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Gemensam utbildning för SBR och MRF
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Halvårsmöte i Östersund
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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, 5/2013 av Nordisk Bilåtervin-
ning  kommer den 20 december.  Sista mate-
rialdag för annonser är den 29 november.

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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En branschcertifiering kan sänka 
kommunens tillsynsavgift.
Tove Göthner, SKL • sid 15
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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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Pernilla Wahlgren

Dag Eklund

Charlotte Dambergs
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Branschen jobbar för utveckling

Michael Abraham
FÖRBUNDSDIREKTÖR

Ledare

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

Nu har vi säkert alla laddat solbat-
terierna så att vi har energi att 
jobba med positiva utmaningar.

Halvårsmötet i Östersund gav många 
tankar. 

Jag vill passa på ett ge ett stort tack till 
Jämtlands Bildemontering som öppnade 
sin bildemontering för oss alla under lör-
dagen. Även stort tack till alla våra leveran-
törer som gav information om vad de har 
på gång under vår guidade visning.  

Att  branschen  jobbar  för att utveckla 
sina färdigheter känns mycket positivt och 
att vi nu också genom projekt tillsammans 
med övriga intresenter som Chalmers och 
Mistra kan ha samma fokus är verkligen 
bra och bör ge fördelar inför framtiden. Se 
artikeln i detta nummer av Nordisk Bil-
återvinning. Vi har nu hunnit en bit på väg 
i projektet och ser att det finns utmaningar 
som gör att vi bör jobba med olika saker 
inom bilåtervinningen, både för att klara 
återvinningsmålen och ekonomin. Det är 
också viktigt att vi kan förverkliga det som 
kommer fram genom projekten för att 
säkra bildemonterarens överlevnad.

Att branschgemensamt jobba för att 
utveckla möjligheter till ett kretsloppsför-
farande där flera aktörer jobbar mot 
gemensamt satta mål är en utmaning som 
tar tid. Detta då det finns intressen som vid 
första tanken kan verka stå i motsatsför-
hållande till varandra. Men då man tar sig 
en extra funderare så inser man att det 
finns flera fördelar med samverkan gällan-
de återvinning. Som vi tidigare sagt så är 
återanvändningen av reservdelar den hög-
sta graden och återvinning den näst högsta 
och vi önskar alla att deponi eller avfall kan 
minskas då detta är en kostnad för alla i 
samhället. 

Förbundets  uppgift  är  att  ta tillvara 
branschens alla möjligheter att kunna 
samverka i alla led för att öka kretslopps-
förfarandet.

Vi har kommit en bit på väg under åren, 
och vi kommer att jobba vidare med vissa 
utvalda områden som vi bland annat bely-
ser i detta nummer.

Under  hösten  och  vintern kommer en 
gemensam utbildning av begagnade 
reservdelar att genomföras i samband med 
motorbranschens uppföljning av lacktid-
listan. Bildemonteringsföretag – Verkstä-
der – Försäkringsbolag kommer både 
praktiskt och teoretiskt att få utbildning i 
den kvalitetslista som branschförbundets 
medlemmar tagit fram. Denna utbildning 
startar under november, med uppehåll i 
december, för att sedan fortsätta under 
januari och februari 2014 för att alla från 
Luleå i norr till Lund i söder ska kunna 
nås. Glöm inte att anmäla dig! 
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Hur många fler skäl behöver du för att gå med i SBR?
Fördelaktiga 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.
Förmånliga utbildningskostnader: Kontakta Gunnar 
Månsson, 010-456 78 49 eller gunnar.mansson@traning-
partner.se.
Gynnsamma inköpskostnader av däck: Kontakta 
Tommy Johannesson, 046-23 80 20, eller info@fighter.se
Lönsamma inköpskostnader av Diesel: 
Kontakta Ann Maurin, 08 - 506 803 29 eller  
ann.maurin@okq8.se.

Juridisk hjälp: Kontakta Michael Mittelton,  
mmittelton@gmail.com eller mittelton@unitedlawyers.nu.
Tillsammans med vår traditionella verksamhet ger ett 
medlemskap i ditt branschförbund många fördelar.
Som medlem får du bland annat lagbevakning som är 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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Bildemonteringsföretag, försäkringsbolag 
och verkstäder får utbildning i den kvali-
tetslista som branschförbundets medlem-
mar tagit fram.
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Redan på årsmötet i mars sa med-
lemmarna ja till Training Partners 
utbildningsportal. En plattform 

med bland annat e-learning, alltså utbild-
ning i den egna datorn på hemmaplan. 
Men eftersom SBR:s VD Michael Abraham 
vill att alla medlemmar ska få chansen att 
säga vad de tycker, togs inget beslut. 

Sedan dess har Michael Abraham skick-
at ut samma mail vid sju olika tillfällen, där 
medlemmarna ska säga ja eller nej till en 
utbildningsportal. En medlem har svarat 
nej på det utskicket. Tidigare har 47 med-
lemsföretag svarat ja. 

Förbundets  medlemmar  ville  att ett 
beslut skulle tas på halvårsmötet.

– Hur länge ska vi dra den här frågan i 
långbänk? undrade Anders Jansson från 
Norrbottens Bildemontering. Alla som är 

här vet ju att det är i princip gratis om man 
jämför med vad det kostar att skicka sina 
anställda på kurs. 

Trots det ville varken Michael Abraham 
eller SBR:s ordförande Alf Persson att 
något beslut skulle fattas innan övriga 
medlemmar har fått en sista chans att säga 
sitt. Informationen kommer därför att 
skickas ut på nytt tillsammans med en för-
teckning över de företag som har svarat.

–  Det  är  ett  effektivt sätt att bygga upp 
kompetensen i företaget, förklarade Alf 

Persson och uppmanade alla på halvårs-
mötet att påminna sina kollegor om att 
svara. Personalen är borta två timmar 
istället för två dagar. Och vem skickar iväg 
fem anställda på kurs?

Det finns även ett intresse hos det norska 
förbundet att gå med i utbildningsporta-
len, vilket då skulle ge ett lägre pris för 
samtliga medlemsföretag.

På  årsmötet  2012  togs beslutet att alla 
SBR:s medlemmar ska vara certifierade vid 
utgången av 2013. Nu krymper tiden och 

”Sakligt och långsiktigt 
arbete ger resultat”
Utbildningsportalen och det befarade medlemstappet tillsammans med förbundets kamp mot 
oseriösa demonteringar. Det var några av punkterna på protokollet när SBR kallade till halvårsmöte i 
Östersund.

flera företag har valt att inte certifiera sig. 
Det är framförallt de mindre företagen 
med 1 – 3 anställda som istället kommer 
att lämna förbundet. I dag är det 42 företag 
i den gruppen, men risken finns att den 
minskar till 23 medlemmar. SBR har bjudit 
in de medlemsföretag som fortfarande inte 
är certifierade till två olika informations-
träffar, men intresset har varit svalt. Av 20 
inbjudna kom bara nio.

Totalt riskerar SBR ett medlemstapp på 
20 företag, vilket innebär minskade intäk-
ter för förbundet.

– Det spelar ingen roll, menade Ingemar 
Öhlund på Norrbottens Bildemontering. 
Medlemmarna måste vara certifierade. De 
kvarvarande medlemsföretagen kan täcka 
upp förlusten. 

Trots det togs beslut om att medlemsav-
giften bara ska skrivas upp med index för 
2014. Samtidigt försöker SBR hitta nya 
medlemmar. Michael Abraham berättade 
att han har tagit fram en prospekterings-
lista på 52 demonteringar som verkar i lan-
det utan att vara medlemmar i förbundet. 
Om de uppfyller kraven på ett medlem-
skap är de välkomna in i förbundet.

– Vi måste jobba för att våra medlemmar 
står för cirka 75-80 procent av all bilde-
montering, förklarade Michael Abraham. 
Det ger en styrka gentemot myndigheter-
na.

Han  informerade  också  om de brev 
som förbundet kommer att skicka ut till 
landets samtliga kommuner och länssty-
relser. Syftet är att få bort de oseriösa aktö-
rerna i branschen.

– Om kommunerna och länsstyrelserna 
ställer samma krav på alla som har bil-
skrotningsauktorisation kommer säkert 
många oseriösa demonteringar att försvin-
na och vi gör därmed en miljövinst, förkla-
rade han. Det kommer även att gynna er 
seriösa demonterare.

I brevet till kommunerna har förbundet 
koncentrerat sig på två punkter: 

•	 AC-utbildning	och och det faktum att 
det finns företag som saknar utbildning 
och utrustning för att tömma köldsyste-
met på bilarna på rätt sätt. 

•	 Potentiellt	explosiva	komponenter,	det 
vill säga hantering och lagring av airba-
gar, som kräver tillstånd från polis och 
kommun tillsammans med rätt utrust-

ning. Något många oseriösa 
demonteringar saknar och helt 
struntar i.

Brevet har även gått till 
BilSweden och Naturvårdsver-
ket.

– Jag har läst det, säger Anna 
Henstedt på BilSweden, som 
också var med på halvårsmötet. 
Det är jättebra, suveränt.

I brevet till länsstyrelserna 
ligger tyngdpunkten på para-
graf 34 i bilskrotningsförord-
ningen och paragraf sex i pro-

ducentansvaret.
– Det handlar om vad som förväntas 

efter 2015 då 95 procents återvinning av 
bilen kommer att träda i kraft, säger 
Michael Abraham. Många bildemonterare 

kommer att vara tvungna att förnya sin 
auktorisation under 2014. 

De oseriösa demonteringarna ser inte 
till att det miljöfarliga avfallet tas omhand 
på ett  miljöriktigt sätt.  Inte heller rappor-
terar de in hur många bilar de har skrotat 
och vart bilarna tar vägen.

– Det är skandal att det inte finns något 
vite, säger Anna Henstedt. Här handlar det 
om osund konkurrens. Det fanns förslag 
om vite och andra bra åtgärder i Natur-
vårdsverkets rapport. Men den ligger fort-
farande på bordet hos miljödepartemen-
tet. Nästa steg blir att bearbeta näringsde-
partementet.

Michael Abraham menade att förbun-
det måste arbeta sakligt och långsiktigt för 
att få myndigheterna att förstå.

Han informerade även om förbundets 
övriga arbete med bland annat stöldföre-
byggande åtgärder och olika projekt. 

På mötet bestämdes också att den kvali-
tetslista som finns på förbundets hemsida 
är den som gäller. Listan ska enbart kvali-
tetsklassa begagnade reservdelar. Hur de 
nya delarna ska lagras är upp till de olika 
reservdelsbaserna.

Eddie Jonsson på Karstorps Bildemon-
tering har på egen begäran lämnat sin plats 
i valberedningen och mötet beslutade att 
istället välja Christer Persson på Walters 
Bildelslager i Falkenberg. 

Nästa halvårsmöte kommer att hållas på 
Västkusten den 3-4 oktober 2014.

