aktuell frågeställning. För några
veckor sedan kom det in en gastank som inte var hanterad på
ett riktigt sätt till en av våra anläggningar i Stena. Den exploderade och kunde mycket väl ha orsakat allvarliga skador. Nu gick
det lyckligt den här gången, men det kunde ha gått riktigt illa.
För en tid sedan exploderade en airbag hos Stena Aluminium i
Älmhult. Det innebär att den hade passerat genom processen
hos oss på fragmenteringsanläggningen innan den exploderade i nästa skede. Vi ser allvarligt på de här händelserna och
som en konsekvens av det har vi fört en dialog med alla våra
bildemonteringskunder för att försöka göra allt vi kan för att vi
tillsammans ska undvika en riktigt allvarlig olycka. Det finns
effektiva verktyg för att hantera pyrotekniken idag och för oss
är det lika viktigt att undvika risker för olyckor hos bildemonterarna som hos oss. Så min förhoppning är att vi alla kan
arbeta för att säkerställa att all pyroteknik och självfallet alla
gastankar har hanterats på ett korrekt sätt innan bilarna kommer till oss i Stena.
Framöver kommer ni att kunna få ta del av aktuella frågor
från oss i Stena här i Nordisk Bilåtervinning. Hör gärna av er
med frågor och idéer till oss. Det går lika bra att föra fram dessa
till den lokala kontaktpersonen i Stena som till undertecknad.

ANDERS SVERKMAN
Branschansvarig ELV
Stena Recycling

Allabildelar.se

Ny portal för begagnade bildelar
Efterfrågan på begagnade originaldelar är stor. Så stor att det fanns plats
för ytterligare en databas vid sidan av de redan etablerade baserna.
Allabildelar. se har redan drygt 2 000 besökare per dag.

F

rån början skulle det bli ett internt
datasystem för demonterarna inom
Recopartgruppen. Istället blev det
en ny portal för begagnade bildelar.
– Vi har fått bra snurr på hemsidan,
säger Mattias Pettersson, VD för Recopart
AB. Redan från början siktade vi in oss på
att göra den enkel och användarvänlig.
I plattformen finns två sökmotorer, en
för privatpersoner och en för företag.
– Våra verkstadskunder har en egen
inloggning, berättar Mattias Pettersson.
Demonterarna inom Recopartgruppen kan också göra sina egna hemsidor
och få en egen handelsplattform med hjälp
av Allabildelar.se. En komplett webbutik
med betalningsfunktion.
– Det var så det började, säger Mattias
Pettersson. Våra partners ville ha en kanal
för att själva kunna nå ut till sina kunder.
De ville kunna bygga upp sin egen e-handelssida.
I dag är det flera demonterare inom
Recopartgruppen som har sin egen nätbutik. De är också sammankopplade med

Efterfrågan på
begagnade delar är
större än tillgången.
varandra genom Allabildelar.se
När till exempel Atraccos kunder går in
på deras sida och söker efter en begagnad
reservdel, söker systemet först i det egna
lagret. Men om Atracco inte har just den
delen, går systemet automatiskt vidare och
söker hos de andra demonterarna, något
som kunden aldrig märker.
– Vi är ju i den unika positionen att
efterfrågan på begagnade delar är större än
tillgången, säger Mattias Pettersson. Självklart vill alla helst sälja sina egna delar,
men det handlar också om att ha ett kundvänligt system.
Enligt Mattias Pettersson är det ett
win-win-system, eftersom demonteringen
som inte hade reservdelen i sitt lager ändå
får sin del av kakan i form av några procent

på försäljningen.
– Och kunden får sin reservdel och är
nöjd, vilket kanske är det viktigaste.
I dagsläget säljer åtta demonteringar
sina delar på Allabildelar.se. De är Alingsås
Bildelar AB, Atracco AB, Lycksele Bildemontering AB, Norrbottens Bildemontering AB, Thomassons.Nu Grupp AB,
Eklunds Bildemontering AB, Häggs Bildemontering AB, och Jämtlands Bildemontering AB. Tillsammans har de drygt två
miljoner reservdelar.
Agneta Trägårdh

På Min sida får kunden en omedelbar överblick över alla köp. Returärenden blir enklare både för kunden och
demonteraren när all information
finns samlad på ett ställe.
nordisk bilåtervinning 4 · 2012
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varumärkesundersökning

SBR står för

KVALITET

34,6 %

SBR, Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund, har ett starkt varumärke som står
för kvalitet.
Det visar en varumärkesundersökning som gjorts av SveMa, Svenska Marknadsundersökningar AB.

