
nordisk bilåtervinning 1 · 2012  ›|nbå    1

Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund
Branschförbund sedan 1961

Budskapet klart på BilReturs kickoff
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Volvo och If väljer BilRetur som sitt nätverk

Mikael blev certifierad och fick ordning

Stora A för nya kvalitetslistan
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NORDISK BILÅTERVINNING
är organ förSBR, Sveriges Bilåter-
vinnares Riksförbund
Karlavägen 14 A • SE-114 31 
Stockholm
telefon 08-701 63 70
info@sbrservice.se
www.sbrservice.se
Reg nr: 20112

ANSVARIG uTGIVARE
Michael Abraham, SBR
telefon: 070-633 26 91
michael.abraham@sbrservice.se
info@sbrservice.se

REDAKTöR
Agneta Trägårdh
telefon: 0739-69 07 77
agneta.tragardh@telia.com

ANNONSER
Charlotte Blomfeldt
telefon 042-12 43 00
media.support@telia.com

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.

PRODuKTION
Norrköpings Tryckeri AB
Lindövägen 65
SE-602 28 Norrköping
telefon 011 23 10 60 
fax 011 23 10 67

Copyright SBR © 2008

TRYCK
Norrköpings Tryckeri AB

Tidningen trycks på Svanenmärkt
papper.

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

Citera oss gärna men glöm inte  
att ange källan.

Nästa NUmmER 
Nästa nummer, 2/2013 av Nordisk Bilåtervin-
ning  kommer den30 april. Sista materialdag 
för annonser är den 12  april.

341 392

Innehåll nummer

Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund  
är medlem i:
› Automotive Recyclers Association
› EGARA – European Group of Automo-
tive Recycling Associations
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Seriöst och långt 
borta från 
Hollywood-
bilden av  en  
demontering.
David Weiner• sid 13

Först  i  Stockholm  med  Direct  Green 

Parts  Garanti  på  begagnade  bildelar

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

garantin gäller för mekaniska delar som 
exempelvis motorer, växellådor och  
elektronikkomponenter och det innebär en stor trygghet  
för dig som köpare. 

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

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

För fullständiga garantivillkor se  
www.allbildelar.se.

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

vi är iSocertiFierAde  9001 & 14001
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Vi har rivstartat 2013
Michael Abraham

FÖRBUNDSDIREKTÖR

Ledare
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Hur många fler skäl behöver du för att gå med i SBR?
Låga fraktkostnader: Kontakta Leo Lundström, 0706-
447213 eller leo.lundstrom@dbschenker.com
Lägre försäkringskostnader: Kontakta Stefan Ehn, 026-
614100 eller stefan.ehn@direct.se.
Låga certifieringskostnader: Kontakta Jonas Danielson, 
031-335 01 80 eller jonas.danielson@askengren.se.
Låga utbildningskostnader: Kontakta Gunnar Månsson, 
0155-2 29 62, eller gunnar.mansson@traning-partner.se.
Låga inköpskostnader av däck: Kontakta Tommy Johan-
nesson, 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,  
mmittelton@gmail.com eller mittelton@unitedlawyers.nu.
Tillsammans med vår traditionella verksamhet ger ett med-
lemskap i ditt branschförbund många fördelar.
Som medlem får du bland annat lagbevakning som är före-
tagsspecifik.
Intresserad av medlemskap i sBR,  
Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund?  
Mer information på vår hemsida 
www.sbrservice.se.
Ring 08-701 63 70  
eller maila till  
info@sbrservice.se,  
så besvarar vi frågorna. Branschförbund sedan 1961
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Nordens största leverantör av begagnade bildelar

345.392  
bildelar
på lager idag!

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

www.atracco.se

Hedemora
Telefon: 0225-59 55 40
Fax: 0225-59 55 49

Öppet i butiken:
Mån - Fre: 7:00 - 17:00
Lör: 10:00 - 13:00

Kranvägen 7
776 33 Hedemora
hedemora@atracco.se

Stockholm
Telefon: 08-711 26 40
Fax: 08-711 61 68

Öppet i butiken:
Mån - Fre: 7:00 - 16:30

Gamla Tullingevägen 6
141 44 Huddinge
stockholm@atracco.se

Växjö
Telefon: 0470 - 77 11 20
Fax: 0470 - 77 11 45

Öppet i butiken:
Mån - Fre: 7:00 - 17:00

Ljungadalsgatan 6
352 46 Växjö
vaxjo@atracco.se
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Nordens största leverantör av begagnade bildelar

347.314  
bildelar
på lager idag!

Telefonförsäljning öppen måndag-fredag 7-18 

www.atracco.se

Hedemora
Telefon: 0225-59 55 40
Fax: 0225-59 55 49

Öppet i butiken:
Mån - Fre: 7:00 - 17:45

Kranvägen 7
776 33 Hedemora
hedemora@atracco.se

Stockholm
Telefon: 08-711 26 40
Fax: 08-711 61 68

Öppet i butiken:
Mån - Fre: 7:00 - 16:00

Gamla Tullingevägen 6
141 44 Huddinge
stockholm@atracco.se

Växjö
Telefon: 0470 - 77 11 20
Fax: 0470 - 77 11 45

Öppet i butiken:
Mån - Fre: 7:00 - 17:00

Ljungadalsgatan 6
352 46 Växjö
vaxjo@atracco.se

Förhoppningsvis kommer ni alla att 
få stort läsvärde av reportagen från 
BilReturs kickoff som gick av sta-

peln den 1-2 februari och som blev mycket 
omtyckt och uppskattad.

Vi fick möjlighet att besöka Volvo och 
jag vill framföra ett stort tack till Volvo och 
de medarbetare som föredömligt ställde 
upp.

Stort Tack till:
Magnus Hellsten, Vice President Manu-

facturing och Andreas Andersson, Attri-
butansvarig Miljö.

Värdar/Värdinnor i utställningen på 
Brand Experience Centre: Eeva-Liisa 
Book, Bo Shui ochJeanette Elfström.

Volvo Cars Demo Centre: Kent-Ove Pet-
tersson, Johan Löwing och Thomas Spleith 
och inte minst till projektledaren 
Dominique Amkell

Vi hade under lördag förmiddag gästfö-
redragshållare, som på ett mycket bra sätt 
förtydligade vikten av samverkan för att 
hela kedjan i Bilåtervinning ska fungera. 
Det framkom också på ett positivt sätt att 
vi tillsammans kan göra skillnad och skapa 
en vinn-vinn-möjlighet. 

Stort tack till:
Klaus Putzhammer, Adam Opel GmbH, 

Anna Henstedt, Bil Sweden, David Weiner, 
Volvo personbilar Sverige AB, Leif Gus-
tafsson, Ordförande BilRetur och VD
Stena Recycling International AB, Maria 

Ljunggren Söderman, Chalmers, Staffan 
Persson, VD Stena Recycling AB, Hans 
Folkesson, Styrelseledamot i BilRetur, 
Anders Sverkman, Bilansvarig Stena Recy-
cling AB samt Kristofer Sundsgård, Ansva-
rig för fragmenteringsanläggningarna i 
Sverige och Europa.

 Vi kan verkligen känna stolthet över att 
svensk bilåtervinningsbransch nu har ett 
nätverk på 83 medlemsföretag, där alla är 
miljö- och kvalitetscertifierade, det största 
nätverket någonsin som jobbar för 95 % 
återvinning tillsammans med övriga aktö-
rer inom bilbranschen. Allt för att långsik-
tigt skapa en bransch som med tydlig 
inriktning jobbar för att konkurrenslag-
stiftningen ska gälla lika för alla, oavsett 
om man befinner sig i norra Norrland eller 
längst ner i södra Sverige. Vi kommer i och 
med detta att kunna jobba hårdare med 
alla till buds stående medel för att de som 
bedriver bilskrotning utan att uppfylla det 
regelverk som finns ska synas i sömmarna. 

 Vi fortsätter vårt långsiktiga arbete med 
att jobba för olika projekt. Under hösten 
2012 avslutade vi ett projekt om gav oss 

möjlighet att se över råvaruhanteringen i 
skrotbilen. Nu har vi startat upp projektet 
Realize close the lope, som kommer att ge 
oss möjlighet att skapa industriella lös-
ningar under 2013. Vi kommer att följa 
utvecklingen av projektet i varje nummer 
av Nordisk Bilåtervinning. Förbundets 
ståndpunkt är att en seriös hantering av 
demonteringsbilen ska löna sig, och med 
det menar vi att de regelverk som finns ska 
efterlevas av samtliga som jobbar med 
skrotbilar, oavsett hur många bilar man 
hanterar. 

Vi kan med glädje se att projektet med 
reparation av plast från demonteringsbilen 
blev riktigt bra. Nu jobbar vi för att få med 
flera försäkringsbolag, så att vi också kan 
utöka antalet demonterare, så att flera får 
utbildning och möjlighet att leverera de 
detaljer som kan repareras av bilplasttek-
nik. Allt för att vi ska kunna uppnå de 
kommande miljömålen med lönsamhet. 

Vi kommer under året att kunna infor-
mera er om åtgärder som vi nu har jobbat 
för under en tid, så följ med i allt som hän-
der genom att läsa Nordisk Bilåtervinning. 

Förbundets inriktning och åtgärder 
kommer långsiktigt att ge resultat.

KOM IHÅG
Årsmöte i Stockholm
22-23 mars 2013

Tillsammans kan vi 
göra skillnad och 
skapa en vinn-vinn-
möjlighet.
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Ingen klarar det ensam. Ett konstate-
rande som upprepades likt ett mantra 
under BilReturs kickoff i Göteborg. 

Hela bilbranschen står inför rejäla utma-
ningar fram till 2015, då 95 procent av 
skrotbilen ska återvinnas. Biltillverkarna, 
demonteringarna, fragmenteringarna, alla 
måste de ändra sitt sätt att arbeta för att 
klara de allt tuffare kraven från både myn-
digheter och konsumenter. 