Agneta Trägårdh

Halvårsmöte i Östersund

Hur länge ska vi dra frågan om en 
utbildningsportal i långbänk? Alla
här vet ju att det är i princip gratis.

Halvårsmöte i Östersund
 Anna Henstedt, Bil Sweden.

Delar av styrelsen, frv Magnus 
Daag, Tomas Thomasson, Dag 
Eklund och Carina Hagström-
Kihlberg.

Skandal att det inte 
finns något vite. Det 
handlar om osund 
konkurrens.

NBF:s ordförande Tor Alm var på 
halvårsmötet i Östersund. Han berät-
tade att det norska förbundet är 
intresserat av Utbildningsportalen.
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Ingen ville missa SBR:s halvårsmöte. 
Förutom representanter från Stena 
och Bil Sweden fanns också flera 
leverantörer på plats.

Mikael With från Galwin, som 
kallar sig för ett grossistföretag 
inom alternativa bilreservdelar, 

berättade att företaget kan erbjuda bilde-
monterarna ett anpassat sortiment till 
återförsäljarpriser.

– Vi vill kunna sälja till er när ni inte har 
delen begagnad, förklarade han. Ni får 
oftast förfrågan på delen först, eftersom 
kunden vill ha en billig reservdel.

Galwin har 63 delägare som alla är, eller 
har varit, bildemonterare. 70 procent av 
omsättningen är försäljning till demonte-
ringsbranschen och 30 procent säljs till 
övriga marknaden, alltså reservdelsbutiker 
som Mekonomen, Meca, Bildelsspecialis-
ten, AD-gruppen och Autoexperten.

Försäljningen  av  alternativa  delar 
ökar. 1992 såldes 50 procent originaldelar 
och 50 procent alternativdelar. I dag säljs 
45 procent originaldelar och 55 procent 
alternativdelar.

– Den största ökningen står Mekono-
men för, förklarade Mikael With.

Belysning står för en tredjedel av Gal-
wins omsättning.

Magnus Daag är styrelseordförande för 
Galwin. Han berättade att det i dag inte 
finns några aktier att köpa i företaget, men 
att det kanske är dags att ta upp frågan om 
nyemission.

Även  BDS,  som  från  början hette Bil-
delsspecialisten, och i dag drivs av ATOY 
Automative AB Sweden, fanns represente-
rade på halvårsmötet med Michael 

Andersson.
– Vi har 75 återförsäljare i Sverige med 

110 underliggande verkstäder och ytterli-
gare ett enklare koncept med 200 ställen 
som vi kallar Bilservice, berättade han och 
gav tips på reservdelar som kommer att bli 
attraktiva inom en snar framtid.

Han frågade hur det ser ut på hyllorna 
hos bildemonterarna.

– Det är nya tider nu. Tekniken ändras 
markant. Det är styrdon av alla dess slag 
och intelligenta system som är kompletta 
enheter. Sensorer på högt och lågt. Regn-
sensorerna pratar med ABS-bromsarna. 
Och värre blir det. Men samtidigt är det en 
chans för er att tjäna pengar.

Injektorer  till  dieselmotorer,  NOX-
katalysatorer och partikelfilter kan bli lön-
samt att plocka bort.

– Vi vet till exempel att Kias partikelfilter 
går sönder när man bara kör kortare 
sträckor med bilen. Tänk på vad ni kopplar 
eller kapar bort och vad som hör till. Och 
kom ihåg att mäta askhalten på partikelfil-
tret innan ni plockar bort det. Det görs 
med ett särskilt diagnosinstrument. 

Michael Andersson föreslog också att 
demonterarna ska byta kamrem och vat-
tenpump på motorerna innan de säljs.

– Då får ni bättre betalt för motorn.
Alla leverantörer hade fått sitt eget bord 

på Jämtlands Bildemontering, där de kun-
de visa sina produkter och svara på frågor. 

Yallotrade var på plats och presenterade 
sin nya VD Torsten Östervall. Han och 
marknadschefen Jonas Eldhe fick svara på 
många frågor från demonterarna.

– Nej, det kostar ingenting att gå med i 
Yallotrade, men demonteringen måste vara 
auktoriserad, certifierad och medlem i SBR.

– Ja, det kostar lite mer att köpa skrotbi-
lar på auktion hos Yallotrade, men du väl-
jer själv vilka bilar du vill köpa och i slutän-
dan tjänar du på det, eftersom du kan sälja 
flera delar. Alla de demonterare som köper 
av oss har ökat sin försäljning.

I  dagsläget  är  40  demonteringar och 
300 verkstäder anslutna till Yallotrades 
rikstäckande nät. 

– Det är affär för såväl försäkringsbola-
gen som demonterarna och verkstäderna, 
förklarade Jonas Eldhe. Vi levererar intäk-
ter till alla tre.

Berg & Ström bjöd inte bara på fördrin-
ken till middagen i gammal god tradition. 
De berättade också om Fenix 5, som nu 
körs för fullt och om den nya funktionen 
som gör att CABAS-verkstäderna kan göra 
sina beställningar rakt in i Fenix. En ny 
integrering av Unifaun gör att demonte-
rarna kan skriva ut fraktsedlar inte bara 
hos sig själva utan även hos sina kollegor, 
vilket ser bra ut gentemot kunderna.

Agneta Trägårdh

Halvårsmötet i Östersund

Tekniken ändras markant. Regnsensorer 
pratar med ABS-bromsarna. Och det blir 
bara värre hela tiden.

”Nya tider ger er en 
chans att tjäna pengar”

Michael Andersson från BDS svarade på Sven Frykmalms frågor.

Yallotrades nye VD Torsten Östervall och försäljnings- 
och marknadschef Jonas Eldhe.

Jakob Olsson från PC-Support informerade om alla nya 
funktioner i Fenix fotosystem.

Ny medlem i SBR är Walle Metto (th), 
som blivit kompanjon med Patrik 
Zander på Björklinge Bildemontering.

Bildelsbasens Roland Jonsson och 
Anders Jansson, Norrbottens Bildemon-
tering.

Berg & Ström informerade om Fenix 
5 tillsammans med PC-Support.
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Studiebesöket på Jämtlands Bilde-
montering var ett uppskattat inslag 
på SBR:s halvårsmöte. Medlem-

marna guidades runt av Joe Eriksson och 
Mikael Eriksson och kunde sedan mingla i 
butiksdelen.

– Det är alltid kul och inspirerande att få 
se hur kollegorna jobbar, säger Anette 
Bryngelsson på Välsta Bildemontering.

1994 köpte Jämtlands Bildemontering 
ett gammalt sågverk och flyttade dit verk-
samheten.

– Det var perfekt, säger Mikael Eriksson. 
Vi har bara behövt bygga kontorsbyggna-
den, allt annat fanns redan, vi har kunnat 
anpassa byggnaderna till våra behov.

Jämtlands  Bildemontering  AB  är  ett 
familjeföretag som har funnits i branschen 
i över 40 år. Syskonen Camilla Fridell och 
Mikael Eriksson köpte för några år sedan 
ut resten av familjen och driver i dag själva 

företaget, som är uppdelat på ett fastig-
hetsbolag och ett driftsbolag. Pappa Joe 
har kvar 20 procent i driftsbolaget.

Företagets specialitet är begagnade rost-
fria karosser- och chassidelar från bilar 
som gått på de saltfria jämtländska vägar-
na. 

– Vi tar emot cirka 1 500 bilar per år, 
berättar Mikael. De flesta är försäkringsbi-
lar.

Alla bilarna har sin egen lagerplats, ett 
måste här där vintrarna är långa och snö-
rika. Personalen har järnkoll på vilka delar 
som finns på vilken bil. 

– Det fungerar bra, säger Mikael. Vi har 
även koll på vilka delar som plockas bort 
på bilarna på självplocken. Kunden tar 
med sig demonteringsnumret och vi slår 
ut det på datorn. Någon gång kan det bli 
fel, men inte ofta. Vi tycker att det är ett bra 
komplement att lagra vissa delar på bil, 

framförallt på lite äldre bilar, annars är det 
lätt att man plockar bort för mycket eller 
missar försäljning på grund av att man inte 
demonterar vissa delar. 

Jämtlands Bildemontering har ett speci-
ellt lager för motorer och växellådor. Där 
finns plats för 7 000 motorer. Kollegorna i 
SBR flockades runt trucken som används i 
höglagret.

Hela området är inhägnat av ett högt 
elstängsel. Den som försöker klättra över 
får 10 000 volt igenom kroppen. Området 
är även larmat och övervakningskameror-
na rullar och spelar in dygnet runt.

– Vi hade stora problem med stölder, 
men sedan vi satte upp det nya staketet har 
vi inte haft ett enda inbrott.

Alla delar kvalitetstestas innan de packas 
i den nya packavdelningen. 

För två år sedan fick Jämtlands Bilde-
montering kommunens miljöpris. Miljö-
arbetet syns överallt på företaget. Bland 

Halvårsmötet i Östersund

Jämtlands Bildemontering har 1 500 bilar uppställda på sitt  
40 000 kvadratmeter stora område. Här lagras även ett antal 
delar på bil.
– Vi kan göra så, vi är bortskämda med plats, säger Mikael 
Eriksson.

annat i den egenkonstruerade sanerings-
utrustningen.

Butiksdelen är snygg och fräsch. Här 
säljs både begagnade reservdelar och nya 
delar från BDS.

– Nydelsförsäljningen har ökat, säger 
Camilla Fridell. Vi har ett ganska stort sor-
timent hemma och det vi inte har får vi 
hem over night. När vi beställer före 16.30 
kommer delarna redan dagen därpå. Vi 
har märkt att kunderna uppskattar kombi-
nationen av begagnat och nytt. De tycker 
att det är bra att de kan få allt på samma 
ställe. Vi vet också att kunderna uppskat-
tar våra kompetenta säljare som vet vad de 
pratar om. Faktum är att vi ofta får höra att 
de kan så mycket mer än säljarna på 
kedjorna som enbart säljer nya delar.

Agneta Trägårdh

Camilla Fridell och Mikael Eriksson driver Jämtlands Bildemontering.

Familjeföretaget som 
har gott om plats Motorerna har eget höglager.

40 000 kvadratmeter rymmer många 
bilar.  Mikael Eriksson  berättar att varje 
bil har sin speciella lagerplats.

Praktiskt ställ för dörrar.

Den egna saneringsanläggningen.

Rundturen på Jämtlands Bildemontering var 
uppskattad.
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Snö of Sweden – en framgångssaga
För ett gäng entreprenörer spelar det inte så stor roll om affärsidén hand-
lar om begagnade reservdelar eller nytillverkade smycken. Det visade 
studiebesöket hos Snö of Sweden, där de manliga demonterarna visade 
minst lika stor entusiasm som de kvinnliga över den framgångssaga som 
presenterades.