I

dag pratas det mycket om vikten av att
ha ett starkt varumärke. På Wikipedia
kan man läsa att ett varumärke är ”ett
namn, en symbol eller ett tecken som
används för att identifiera produkter eller
tjänster”. Många företag satsar miljontals
kronor på att stärka sitt varumärke.
– Ju starkare varumärke man har,
desto högre pris kan man ta ut för sina
varor eller tjänster, säger Annika Åhgren,
key account manager på SveMa. Man blir
ett attraktivt val på en konkurrensutsatt
marknad.

SveMa använder sig av en varumärkesbarometer för att mäta olika varumärken.
– Genom att låta göra en mätning går
man från att tro och hoppas till att veta,
säger Annika Åhgren. Då får man veta hur
en speciell målgrupp ser på varumärket.
I en varumärkesbarometer i Vi Bilägare har SveMa undersökt flera olika varumärken i bilbranschen, bland annat SBR.
– Vi tror att Vi Bilägares läsare är precis
rätt målgrupp, säger Annika Åhgren.
Tidningens alla läsare har möjlighet att
delta i mätningen. Av de inkomna svaren

görs sedan ett urval.
Trots att SBR inte gjort några marknadsföringskampanjer är det cirka 17 procent
som känner igen förbundets logga. De
flesta associerar till rätt bransch. Bland
svaren finns ”förbund, bilskrot, bilåtervinning, bildemontering och bildelar”.
När deltagarna själva ska lämna ett
omdöme svarar hela 34,6 procent att SBR
står för kvalitet.
– I min värld ska man vara väldigt nöjd
när så många som 34,6 procent svarar att
varumärket står för kvalitet, säger Annika
Åhgren.

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

Dessutom svarar cirka 40 procent att
man besöker eller använder varumärket
”ibland, ofta eller alltid”.
– SBR som branschförbund riktar sig
inte till slutkund, därför får man anta att
omdömena baserar sig på kontakter med
medlemsföretagen, säger Annika Åhgren.
Tillsammans har förbundet och demonteringarna lyckats förmedla en positiv bild
av SBR. Och eftersom kunderna tycker att
SBR står för kvalitet kommer de att känna
sig trygga med att vända sig till en av för-

bundets demonteringar.
SBR:s VD Michael Abraham är nöjd
med resultatet av varumärkesmätningen.
– Jag hoppas att alla medlemmar tänker
på att använda SBR-loggan för att signalera
att man står för kvalitet, säger han.
Agneta Trägårdh

Annika Åhgren menar att förbundet
och demonterarna har lyckats förmedla en positiv bild av SBR.

Vill du få bättre kontroll på
ditt kemikaliesäkerhetsarbete?
Kontakta Martina idag för att ta del av våra speciella erbjudanden på
kemikaliesäkerhetsområdet.

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

Övriga bilmärken
Stortorp • Örebro

Tel Vxl. 019-670 12 00 • Fax 019-32 15 80 • info@orebrobildemontering.se
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Telefon: 0760-205473, Mail: martina.frost@intersolia.com

035-16 20 00 • info@intersolia.se • www.intersolia.se
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Nytt från Danmark

Nytt från Norge

Fra Tapenøje
til verden
Hos et lastbilgenbrug er alting større end hos et
personbilgenbrug. Her er faktisk det meste af verden
indforskrevet i virksomhedens netværk.