Branschen måste arbeta tillsammans 
mot ett och samma mål och därför har Bil-
Retur bildats.
– Jag vill ge SBR en eloge för att det är ett 
förbund som går före i bilbranschen, sa 

Anders Sverkman, branschansvarig för 
ELV på Stena Recycling, på kickoffen i 
Göteborg. 
De nya kraven kräver stora investeringar i 
ny teknik och kunskap. 
– Det handlar om ett teknikskifte, som krä-
ver enormt mycket forskning, förklarade 

Leif Gustafsson, VD för Stena Recycling 
International och ordförande i BilRetur. Vi 
måste ha ett industritänkande om vi ska få 
lönsamhet. Och vi måste investera i mor-
gondagens tekniska lösningar för att kun-
na nå 95 procents återvinning. Stena kom-
mer därför att investera en kvarts miljard 

BILRETURS KICKOFF

en stark och 
långsiktig lösning 
för att klara 95%
BilReturs kickoff i Göteborg gav svar på alla demonterarnas frågor. Och visade på nödvändigheten 
av en gemensam stark och långsiktig lösning för att klara kravet på 95 procents återvinning. 

Deltagarna fick också veta att Stena investerar en kvarts miljard kronor i det nya samarbetet.

KICKOFF KICKOFF

kronor.
– Alla stora företag vill visa att de jobbar 
miljöriktigt. Återvinning är vår kärnverk-
samhet. Att ta in en uttjänt bil i kretsloppet 
och se till att så mycket som möjligt åter-
vinns är något att vara stolt över. Jag är oer-
hört stolt över BilRetur. Men vi måste ha 
med oss att vi är ett ungt sällskap. Det finns 
mycket vi kan förbättra. Ingen startar ett 
nytt företag där allt fungerar från dag ett. 
Här har vi olika företagskulturer som ska 
jobba ihop, vi måste hjälpas åt att hitta rätt 
väg. Ingen ska vara rädd för att göra sin 

röst hörd. Konstruktiv kritik tar oss fram-
åt. 

En  utvecklingsgrupp  inom  BilRetur 
ska arbeta för att motverka gråzonsaktörer 
och se till att de inte får något utrymme.
Enligt ELV-direktivet är det bilproducen-
ternas ansvar att se till att det finns ett riks-
täckande nätverk av mottagningsställen, 
där bilägaren kan lämna sin bil när det är 
dags att skrota den. 
BilRetur har producenternas ansvar att 
organisera det nätverket.

I dagsläget ingår 83 demonterare i BilRe-
turs nätverk. Kravet på demonterarna är 
att de är auktoriserade och har en tredje-
partscertifiering. 

– Det är mycket möjligt att tröskeln 
kommer att höjas för de företag som vill 
komma in i nätverket BilRetur senare, 
säger Leif Gustafsson. Ni som redan är här 
och satsar nu kommer att ha alla fördelar i 
framtiden.

Agneta Trägårdh

Att ta in en uttjänt bil i kretsloppet och se 
till att så mycket som möjligt återvinns är 
något att vara stolt över.

– Jag är stolt över BilRetur, förklarade Leif Gustafsson, VD Stena Recycling 
International AB och ordförande i BilRetur.

– BilRetur ger mer bilar till verk-
samheten antingen man är demon-
terare eller Stena, sa Staffan Pers-
son, VD för Stena Recycling.

– En utvecklingsgrupp inom BilRe-
tur ska fånga upp viktiga frågor, berät-
tade Anders Sverkman, branschansva-
rig för ELV på Stena Recycling.
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Det blir mer och mer plaster i de 
moderna bilarna.

– Men till 75 procent består 
bilen fortfarande av metall, förklarade 
Klaus Putzhammer, chef för ELV på Adam 
Opel AG i Tyskland, för BilReturs med-
lemmar. Däremot har mixen ändrats och 
den kommer att fortsätta att ändras. 
Metallerna har ändrats. Fördelen är att det 
vi tillverkar i dag är det ni får om 15 år, så 
ni vet exakt vad ni får. 

Klaus Putzhammer menar att material-
värdet hela tiden ökar i bilarna.

– I dag har nästan alla bilar katalysator. 
För att minska CO2-utsläppen krävs nya 
material och ny teknologi. Det som 
används är främst aluminium och höghåll-
fast stål. Bilens vikt ökar och ni får del av 
det ökade materialet. 

Sveriges mest sålda bil, Volvo V70, 
består av 68 procent metaller och 21 pro-
cent plaster.

– Det blir mer metall i bilarna, säger 
David Weiner, core value expert på Volvo 
Personbilar Sverige AB.  Dieselbilarna 
ökar på bekostnad av bensinbilar och det 
är bra för er. Det är mer värde i katalysato-
rerna i en dieselbil. Partikelfilter och parti-
kelfällor ökar katalysatorernas värde. 

Trots att materialvärdet ökar i bilen är 95 
procents återvinning fortfarande en stor 
utmaning.

– Det är världens tuffaste utmaning, 
säger David Weiner.

Sverige har fem miljoner bilar, en mil-
jon av dem är avställda.

– Om ni kan använda morot och piska 
för att få in de bilarna har ni både fått mer 
material och gjort en stor insats för miljön, 
säger David Weiner. När en gammal bil 
står och läcker blir bilägaren skyldig att 
sanera marken. En sanering kan kosta 
många hundratusen kronor. Det är ett bra 
skäl att lämna sin bil till en demontering.

I dag säljs flera bilar än det skrotas.
– Det betyder att vagnparken hela tiden 

växer, säger Anna Henstedt, ansvarig för 
miljöfrågor på BilSweden. 

Hon förklarade också vikten av att 
demonteringarna rapporterar in antal 
skrotade bilar varje år, något som många 
har slarvat med.

– Sverige har hittills inte tagit ELV-
direktivet på allvar. Där står det tydligt vil-
ket ansvar de olika aktörerna har. Om inte 
alla hjälps åt kan vi inte nå målet på 95 pro-
cent.

Målsättningen  inom  BilRetur  är att 
öka återvinningen av råvaran från ELV-
bilen och skapa lönsamma metoder för 
demontering. 

– Biltillverkarna har lagt för stor vikt vid 
fragmenteringens betydelse, säger SBR:s 
VD Michael Abraham. Vår utmaning är att 
bevisa att det även krävs en utvecklad 
demontering före fragmentering för att nå 

95 procents återvinning. Alltså bilen ska 
till bildemonteringen först och sedan till 
fragmenteringen. Vi jobbar därför med 
Chalmers och KTH för att få fram under-
lag som är hållbara både ur ett miljö- och 
ett ekonomiskt perspektiv för hela bran-
schen.

I  det  nyligen  avslutade  Chalmerspro-
jektet kom forskarna fram till att det finns 
delar och material av värde som i dag inte 
plockas bort ur bilen. Nu går man vidare 
med de resultaten i det nya forskningspro-
jektet Realize, som fått åtta miljoner av 
Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forsk-
ning. Forskningen leds av Maria Ljung-
gren Söderman, Chalmers och IVL 
Svenska Miljöinstitutet.

– Vi ska bland annat titta på hur man ska 
kunna hitta metoder för återvinning, där 
bilens materialvärde bekostar återvinning-
en, förklarade hon.

Hans Folkesson, styrelseledamot i Bil-
Retur, berättade om en del av projektet 

som ska titta på hur demonteringen kan 
utvecklas för att man ska nå en optimal 
materialkvalitet och minimal mängd fluff, 
alltså restprodukter, efter fragmentering.

– Vi har tidspress på oss att få fram ett 
resultat under det här året. Dels vill vi 
snabbt få in cirka tusen motorstyrsystem 
för analys av materialvärdet och dels vill vi 
få in 300 demonterade karosser som Stena 
sedan kan fragmentera och analysera. Fyra 
bildemonterare deltar aktivt i projektet 
och kommer inom cirka sex månader att 
ha fullföljt denna plan. Demonterarna som 
själva investerar sin arbetsinsats i projektet 
är Walters i Falkenberg, Eklunds i Skövde 
och Thomassons i Helsingborg och 

Bromma/Botkyrka.
BilReturs kickoff avslutades med en 

paneldebatt där medlemmarna fick möj-
lighet att ställa alla sina frågor till repre-
sentanter från BilRetur, SBR, Stena, 
BilSweden och bilproducenterna. De hade 
också fått möjlighet att skicka in frågor i 
förväg.

Det visade sig att de flesta frågor redan 
hade blivit besvarade under kickoffen. 
Men under utfrågningen fick demonte-
rarna ändå veta att medlemmarna i BilRe-
tur fått tillgång till 2 500 skrotbilar genom 
skrotabilen.se. 

Agneta Trägårdh

”Vi biltillverkare 
behöver samarbeta 
med demonterings-
branschen”

Vår utmaning är att bevisa att det 
krävs en utvecklad demontering före 
fragmentering för att nå 95 procents
återvinning.

KICKOFF

BilReturs VD Michael Abraham 
delade ut medlemscertifikat till nät-
verkets medlemmar. Här till Christer 
Persson på Walters.

Klaus Putzhammer, chef för ELV 
på Adam Opel AG i Tyskland var på 
plats på BilReturs kickoff.

Carina Hagström, vice ordföran-
de och Alf Persson, ordförande, var 
SBR:s representanter i paneldebat-
ten.

Så här ser BilReturs medlemscertifikat ut, 
beviset på att företaget uppfyller de krav 
som ställs i nätverket.För att kunna tillverka en bil som kan återvinnas till 95 procent behöver 

biltillverkarna hjälp av demonteringsbranschen.

– Vi biltillverkare kan design och material, men vi har lite erfarenhet 
av demontering, säger Klaus Putzhammer från Opel i Tyskland. Därför 
måste vi samarbeta.

KICKOFF

Michael Abraham
Verkställande direktör
BilRetur

Utfärdat till

Ovan nämnda företag har granskats och befunnits vara i överensstämmelse 
med de krav som BilRetur ställer på medlemmarna i nätverket.

Företaget uppfyller även de krav som ställs för att kunna återvinna uttjänta 
bilar/fordon på bästa miljövis, gällande återvinning och resurshushållning, 

vilka är byggstenar i samhällets strategi för hållbar utveckling.

Företaget är Miljö- och Kvalitetscertifierad enligt ISO-normen 
ingår i BilReturs nätverk som utgör bilproducenternas

mottagningssystem för uttjänta bilar/fordon.

BilRetur är det nationella nätverk som har bilproducenternas 
uppdrag att omhändertaga uttjänta bilar/fordon.
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Att bilda bolag tillsammans med 
Stena har inte varit helt okontro-
versiellt inom SBR.

– Man har diskuterat varför vi vill sitta i 
knät på Stena, säger Alf Persson. Men Bil-
Retur är ett branschgemensamt återvin-
ningsbolag med ett branschgemensamt 
delägarskap. Vi arbetar med gemensam 
kraft för att klara 95 procents återvinning. 
Stena har klart och tydligt deklarerat att 
man inte klarar det själv och det gör inte vi 
heller. Vi har inte en kvarts miljard att 
investera. 