Med två tomma händer har Lena 
Jonsson Näslund byggt upp ett 
mångmiljonföretag i Öster-

sund. Banken trodde inte på affärsidén och 
ville inte låna ut några pengar. 

Lena Jonsson Näslund gick hem och 
grät, men gav inte upp. Hon började sälja 
kuddar och plädar från Kina och skickade 
med en ring märkt med det egna varumär-
ket Snö of Sweden. Snart märkte hon att 
kunderna var mest intresserade av ringar-
na. 

– Hon gjorde då en provkollektion med 
några få smycken, berättar Helen Lager-
gren, marknadsansvarig på Snö of Sweden.

Kollektionen sålde slut på rekordtid och 

resten är historia. I dag tillverkas fyra kol-
lektioner per år och omsättningen ligger 
på 125 miljoner. Företaget har totalt 230 
anställda. Smyckena, eller bijouterierna 
som det egentligen handlar om eftersom 
det inte är äkta silver eller guld, säljs över 
hela världen, både genom återförsäljare 
och i egna affärer. En ny butik öppnades 
nyligen i Abu Dhabi.

All produktion sker i Kina där företaget 
har 100 anställda.

– Våra anställda har bra arbetsvillkor, 
säger Helen Lagergren. Det är viktigt för 
oss.

SBR:s medlemmar fick en rundvisning 
på kontoret och lagret. Men störst succé 

gjorde den separata outletbutiken, där ett 
specialerbjudande väntade på bilåtervin-
narna. 

Alla fick ”fynd” i blicken och stundtals 
påminde stämningen mest av allt om mel-
landagsrea på Gekås i Ullared. Korgar las-
sades fulla med glitter och blingbling. En 
del började till och med nalla ur de andras 
korgar och de manliga bilåtervinnarna rev 
sig i huvudet och undrade vilket halsband 
de skulle köpa med sig hem till frun.

– Det här är perfekt, sa en av dem. Jag 
ligger på minus eftersom jag är borta hela 
helgen, men när jag kommer hem med det 
här kommer jag garanterat att hamna på 
plus igen.

Efter besöket på Snö of Sweden väntade 
mingel på hotellet följt av en fantastisk 
middag på restaurang Marité nere vid vatt-
net. 

Agneta Trägårdh

Både Bengt Öberg och Anders Kling 
har lång erfarenhet av utbildnings-
frågor inom försäkrings- och 

motorbranschen. Under förra hösten höll 
de i utbildningen för den nya lacktidlistan, 
där arbetstiden räknas utifrån ett helt nytt 
system.

– Vi hade räknat med 700 deltagare, det 
kom 1 900, berättar Bengt Öberg. Tidlistan 
började användas den 7 januari i år och det 
har varit mycket support under våren. Nu 
finns det ett stort behov av att göra en upp-
dateringskurs.

Bengt Öberg såg då direkt ett tillfälle till 
en gemensam utbildning i både lacktidlis-
tan och SBR:s kvalitetslista. Mycket tack 
vare att han varit projektledare för bransch-
projektet där man testat att reparera och 
återanvända skadade plastdelar, så fram-
gångsrikt att det nu övergått till ett perma-
nent samarbete i Bilplastteknik.

På  SBR:s  halvårsmöte  i Östersund 
uppmanades förbundets medlemmar att 
gå kursen.

– Varför ska ni lyssna på lacktidlistan? 

Jo, för att det är den som styr vad ni får 
betalt för delarna, förklarade förbundets 
ordförande Alf Persson. Den här utbild-
ningen är en jättechans för våra medlem-
mar. Hoppas verkligen att alla tar den 
chansen. Här får ni förståelse för varandras 
arbete. Det här är en unik möjlighet att få 
en utbildning som visar hela branschen att 
begagnade delar gynnar alla aktörer.

På Laga ser man utbildningen som 
mycket viktig.

– Så viktig att vi har beslutat att sponsra 
den tillsammans med förbundet, säger 
Lagas VD Thomas Forsgård.

Utbildningen  vänder  sig  till  försäk-
ringsbolagen, skadeverkstäderna, bilföre-
tagen, lackverkstäderna och bilåtervin-
narna och kommer att hållas på 19 olika 
platser vid 29 olika tillfällen, från Luleå i 

norr till Lund i söder. 
– Om det blir flera anmälningar än vad 

vi räknat med, kör vi flera gånger, säger 
Bengt Öberg.  Det är bra för demonterarna 
att veta tidsåtgången för att lacka om en 
skärm. Och klassningen är bra för verkstä-
derna och hela branschen att kunna. Det 
här är en utbildning som kommer att öka 
försäljningen av begagnade reservdelar.

Den  gemensamma  utbildningen  till-
sammans med MRF, Motorbranschens 
Riksförbund, är ett kvitto på att SBR nu på 
allvar hör hemma i bilbranschens finrum.

– Det här är ett ypperligt tillfälle att stär-
ka branschgemenskapen, säger SBR:s för-
bundsdirektör Michael Abraham.

Agneta Trägårdh

”Ökar försäljningen av begagnade reservdelar ”

Gemensam utbildning
för SBR och MRF

Halvårsmötet i Östersund Gemensam utbildning för sBr och mrF

MRF:s och SBR:s nya gemensamma ut-
bildning i lacktidlistan och kvalitetslistan 
är historisk.

– Det är första gången som branschför-
bunden gör en gemensam utbildning, 
säger Bengt Öberg, som kommer att hålla 
i utbildningen tillsammans med Anders 
Kling. 

Det här är en unik möjlighet att få en 
utbildning som visar hela branschen att 
begagnade delar gynnar alla aktörer.

En härlig mingelstund på 
Snö of Sweden.

Helen Lagergren visade runt på 
kontoret och lagret.

Det fanns mycket att välja bland.

Tomas Thomasson hade svårt att välja 
rätt smycken till frun.
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sänkt tillsynsavgift med certifiering

Det började med en politisk motion 
i Sävsjö kommun. En politiker 
föreslog halverad tillsynsavgift för 

alla företag som var ISO 14001-certifie-
rade.

– Jag har bra koll, eftersom jag är intres-
serad av miljöfrågor, säger Åsa Lundqvist 
på ML Bildemontering i Sävsjö. Därför vis-
ste jag att vår branschcertifiering i princip 
är likvärdig med ISO 14001. Den innehål-
ler till och med mer, eftersom den även 
innehåller arbetsmiljö och brand.

Redan  tidigare  hade  Åsa  Lundqvist 
reagerat på att kostnaden för tillsyn kan 
vara väldigt olika beroende på vilken kom-
mun företaget verkar i. 

– Jag ringde runt till olika demontering-
ar och det var jättestor skillnad. Från 3 000 
kronor till oss som låg i topp med 12 000 
kronor.

Åsa ifrågasatte den höga tillsynsavgiften.
– Speciellt eftersom det aldrig kom 

någon och inspekterade. Och när jag 
skickade in våra papper verkade de mest 
ointresserade på kommunen. 

ML Bildemontering tog hjälp av Asken-
gren & Co, som skrev ett intyg och förkla-
rade vad en branschcertifiering innehåller.

– Men ingenting hände egentligen innan 
vi gick till lokaltidningen. Då blev det fart 
på kommunen. Då kom miljöchefen själv 
ut och gjorde en inspektion.

ML  Bildemontering  fick  direkt  en 
sänkning till 8 000 kronor. Därefter sänk-
tes avgiften ytterligare till 4 400 kronor.

– Nu är vi ganska nöjda, säger Åsa Lund-
qvist. Men vi hade nästan gett upp när 
beskedet kom.

Folke Mökander är miljösamordnare i 
Sävsjö kommun och den som tog beslutet 

om en sänkning av tillsynsavgiften för ML 
Bildemontering.

– Jag bedömde att deras branschcertifie-
ring var likvärdig med en ISO 14001-certi-
fiering och därför satte vi ner avgiften, 
säger han. Det är ju ett politiskt beslut. Vi 
tjänstemän vill egentligen inte ha någon 
halvering, eftersom vi inte ser så stor skill-
nad i tillsynstiden mellan de företag som är 
certifierade och de som inte har någon cer-
tifiering. Men det politiska beslutet hand-
lar om miljön. Företag som är certifierade 
bedöms inte ha lika stor miljöpåverkan 
som företag som saknar certifiering. 

Om ML Bildemontering har Folke 
Mökander bara gott att säga.

– Det är ett fint företag som har god ord-
ning på sin egenkontroll och har skött sig 
enligt miljöbalkens förordningar.

SBR har vid ett flertal tillfällen hjälpt 
medlemmar att skriva till kommunen om 
att branschcertifieringen borde ge en lägre 
tillsynsavgift. 

– Det har gett positivt gensvar och 
många kommuner har sänkt avgiften, 
säger  förbundet VD Michael Abraham. Ju 
fler skriftliga beslut som tas om sänkt avgift  
i olika kommuner, desto lättare blir det för 
våra certifierade medlemmar att hävda att 
även deras avgift ska sänkas.

Agneta Trägårdh

Från 12 000 kronor om året till 4 400 kronor. Så mycket lyckades ML Bildemontering få kommunens 
tillsynsavgift sänkt tack vare att de är branschcertifierade.

Branschcertifieringen
gav sänkt tillsynsavgift

Jag gjorde bedömningen att ML:s 
branschcertifiering var likvärdig med en 
ISO 14001-certifiering och sänkte därför 
deras avgift.

Den som går längre än vad lagen kräver 
kan få sina tillsynsavgifter sänkta. Till 
exempel genom att skaffa sig en miljö-
certifiering.

En miljöcertifiering kan sänka kommunens                 
tillsynsavgift.
– Det stämmer att det är en av de faktorer som 
kan bidra till minskad avgift, säger Tove Göthner               
på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Det är upp till varje kommun att 
själv bestämma tillsynstaxan.

– En tredjedel av alla kommu-
ner väljer att följa våra rekommendationer, 
säger Tove Göthner. Företagare som bedri-
ver verksamhet ska betala för att de tar 
myndigheternas tid i anspråk. Man kan 
välja mellan att låta varje företag betala för 
sin tid eller att lägga det på skatten. Vi 
tycker att det är bra att tillsynskostnaden 
inte belastar skattebetalarna.

SKL  rekommenderar  kommunerna 
att göra en risk- och erfarenhetsbedöm-
ning när de sätter avgiften för tillsyn av 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydds-
verksamheter.

– Större avgift för större risk, eftersom 
det innebär mer tid och mer arbete för mil-
jökontoret. Det blir piskan för företaget. 
Om de inte sköter sig, kostar det mer. 
Sedan har vi erfarenhetsbedömningen. 
Om företaget sköter sig bra får de sänkt 
avgift. Det är moroten.

Enligt lagen har alla företag skyldighet 
att ha en egenkontroll av verksamheten.

– Men den som går längre än vad lagen 
säger kan få sina avgifter sänkta, säger Tove 
Göthner. Det kan vara olika faktorer som 
påverkar. Till exempel om man har en mil-
jöcertifiering. Då kan kommunen välja att 
sänka avgiften.