D

et er formentlig de færreste branchevirksomheder beskåret at
modtage ugentlige rapporter
direkte fra kampene i Syriens hovedstad,
Aleppo – at forhandle ansigt til ansigt
med afrikanske og sydamerikanske branchekolleger eller at have et nært netværk i
det meste af Europa.
Men beskæftiger man sig som autogenbruger med lastbiler er forudsætningerne
tilstede, hvis man er om sig – større er
branchen ikke. Alene i Danmark er her
måske fem tilsvarende virksomheder, så
skal man kunne dække sit marked lige så
effektivt som inden for personbilbranchen,
kommer det internationale islæt af sig selv.
Der synes at være langt fra Aleppo til
Tappernøje – og dog ikke længere end en
telefonforbindelse.
– Vi har to kunder gennem mange år i
Aleppo. Den ene har jeg ikke kunnet opnå
kontakt med, den anden taler jeg med en
gang om ugen. Han er utrolig glad for, at
jeg ringer. Senest fortalte han, at han og
familien ikke har været uden for en dør i
en uge – vover de sig udenfor, bliver de
beskudt af kamphelikoptere, fortæller
Klaus Nykjær (45), der ejer og driver Tappernøje Autoophug i Karlshøj mellem
Tappernøje og Næstved.
Selv virker han aldeles uimponeret
(omend medfølende!) – formentlig fordi
de internationale kontakter er så selvfølgelig en del af hverdagen. Ude på pladsen står
to forholdsvis nydelige Scania på vej til
Irak og Sydamerika – biler, der i Danmark
er blevet for dyre at vedligeholde og holde
32 ›|nbå
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ajour med de til stadighed strammere miljøregler.
Klaus Nykjær er, som han siger, født i
dagligstuen ved siden af kontoret. Hans far
stiftede Tappernøje Autoophug i midten af
1960’erne ved først at opkøbe brugte reserverdele i Sverige til videresalg, siden modtog han ligefrem bestillinger, og endelig
blev det til – et autoophug. I 1970’erne skiftede virksomheden strategi; flere personbilsophug trængtes om markedet, fokus
blev rettet mod lastbiler, og siden så de sig
ikke tilbage. Klaus tager ikke sådan del i
den klassiske truckerkultur, men han lader
sig fascinere af de store maskiner, af
dimensionerne, af kræfterne.
Hvilket selvsagt stiller krav til udstyret:
– Vi har selv bygget bjærgningsbilen og
fejebladet, og derefter er gummigeden og
gaffeltruck’en vores vigtigste værktøj,« fortæller Kim Andreasen, uddannet håndformer og beskæftiget i Tappernøje gennem
de seneste fire år.
Bjærgningsbilen er bygget på en langsnudet Scania T164 6x4 med en V8-motor
med 480 hk.
Mens kunderne – vognmænd med egne
værksteder, lastbilværksteder og forhandlere – ofte selv henter deres varer, kører
Klaus gerne ud og henter biler hjem selv:
Det kunne være, der stod andet derude,
der var værd at byde på.
Klaus kom aldrig rigtig væk fra Karlshøj
4. Meningen var, at han skulle i lære som
lastbilmekaniker, men i sommerferien fra
jobbet som arbejdsdreng i sit kommende
lærested, spurgte hans far, om han ikke lige

Klaus Nykjær
ville hjælpe. Det ville han gerne – og nåede
aldrig at komme i lære.
– Jeg har altid haft et hjerte for gamle
biler, men det vigtigste er næsten dét at
handle – det er en livsstil at drive en forretning som vores, fortæller Klaus Nykjær.
Et lastbilgenbrug minder i mangt og
meget om et personbilgenbrug: Bilerne
bliver gennemgået for, hvad der måtte
kunne genbruges, de bliver miljøbehandlet
– og ender i shredderen, hvis de da ikke
eksporteres: I Mellemøsten, Afrika og Sydamerika er der tid og økonomi til at give
bilerne nyt liv. Køber de ikke hele biler,
aftager de komponenter – gerne i flere
eksemplarer. En lastbilmotor ryger aldrig i
shredderen.
– Det er vigtigt, at her er en hurtig
omsætning. Vi vil ikke have biler til at stå i
månedsvis, understreger Klaus Nykjær
under rundgangen på pladsen – hvorunder vi møder rottweileren Victor, der turde
jage en skræk i enhver, der måtte melde sig
uindbudt efter lukketid, men som er godheden selv, når far befinder sig inden for en
radius af fem meter.
Et lastbilophug adskiller sig også fra et
personbilgenbrug ved en anden økonomi:
Her skal typisk sættes nul bag ethvert
beløb. Herudover er lastbilophugget udelukkende forpligtet til kommunal godkendelse, og endelig er man ikke nødvendigvis
tilsluttet Autoophuggernes Datalager eller
deslige.
– Databasen ligger her, smiler Klaus
Nykjær og peger på sit gode hoved.