Alf Persson pekar på fördelarna med Bil-
Retur.

– Skrotbilen kommer till demonteringen 
först, sedan till fragmenteringen. Ett nära 
samarbete med biltillverkarna och åter-
vinningsföretagen ger många fördelar. 

Han ger exempel:

•	 Vi kommer att kunna få flera skrotbilar 
via biltillverkarnas kampanjer. 

•	 Vi får flera kanaler att sälja råvaran 
genom. 

•	 Vi får en möjlighet att nå målet på 95 
procent. 

•	 Vi blir en starkare, mer strukturerad, 
kompetent och kvalitetssäkrad bransch 

som kan känna trygghet i volymer och 
lönsamhet. 

•	 Vi har ett nationellt nätverk och system 
för återvinning med utvecklad myndig-
hetskontroll och kontakt med bilprodu-
center. 

•	 Vi får en marknadsplattform när biltill-
verkare, kommuner och myndigheter 
hänvisar till BilRetur på sina hemsidor.

Även Anders Sverkman pekar på förde-
larna med ett samarbete och är noga med 
att betona att Stena satsar på ett långsiktigt 
samarbete i BilRetur.

– Från Stenas sida tittar vi på vad vi kan 

nordisk bilåtervinning 1 · 2013  ›|nbå    11

KICKOFF

I SBR:s stadgar från 1961 finns det klara riktlinjer på hur förbundet ska arbeta för sina medlemmar. 
Första paragrafen säger att SBR ska ta tillvara medlemmarnas ekonomiska och affärstekniska intres-
sen samt verka för en sund utveckling. 

– Det är precis det vi gör när vi bildar BilRetur, förklarade förbundets ordförande Alf Persson på kick-
offen i Göteborg. Vi följer bara stadgarna. 

göra för att utveckla verksamheten i Bil-
Retur. Vi vill försöka finnas nära er för ser-
vice och rådgivning. Det är viktigt att vi 
alla känner samhörighet. Ingen klarar det 
här på egen hand. Vi samarbetar med pro-
ducenterna för att få in bilar till nätverket 
och vill skapa helhetslösningar som ger en 

långsiktig trygghet. 
– Vi bidrar med resurser och kunskap 

och ger stöd till forskningsprojekt för att 
skapa nya lösningar som gynnar båda par-
ter. Forskningen ger ny kunskap som 
annars inte skulle vara tillgänglig.  ELV-
avtalet ger basen för nätverket. Producen-

terna kommunicerar BilRetur som sitt 
nätverk.  Och BilRetur arbetas långsamt in 
som nätverk och varumärke. Förhopp-
ningen är att vi alla ska tjäna på det här 
samarbetet.

Agneta Trägårdh

”BilRetur tar tillvara 
medlemmarnas intresse”

BilRetur har haft kickoff i Göteborg. Nordisk Bilåtervinning frågade några av deltagarna vad de tyckte var 
bäst under de två dagarna.

Vad var bäst på kickoffen?

Helene Spover, MercaSkroten:
– All information. Det var därför jag 
kom och jag tycker att jag har fått svar 
på allt jag har funderat på. Jag tror 
absolut att det kommer att bli jättebra 
med BilRetur. Men självklart är det 
mycket kvar, även om jag tycker att vi 
har kommit långt.

Janne Gustavsson, Mölndals bilde-
montering:
– Inget var bäst. Allt var bra rakt ige-
nom. Mötet gav svaren på allt vi funde-
rat över. Det var en mycket bra och väl 
genomförd kickoff med imponerande 
föreläsare. Sedan tycker jag det var fan-
tastiskt av Volvo att ställa upp så myck-
et.

Marcus Rosdahl, Alingsås Bildelar 
AB:

– Man kommer till insikt om hur 
viktigt BilRetur är. För både miljöns 
och framtidens skull är det viktigt att 
alla förstår att det krävs en stor grupp 
för att kunna påverka. Och för att få 
bort oseriösa aktörer

Christian Lindahl, Gäresta Bildelar:
– Informationen har varit jättebra. Bra 
frågeställningar. Det känns seriöst, alla 
jobbar bra. Bara vi nu lyckas med det 
som sägs också.

Peter Svensson, Svenssons Bilde-
montering:
– Bilkörningen på Volvo var bäst, haha. 
Nej, skämt åsido, allt har varit väldigt 
trevligt. Bra att bildproducenterna var 
med. Synd bara att det inte kom flera 
demonterare. Hur ska vi uppnå 95 pro-
cents återvinning om inte alla ens 
orkar komma?

Mikael Persson, Skärblacka Bilde-
montering.
– Jag tycker hela kickoffen var jättebra. 
Nu hoppas jag bara att allting vi disku-
terade blir verklighet. Till exempel att 
svartskrotarna försvinner. Det finns tre 
bara runt omkring i trakten där jag har 
min demontering.

KICKOFF

SBR:s ordförande 
Alf Persson.



Bilåtervinnare arbetar med miljö-
frågor och bilar hela dagarna. Men 
hur miljösmart kör de egentligen? 

Och hur fixar de en farlig situation när de 
kör och pratar i mobilen samtidigt? Det 
fick deltagarna i BilReturs kickoff veta 
under ett besök på Volvo Cars Brand Expe-
rience Centre vid Torslandafabriken.

 Efter att ha delats in i olika lag fick de 
tävla mot varandra genom att köra i simu-
latorer på olika stationer. Det vinglades 
rejält när mobilen ringde och det samtidigt 
kom upp en älg på vägen. Och en hel del är 
nog bättre på miljövänlig demontering än 
på EcoDriving såg det ut som, även om 
många klarade sig galant.

Deltagarna kunde också se vilken ele-
fantvikt de får vid en krock. En 75 kilos 

bilåtervinnare kommer vid en krock i 50 
kilometer i timman att väga 3 000 kg. 

En tipspromenad med frågor om bilar, 
bränsle och miljö ingick också i tävlingen.

Ett lag utmärkte sig och vann samtliga 
delmoment.

Efter tävlingarna var det dags för det 
kanske mest uppskattade inslaget av alla 
under Volvo-besöket, nämligen provkör-
ning av Volvos så gott som samtliga bilmo-

deller på testbanan på Volvo Cars Demo 
Centre. Banan är byggd som landsväg för 
att den som provkör bilarna ska få en så 
realistisk upplevelse som möjligt. Mest 
intresse väckte elbilen Volvo C 30 Electric, 
som bjöd på en rolig och helt ljudlös kör-
upplevelse.

Agneta  Trägårdh
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Hittills har 26 bilproducenter 
tecknat avtal med BilRetur. Alla 
deras bilar kommer att gå till de 

demonterare som är medlemmar i Bil-
Retur.

– Sverige har fem miljoner bilar, varav 
fyra miljoner är i trafik, berättar David 
Weiner, miljö- och säkerhetsansvarig hos 
Volvo Personbilar Sverige AB. Drygt en 
miljon av bilarna i trafik är en Volvo. Vi 
informerar alla som äger en Volvo att den 
ska lämnas till en demontering som är 
ansluten till BilRetur när det är dags att 
skrota den.  Informationen finns i instruk-
tionsboken. Vi har också samma informa-
tion på vår hemsida.

Även If poängterar vikten av att deras 
samarbetspartners är medlemmar i BilRe-
tur.

– Vi rekommenderar starkt de demonte-
ringar vi samarbetar med att vara medlem-

mar i BilRetur, säger Jan Olvenmo. Det är 
svårt att tvinga någon att bli medlem, men 
vi tycker att det är viktigt att ha samma 
ståndpunkt som våra generalagenter och 
fabrikanter, som alla stöder sig på produ-
centansvaret och förordar BilRetur. Vi job-
bar nära dem och måste därför tala samma 
språk.

David Weiner menar att BilRetur har lyft 
hela demonteringsbranschen.

– Det signalerar seriositet att alla åter-
vinnarna måste vara certifierade. Bran-
schen kommer bort från Hollywoodbilden 

av en demontering som en tvivelaktig 
plats. Det finns mycket i en bil som kan 
ställa till stor miljöskada om den inte han-
teras rätt. Att återvinna metaller från bilen 
betyder också att inte lika många berg 
måste bankas sönder. Jag tror inte att folk 
vet hur mycket energi det krävs för att 
utvinna metaller. Utan återvinningen 
skulle en ny bil med största säkerhet bli 
dyrare. Råvarupriset skulle gå upp och det 
skulle påverka hela samhället.

Agneta Trägårdh

KICKOFF

Vi från BilRetur vill framföra ett stort 
tack till Volvo och dess personal för att vi 
fick ta del av denna fina möjlighet.
 Stort tack till Magnus Hellsten, David 
Weiner, Andreas Andersson, Dominique 
Amkell, Eeva-Liisa Book, Bo Shui, Jeanette 
Elfström, Kent-Ove Pettersson, Johan 
Löwing ochThomas Spleith.

Demonterarna bättre på miljövänlig 
demontering än på EcoDriving

BilRetur är nätverket för både Volvo och If, två av de största aktörerna på marknaden.
Inte så konstigt med tanke på att BilRetur är det enskilt största nätverket inom demonterings-
branschen som jobbar för 95 procents återvinning. Och där alla medlemmar är miljöcertifierade

Alla som äger en Volvo informeras om att 
den ska lämnas till en demontering som 
är ansluten till BilRetur när det är dags 
att skrota den.

BilRetur är nätverket 
för både Volvo och If
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Volvo och If väljer BilRetur

David Weiner, Volvo Jan Olvenmo, If
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I BLIckpUNktEN Skärblacka BIldemontering I BLIckpUNktEN Skärblacka BIldemontering

Mikael såg möjligheterna

”Allt har blivit enklare 
med certifieringen”
Flera av demonteringarna i BilRetur har varit tvungna att certifiera sig för 
att få bli medlemmar. En av dem är Skärblacka Bildemontering.

– Allt har blivit mycket enklare sedan certifieringen, säger Mikael Persson, 
som tog över företaget för ett år sedan.

Mikael Persson bodde i Vansbro 
och arbetade inom industrin. 

– Så var farsan här och hand-
lade och fick veta att demonteringen var 
till salu, berättar han. 

Mikael hade ingen tidigare erfarenhet av 
bildemontering.

– Men jag har skruvat hela livet och varit 
intresserad av bilar sedan jag var liten. 