Taxan fastställs efter ett politiskt beslut 
i kommunfullmäktige.

– Den ska ha kostnadstäckning. I varje 
enskilt fall ska man följa den taxa som är 
politiskt bestämd.

Sveriges Kommuner och Landsting 
rekommenderar en årlig fast taxa för till-
synsavgiften.

– Kommunen kan planera för en jäm-
nare och bättre tillsyn. Vi rekommenderar 
inspektion minst vart tredje år om företa-
get betalar fast tillsynsavgift. Företag med 
mindre risk behöver inte ha inspektion 
varje år. Det kanske till och med räcker 
med vart fjärde eller femte år. Man måste 
komma ihåg att tillsynsavgiften inte bara 
täcker kostnaderna för besök. Tillsynsav-
giften motsvarar tillsynsaktiviteten sett 
över tid. Annan typ av tillsynsaktivitet är 
till exempel att ordna träffar och skicka ut 
information. Skrivbordstillsynen är också 
tillsyn. Det tar tid att gå igenom företagens 
alla papper.

Agneta Trägårdh

”Företag som 
sköter sig bra
ska få sänkt 
tillsynsavgift”

Ommavägen 9   275 33 Sjöbo   Sweden

Beg. bil- och husvagnsdelar
stor sortering

märkesdemontering

www.autodemontering.se 
AUTODEMONTERING TT 

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

Mejerivägen 10, 291 94 Eslöv  0413-310 01

Tove Göthner.

FAktA
Så här står det i häftet ”Höglandstaxa för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken i 
Sävsjö kommun”:
Om en fabrik, anläggning eller annan 
inrättning omfattar flera miljöfarliga verk-
samheter enligt taxebilaga 2, skall full 
avgift betalas för den punkt som medför 
den högsta avgiften, med tillägg av 25 
procent av summan av de fasta årliga 
belopp som anges för de övriga verksam-
heterna. Fabrik, anläggning eller annan 
inrättning som har avgift/avgifter enligt 
taxebilaga 2 och som är certifierade enligt 
ISO 14001 skall få en nedsättning av sum-
man för det fasta årliga beloppet med 50 
procent.
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realize-projektet

Forskarna och demonterarna har tillsammans tagit fram en 
ny plocklista, där demonterarna tar bort över 100 extra 
delar utöver det som vanligtvis plockas bort.

Specialdemonteringen omfattar bland annat större plastdetal-
jer, kopparkablar och elektronikboxar. Ökad plaståtervinning är 
en nyckelfråga för högre återvinningsgrader.

– Vi sorterar alla material för sig och skickar det sedan till Stena, 
berättar Christer Persson på Walters Bildelslager AB i Falkenberg, 
en av de demonteringar som ingår i projektet.

Totalt ska 300 bilar demonteras i försöket. De ska sedan jämfö-
ras med en referensgrupp av bilar, där man bara plockat bort det 
som måste tas bort enligt lagen. 

– Efter specialdemonteringen ska bilarna fragmenteras, berät-
tar Klas Cullbrand, projektledare på Chalmers Industriteknik och 
delprojektledare i Realize. Därefter ska vi jämföra dem med frag-

menteringsresultatet för referensbilarna.
Realize, som finansieras med åtta miljoner kronor av Mistra, 

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, leds av Chalmers. Övriga 
forskarparter är IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers Industri-
teknik och Viktoriainstitutet. Totalt åtta industriföretag deltar: 
Walters Bildelslager AB, Eklunds Bildelslager AB, Thomassons.
Nu Grupp AB, BilRetur, SBR, Stena Recycling, Kuusakoski, SKF 
och AB Volvo. Industriparterna bidrar med arbete motsvarande 

 NORDENS STÖRSTA MÖTESPLATS FÖR FORDONS- 

Och vERkSTADSbRANSchENS EFTERMARkNAD 

15–18 januari Svenska Mässan, Göteborg  

Missa inte årets 
viktigaste dagar  
för framtidens 
servicemarknad.
Automässan är Nordens största mötesplats för 

fordons- och verkstads  branschens servicemarknad 

och nu ännu bredare med utställare även 

inom tunga fordon, plåt och lack.  

 På Automässan möts däck-, fordonsverkstäder, 

bil- och lastbilshandeln, generalagenter, reservdels-

distributörer och utrustare för fordons verkstäder. 

Här hittar du nyheterna, trenderna, konferenserna, 

leverantörerna och idéerna som ger inspiration till 

din verksamhet. 

 Rusta dig för fyra intensiva och lönsamma dagar 

så ses vi i Göteborg! Hämta ditt kostnadsfria 

entrékort på www.automassan.se

ytterligare tre miljoner kronor. I delprojekten som tittar på utö-
kad demontering ingår Stena Recycling, Bilretur, SBR, Walters 
Bildelslager AB, Eklunds Bildelslager AB och Thomassons.Nu 
Grupp AB.

Den utökade demonteringen innebär ett annat sätt att se på 
skrotbilen och återvinning.

– Återanvändning är fortfarande miljömässigt bättre än mate-
rialåtervinning, men i steget efter, när man tagit delarna till åter-
användning, är det kul att se att många demonterare nu även 
börjat tänka på materialåtervinning i större utsträckning, säger 
Klas Cullbrand. De har snabbt kommit ifrån tänket ”försiktigt, 
delarna får inte gå sönder” till att ta fram kofoten och tigersågen 
och inse att det inget gör om de går sönder. Här handlar det ju 
inte om att sälja delarna som de är vana vid, här handlar det om 
materialåtervinning.

Karossen ska i princip vara helt renplockad innan den skickas 
till Stena.

– Annars är det ju svårt att jämföra med hur det ser ut redan i 
dag, säger Klas Cullbrand.

Det avplockade materialet sorteras i 13 olika fraktioner plus 
karosserna. Allt skickas sedan till Stena.

– Vissa material hanterar vi redan i dag, andra är helt nya för 
oss, säger Jonas Gustafsson på Stena Recycling.  Framförallt är en 
del plaster nya för oss. Det är också mer elektronik i bilarna och 
den kan behöva hanteras i andra processer än tidigare.

De  avplockade  karosserna  skickas  till Stena Recyclings 
filial i Halmstad för fragmentering. Där kommer kvarnen att ren-
sas innan karosserna skickas in.

– Det är nödvändigt för att kunna se vad som kommer ut i 
andra ändan, säger Jonas Gustafsson. Vi vill ju se hur mycket 
avfall, stål och andra metaller försöket resulterar i.

Även motorerna kommer att köras separat i fragmenterings-
anläggningen. Plasterna kommer att testköras vid Stenas egen 
plaståtervinningsanläggning. 

– Det är intressant för projektets del att titta på de olika mate-
rialen, säger Jonas Gustafsson. Speciellt de sammansatta materi-
alen och bearbetning av dessa. Vi ska också titta på de brännbara 
materialen för att se vilket energivärde de har. Elektroniken kom-
mer att granuleras för att vi ska få ut högvärdiga material som 
koppar, guld, silver och palladium. Och vi kommer att ta spår-
prov på alla restprodukter.

Den stora frågan är alltså om det går att hitta lönsamhet i en 
utökad demontering. I projektet kommer därför både manuell 
och maskinell demontering att testas.

– Som det ser ut nu tar det alldeles för lång tid manuellt, säger 
Christer Persson. Jag tror att en utökad demontering måste ske 
maskinellt.  Och jag tror samtidigt att det är så här framtidens 
demontering måste se ut. En utökad demontering skapar flera 
jobb. Men frågan är vem som ska betala. Det är egentligen en 
politisk fråga.

Stena Recycling kan tänka sig att betala mer för att få rena frak-
tioner från demonterarna.

– En utökad demontering måste bli lönsam för både fragmen-
teringarna och demonterarna, säger Jonas Gustafsson. 

Agneta Trägårdh

Realize-projektet har dragit igång på allvar. Demonterarna har redan börjat försöken med den ut-
ökade demonteringen.

– Vi hoppas naturligtvis att vi ska hitta nya materialfraktioner som vi inte hanterar idag, säger Jonas 
Gustafsson, som jobbar med branschansvar för bilåtervinningen på Stena Recycling. Framförallt ser 
vi det som ett steg mot 95-procentig återvinning till 2015.

Realize-projektet har startat på allvar              

”En utökad demontering 
måste bli  lönsam för alla”

Jonas Gustafsson. Christer Persson. klas Cullbrand.

En utökad demontering 
skapar flera jobb. Men frågan
är vem som ska betala. Det är
egentligen en politisk fråga.
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Utbildning om  
aUtomatlådor
– uppskattad kurs för alla bilmekaniker!

  0300-74 220
4000 nöjda verkstadskunder i Norden sedan 1983!

Varbergsv. 416, 439 73 Fjärås   
www.hellstenab.se

anmäl  dig nu ! sales@hellsten-o.se eller ring  0300-74 220

29 okt GöteborG

31 okt MalMö 

12 Nov  luleå

13 Nov  uMeå

14 Nov  SuNdSvall

26 Nov  StockholM

2014

28 JaN  SthlM Syd

30 JaN  örebro  

8 april  GöteborG

10 april  MalMö

13 MaJ  SthlM Nord

nya och renoverade växellådor,  
motorer och topplock!

Ann 190x130_NB_130625.indd   1 2013-07-04   14.38

Ny VD för Laga

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

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

Begagnade och 
nya bildelar!

Lagas nye VD är ett välkänt ansikte för SBR:s medlemmar. Thomas Fors-
gård har tidigare varit avdelningschef för kundcentret i Jönköping.
– Jag hoppas kunna tillföra lite nytänkande i Lagagruppen, säger han.

Den 1 augusti tillträdde Thomas 
Forsgård sin nya tjänst som VD 
för Lagagruppen. Han har arbetat 

på Laga sedan 2005 och har varit med om 
att bygga upp både kundcentret i Jönkö-
ping och lagabasen.

– Jag tror att det är en fördel att jag har 
varit med så länge, säger han. Demonte-
rarna känner mig redan. Självklart blir det 
lite nytt tänk, men i stort sett kör vi på i 
samma fotspår som tidigare. Det blir inga 
större förändringar. Vi kommer att fort-
sätta utvecklingen av laga.se med inrikt-

ning på både privatpersoner och före-
tagskunder. 

En nyhet är att laga.se har mobilanpas-
sats och det har också tillkommit några 
nya sökalternativ på sidan.

Det blir ingen ny avdelningschef för 

kundcentret, eftersom Thomas kommer 
att vara stationerad i Jönköping. Hans tidi-
gare arbetsuppgifter tas delvis över av 
Charlotte Dambergs. 

Thomas tycker att det är svårt att själv 
beskriva vilken slags chef han är.