Sterk vekst i innsamlede kjøretøy som
vrakes hos biloppsamlingsbedriftene
77 269 biler ble levert inn til biloppsamlerne første halvår i 2012, en
økning på 21,26 prosent i forhold til første halvår i fjor. Ifølge Norges
Biloppsamlers Forening blir 85 prosent av et bilvrak gjenbrukt og sendt til
gjenvinning.
- En av årsakene til den kraftige økningen er at vrakpanten økte til 2000 kroner
ved årsskiftet. De gode tidene i Norge fører
også til at mange kjøper ny bil, og dermed
velger å skrote sin gamle, sier Tor Alm,
styreleder i Norges Biloppsamlers Forening
(NBF).
Mesteparten av økningen skjedde i første kvartal i år, da antall vrakede kjøretøy
økte med
34 prosent i forhold til 1. kvartal 2011.
Økningen i 2. kvartal var på 5,3 prosent i
forhold til 2. kvartal i 2011. Samlet var altså
økningen på 21,26 prosent i første halvår
2012 og totalt ble 77269 biler samlet inn.
Statistikken er utarbeidet av Toll og
Avgiftsdirektoratet i samarbeid med Norges Biloppsamlers Forening(NBF)..
Biloppsamlerbransjen er i stor endring
og har de siste årene investert tungt i ny
teknologi. Når bilen kommer inn til en
biloppsamler blir den først tappet for
miljøfarlige vesker som blir forsvarlig lag-

ret og destruert. Deretter blir de brukte
bildelene som kan brukes om igjen plukket
fra bilen. Det som er igjen av bilen blir
sendt til fragmenteringsverk som skiller ut
alt som skal gjenvinnes.
- Biloppsamlerbransjen har gjennomført omfattende miljøtiltak de siste årene,
og alle biler som kommer inn til biloppsamlingsplasser blir forskriftsmessig
miljøsanert. Gjenvinnings og gjenbruksgraden på innleverte bilvrak er i dag på 85
prosent. Målet er at dette tallet skal opp i
95 prosent i 2015. Dette er en forpliktelse
norske myndigheter har i forhold til EU,
gjennom EØS-direktivet. Kravet vil gjelde
i hele EU og EØS området. sier Tor Alm.
Gjenbruk av bildeler er viktig både av
økonomiske, men også av miljømessige
hensyn. Spesielt fra nyere kondemnerte
biler. NBF har satt ytterligere fokus på
gjenbruk av bildeler gjennom utvikling av
en database hvor 31 medlemsbedrifter har
knyttet sitt delelager opp mot databasen

som totalt inneholder over 500.000 brukte
originale bildeler.- Hvis du ønsker å spare
penger og samtidig er miljøbevisst, er det
en fornuftig løsning å kjøpe bildeler av en
biloppsamler. Våre medlemmer selger
brukte originaldeler, sier Alm.
Link: www.nbfbildeler.no, Oversikt
over autoriserte biloppsamlere finnes
på www.biloppsamlerne.com
For mer informasjon vennligst kontakt
Tor Alm, styreleder i Norges Biloppsamlers forening (NBF). Han er tilgjengelig på
tlf: 97124074
Norges Biloppsamlers Forening
(NBF) ble etablert i 1980, og har pr 1/12011 65 medlemsbedrifter, representert i
samtlige fylker. Medlemsbedriftene i NBF
tar i mot og behandler over 80 % av kaserte
kjoretoy per år.
Medlemsbedriftene i NBF har en
todelt drift. På den ene siden driver vi mottak og miljøsanering av kasserte kjøretøy,
og på den andre siden driver vi profesjonell demontering og salg av brukte bildeler
fra nyere skadebiler og fra vrakbiler.
Jan Molberg
nordisk bilåtervinning 4 · 2012
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inside egara

inside egara

Swedish Delegation visited the PST
factory and a dismantler in Holland

Värdesedel för skrotad bil

O

F

n request of the Swedish SBR, EGARA
organized a two days
program in the Netherlands.
The goal was to see the PST
factory performing and the
processes and to take a look at
a dismantler with a top of the
bill parts registration and
storage program.
The delegation was not only
SBR members, but also from
Bilretur (network), Stena
(waste collector and processor) and Chalmers (university). So the Swedish cardismantling chain was present
completely. In total the group
were 15 persons strong.