Han började med att jobba på Skär-
blacka bildemontering när den tidigare 
ägaren skulle ha semester.

– Sedan frågade han mig om jag ville 
köpa den. Och jag tyckte att det verkade 
kul.

Endast 24 år gammal blev Mikael egen 
företagare.

– Man måste chansa lite annars kommer 
man ingenstans. Jag såg bara möjligheter-
na och tvekade inte en sekund.

Ända sedan han köpte demonteringen 
har han städat och röjt.

– Det var saker och skrotbilar överallt. 
Man kunde inte ta sig fram, varken ute 
eller inne. Jag gjorde ingenting annat än 
rensade de första två, tre månaderna. Det 
är fortfarande inte klart. Vi har tagit ner 
flera träd på området, men vi ska ta ner alla 
och sätta nytt staket. Det är mycket som vi 
inte hann med innan snön kom.

Den tidigare ägaren hade inget datasys-

tem, han hade allting i huvudet.
– Vi har varit tvungna att slänga nästan 

allt och börja om på nytt.
Numera finns det datorer och datasys-

tem på demonteringen.
– Vi ska gå med i Bildelsbasen, det tror 

jag är den stora grejen för att få sälja mer 
delar. Hittills har vi sålt mest skrot. Jag tror 
att vi tar tillvara mer än vad de flesta 
demonteringar gör. Vi rensar alla kablar 
och kylare på aluminium. Tar bort alla 
topplock, där det finns aluminium. Rensar 
så mycket vi kan. Det är ett sätt att få snab-
bare pengar. 

Skärblacka Bildemontering har enbart 
ELV-bilar. 

– Förra året skrotade vi 340 bilar, de fles-
ta kom från skrotabilen.se.  Just nu funde-
rar vi på att ansluta oss till Yallotrade, det 
verkar vara ett bra sätt att få skrotbilar när 
man inte har några försäkringsbilar.

När Mikael Persson köpte demontering-
en var det självklart för honom att gå med i 
BilRetur och certifiera sig. 

– Det höjde standarden hos oss. 
På vägen hänger diplomet som visar att 

Skärblacka Bildemontering har en 
branschcertifiering.

– Det var inga problem med certifiering-
en, det var mest pappersarbete. Vi körde 
nog heltid med alla papper i ett par måna-
der för att bli klara, men det var ju ändå 
saker vi ville göra rätt. Allt har blivit myck-
et enklare nu. Alla saker har sin plats, det 
är ordning och reda. Tidigare hittade man 
ingenting och mycket av tiden gick åt till 
att leta. Det är också skönt att veta att vi 
jobbar miljövänligt. Att dränera en bil har 
blivit mycket smidigare med rätt utrust-
ning.

Mikael Persson har inte ångrat att han 
bestämde sig för att bli bildemonterare.

– Det har varit en stor utmaning att köpa 
något som var så nedgånget. Man måste 
satsa för att kunna hänga med de stora 
grabbarna. Men vi små behövs också. När 
jag först gick med i SBR fick jag höra att de 
stora tidigare försökt få bort de små, men 
nu verkar det vara ett helt annat tänk. Alla 
hjälper alla. Jag har fått en väldigt positiv 
bild av SBR. Eftersom jag är ny har jag mest 
lyssnat än så länge, men så småningom 
tänker jag komma med idéer och förslag.

Mikael Persson har flera planer för fram-
tiden. 

– Jag har tänkt bygga en dräneringhall 
och bygga om lagret. Än så länge har jag 
inte lånat en krona av banken, det känns 
bra att inte ha några lån.

Agneta Trägårdh

Mikael Persson 
med sitt diplom som 
visar att Skärblacka 
Bildemontering är 
certifierarad.

Jag gjorde inget 
annat än rensade 
de första två, tre 
månaderna.
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Ny oRgaNIsatIoN kvINNLIga NätvERkEt

Stavaxel VW Transporter

Har du letat, men inte hittat?
Vi har den i lager!Vårt servicekoncept

HellSTen  
0300-74 220

4000 nöjda verkstadskunder i Norden sedan 1983!

Varbergsv. 416, 439 73 Fjärås   
www.hellstenab.se Reservdelsnr. 0A5 409 343

Snabbtesta 
skicket på  
automat- 
lådans olja.

Effektiv ren- 
göring när oljan 
varit mycket 
sliten.

Effektivt och 
säkert byte med 
spolmaskin och 
universal-ATF.

Optimering av 
olja för bilar som 
belastas lite 
hårdare.

1 DiagnoS 2 rengöring 3 oljebyTe 4 opTimering

Galwin Bildelar är ett rikstäckande grossistföretag som 

förser bildemonterare med nya bildelar.

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

När begagnat
inte räcker hela vägen.

Vi har delen du söker! TJÄNSTER & UTBILDNINGAR
•	 KVALITET

•	 MILJÖ

WWW.ASKENGREN.SE

•	 ARBETSMILJÖ

•	 PRODUKTION

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 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

Vid årsskiftet gick MärkesDemo 
och Recopart ihop.

– Typiskt vinn-vinn, säger Mattias 
Pettersson, VD för Recopart.

I mitten av 2012 började MärkesDemo 
och Recopart diskutera ett samarbete, 
främst kring IT-lösningar. Det ledde 

så småningom fram till ett samgående och 
en ny organisation, där MärkesDemo är 
affärsdrivande och Recopart sköter IT-
systemet.

De tolv demonterare som var medlem-
mar i Recopart gick in i MärkesDemo, som 
därmed har 31 medlemsföretag. 

Recopart ägnar sig enbart åt IT- och 

logistiklösningar och är systemleverantör 
till samtliga företag i MärkesDemo.

– Lite förenklat kan man säga att vi kny-
ter ihop försäkringsbolagen, verkstäderna 
och demonterarna, säger Mattias Petters-
son. Vi har ett påbyggnadssystem till 
demonterarnas eget Fenix-system, som 
förenklar CABAS-order och offerter.

Kravet på medlemsföretagen i Märkes-

Demo är att de är ISO-certifierade både 
vad avser kvalitet och miljö. 

– Vi kommer att göra en kraftfull sats-
ning på utbildning för nyckelpersoner i 
våra delägarbolag, säger Göran Torehall, 
VD för MärkesDemo. Nu inleder vi en 
utmanande resa. 

Agneta Trägårdh

Vi gör en kraftfull satsning på utbildning 
för nyckelpersoner i våra medlemsföretag.
Nu inleder vi en utmanande resa.

MärkesDemo + Recopart = sant 

”Typiskt vinn-vinn”

Första träffen blev succé. Den 1 juni 
är det dags att åter boka in ett möte i 
Stockholm med SBR:s kvinnliga 

nätverk. Förra gången samlades 17 glada 
kvinnor på Karlavägen i Stockholm. Det 
var mycket skratt och igenkänning blandat 
med inspirerande föreläsningar om bland 
annat härskarteknik och om hur det är att 
vara kvinna i en mansdominerad värld. 
Något som är vardag för många av de 
kvinnor som arbetar inom demonterings-
branschen. Det bjöds också på coaching.

– Jag hoppas att det kommer ännu flera 
tjejer den här gången, säger Carina Hag-

ström, som är initiativtagare till nätverket.
Hon är noga med att poängtera att nät-

verket är öppet för alla kvinnor som arbe-
tar på SBR:s medlemsföretag.

–  Det  är  inte  bara för ägare och chefer. 
Alla har glädje av att nätverka och byta 
erfarenheter med varandra. Jag hoppas att 

alla vill hjälpas åt att sprida inbjudan på 
företagen.

Till förra träffen hade Jonny och Tomas 
Thomasson på Thomassons uppmuntrat 
sina kvinnliga medarbetare att åka.

– Så ska bra chefer göra, säger Carina 
Hagström. Jag hoppas att flera följer deras 
exempel.

Programmet för nästa möte kommer att 
skickas ut snart. Om någon har förslag på 
föreläsare eller aktivitet går det bra att mai-
la Carina Hagström på carina@allbilde-
lar.se, eller ringa 08-7469301.

efter succén
Dags för ny träff med 
kvinnliga nätverket

Nätverket är till för 
alla kvinnor, inte 
bara chefer och 
ägare.
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På SBR:s årsmöte ska beslut tas om den nya kvalitetslistan. Men Märkes-
Demo har redan börjat testköra den.

– Den nya listan är bra, men det finns en del saker som man behöver 
jobba mer med, säger Fredrik Sundqvist på Häggs Bildemontering.

Missnöjet med den gamla befint-
liga kvalitetslistan har varit 
stort.

– Problemet var att det fanns för många 
olika sätt att göra bedömningar på i den 
gamla listan, säger Alf Persson, ordförande 
i SBR. Det fanns till exempel 200 olika 
bedömningar på en backspegel. Det är inte 
rimligt. Vi hittade mycket konstigheter. I 
gruppen chassidetaljer fanns det bromsar 
som klassades som felfria med en timmas 
reparationstid. Vad är det? Antingen är de 
väl felfria eller så behöver de repareras.

Efter att ha gått igenom listan noga bör-
jade Alf Persson ifrågasätta om det över-
huvudtaget skulle finnas någon kvalitets-
lista. 

– Det verkade mest vara vi demonterare 
som använder listan när vi handlar av var-
andra. De flesta verkstäder tittar inte på 
den utan förväntar sig felfria detaljer, även 
om de också kan tänka sig detaljer som har 
en mindre skada om de bara blir upplysta 
om den. Till exempel en plåtdetalj som kan 
åtgärdas i skadeverkstaden i samband med 
montering. Privatkunder har förmodligen 
inte förstått den alls.

Alf Persson samlade ihop olika uppgifter 

och förslag på hur den nya kvalitetslistan 
skulle kunna se ut. 

 – Jag fick många förslag med stor sprid-
ning. 

Ett av förslagen kom från MärkesDemo.
– De har för avsikt att köra sitt förslag på 

lista oavsett vad de övriga medlemmarna i 

SBR säger, berättar Alf Persson. Dessbättre 
var det inte svårt att tycka att den listan var 
bra. Jag visade den för styrelsen och det 
fanns inga större invändningar. Michael 
Abraham och jag hade diskuterat hur vi 
ville att den nya listan skulle fungera och 
MärkesDemos lista stämde bra med kra-
ven. Naturligtvis finns det alltid funde-
ringar när något nytt presenteras, speciellt 
i det här fallet där den nya listan så radikalt 
skiljer sig från dagens.