– Fy, så svårt. Jag är en jordnära typ. 
Dessutom tycker jag att jag är ganska 
lyhörd och arbetsvillig.

Lagagruppens medlemmar kommer att 
få se mer av Thomas i framtiden.

– Jag ska försöka visa mig lite mer och 
besöka våra medlemmar för att höra vad 
som är på gång och vad de tycker kan för-
bättras.

Agneta Trägårdh

Ny Vd för laga

Jag ska besöka våra 
medlemmar och 
höra vad som är på 
gång.

thomas Forsgård, ny VD för Laga.

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
Grossisten för glasmästerier och märkeshandel

• Stenskottsreparationer
• Rep.borttagningar utan optisk brytning

• Huvudstrålkastarsystem där vi ersätter gamla 
coatingen med ny och lämnar 2 års fabriksgaranti  

GlasWeld System AB
Tel: 054-53 02 27 • Fax: 054-53 00 27

www.glasweld.se • e-post: esbjorn@glasweld.se



20    ›|nbå  nordisk bilåtervinning 4 · 2013 nordisk bilåtervinning 4 · 2013  ›|nbå    21

Kvinnliga nätverket

Swedebox®

Används i stor utsträckning för insamling av bil- och 
lastbilsbatterier, kemikalier, elektronik, lösningsmedel etc.

Swede Rehandling Systems AB
Box 108 • 651 04 Karlstad

Tel: 054-85 31 15 • Fax: 054-85 46 10 
E-post: info@swede.se • www.swede.se

Finns i flera 

färger, utföranden 

och storlekar.

Tigersåg luftdrive
6 500:- + moms

Art nr 78-SF-13V

Blocknyckelsats 6-32 mm
985:- + moms

Art nr 1200-9912
Obegränsad tids garanti

Avgasslangvindor med
slang och avgasmunstycke.

Från 8 200:- + moms. 
Även avgasslang i olika

dimensioner och längder.

www.toolstrading.se
www.partytent.se

Scandinavian SCTT
070 591 84 68
08 500 23 609

Hos oss finner Ni Velyen Istgobal
billyftar och reservdelar.

Vi har VTN billyftar – Nordlift billyftar – Gronh billyftar
se mer på www.toolstrading.se

Erbjudande Ikotec mobillyft
Lyftkapacitet 2 500 kg
Erbjudande pris: 13 985:- + moms

Ikotec lyftkapacitet 4 500 kg
Art nr 1151-MK6-1
Erbjudande pris: 17 950:- + moms

Egna agenturer och import direkt från tillverkare
Återförsäljare – kontakta oss för mer info.

Verkstäder – finner ni inte produkterna hos din lokala reservdelsbutik, kontakta oss direkt!

Vi har nu två olika skivbromssvarvar 
som används på plats av fordonet.
Intruduktionspris: 20 985:- + moms

Art nr 37-1985

Bromsskivesvarv för svarvning av broms-
skivan på plats utan att ta den av skivan.

Suverän svarv till de flesta bilmärken.
Bra med tillbehör, automatsvarvning.

Art nr 37-2098
Introduktionspris: 25 985:- + moms

Nu är det åter dags för en av årets 
två höjdpunkter. Nämligen träff 
med SBR:s kvinnliga nätverk. Den 
23 november blir det föreläsningar 
av Pia Santesson och Annelie 
Fridell, följt av middag och suc-
céföreställningen Priscilla öknens 
drottning med bland andra Pernilla 
Wahlgren och Björn Kjellman.

När Carina Hagström-Kihlberg 
drog igång det kvinnliga nät-
verket hade hon inte räknat med 

succé vid första träffen. Men det visade sig 
att det fanns ett stort behov av ett speciellt 
nätverk för alla kvinnor som jobbar inom 
SBR:s medlemsföretag. Här träffas ägare, 
chefer och anställda och byter erfaren-
heter, blir peppade och framförallt har 
vansinnigt roligt tillsammans. Nätverket 
är till för ALLA kvinnor i bilåtervinnings-
branschen. 

– Jag vill verkligen passa på att tacka våra 
sponsorer som gör det möjligt att ordna de 
här träffarna, säger Carina Hagström-
Kihlberg, som jobbar hårt för nätverket. 
Förra gången var det Galwin som gick in 
och sponsrade oss.

Till den här träffen kommer Pia Santes-
son, som driver Amazing Leaders tillsam-
mans med fem partners. De jobbar med 

ledarutveckling och är duktiga på att stötta 
individer och grupper som vill ta sina 
idéer, drömmar och visioner till konkreta 
resultat. Pia och hennes kollegor driver 
också ett affärsutvecklingsprogram som 
heter CORE som riktar sig till kvinnliga 
entreprenörer med tillväxtambitioner.

Den andra föreläsaren Annelie Fridell 
berättar om vad som sker när livet tar en 
oväntad vändning. Vad händer med jobbet 
och företaget när ens barn blir tablettmiss-
brukare?

– Jag hoppas att det ska bli lika fina och 
givande samtal och diskussioner som det 
brukar bli på nätverkets träffar, säger Cari-
na.

Det är samling den 23 november klockan 
10.00 hos SBR på Karlavägen 14 A i Stock-
holm. Efter en dag full av inspirerande 
föreläsningar och diskussioner blir det Så här kul hade SBR:s kvinnliga nät-

verk på förra träffen i juni.

middag på restaurang Santi. Kvällen avslu-
tas med den kritikerrosade föreställningen 
Priscilla öknens drottning på Göta Lejon.

Glöm inte att anmäla er till sbr@conci-
erge. 

Carina Hagström-Kihlberg svarar på 

alla frågor, antingen på mail: 
carina@allbildelar.se
 eller på telefon: 08-746 93 01.

Mikael tornving har en av rollerna i Priscilla öknens drottning.

Dags för ny inspiration med  kvinnliga nätverket

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

020 - 41 90 00 

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

info@batteripengar.se

Uttjänta Bilbatterier och katalysatorer?

MultiCool of Sweden 
Komplett utrustning för återvinning av köldmedium 

www.multicool.se 

Service- 
snabbkoppling 

Kampanjpris paket - 10.900 SEK!* 

Serviceslang 
2,5 meter 

Typgodkänd 
returflaska 12,5 liter 

Serviceslang 
2,5 meter 

Digital 
våg 

Tömnings- 
aggregat 

* Art.nr.-  900-069 
   exkl. moms & frakt 
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mätorit

Kvalitetstestade begagnade reservdelar
till de flesta bilmärken.

Öppet vardagar 7 - 16
info@anstabildemont.se / www.anstabildemont.se

BRA

SERVICE

Behöver du en fungerande 
skrotbatterihantering? 
Sånart Boxholm AB Hjälper dig! 
Ring 0142-52331 för högsta dagspris 
 
www.blybatteri.se 
 

Telefon 036-311 692 
www.pcsupport.nu

fenix5
NU i luften

fenix5

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

®

Stenskottsutrustningar

Roll-out 2000

Milwaukee 18V Limspruta

Suglyftare

Rensknivar

Autoglass Restore Scandinavia
din bilglasverktygsleverantör

www.bilrutan.com

019-225 220

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

•  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 användandet av farliga kemika-
lier samt avgifter för farligt avfall.

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!

Finnkampen hos Mätorit
När de finska Mätoritanvändarna kom till Stockholm 
för att träffa sina svenska kollegor, var det bara en liten 
detalj som de tyckte kunde bli bättre.
– Svenskarna måste skärpa till sig och bli bättre på att 
sjunga tangolåtar.

Det var Jörgen Härmälä, utvecklingschef för Reservbran-
schens förening i Finland, som hade arrangerat resan till 
Sverige. 

– Vår förening är speciell på flera sätt, vi kör till exempel alla 
Bildem, en branschspecifik IT-plattform från Mätorit, och Bil-
delsbasen driver vår gemensamma marknadsplats varaosahaku.
fi. Något som nog är unikt för oss är att AVK, som på svenska kan 
översättas till Bilskadecentralen och som ägs av försäkringsbola-
gen i Finland, också är med i föreningen.

Reservbranschens förening består av 35 finska bildemonterare 
och totalt 28 personer från 19 företag var med på resan.

– Det var kul och givande att träffa våra finska kollegor, säger 
Peter Werner, som är ordförande i de svenska demonterarnas 
data-användargrupp och som även sitter i Mätorits styrelse. Vi 
tyckte också att det var ett bra tillfälle att ha en liten avtackning av 
Gunnar Nordén, Mätorits grundare, som nu ska trappa ner på sitt 
arbete.

Från  Sverige  var  Sundsvalls Bildemontering, Svensk Bilåter-
vinning, Granaths Bildelar i Jönköping, Begagnade Bildelar i Kol-
bäck, Välsta Bildemontering, Eskilstuna Bildemontering, Upp-
sala Skrot och Metallaffär och Sollentuna Bildemontering närva-
rande. 

De finska demonterarna bjöds på en busstur till Uppsala, där de 
både besökte domkyrkan och gjorde ett studiebesök på Uppsala 
Bildemo. Därefter fortsatte färden till Burviks Golfklubb. Där 
bjöds det på helstekt gris och en egen Finnkampen.

– Det var mycket trevligt, säger Jörgen Härmälä. Vi fick höra 
flera spontana tal från båda sidor av pölen. Gunnar hade skaffat 
en bra ljudanläggning med flera trådlösa mikrofoner, så alla tal 
blev översatta till både svenska och finska.

Finnarna fick se sig slagna i golftävlingen av svenskarna med 3-0.
– Men svenskarna har mycket att lära när det kommer till solo-

sång, säger Jörgen Härmälä. En av de finska demonterarna från 
Kajana sopade bordet med de andra genom att sjunga tangon 
Hopeinen kuu, Silvermåne översatt till svenska.

Det finsk–svenska mötet blev så uppskattat att ett nytt möte pla-
neras till nästa år i Finland. 

Magnus Daag och Stefan Gartz hejade på Sverige i Finn-
kampen.

Foto: Marianne Åkesson Skörd

trevlig middag med hela Mätorit-gänget.
Golf med spade är inte helt lätt.

Foto: Marianne Åkesson Skörd
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DYR UPPVÄRMNING?
Vi hjälper dig sänka

uppvärmningskostnaderna!
Alltid 100% lukt- och rökfritt. Går på all sorts olja.

Tyska  arbetshästar

e

Vi projekterar din lokals
värmesystem.

Vattenburet •Varmluft • Kombinerat 

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

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

ALLOLJEBRÄNNARE
FÖR BEFINTLIGA PANNOR 
15 MODELLER, FR 15–1500 kW
Paket med pump och filter. Alltid 100%
lukt- och rökfritt. Lösa alloljebrännare.
Spara pengar genom att enkelt byta ut
den gamla och docka på den nya.
Även i ”villa-modell” 14–19 kW

Alloljepannor

Alloljepannor

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

KÖP VÅR BIOOLJA
100% fossilfritt och

CO   neutralt
30-40% billigare än eldningolja

22

KÖP VÅR BIOOLJA
100% fossilfritt och

CO   neutralt
30-40% billigare än eldningolja

OMGÅENDE 

LEVERANS

Eklunds årets företag

Eklunds Bildelslager är Årets företag i Skövde.
– Vi är glada och stolta över utmärkelsen, säger Dag Eklund, som driver företaget tillsammans med sin bror 
Örjan Eklund.