The delegation took care of
its own mobility with two rental mini vans which gave them
all freedom they needed. The
programme started with lunch
and a presentation at the PST

This is what
an association
such as
EGARA
is all about.
factory in Tiel. The presentation explained the PST process, as well as the ARN system and ARN organisation.
After this a guided tour followed in the factory. All questions were answered, nothing
was kept a secret.
After this the whole group
moved to a motel near the dismantling station of Bart Ebben
so next day hardly any travelling was necessary. EGARA
had arranged a nice and very
price worthy motel and after
dinner and a good night’s rest
everyone was ready for day

two.
At Bart Ebben Specialist
Citroen Peugeot all were welcomed with coffee and a
truckload of cake, mayby undutch, but characteristic for the
South Netherlands. Mr Bart
explained the history of the
company. Typical for his system is that all parts are graded,
and registered in a way that it
can connect with the knowledge that already exists in the
system. By describing characteristics in only one standardized way, hardly any mistakes
are made when choosing the
right part for a customer. After
this Bart showed the company.
Lunch was planned on the
way back to Schiphol airport.
After lunch we said goodbye
and the members of the delegation moved on independantly. We all think it was a

fruitful and very informative
visit. This kind of sharing
information is what an association such as EGARA is all
about. EGARA members can
and should use opportunities
like this to inform themselves
and stakeholders when decisions need to be made.
Henk Jan Nix

Bildemontering
i hjärtat av
Värmland

främst är av miljöskäl som man vill få bort
de gamla bilarna från vägarna.
Den som skrotar sin gamla bil och köper

TJÄNSTER & UTBILDNINGAR
• KVALITET

• ARBETSMILJÖ

• MILJÖ

• PRODUKTION

WWW.ASKENGREN.SE

Vill du tjäna mer?
Vi hjälper din verksamhet att nå nästa nivå!

0563-52020

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

Ring +46 36 311692

inländarna kör med Västeuropas
äldsta bilar. Från bilbranschens sida
i Finland säger man därför att det

en ny bil får en värdesedel på 500 euro.
Och den som köper en begagnad bil över
4 000 euro, får en värdesedel på 200 euro.
I fjol skrotades omkring 65 000 bilar i
Finland, men bilbranschen räknar med en
högre siffra i år

Vi är SBRs samarbetspartner och erbjuder
medlemmarna marknadens bästa försäkringsskydd.
uFöretagsförsäkring

uMotorfordonsförsäkring

uSjukvårdsförsäkring uGruppförsäkring
uFinansiella

tjänster

uTjänstepensionsförsäkring

KontaKta oss när det gäller era försäKringar
tel: 026-614100 e-post: sbr@direct.se

Vi välkomnar EKMANS BILSKROT AB i Hedesunda
som ny användare av

Intresserad du med?

I Finland försöker nu bilbranschen få fart på försäljningen med hjälp av
värdesedlar till den som skrotar sin gamla bil.

Tillsammans med dig kan vi;
förbättra rutiner och processer
öka medvetenheten hos dina medarbetare
 höja produktiviteten och lönsamheten
 utveckla dig som företagsledare


Våra tre däckfabrikat
täcker minst 90% av behovet
hos dina kunder, och vi har även
de sista 10% om det behövs



Ring 0155-29 29 50 så berättar vi mer!
Eller läs om affärsutveckling på
www.trainingpartner.se/sbr

Mejerivägen 10, 291 94 Eslöv 0413-310 01

Din SBR - leverantör

Din Servicepartner AB • Tel. 046-23 80 23 • www.fighter.se
VI SÄLJER BEG. BILDELAR UPP TILL ÅRETS MODELLER!

Beg. bil- och husvagnsdelar
stor sortering
märkesdemontering

Din bilskrot på nätet

AUTODEMONTERING TT

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

www.autodemontering.se

0382-134 00

Fax 0382-141 70, Brädgårdsg. 11, 576 33 Sävsjö
w w w. m l b i l d e m o . s e

Ommavägen 9 275 33 Sjöbo Sweden

Telefon 0499 - 49 000
Box 20
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046-523 75

Helproffs på
begagnade
bildelar!

V. Oknebäcksvägen 7
SE–383 36 MÖNSTERÅS • www.signalen.se

Återvinn din bil på ett miljöklokt sätt!

Chassidelar
Bra priser
Brett sortiment
Mycket på lager

Här hittar du dem
Hjulupphängning

www.skrotabilen.se

Bildem & Fenix

www.galwin.se
nordisk bilåtervinning 4 · 2012
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› Posttidning
Avsändare:

sbr, Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund
Karlavägen 14 A
se-114 31 STOCKHOLM

Begagnade
originalbildelar.
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.

www.laga.se
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