Grundkraven  på  en  lista  blev tydliga 
när de olika förslagen hade sammanställts.

– Den ska vara kundvänlig och enkel att 
förstå för alla. Risken för bedömningsfel 
ska vara minimerad. Det ska vara samma 
klasser för alla detaljer. Och vi ska få bort 
de negativt klingande B- och C-detaljer.

I den gamla listan kvalitetsklassas 
delarna i olika kategorier från A till C.

 – Hur kul är det att förklara för en kund 
att vi erbjuder en B-del, eller ännu värre en 
C-del, säger Alf Persson.

Den nya listan utgår från A i tre olika 
steg plus kategorin M som i miljödel.

– Det är en klar förändring med mindre 
utrymme för tolkningar. Dessutom är det 
så att bild, pris och kommentarer säger 

kvaLItEtsLIstaN

FaKta 
Så här ser MärkesDemos kvalitetssystem 
ut:

a+
Nyligen bytt reservdel. En A+ del är så 
bra att kunden blir förvånad.

a
Kontrollerad/testad utan anmärk-
ning. Delen är felfri och representerar 
bilens ålder. En A del ska kunna användas 
av en verkstad utan vidare åtgärder.
a*
Fin detalj med reservation som ska 
kunna användas av en verkstad. Skriv 
perioder/anmäkrning på karosseridetalj 

och anmärkning på mekaniska delar. Ju 
mer information man lämnar på en detalj 
med reservation, desto enklare blir det för 
kunden att köpa delen.

M
Miljödel. Detta är en återvunnen reserv-
del som oftast kan användas utan vidare 
åtgärder, men som kan kräva handpålägg-
ning (passar till privatkund ut på baserna). 
Skriv anmärkning utförligt och gärna med 
antal perioder som beräknas för att åtgär-
da delen om det är en karosseridel. Här 
gäller samma som tidigare, ju mer infor-
mation man lämnar på en detalj med 
reservation, desto enklare blir det för kun-
den att köpa delen.

A
A*
M

Kvalitetslista

A+

mer än kvalitetskoder. Det är helheten som 
ger en bild av delen. Men den nya listan 
innebär inte att man har gjort en uppgra-
dering av hela sitt lager till att allt är felfritt 
enligt den gamla listan där A stod för felfri 
detalj. Man måste också tänka på att den 
listan gjordes när våra försäljningsbaser 
inte innehöll den mängd bilder och infor-
mation som i dag.

Beslut  om  den  nya  listan ska klubbas 
igenom på årsmötet.

– Jag hoppas att ingen har några större 
invändningar, säger Alf Persson. Men hit-
tills har de flesta bara varit positiva och 
min förhoppning är att den nya listan 
kommer att gälla i hela branschen efter års-
mötet. 

Införandet av listan är tänkt att göras 
successivt allteftersom företagen lägger in 
nya detaljer.

– Det är omöjligt att göra någon form av 
datakörning och ändra allt som redan 
finns inlagt. Vi skulle bara få med oss sam-
ma fel som vi har i dag i våra lager.

Flera av medlemmarna i MärkesDemo 
har redan testat listan. En av demontering-
arna är Häggs Bildemontering AB.

– Jag tycker att själva grunden är bra, 
säger Fredrik Sundqvist, ansvarig för lager 
och inköp. Men den är inte helt genomar-
betad. Att vi ser olika på kvalitet kan vi ald-
rig komma ifrån, men det finns fortfaran-

de utrymme för tolkningar och det är ett 
problem.

– De tre A-kategorierna är jättebra, men 
jag har synpunkter på A*. Själv tycker jag 
att det vore enklare för kunden med A+, A 
och A-. Vissa tycker att A- låter negativt, 
men den delen är ju sämre än en A-klassad 
del. Här på företaget är det 50-50 i just den 
frågan.

Fredrik Sundqvist tycker också att tex-
ten i M-kategorin ger för stort utrymme 
för olika tolkningar.

– Jag tycker att ”återvunnen reservdel 
som oftast kan användas utan vidare 
åtgärd, men som kan kräva handpålägg-

ning” kan tolkas på alldeles för många sätt. 
I stort tycker Fredrik att den nya listan är 

bra.
– Men jag tycker att MärkesDemo hade 

för bråttom. Om listan ska göras om är det 
bättre att det får ta lite längre tid och att 
den istället blir riktigt bra. Jag har lämnat 
förslag till förbättringar och det vet jag att 
flera har gjort. Men det känns som att sty-
relsen för MärkesDemo har valt att bara 
köra på. Personligen blir jag irriterad när 
det fattas beslut om att använda en lista 
som fortfarande går att finjustera.

Agneta Trägårdh

MärkesDemos lista 
stämde bra överens 
med de krav som vi 
redan diskuterat.

Mindre utrymme 
för tolkningar i nya 
KVAlITeTSlISTAN

 alf Persson
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Realize-projektet är inte en direkt 
fortsättning på det tidigare ELV 
Demon-projektet, som lite missvis-

ande kom att kallas för Chalmersprojektet.
– Man kan säga att ELV Demon-projek-

tet var en förstudie, som gav en viktig pus-
selbit, säger projektledaren Maria Ljung-
gren Söderman, Institutionen för Energi 
och Miljö på Chalmers. Det här är ett tvär-
vetenskapligt projekt som ska titta på både 
tekniska lösningar, olika aktörer, organisa-
tioner, styrmedel och affärsmodeller.

Projektet  har  också  två  olika tidsper-
spektiv.

– Vi ska titta på hur man på kort sikt kan 
uppnå 95 procents återvinning. Och på 
hur återvinningen av fordon kan bli mer 
effektiv på längre sikt. Hur man under 
materialflödet kan behålla värdet utan att 
förlora i kvalitet.
Det nya projektet, som har fått åtta miljo-
ner kronor av Mistra, Stiftelsen för miljö-
strategisk forskning, kommer att ledas av 
Chalmers, IVL Svenska Miljöinstitutet, 
Chalmers Industriteknik och Viktoriain-
stitutet, som svarar för en del av forskning-
en.

I dagsläget bidrar även elva industriföre-
tag med arbete motsvarande en knapp 
tredjedel av projektet.

Tre, eventuellt fyra, demonteringar 
kommer att delta. Klara för pilotstudier är 
Walters Bildelar, Thomassons och Eklunds 
Bildelslager.

Även BilRetur, Stena Recycling, Kuusa-
koski, SKF och Volvokoncernen deltar i 
projektet, som har delats upp i flera olika 
delprojekt.

Några delprojekt fokuserar på de tek-
niska lösningarna.

– I förstudien tittade man på en ökad 
demontering. Det fortsätter vi med men vi 
ska också titta närmare på modern pro-
cesstyrning av fragmenteringen, vilket vi 
kommer att göra i Kuusakoskis anläggning 
i Skellefteå.  Och också på arbetet med 
efterbehandling av olika fraktioner från 
fragmenteringen. Vi ska försöka få med 

hela återvinningskedjan.
På Stenas anläggning i Halmstad ska 

man göra speciella körningar av bilarna i 
fraggen för att se om en annorlunda 
demontering kan leda till renare material 
och ett högre värde.

Ett  annat  delprojekt  ska titta närmare 
på hur de kritiska materialen i bilarna kan 
återvinnas. Just nu är de sällsynta jordarts-
metallerna mycket aktuella, men potenti-
ellt kritiska material är också till exempel 
guld, silver, koppar, platina, litium, palla-
dium och mangan.

– En del av de här materialen förloras i 
dagens återvinning, säger Maria Ljung-
gren Söderman. De späds ut tillsammans 
med andra material. Återvinningsteknik 
för dessa finns inte på plats eller saknas 
helt. Andra länder har börjat titta på vad 
man kan separera och återvinna av elek-
troniken i bilarna. Det ska vi också göra.

Projektet håller på i tre år.
– Men vi hoppas kunna få fram resultat 

som är användbara redan under det första 
året, säger Maria Ljunggren Söderman.

Agneta Trägårdh

REaLIzE-pRoJEktEt

Målsättningen är  
att få med hela 
återvinningskedjan
i projektet.

Nya Realize-projektet är igång

”Vi hoppas kunna 
få fram resultat 
det första året”
Nu har Realize-projektet startat. En stor tvärvetenskaplig forskning 
som ska komma fram till svar på hur återvinningen av fordon kan 
bli mer effektiv. Och hur värdet på det återvunna materialet kan 
ökas, både när det gäller ekonomin och miljön.

Speciella körningar i fraggen ska ge svar på om en annorlunda demontering leder till renare material och ett högre 
värde.Maria Ljunggren Söderman 

leder nya Realize-projektet.
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REpaRatIoNER av skaDaDE pLastDELaR

Sjutton demonteringar deltog i pro-
jektet, som drogs igång av BilRetur/
SBR, Laga och Stena tillsammans 

med Motorbranschens Riksförbund och If. 
Under projektets gång har demonterar-

na lärt sig att räkna på skador och se vilka 
delar det är värt att reparera. De har byggt 
upp ett lager med plastdelar som ska repa-
reras och vet vilka delar det är efterfrågan 
på. Samarbetet med verkstäderna har 
utvecklats och fungerar nu mycket bra. 
Tack vare de gemensamma träffarna och 
utbildningen har de börjat prata samma 
språk och verkstäderna har kommit igång 
med att beställa skadade plastdelar. 

Alla  inblandade  är  så nöjda att de vill 
fortsätta det lönsamma samarbetet. 

Demonterarna vill fortsätta sälja delar 
som tidigare har slängts och malts ner, 
verkstäderna vill fortsätta att få billigare 
delar till sina skadereparationer och på 
köpet extra verkstadstimmar när de repa-
rerar de skadade plastdelarna. 

För If, som varit det enda försäkringsbo-
laget som deltagit i själva projektet, har det 
nya samarbetet inneburit att skaderepara-
tionerna blivit billigare. Något som också 
gynnar deras kunder som i slutändan får 
billigare premier. 

Att återanvända skadade plastdelar 
istället för att köpa nytillverkade innebär 
också en gigantisk miljövinst.

Bengt Öberg, som varit projektledare 
och som har svarat för utbildningen under 
hela projektet, har tillsammans med Eddie 
Jonsson på Karstorps Bildemontering och 
Marcus Norgren på Demia, skissat på olika 

NORRKÖPING 
011-495 40 00

 www.karstorp.com 

VI LEVERERAR RÄTT 
DEL TILL DIN BIL!