Det är Företagarna och kommunen som tillsammans utser 
Årets företag. Motiveringen lyder: ”Med långsiktig stra-
tegi i en utsatt och tuff bransch har verksamheten utveck-

lats till ett växande mönsterföretag med stenhårt miljöarbete, 
hypereffektivitet, orubbligt kvalitetstänk, toppenrenommé bland 
kunder och berömvärd fingertoppskänsla för sin personal. Vi är 
stolta över att få lämna priset till två ödmjuka småföretagare som 
delar vår organisations – Företagarnas – värderingar”.

– Jag blev rörd när jag läste motiveringen, säger Dag Eklund. 
Den värmde verkligen.

Eklunds Bildelslager AB är en av de demonteringar som ligger i 

framkant när det gäller utveckling och miljöarbete.
– Vi har jobbat långsiktigt och stabilt för miljö, personal och 

kvalitet, säger Dag Eklund. Och vi har skött våra åtaganden gente-
mot myndigheter och leverantörer. Kanske är det därför vi fick 
utmärkelsen.

Ändå blev bröderna Eklund förvånade när de fick veta att de 
blivit valda till Årets företag.

– Det är ju inget man tror, det bara kommer. Hela familjen blev 
glad och överväldigad.

Eklund Bildelslager är ett familjeföretag, som startades av brö-

dernas föräldrar 1948. I början av 1990-talet tog Dag och Örjan 
över och utvecklingen sköt fart.

– Det är väl naturligt att det blir nya tag när en ny generation 
tar över.

I dag jobbar även Dags barn Linnéa och David i förtaget.
Det är inte första gången som Eklunds får pris, 2001 fick före-

taget Skövde kommuns miljöpris. 
– Det kändes naturligtvis lite som en fjäder i hatten att som ett 

bildemonteringsföretag få miljöpriset.

Eklunds Bildelslager är en av de demonteringar som ingår i 
Realize-projektet. Men redan innan projektet har en del av 
demonteringen skett med hjälp av maskiner.

– Vi lär oss i Realize och vi lär oss på egen hand, säger Dag 
Eklund. Jag tror att demonteringen måste ske maskinellt i fram-
tiden för att vi ska få avsättning för det vi i dag betraktar som 
avfall. Men då med betydligt mer sofistikerade maskiner än vad 
vi nu använder.

Agneta Trägårdh

EKlUNdS – Årets företag

Bröderna Dag och Örjan Eklund 
driver Eklunds Bildelslager så fram-
gångsrikt att det nu blivit utsett till 
Årets Företag i Skövde.

Foto: Roland Svensson
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AKTUEllT FRÅN

Välbekant är uttrycket att ingen kedja är starkare än den 
svagaste länken. Detta gäller också för bilskrotningen i 
Sverige! En mycket svag länk idag är de generösa avställ-

ningsreglerna som möjliggör flera negativa yttringar, som 
inverkar menligt både på systemet i sig, och som ger miljökon-
sekvenser. 

Vilken signal skickar man ut från myndighetshåll, då en bil kan 
stå avställd år efter år utan att ägaren betalar registerhållningsav-
giften, och ingen påföljd sker!? Jag tycker detta är skandal. Här har 
vi en länk i kedjan som är viktig, nämligen det personliga ansvaret 
som bilägare. Av en bilägare måste man väl ändå kunna begära att 
en registerhållningsavgift på 65 kr per år betalas?

Denna  slapphet  har  lett  till att vi idag har över en miljon 
avställda bilar. Ingen vet om bilarna existerar överhuvudtaget, 
eller var de i så fall befinner sig. Målvakter kan stå med tusen bilar 
skrivna på sig utan att något sker. Maffiaverksamhet understöds, 
den svarta oreglerade marknaden växer sig starkare. Förslaget att 
göra obetalda registerhållningsavgifter indrivningsbara har legat 
hos Transportstyrelsens bord en längre tid, utan att något skett. 
Det handlar om åtskilliga miljoner som skulle kunna drivas in till 

stadskassan. Detta är ytterligare en svag länk, att det ska ta så lång 
tid att komma till beslut! 

Men vad är problemet egentligen med allt detta!? Jo, jag tycker 
signalvärdet är viktigt, att man har ett ansvar som bilägare. Även 
när bilen är avställd finns ett ansvar. Om avställningen gjordes 
mindre enkel (och dyrare), i kombination med indrivning av ej 
betalda avställningsavgifter, tror jag fler skulle överväga skrot-
ning, TIDIGARE än i dag. I glesbefolkade Sverige finns flera hus-
ägare som med lätthet lagrar bil efter bil på tomten, och skjuter på 
så sätt skrotningsbeslutet framför sig. Lokalt kan det mycket väl 
bli en miljöpåverkan, eftersom bilarna till slut kan komma att 
läcka kemiska ämnen till mark och vatten. De innebär också en 
risk då bilarna kan bli spännande men farliga lekplatser för barn.

Sammanfattningsvis;  Jag  har  tidigare  i NBÅ sagt att jag 
tycker ni bildemonterare tillhör en framtidsbransch. Men för att 
ni ska kunna leva på er verksamhet måste flera länkar i kedjan 
stärkas. Striktare avställning tror jag skulle leda till att FLER bilar 
kommer in till de auktoriserade bilskrotarna, och genomsnittsbi-
len skulle skrotas lite tidigare än idag.

ANNA HENStEDt 
Ansvarig Miljö
BIL Sweden

aKtuELLt FrÅN BIL sWEDEN

En kedja av svaga länkar

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

Telefon 021-471 11 00

Begagnade bildelar
med garanti!

kungsarabildemo.se 

Dömd för försök till otillåten export
Gordon Hansson på Bilskrotarn i 
Warberg har dömts för försök till 
export av miljöfarligt avfall. 

– Det här är ett rättsövergrepp, 
säger han.

Gordon Hansson i Varberg har sålt 
70 motorer till en kund och också 
hjälpt honom att lasta in moto-

rerna i en container.
– De väger ju 100 kilo styck, så det är 

klart att jag hjälpte honom.
Därefter har kunden köpt ytterligare 20 

motorer av en demontering i Halmstad 
som han lastat in i samma container. Kun-
den har sedan bett Gordon Hansson att 
skriva ut en följesedel för samtliga motorer 
för att underlätta exporten.

– Det var fel av mig att skriva den följese-
deln, säger Gordon Hansson. Men efter-
som jag uppskattade värdet av samtliga 
motorer och skrev en korrekt summa anser 
jag inte att jag har gjort mig skyldig till en 
brottslig handling.

Däremot har bland annat följesedeln 
gjort att Gordon Hansson står som ansva-
rig exportör av containern.

När tullen öppnade containern i Göte-
borgs hamn gjordes bedömningen att 
innehållet utgjorde farligt avfall och att 
exporten därför var förbjuden enligt EU-
förordningen (EG) nr 1013/2006.

Åklagaren hävdar att motorerna och 
andra bildelar var packade huller om bul-
ler i containern och att det också satt kvar 
oljefilter, som klassas som miljöfarligt 
avfall, på det stora flertalet av de 90 moto-
rerna. 

Gordon Hansson menar att han inte 
brytt sig om vad som packats i containern 
och att han därför inte tagit reda på vilka 
regler som gäller.

– Det var ju min kund som skulle expor-
tera godset, inte jag, säger han. 

Kunden hävdar att han bara agerat mel-
lanhand, eftersom det var hans bror i Irak 
som var den egentlige köparen.

Både Gordon Hansson och hans kund 
dömdes till böter för försök till otillåten 
avfallstransport. Tingsrätten skriver i sin 
dom att det inte är visat att Gordon Hans-

son kände till exportförbudet, men att han 
varit medveten om att godset skulle expor-
teras till Irak och att han därför har agerat 
oaktsamt när han inte förvissat sig om vil-
ka regler som gäller.

Gordon Hansson menar att det finns en 
okunskap hos myndigheterna när det 
kommer till att göra skillnad på avfall och 
fungerande reservdelar. 

– Jag sålde fungerande motorer, inte 
avfall. Dessutom har jag vid tidigare kon-
takter med miljömyndigheter fått veta att 
det är okej att oljefiltret sitter kvar på 
motorer.

Kammaråklagare Kristina Persson häv-
dar att om delarna varit rengjorda, oljefil-
tren borttagna och motorerna pluggade 
och i sådant skick att de hade kunnat åter-
användas, hade de inte blivit klassade som 
farligt avfall.

– Om jag slänger min fungerande klocka 
så blir den ett avfall, säger hon. Ett avfall är 
nämligen inte detsamma som en uttjänt 
produkt. Men eftersom klockan fortfaran-
de fungerar bra, så kan jag exportera den. 
Den ska ju inte återvinnas, den ska återan-
vändas i landet jag exporterar den till. Om 
klockan däremot varit trasig och innehållit 

farliga ämnen, hade jag varit tvungen att 
laga den först här hemma innan jag fick 
exportera den.  Detsamma gäller reservde-
lar. 

Både Gordon Hansson och Kristina 
Persson har överklagat tingsrättens dom.

– För mig är domen en katastrof, säger 
Gordon Hansson. Min auktorisation gick 
ut i mars och nu får jag den inte förnyad. 
Det betyder i praktiken att jag har närings-
förbud och varken får ta emot eller sälja 
skrotbilar efter 39 år i branschen. Det enda 
jag få sälja är reservdelarna som redan lig-
ger på lager. Jag har fått säga upp min per-
sonal, men eftersom jag inte ens får sälja 
karosserna som redan ligger pressade på 
gården, kan jag inte avveckla verksamhe-
ten. Jag ser det här som ett rättsövergrepp 
och räknar med en friande dom i hovrät-
ten.

Kammaråklagare Kristina Persson å sin 
sida hoppas på en hårdare dom i hovrät-
ten.

– Jag tycker att det bör bli villkorlig dom 
med böter. Det betyder att straffet kan bli 
fängelse om brottet upprepas.

Agneta Trägårdh



nordisk bilåtervinning 4 · 2013  ›|nbå    2928    ›|nbå  nordisk bilåtervinning 4 · 2013

Hurva Bildemontering skrotar 
drygt 600 bilar per år. Men de 
demonterar och säljer nästan 

inga reservdelar. Istället hyr de ut skrotbi-
larna till Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, MSB.

– De använder bilarna i sina övningar, 
säger Rolf Månsson, som driver Hurva Bil-
demontering tillsammans med sin bror 
Bo. Det finns ganska många demontering-
ar som säljer begagnade delar och som är 
väldigt duktiga på just det. Vi har försökt 
att tänka i egna banor och hitta vår egen 
nisch.

Innan bilarna hyrs ut till MSB saneras 

de, alltså töms på alla miljöfarliga vätskor. 
Från början skedde det manuellt.

– Efter några år började vi diskutera hur 
vi skulle kunna göra saneringen bättre och 
mer rationell, berättar Rolf Månsson. Det 
fanns färdiga lösningar att köpa, men vi 
ville inte att det skulle kosta så mycket. 
Dessutom fanns det faktiskt inget färdigt 
system som riktigt passade oss.

Istället byggde bröderna Månsson ett 
eget saneringssystem.

– Vi gillar att göra saker själva, säger Rolf 
Månsson. Och så är vi nog lite snåla också.
I dräneringshallen fanns en nivåskillnad 

som inte utnyttjades.
– Den tänkte vi att man kunde använda 

på ett smart sätt.

Det blev en saneringshall i två våningar 
med fyra dräneringsplatser.

– Vi köpte hydraulsaxar och bensintöm-
mare, berättar Rolf Månsson. Resten har vi 
byggt själva.

Bilen placeras på en vagn med hjälp av 
en truck. Där står den stadigt. Därefter his-
sas den upp, så att demonteraren kan jobba 
med den på både första och andra våning-
en.

– Vi börjar här nere med att tappa ut 

Hurva Bildemontering i Skåne har hittat sin egen nisch. Här hyr man ut alla sina skrotbilar.
Dessutom kommer de här på egna lösningar för att slippa dyra investeringar. Som till exempel att 
bygga en egen saneringsanläggning, som sanerar fyra bilar i timman.

Hurva byggde sin egen 
saneringsanläggning

spilloljan i ett rullbart oljetråg. Därefter 
klipper vi av katalysatorn.

Sedan är det dags att gå upp på andra 
våningen och koppla på alla slangar till de 
olika vätskorna, som sugs ut genom rör till 
stora slutna behållare, som hämtas av Ste-
na.

– Vi kan sanera fyra bilar samtidigt. På 
en timma är alla fyra klara.

Inte  en  droppe  spills  ut, systemet är 
helt slutet. Det är också helt luktfritt.

Det största jobbet var inte att bygga 
saneringssystemet, menar Rolf Månsson. 

– Nej, det var tillståndsbiten, att miljö-
klassa företaget. Dessutom hade miljö-
kontoret och brandskyddsmyndigheten 
olika åsikter. 

Miljökontoret gillade inte att den 3000 
liter stora tanken var placerad utomhus.

– Det krävdes mycket pappersarbete för 
att miljöklassa anläggningen och göra ris-
kanalyser. Jag skrev sju sidor och vi lärde 
oss under resans gång.

Rolf Månsson kan alla gränsvärden i 
huvudet och vet precis vid vilket värde 
atmosfären blir explosiv. 

När bilarna kommer tillbaka från MSB 
pressas de i den egna pressen och skickas 
iväg till Stena. 

Hurva  Bildemontering  har  nyligen 
gått med i SBR.

– Det verkar vara ett bra förbund som 
jobbar för alla medlemsföretag, oavsett 
storlek. Vi höjde ribban rejält när vi certi-
fierade oss och gick med i BilRetur. SBR-
certifieringen är bra eftersom den är 
anpassad till branschen.

Totalt  jobbar  tre  personer  på Hurva 
Bildemontering. Rolf, hans bror och en 
anställd. 

– Vi har en däckverkstad också, så det 
blir inte så långa kaffepauser här.

Agneta Trägårdh

I BLIcKpuNKtEN Hurva Bildemontering

En timma. Längre tid tar det inte Rolf Månsson att sanera fyra bilar.

Snyggt och prydligt med behållare för varje 
vätska.

Slangarna kopplas på bilarna på andra 
våningen.

Den flyttbara arbetsplatsen place-
ras under bilen och därefter tappas 
spillojan ut

Förvaringen av bilarna är också egen kon-
struktion.

Rolf Månsson framför de stora tankarna 
som står utomhus.

Vi gillar att göra 
saker själva. Och så 
är vi nog lite snåla 
också.
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AKTUEllT FRÅN 

Säkerheten för våra medarbetare i Stena Recycling och för 
våra samarbetspartners är ett område som vi prioriterar 
allra högst. Just nu är det starkt fokus på att pyrotekniken i 

bilarna hanteras på ett riktigt sätt. För en kort tid sedan hade vi ett 
tillbud på en av våra fragmenteringsanläggningar där odetonerad 
pyroteknik exploderade efter att ha passerat igenom våra pro-
cesser. Vi hade tur denna gång och ingen blev skadad. Det här är 
ett riskområde som vi måste minimera och det kan bara göras i 
samarbete med alla bildemonterare som levererar in karosser till 
oss. 

Från Stena Recyclings sida vill vi gärna bidra med stöd till 
bästa möjliga lösningar för att det ska bli en så säker hantering av 
pyrotekniken som möjligt, både hos bildemonterarna och på våra 
anläggningar. Vi har gett stöd genom att ge fördelaktiga erbjudan-
den på Blastbox och genom att bidra till utbildningar. Idag kan vi 
konstatera att Blastbox är det enda tillgängliga verktyget för att 
hantera pyrotekniken på ett säkert och effektivt sätt. Vi får många 

positiva synpunkter från de som använder Blastbox idag och vi 
hoppas att våra samarbetspartners – bildemonterarna – känner 
att det är rätt väg att gå. Vi tycker att det är glädjande att så många 
redan använder Blastbox och vi vill att alla bildemonterare hante-
rar pyrotekniken på ett sådant säkert sätt innan bilarna kommer 
in till oss på Stena Recycling.

Vi  jobbar  nu  vidare  med samarbetet inom projektet Realize, 
som det skrivs om i en annan artikel i det här numret av Nordisk 
Bilåtervinning. För Stena Recycling är det ett sätt att hitta bästa 
möjliga lösningar för att nå 95 procents återvinning. Det är också 
ett bra sätt att hitta nya samarbetsformer med bildemonterarna 
där det kan skapas värden för båda parter. Samtidigt gör vi egna 
investeringar för att skapa bästa möjliga förutsättningar att 
utveckla processerna. När detta skrivs har vi bara några dagar 
kvar till den officiella invigningen av vår nya anläggning i Hud-
dinge, Europas modernaste processindustri för fragmentering!  

Säkerhet och samarbete för 
ökad materialåtervinning

ANDERS SVERkMAN
Branschansvarig ELV
Stena Recycling

www.eklunds.se

0500 - 41 38 45
VÅMB PL. 3192 

541 33  SKÖVDE

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

aKtuELLt FrÅN stENa

Autoretur AS utlyste sitt 
anbudstilbud til fremtidige hove-
doperatører i april 2013. Det har 

meldt seg 7 selskaper som ønsker å bli 
hovedoperatører. Pågående prosess er på 
det nåværende tidspunkt en sak mellom de 
som har levert anbud og Autoretur AS. 
Anbudene ble innsendt 1. juli 2013.

NBF overvåker denne prosessen nøye. 
NBF har hatt møte med Autoretur AS for å 
drøfte aktuelle rammevilkår.

 Tidsplanen for prosessen er:

•	 1.juli 2013 leverte de som ønsker å bli 
hovedoperatører sine anbud til Autore-
tur AS.

•	 Forhandlinger mellom fremtidige hove-
doperatører og Autoretur AS gjennom-
føres i oktober 2013. Autoretur AS velger 
sine kontraktsparter (hovedoperatører) i 
løpet av oktober 2013.

•	 I perioden okt. 2013 til des. 2013 inngår 
fremtidige hovedoperatører avtaler med 
biloppsamlingsplasser

•	 Biloppsamlingsplasser og fremtidig 
hovedoperatører signerer bindende 
avtaler 31.12. 2013. Dette er siste frist for 
en biloppsamlingsplasser til å signere en 

avtale innenfor Autoretur AS sitt nett-
verk. Neste mulighet er fra 01 01 2020.

  NBF har deltatt på to nordiske møter i 
2013. Disse såkalte nordiske ledermøtene 
har vist seg å være veldig nyttige. Her 
utveksles felles erfaringer. Samarbeidet om 
å utvide tidsskriftet Nordisk Bilåtervin-
ning til et felles nordisk informasjonsor-
gan har kommet godt i gang. De nordiske 
bransjeorganisasjoner vil ha hver sine 
sider med lederartikler og aktuell infor-
masjon. Denne artikkelen er således den 
første i denne utviklingen. I Norge vil NBF 
sekretariatet sende ut NBF Nytt med jevne 
mellomrom. Annen informasjon går 
direkte ut til bedriftene på vanlig måte, 
(informasjoner til bedriftsledere). Infor-
masjoner på nettsiden. Generell infor-
masjon vil bli tatt inn i Nordisk Bilåtervin-
ning.

  NBF  gjennomfører  sin  fagkonfe-
ranse I Tromsø i tiden 18. til 20. oktober. 
Hovedfokus på denne konferansen blir 
informasjon om pågående prosess med 
nye hovedoperatører, informasjon om 
katalysatorinnsamlinger, kurs i dekodings-
systemer og lederkonferanse med fokus på 

NBFs fremtidige satsinger.

  NBF  har  sluttført  arbeidet  med en 
oppussing av nettsiden. Den nye nettsiden 
har ny «layout» samt en forbedret teknisk 
løsning.

Den nye nettsiden er klar ca. 15 oktober 
2013. Nettsiden vil jevnlig bli oppdatert 
med aktuell informasjoner.

 Miljøverndepartementet la frem sin 
fremtidige avfalls-strategi i august 2013. 
Biloppsamlingsbransjen vil i fremtiden få 
pålegg om å demontere nye fraksjoner. 
Dette vil komme som et eget pålegg i 2014. 
NBF vil få anledning til å komme med 
innspill på dette. Videre er det foreslått å 
endre forskriftene slik at alle bildemonte-
ringsbedrifter i fremtiden MÅ være 
tilknyttet et returselskap (Autoretur AS 
gjennom hovedoperatør). Dette fordi 
myndighetene ønsker totaloversikt over 
miljøsaneringsprosesser.

Strategien legger forøvrig opp til at alle 
ledd i avfallskjeden skal bidra til økt gjen-
bruk. Dette er et positivt signal for bilopp-
samlingsbedriftene.

Pågående prosess anbudsrunde mellom 
Autoretur AS og fremtidige hovedoperatører i Norge

MEDLEMSFORDELER FOR NBF MEDLEMMER

•	 NBF	har	rammeavtaler med forsikringsselskaper, kjøp av 
forsikringsbiler.

•	 Lavere	kostnader for forsikringer gjennom SMB tjenester.

•	 Store	rabatter	på innkjøp av forbruksvarer. Fordelsgruppen 
Norge.