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

Ca 2500 bilar/år

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

Våra kunder är Verkstäder, Myndigheter  
och Privat personer.

Vi SBR Certifierade.

 Tel 0220-417 14

Besök gärna vår hemsida. www.begbildelarikolback.se

lösningar till en fortsättning när själva pro-
jektet nu är slut. 

– Om demonterarna blir medlemmar i 
Bilplastteknik är det en lösning som alla 
verkar tycka är bra, säger han.

Ett medlemskap i Bilplastteknik, som är 
en avdelning inom Motorbranschens Riks-
förbund, MRF, skulle ge demonterarna 
många fördelar.

– De tillhör reparationskedjan och får all 
information om produkter och repara-
tionsmetoder. Och de får också informa-
tion från generalagenter.

I dag ingår 250  företag i Bilplastteknik, 
som omsätter 300 miljoner kronor per år.

Som medlemmar i Bilplastteknik skulle 
demonterarna också kunna välja en repre-
sentant till Bilplastforum, där det även sit-
ter representanter från de fyra största för-
säkringsbolagen, MRF och Bilplastteknik.

 – Alla inom Bilplastteknik har lång erfa-
renhet av plastreparationer, det är en stor 
fördel för oss, säger Marcus Norgren.

Ytterligare ett tjugotal demonteringar 
vill gå med i samarbetet. Även flera försäk-
ringsbolag står redo att kliva in.

Enligt  den  kravspecifikation  som 
Bengt Öberg skrivit måste de demonte-
ringar som går in i samarbetet bland annat 
ha en tredjepartscertifiering och vara 
medlemmar i BilRetur. De måste också 
skicka sin personal på en årligt återkom-
mande utbildning. Minst en person per 
avdelning på demonteringen måste kunna 
bilplastlistan för reparationer.

 – Just nu väntar vi bara på det slutliga 
beskedet från Bilplastteknik, säger Bengt 
Öberg.

AgnetaTrägårdh

Fullträff för projektet med att reparera plastdelar 

Kan ge fortsättning i Bilplastteknik
Projektet med att reparera skadade plastdelar blev en större framgång än vad någon hade vågat 
hoppas på. Så stor att demonterarna ska fortsätta att leverera stommar. Som medlemmar i Bilplast-
teknik, om de diskussioner som förs just nu går som det är tänkt. 

– Det känns som en väldigt positiv lösning, säger Marcus Norgren på Demia AB.

Att demonterarna blir medlemmar i Bil-
plastteknik är en lösning som alla tycker 
är bra.

Bengt Öberg för just nu diskussio-
ner med Bilplastteknik.
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Första mötet med Yallotrades nya referensgrupp

”Tanken är att vi ska lyssna 
på varandra”
Vad ska branschen göra för att få kunden att välja en begagnad bildel 
istället för en nyproducerad?

Det var en av flera frågor som diskuterades när Yallotrades nybildade 
referensgrupp träffades i Kristianstad.

Fem olika demonteringar ingår i den 
nybildade referensgruppen, Möln-
dals Bildemontering, Välsta Bilde-

montering, Svensk Bilåtervinning AB, 
Håga Bildemontering och Svenssons Bil-
demontering.

– Tanken är att vi ska lyssna på er, förkla-
rade Jonas Elde, försäljningschef på Yal-
lotrade, för de demonterare som samlats 
på Svenssons bildemontering i Kristian-
stad. Ni kan branschen. Vi ska lyssna på 
varandra. Det här ska vara ett forum där vi 
kan hjälpa varandra att utveckla våra verk-
samheter.

I dag är det totalt 33 demonteringar som 
köper sina bilar genom Yallotrades webba-
serade marknadsplats, där några av försäk-
ringsbolagen har valt att auktionera ut sina 
inlösta demonteringsobjekt. Enbart certi-
fierade demonteringar som är medlemmar 
i SBR får bjuda på bilarna.

Att kvalitetstänkandet måste stå i cen-
trum var alla överens om.

– Vi kommer att skicka ut en enkät till 
kunderna för att se vad som krävs för att de 
ska köpa begagnat, berättade Karin Ols-
son, försäljningschef på Yallotrade.

Första intrycket är viktigt, därför ska 

delen vara snyggt och proffsigt förpackad. 
– Att skicka en styrstång i en vispkartong 

känns inte så bra, sa Janne Gustavsson från 
Mölndals Bildemontering. Annars är väl-
lingpaket perfekta för generatorer.

Gruppen gav Jonas Elde i uppdrag att 
kolla upp priserna på nytt emballage.

Demonterarna var också överens om 
att en garanti på de begagnade delarna är 
viktig för att möta konkurrensen från 
nydelstillverkarna. 

– Direct Green Parts garantin är nästan 
för bra för att vara sann, menade Christian 
Öhrling från Svensk Bilåtervinning och 
fick medhåll av de demonterare som redan 
har garantin.

Direct Green Parts garantin har nu utö-
kats till att gälla alla begagnade delar som 
är högst 15 år gamla och har gått högst

Vi demonterar ca 2500 försäkringsbilar varje år. 
 Bildelar för proffs!

Telefon 021-471 11 00

Begagnade bildelar
med garanti!

kungsarabildemo.se 

 20 000 mil.
– Det gör att den blivit mycket mer 

intressant för oss som mest har så gamla 
bilar, sa Pär Bryngelsson från Välsta Bilde-
montering.

Gruppen bestämde att Stefan Ehn från 
Direct ska bjudas in till nästa möte för att 
berätta mer om garantin.

Demonterarna diskuterade också pro-
blemen med bilar som inte har blivit avko-
dade.

– På nyare bilar som inte blivit avkodade 
är det 40 delar som vi inte kan sälja, berät-
tade Peter Svensson. Jag är helt klart 
beredd att betala en tusenlapp extra för en 
avkodad bil. 

Jonas Elde lovade att ta kontakt med för-
säkringsbolagen för att de i sin tur ska få 

verkstäderna att avkoda bilarna som säljs 
genom Yallotrade innan de går vidare till 
demonteringarna.

I stora delar av övriga Europa får demon-
teringarna köpa skrotbilarna genom auk-
tion istället för att teckna avtal med försäk-
ringsbolagen.

 – Jag tror att det kommer att bli så i Sve-
rige också, sa Jonas Elde, som vill ha hjälp 
av demonterarna i gruppen att knyta flera 
demonterare till Yallotrade.

– Vi måste nå ut med att det är enkelt att 
köpa av Yallotrade, menade Karin Olsson.

Agneta Trägårdh

Kvalitetstänkandet 
måste alltid stå 
i centrum.

Karin Olsson, försäljningschef på Yallotrade, menar att det är enkelt att köpa bilar på 
auktion.

Yallotrades nybildade referensgrupp.
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På Allbildelar i Huddinge tvättas alla bildelar innan försäljning.

– Det har blivit enkelt sedan vi skaffade den här, säger Carina Hagström 
och pekar på en stor maskin.

Med hjälp av tryck, värme och kemi tvättar Torrent 400 bildelarna            
skinande rena. 

Gamla bildelar ingrodda med 
smuts, olja, sot och fett är inte lätta 
att få rena. Och att använda olika 

lösningsmedel är inte särskilt miljövänligt.
– Det bästa med den här maskinen är att 

den tvättar alla delar miljövänligt, säger 
Carina Hagström.

Den är till och med livsmedelsgodkänd, 
den får alltså användas i livsmedelsmiljö.

– Det är unikt att rengöringseffekten är 
så hög trots detta, säger Erik Wängemar, 
regionchef på Kernite som tillverkar och 
säljer Torrent 400. Olja, fett och sot för-
svinner i stort sett helt.

Delen som ska tvättas läggs in i maski-
nen. Därefter fäller man ner en huv, som 
har två stora gummihandskar integrerade. 
Där sticker man i händerna. Sedan är det 
enkelt att hålla i delen och rikta en hög-
trycksstråle mot den.

– Det är ett cirkulerande system, som jag 
kommer och servar en gång i månaden, 
berättar Anna Granholm, som är service-
ansvarig för maskinen. Systemet är slutet, 
inget kommer ut. 

Flera demonteringar använder en Tor-
rent 400, som man inte köper utan hyr. 

– En sådan här maskin kan man inte 

köpa, säger Carina Hagström. Det är 
mycket bättre att leasa den och få service. 
Det enda man behöver ta fram är en kon-
takt och tryckluft, annars kan den stå var 
som helst. Man behöver inte bry sig, den är 
alltid ren och fräsch.

Eftersom tvätten är vattenbaserad krävs 

heller ingen ventilation. Tvättlösningen 
som används för rengöring är patenterad 
och miljöanpassad.

– Den värms till 55 grader för att opti-
mera rengöringseffekten, berättar Erik 
Wängemar. Vi kan också anpassa rengö-
ringsmedlet efter kundens behov.

Kernite finns i 56 olika länder över hela 
världen och har laboratorium i USA, Asien 
och Europa. Företaget har 90 års erfaren-
het av lösningsmedel, tvål och rengörings-
medel.

– När vi är ute stöter vi ofta på problema-
tiken med andra smådelstvättar, där ren-
göringen inte fungerar utan borste eller 
tryckluft, berättar Erik Wängemar. Kernite 
har en patenterad nanoteknik, där extremt 
små vattendroppar lyfter smutsen från 
ytan.

En speciell vätska separerar förorening-
arna från rengöringslösningen och gör att 
kunden alltid använder ren vätska.

– Vi tvättar hela tiden, säger Carina Hag-
ström. Målet är att hinna tvätta alla gamla 
delar på lagret också. Vi demonterar och 
tvättar så många delar att Anna måste 
komma hit och rengöra maskinen två 
gånger i månaden istället för en som är det 
vanliga.

Agneta Trägårdh

Vi demonterar och tvättar så många delar 
att maskinen måste rengöras en gång 
extra varje månad.

”Det har blivit enkelt 
att tvätta bildelar”

Det bästa med 
Torrent 400 är att 
den tvättar alla 
delar miljövänligt.

tvättar rent alla delar.

En smutsig och oljig bildel ... ...placeras i Torrent 400... ...tvättas och blir skinande ren.

– En patenterad teknik gör att  föreoreningarna separe-
ras från rengöringslösningen så att kunden alltid tvättar i 
ren vätska, berättar Erik Wängemar.

– Vi tvättar hela tiden, säger Carina Hagström. Det är jätte-
smidigt. Anna Granholm kommer hit och servar maskinen så 
den är alltid ren och fräsch.

UtvEckLa vERksamhEtEN 
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Den 22 och 23 mars är det dags för årsmöte för medlemmarna i Sveriges 
Bilåtervinnares Riksförbund. För första gången får förbundets intresse-
medlemmar och leverantörer chansen att visa upp sin verksamhet på en 
minimässa.

Årsmötet startar klockan 12 fre-
dagen den 22 mars med gemensam 
lunch på Hasselbacken i Stock-

holm.  Efter lunchen får medlemmarna 
aktuell information från förbundets ordfö-
rande Alf Persson och VD Michael 
Abraham.

Förra årets två stora projekt, Chalmers-

projektet och projektet med att reparera 
skadade plastdelar, kommer att redovisas. 

Under hela fredagen visas minimässan 
och utställarna har också möjlighet att 
hålla ett kortare anförande.

På fredagkvällen blir det supé i vackra 
spegelsalen. 

Klockan 9.00 på lördag morgon är det 
gemensam avfärd till Sveriges största 
bilanläggning. Efter lunchen är det sedan 
dags för själva årsmötet, där beslut bland 
annat ska tas om den nya kvalitetslistan 
och den planerade utbildningsportalen.

Kom ihåg att anmäla er i tid. Förra året 
var det många som anmälde sig i sista 
stund, vilket gjorde att det inte fanns till-
räckligt många lediga rum på Hassel-
backen. Flera fick därför bo på andra hotell 
i Stockholm, vilket ställde till en hel del 
problem.

Årsmöte i SBR

Minimässa och beslut 
om kvalitetslistan

Återställning av motorstyrdon? 
Vi testar och reparerar känslig fordonelektronik till 
konkurrenskraftiga priser! 28 olika bilmärken, m/u 
startspärr - diesel eller bensin – vi kan hjälpa!

Kolla atech2.se 
för vårt stora program.

Bra kvalité och 2 års garanti.  
Välkommen att höra av dig!

ATECH2 HB • Tel.: 040 408 982 • info@atech2.se • www.atech2.se

Vi Hämtar! Vi Återvinner! Vi Betalar!

BATTERI
PENGAR.SE

Vi köper dem gärna av er! 
Kontakta oss så berättar vi hur mycket ni kan 
tjäna på att låta oss återvinna era batterier 
och katalysatorer!

020 - 41 90 00 

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

info@batteripengar.se

Uttjänta Bilbatterier och katalysatorer?

www.eklunds.se

0500 - 41 38 45
VÅMB PL. 3192 

541 33  SKÖVDE

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

Begagnade bildelar 
till de fl esta bilmärken! 

Telefon 0346-71 45 80 • www.waltersbil.se
22• Demontering

• Återvinning
• Postorder

Årsmötet hålls precis som förra året på anrika Hasselbacken i Stockholm. 

åRsmötE I sBR
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NCH ETT GLOBALT FÖRETAG – SEDAN 1919 
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Global närvaro 
 
• 56 länder på 5 kontinenter 
 
• Över 8500 Anställda 
 
• Laboratorier på 3 kontinenter 

 och 22 produktionsanläggningar 

• ISO 9000,  ISO 14000 
!

Utrustningsdesign & tillverkning!!
!
• Tillverkar och servar en hel produktlinje 

med smådelstvättar: 
• Automatiska från 40 till över 600 L 
• Traditionella lösningsmedel 
• Biologiska 
• Tunneltvättar 
• Vattenbaserade 

• Specialbyggda stora rengöringssystem för 
industrin. 

Service av smådelstvättar 
 
• Över 25,000 Smådelstvättar i Europe. 
 
• En av de största servicevagnsparkerna och raffineringsanläggningarna för 

lösningsmedel i Europe. 

NCH A GLOBAL COMPANY – SINCE 1919 
Tekniska specifikationer 

KontaKta oss för gratis test  
av maskinen • ring 08-613 71 45

Sverige: Linjalvägen 9-11, 187 66 Täby 
Danmark: Industribuen 7E, 2635 Ishöj, Tel: +45 43 56 60 69

www.kernitelubrication.com

En miljövänlig kombination av tryck, värme och kemi

En revolution i  

vattenbaserad kraft 

och prestanda

•  Smådelstvätten har över lägsen prestanda  
som rengör där en automatisk maskin inte 
kommer åt.

•  Arbetar snabbare än  
konkurrerande  maskiner  
på marknaden.

•  Förbättrad användarsäkerhet 
som minskar exponeringen  
av skadliga kemikalier. 

•  Reducerar användadet av  
farliga kemikalier samt  
avgifter för farligt avfall.

Plantskolevägen 45     Flyinge     046-523 75

HEDBERGS 
BILSKROT AB
Västerås

HEDBERGS 
BILSKROT AB

I vårt lager hittar du märkes-
delar till följande bilmärken:

Våra samarbetspartners:
Vi har öppet:
Vardagar 08.00-17.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Telefon: 021-18 14 20 / 
021-14 93 49
Telefon verkstadskunder: 
021-14 88 11
Fax: 021-14 70 18
info@hedbergsbilskrot.se
www.hedbergsbilskrot.se1

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

World leading in 

vehicle drainage technologywww.olanders.nu

SEDA Drain Tower 
Singel

SEDA T-Rec

SEDA  
Katalysatorsax

Helproffs på 
begagnade 

bildelar!Telefon 0499-49 000
V. Oknebäcksvägen 7
SE–383 36  MÖNSTERÅS • www.signalen.seOmmavägen 9   275 33 Sjöbo   Sweden

Beg. bil- och husvagnsdelar
stor sortering

märkesdemontering

www.autodemontering.se 
AUTODEMONTERING TT 

AKTUellT FRÅN
AKTUellT FRÅN 

Idag finns ett mycket stort engagemang på miljöområdet. Jag 
går på olika seminarium, med olika ”avsändare”, och det som 
slår mig är att miljöbudskapen ibland står i konflikt med var-

andra. 

■■■
Jag kan till exempel inte tänka mig att det skulle gå att hålla liv i en 
bil i 50 år genom att uppgradera den på olika sätt (detta var ett 
förslag som debatterades på ett återvinningsseminarium), samti-
digt som man möter de ständigt ökande kraven på minskade 
emissioner, krocksäkerhet, användarvänlighet m.m. 

■■■
Att alltid ha ett fokus på den totala miljöpåverkan från ett fordon 
är svårt, men viktigt. En gammal bil kan släppa ut lika mycket 
reglerade avgasemissioner, som hundra nya.

Det faktum att vi konsumerar allt mer produkter i samhället har 
såklart också en stor miljöpåverkan, och de produkter vi inte 

längre vill ha, måste vi ta hand om på ett smart sätt. 

■■■ 
Jag tycker att ni bildemonterare tillhör en framtidsbransch. Att på 
ett rationellt och miljömässigt korrekt sätt ta hand om uttjänta 
bilar, då nya mer miljöanpassade bilar sätts på marknaden är vik-
tigt ur flera aspekter. Material återgår i kretsloppet (i nya bilar eller 
i andra produkter), begagnade delar kommer till återanvändning, 
samtidigt som den totala miljöpåverkan från fordonsflottan går 
ner. 

”Bildemonterare tillhör 
en framtidsbransch”

Det nya året har för oss i Stena inletts med kick-off för 
BilRetur. Vi tyckte att mötet blev mycket lyckat med 
representation från medlemsföretagen, Volvo, GM 

Europa, Bil Sweden, Chalmers och förstås från SBR och Stena. 
För oss i Stena är det viktigt att visa att BilRetur är en långsiktig 
satsning för att vi i samarbete ska kunna nå målet att återvinna 
bilar till 95 procent av deras vikt. Ingen klarar det på egen hand, 
men tillsammans gör vi det möjligt. Därför bidrar vi från Stenas 
sida med tid, erfarenheter och pengar i ett långsiktigt samarbete 
med alla våra partners i BilRetur. I en av presentationerna på 
kick-offen betonade Volvo att de tydligt hänvisar alla sina bilä-
gare till BilReturs medlemmar, vilket självfallet är en viktig 
poäng för de som väljer att bli medlemmar i BilRetur. En viktig 
del i samarbetet är ju att det ska ge långsiktigt större volymer till 
medlemsföretagen.

■■■
Direkt efter BilReturs kick-off hade vi ett möte för att starta upp 
forskningsprojektet Realize. I det projektet kommer medlem-
mar i BilRetur att vara med och testa fram metoder som ska göra 
det möjligt att, i samverkan med våra processer i Stena, nå 95 
procent. Det måste bli så effektiva lösningar som möjligt och det 
måste fungera hos såväl demonteraren som hos oss i Stena.

Under 2012 återvanns ca 187 000 bilar enligt statistiken från 
Transportstyrelsen, dvs ungefär lika många som året innan. 
Varför kommer inte fler bilar in för återvinning? Fler än en mil-
jon bilar är avställda enligt registret, men inte avregistrerade, 
och allt fler bilar ställs av årligen. Om vi antar att en hel del av 
dessa bilar egentligen borde lämnas in för återvinning så skulle 

det innebära en stor miljönytta om de lämnades in istället för att 
bli stående. En bra målsättning för 2013 borde vara att vi till-
sammans ser till att vi får in så många som möjligt av de avställ-
da bilarna till återvinning.

Vi rustar oss förstås för framtiden på olika sätt i Stena. I årets 
investeringar ingår satsningar på att utveckla processerna för att 
kunna materialåtervinna mer av plasterna i bilarna. Det ingår 
också en storsatsning på vår fragmenteringsanläggning i Hud-
dinge, där vi investerar 75 Mkr för att få en toppmodern anlägg-
ning i nära anslutning till storstadsområdet. Därmed kan vi 
undvika längre transporter av stora volymer med bilar.

■■■
För oss i Stena kommer alltid frågor kring säkerheten i första 

rummet. Vi vill långsiktigt jobba för att mini-
mera riskerna både hos bildemonterarna 
och i vår egen verksamhet. Framöver kan 
ett viktigt område vara att utveckla kun-
skaper och rutiner kring hanteringen av 
hybrider och elbilar. I dagsläget är det 
fortsatt fokus på att all pyroteknik verkli-
gen blir destruerad i bilarna. Det är 
glädjande att så många idag använ-
der Blastbox. 
Hör gärna av er med frågor och idéer 
till oss i Stena. Det går lika bra att ni 
hör av er till er lokala kontaktperson i 
Stena som till undertecknad.

Tillsammans för 95% återvinning

aNDERS SVERKMaN
Branschansvarig ELV

Stena Recycling

aNNa HENStEDt 
Ansvarig Miljö
BIL Sweden

aktUELLt FRåN stENa aktUELLt FRåN BIL sWEDEN
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Skatteministeren har givet  miljøgod-
kendte autogenbrugere bemyndi-
gelse til at afmelde køretøjer og 

håndtere nummerplader i forbindelse 
med miljørigtig skrotning. Denne 
mulighed for medlemmer af Dansk Auto-
Genbrug kom ind i et omstridt lovforslag 
på opfordring (høringsrunde) i samråd 
med Håndværksrådet, da Folketinget 
vedtog at fjerne godtgørelsen til synsvirk-
somheder for at indregistrere biler og 
håndtere nummerplader.

Skatteminister  Holger  K.  Nielsen 
(SF) understreger, at den nye autorisation 
ikke indebærer, at autogenbrugere skal 

afmelde køretøjer for enhver, der anmoder 
derom.

De fire borgerlige oppositionspartier 
stemte for udvidelsen af kredsen af virk-
somheder og myndigheder, der selv kan 
foretage nummerpladeændringer i det 
digitale motorregister. Derimod stemte de 
fire partier imod den endelige lov, der 
trådte i kraft 1. januar.

Jeg  glæder  mig  over  sejren – en sag 
DAG sekretariatet har arbejdet på i halv-
andet år.
Jeg er meget tilfredse med, at vores med-
lemmer har fået lov til at afmelde num-
merplader. Vi har skrevet ud til vores 52 

medlemmer, og inden for to timer havde 
de 45 meldt positivt tilbage om denne ord-
ning 

Vedrørende DMR nummerplader kan 
autoophuggerne nu tilmelde sig afmelding 
af nr. plader på Skats Hjemmeside

Det  bemærkes dog, at selve løsningen 
ikke er klar endnu, men derfor er det jo 
bare at ansøge, så man er klar, når systemet 
går i luften. forhåbentlig sidst i Marts, da 
det jo kræver lidt IT af få oprettet denne 
adgang.

De nye regler gælder alle miljøgodkend-
te autogenbrugere – også dem der ikke er 
med i DAG

Nytt från Danmark Nytt från Norge

Skatteminister Holger K. Nielsen

”NBF har mistet en av sine 
beste støttespillere”
 Tidligere administrerende direktør i Norsk Metallretur AS Osvald Lyngstad 
døde 17. februar 2013 bare 61 år gammel.

Med Osvalds bortgang har en av de ruvende skikkelser i bil og fragmen-
teringsbransjen i Norge blitt borte. 

Osvald Lyngstad arbeidet i mange 
år som leder innen bildemonte-
rings og fragmenteringsbransjen.

Osvald avsluttet sin jobb i gjenvinnings-
bransjen høsten 2012 etter et langt virke i 
bransjen. Dette skjedde i forbindelse med 
at Stena Metall AS kjøpte Norsk Metallre-
tur. 

Han jobbet i mange år i firmaet O Berge-
rud AS i Drammen og Fredrikstad. Her var 
han driftssjef og daglig leder.
Han var med å etablere bransjeorganis-

asjonen for bildemonterings og bilopp-
samlingsbransjen i Norge, Norges Bilopp-
samleres forening NBF i 1980.

I dette arbeidet var han en pådriver for 
at bransjen skulle drive innenfor vedtatte 
miljøkrav. Han var også en pådriver for å 
utvikle gode datasystemer for delesalget i 
bransjen.
Han fulgte NBF i hele sitt virke senere – og 
var aktiv pådriver for at bransjeorgani-
sasjonen skulle bli medlem av Norsk Indu-
stri – NHO. Dette fikk han gjennomslag 

for i 2011.
Han var blant de første som ble æresmed-
lem i NBF.

Osvald Lyngstad satt i flere styrer i Norsk 
Industri – NHO.
Osvald var midt i oppstart av andre oppga-
ver når han nå døde så alt for tidlig. Han 
hadde nettopp inngått avtale om å arbeide 
med eiendomsutvikling for et norsk firma.
NBF har med dette mistet en av sine beste 
støttespillere.

Våre tanker går til hans nærmeste fami-
lie.
Vi lyser fred over Osvalds minne.

Jan Molberg og Finn Benterud

Osvald Lyngstad

Sejr till Auto-
genbrugerne
i danmark
Børge Madsen DAG  glæder sig over, at landets 
miljøgodkendte autogenbrugere nu må af-
melde nummerplader på virksomheden når de 
får miljøbiler samt skadede biler ind til miljøbe-
handling
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Imperfections in the ELV Directive 
and opportunities
Recently EGARA was invited by the Waste Management 

Unit of the EC to inform them about the missing vehicles. 
It seems the EC begins to consider missing vehicles as a 

problem, as they realize that national recycling reports are only 
about part of the vehicles. Apart from that, vehicles out of the 
scope of enforcement  most likely mean pollution and environ-
mental issues. Needless to say, that missing vehicles are not done 
at ATF’s so we as a legal industry miss business and worse: these 
missing vehicles mean unfair competion.

■■■

The head of  the Waste Management Unit was even more surpri-
sed to hear that part of the missing vehicles are treated legally as 
participation of ATF’s in producers networks for collecting 
ELV’s is voluntary. So even legal  treatment doesn’t always mean 
contributing to reports.
Apart form simple national enforcement (finding and closing 
down black sheep), the EC starts to realize that the ELV Direc-
tive foresees in networks, COD’s  and deregistration, but never 
took care of covering all vehicles that would become an ELV. 
Reason is that deregistratration in many national systems can be 
done at any time, or there’s many escapes from registration 
which means these vehicles never re-appear anywhere. The 
result: missing vehicles, unknown status.

■■■

But it’s not all that negative. Because we start to understand the 
little imperfections in the ELV Directive and even the EC admits 
there’s room for improvements, a so-called fitness-check for the 
ELV Directive is planned. This is a great opportunity to help 
improve the Directive where necessary. Not only can be stated 
that the current version does not lead to have all vehicles end up 
as ELV’s to be treated at ATF’s, we can also make clear that we 
have never received any dismantling info for reuse of spare-
parts. In countries that have banlists, national associations 
should be the first file a complaint to the EC about the Directive.
Even better is that this fitness check means anyone can file com-
plaints. Not just EGARA, not only dismantlers asociations, but 
also registration bodies, crime fighting organsations, network 
organisations and all other allies possible can file complaints. 
The EC will gladly receive them in order to close some leaks in 
the Directive. This is the chance to work together with your sta-
keholders that have the same interests as the dismantlers indu-
stry and to improve our situation.
EGARA will inform her members in particular, but anyone who 
has questions or is interested is free to ask.

Henk Jan Nix

IN
SI

D
E 

EG
A

R
A

INSIDE EGARA

Bildemontering 
i hjärtat av
Värmland

0563-52020

nordisk bilåtervinning 1 · 2013  ›|nbå    35

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

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

Övriga bilmärken
Stortorp • Örebro

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

Vi välkomnar bendt bil i Halmstad
som ny användare av

intresserad du med? 
Ring +46 36 311692

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

Mejerivägen 10, 291 94 Eslöv  0413-310 01

DOMINATOR
TRYCKLUFTDRIVNA 

MEMBRAN- o DOSERPUMPAR

P10A P30A

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

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

1101 3402 Dominator annons 43x62_11            

Bosse Ericsson lämnar MRF

Startar ny branschorganisation 
för verkstäder
Bosse Ericsson lämnar sin tjänst som servicemarknadschef på MRF, 
Motorbranschens Riksförbund, och blir VD för nystartade konkurrenten 
Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF.

– Det känns spännande att få en sådan utmaning när man är 58 år, säger 
han.

Bosse Ericsson är ett känt ansikte för 
SBR:s medlemmar. För många är 
MRF helt enkelt lika med Bosse 

Ericsson. Han syns och hörs och har aldrig 
varit rädd för att sticka ut hakan.

– Jag har trivts bra på MRF, säger han. Så 
naturligtvis känns det lite svårt att vara 
med och dra igång en konkurrerande 
verksamhet. Samtidigt känns det oerhört 
kittlande att få starta upp något helt nytt 
och få fria tyglar. Jag tycker ju att det är kul 
att jobba.

Bosse Ericsson jobbar kvar på MRF fram 
till den 19 april.

– Sedan är det 110 procent rakt framåt, 
säger han. Jag har många saker att ta hand 
om, skaffa kontor och medlemmar. Och 
sätta ihop en styrelse.

Den nya organisationen kommer bland 
annat att jobba mot departementen och 
EU-kommissionen.

– Vi ska vara med överallt där våra 
branschfrågor diskuteras och göra så bra 

som möjligt ifrån oss. Självklart ska vi se 
till att bli remissinstans när det är frågor 

som rör verkstäder. Vi kommer också att 
erbjuda juridisk hjälp och se till att våra 
medlemmar får bästa möjliga avtal och 
lägsta priser vad det än gäller.

Medlemsavgiften kommer delvis att 
finansieras av en medlemsförsäkring.

– På så sätt kan vi hålla en låg medlems-
avgift, säger Bosse Ericsson.

Det  händer  mycket  inom verkstads-
branschen just nu. Bland annat kommer 
en e-legitimation att införas för mekaniker. 
Utan den kommer inte mekanikern åt vik-
tig teknisk information om bilen.

– Tanken är att det ska bli vi som utfär-
dar den legitimationen, säger Bosse Erics-
son.

Initiativet till den nya organisationen 
kommer från Sveriges Bildelsgrossisters 
förening. Anledningen är att det i dag inte 
finns någon renodlad branschorganisation 
för enbart verkstäder i Sverige, vilket det 
gör i andra länder inom EU.

– SFVF kommer att koncentrera sig  helt 
på verkstäder och ha fokus på små och 
medelstora företag, säger Bosse Ericsson. 
Vår målsättning är att springa lite fortare, 
höras lite mer och synas lite mer. Jag tror 
att man behöver göra det i dag. Syns man 
inte så finns man inte.

Agneta Trägårdh

Bosse Ericsson blir ny VD för Sveri-
ges Fordonsverkstäders Förening, 
SFVF.

Ny BRaNschoRgaNIsatIoN FöR vERkstäDER

Missing vehicles mean unfair 
competition as well as 
environmental problems.
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›  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