•	  Levering	av	katalysatorer	gjennom NBFs Servicekontor. 
De beste priser, fritt avhentet, oppgjør med en gang.

•	 Tilgang	på	juridisk	assistanse gjennom NBF og NHO.

•	 Tilgang	til	søkebasen	NBF bildeler.no. NBF database.

•	 Rabattavtaler	med Wurth, Veng, Hellanor og Kredinor.

•	 Rabattavtale	på	kjøp	av	kraft gjennom Trønder Energi.

•	 Meget	stor	rabatt	på	frakt, gjennom Shenker.

•	 I	tillegg	oppdateringer	fra	sekretariatet	og mulighet til å 
delta på kurser og konferanser.

Mere opplysninger om disse avtalene får dere ved å klikke 
på samarbeidspartenes logoer på vår nettside. Linker til de 
forskjellige samarbeidspartnere vil da vises.

Interesse	i	medlemskap	i	NBF, Norges Biloppsamleres 
forening. www.biloppsamlerne.com

Ring 22522943 eller 90803509, e post: jan.molberg@bilopp-
samlerne.com.
 

Jan Molberg
Generalsekretær NBF

Ledare NOrGE

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
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Knoks Bildeler

Knoks Bildeler är ett familjeföretag. Det startades av Geir 
Sveinsvolls pappa 1955.

– Då var jag fem år.
Redan 1968 började Geir jobba i pappas företag och han har 

suttit i ledningen sedan 1978.
– Det har varit stora förändringar i branschen under de här 

åren, säger han. Största förändringen kom när skrotpremien 
infördes i slutet av 1970-talet.

Både Geir och dottern Siri har suttit som ordförande för NBF, 
Norges Biloppsamleres Forening och båda är väldigt engagerade i 
branschfrågorna. Siri sitter också med i styrelsen för Egara, para-
plyorganisationen för de nationella bilåtervinningsföretagen i 
Europa.

Knoks har ett ständigt flöde av skrotbilar.

– Vi räknar med att få in 6 500 bilar i år.
I Norge är mottagandet av skrotbilar säsongsbetonat. Det beror 

på att alla betalar bilskatten samma månad, i mars. Och därför 
passar de flesta på att skrota sin bil precis innan de måste betala 
nästa års skatt. 

Området och företaget är uppdelat i två separata produktions-
linjer: ELV-bilar och försäkringsbilar. Några ur personalen jobbar 
ständigt med att plocka delar från ELV-bilarna. 

– Nästan 90 procent av bilarna saneras och pressas direkt, tio 
procent går till självplocken.

Cirka 100 ELV-bilar står uppställda för självplock.
– Bilarna roterar hela tiden, eftersom vi har så många.
Knoks har avtal med två försäkringsbolag. 

Knoks Bildeler A/S är en av Norges största demonteringar. Geir Sveinsvoll driver den tillsammans 
med dottern Siri.
– Det är kul att se att hon är så engagerad, säger han. Man måste vara engagerad, det här är mer än 
ett jobb.

– Vi ser en stark ökning av försäkringsbilarna, säger Geir 
De mindre försäkringsbolagen säljer sina demonteringsobjekt 

på auktion, på samma sätt som Yallotrade.
– Eftersom vi har så god tillgång på bilar har vi inte varit så 

aktiva på auktionerna.
I Norge får demonteringen betala en procentsats på det värde 

bilen hade innan den krockade till försäkringsbolaget.
 – Ibland är det bra, ibland dåligt.

Bilarna som kommer in är allt ifrån årets modell till upp till 
tio år gamla.

– Norge har en gammal bilpark, säger Geir. 10,5 år är snittet på 
vägen. Det beror på att nya bilar är dyra i Norge.

Efterfrågan styr vilka delar som demonteras på försäkringsbi-
larna som kommer in.

Knoks skrotar över
6 000 bilar per år

Geir Sveinsvoll.

Det nya lagret, inrymt i två olika byggnader på vardera 450 kvadratmeter, rymmer många reservdelar.

Alla bilar saneras i den moderna miljöhallen. När alla värdefulla reservdelar är avplockade åker bilen i 
den egna pressen.
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Knoks Bildeler

– Om vi har många bilar av samma modell tar vi det som vi har 
lite av på lager. Resten får gå till självplock, men det mesta hamnar 
i egna pressen.

Pressen är en Colmar press från Italien. Bilarna saneras i den 
moderna miljöhallen som byggdes för några år sedan.

Området är på 13 500 kvadratmeter. För två år sedan byggdes 
nya lokaler.

– Vi fick köpa grannhuset och tomten på 1 200 kvadratmeter. 

Huset  revs  och  nytt lager på 900 kvadratmeter byggdes i två 
olika byggnader.

– Sammanlagt har vi 2 500 kvadratmeter lager och sedan hyr vi 
3 000 kvadratmeter på ett annat ställe. Området runt omkring 
håller på att utvecklas till kontorsområde. Det måste man ha i 
bakhuvudet och därför har vi byggt så att vi ska kunna ta med oss 
de nya byggnaderna om vi måste flytta.

I dagsläget har Knoks cirka 35 000 delar på lager. 
– Vi sanerar och rensar hela tiden bort det som blivit för gam-

mal. 
Den mesta försäljningen sker över nätet och på telefonen. 
– Verkstadskunderna ökar, men vi säljer även till privatperso-

ner, berättar Geir.

Knoks  Bildeler  har  17 anställda plus två säsongsarbetare. 
Demonteringen omsätter 20 miljoner per år med ett bra resultat.

– Vi är ISO 14001-certifierade och sätter stränga miljökrav på 
oss själva. Förr var det många original som arbetade med demon-
tering. Men i dag är hela branschen mer strukturerad och funge-
rar som en professionell industri.

Agneta Trägårdh

Det blir mycket skrot av 6 000 bilar. knoks kontorsbyggnad.

✆ 74 28 20 10     
bedrift@bil1din.no   www.bil1din.no

GJØR SOM 1500 ANDRE VERKSTEDER  –  BLI

PROFF- 
KUNDE

DU OGSÅ!

BIL1DIN - TOTALLEVERANDØR AV BRUKTE OG NYE BILDELER

BJARNE BRØNDBO, 
 GRÜNDER BIL1DIN

Vi finner delen for deg!
bedrift@bil1din.no

Vi har tilnærmet full oversikt over hva 
som finnes av brukte bildeler til alle 
bilmerker fra bilopphuggeri i Norge,  
Sverige og Danmark. Våre avtaler  
sikrer deg levering til avtalt tid  
og bransjens beste utvalg av  
brukte deler.
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Proffs på begagnade bildelar 
Vi har även ett stort utbud av nydelar 

HÄGGS.se 
0652-565000 

  Låga priser, bra kvalité & snabba leveranser 

 
 

Ekenäsvägen 7, Sundsvall

Telefon 060 53 78 90

Sundsvalls Bildemontering AB

TJÄNSTER & UTBILDNINGAR
•	 KVALITET

•	 MILJÖ

WWW.ASKENGREN.SE

•	 ARBETSMILJÖ

•	 PRODUKTION

Vi är SBRs samarbetspartner och erbjuder 
medlemsföretagen marknadens bästa försäkringsskydd

Kontakta oss när det gäller era försäkringar

Tel: 026-61 41 00 
E-post: magasin@soderbergpartners.se

Företagsförsäkring

Green Parts garanti

Gruppförsäkring

Motorfordonsförsäkring

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!

Skicka dina paket 
med DB Schenker

www.dbschenker.com/se
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Nytt från Danmark

Dansk Autogenbrugs 50 års jubi-
læum er historien om, hvordan en 
branche kan løfte sig selv og blive 
et mere agtet fag.

Vi vil ikke være et tredjerangser-
hverv! Sådan lød det fra Børge 
Østergaard, Skanderborg, da 

omkring 40 autoophuggere fra det meste 
af Danmark var samlet til stiftende gene-
ralforsamling i Middelfart først i 
december 1963. For bordenden sad Ole 
Olsen, der også blev første formand for – 
Foreningen af Autoophuggere i Danmark, 
FAID.

Sådan  begynder  historien  om jubile-
rende Dansk Autogenbrug, der således i år 
kan fejre 50 års jubilæum. Det er en histo-
rie om, hvordan man med en målrettet 
indsats kan løfte sin branches omdømme.

For selv i 1963 – inden der var noget, der 
hed Miljøbekendtgørelse, skrotningsdi-
rektiv eller ISO-certificering – faldt det 
autoophuggerne for brystet, at ikke alle 
pladser var lige præsentable. Og præsenta-
ble pladser var en vej til respekt. Målet 
med foreningen skulle således ikke bare 
være at tale virksomhedernes sag over for 
de lokale myndigheder, men udveksle 
erfaringer om – og drive hinanden til – at 
få ryddet op. Endelig havde stiftelsen af 
foreningen til formål at være et kvalitets-
mærke for brugte dele.

Også da var virksomhederne klar over, at 
de udfyldte en vigtig samfundsfunktion: 
Her var fortsat brug for at udsortere og 
sælge gode brugte dele fra biler, der var 
skadede eller ikke kunne mere. Men miljø-
venlig kunne man så vist ikke kalde dati-
dens ophuggervirksomheder: Da jern-
handlerne kun ville aftage de rene, afpil-
lede karrosserier, samlede virksomhe-
derne gerne alt det invortes i en bil til 
bunke, og en dag, når vinden blæste i den 
rigtige retning, blev der sat ild til det alt-
sammen.

Vist var der ikke nogen miljømyndighe-
der til at regulere branchen. Men et mini-

sterium måtte man jo høre under. Om det 
var årsagen til, at bilkirkegårdene tilbage i 
1960’erne faktisk sorterede under Kirke-
ministeriet er uvist. I al fald var det efter 
sigende daværende kirkeminister Bodil 
Koch, der i midten af 60’erne foreslog at 
indføre en skrotpræmie. Hertil sagde for-
manden nej tak: Han anede en vis myndig-
hedskontrol i forslaget.

Mere end noget andet har miljølovgiv-
ningen påvirket autoophuggerns ramme-
vilkår. Tre år efter dannelsen af Ministeriet 
for Forureningsbekæmpelse trådte Miljø-
beskyttelsesloven i kraft i 1974 med sit 
krav om en kapitel 5-godkendelse for sær-
lig forurenende virksomheder.

Men autoophuggerne var alligevel en 
kende foran.

En branches løft

I 1980’erne tog en gruppe medlemmer – 
forankret i Jyske Autoophuggeres Telex-
ring – initiativ til en certificering specielt 
til ophuggervirksomhederne. Med tilskud 
fra Miljøstyrelsen og bistand fra daværen-
de Automobilteknisk Institut udvalgtes 
Rødding Autoophug og Slagelse Autoop-
hug som pionervirksomheder. Senere 
fulgte miljø- henholdsvis miljø- og kvali-
tetsstyringen efter ISO-normerne. Samti-
dig intensiveredes samarbejdet med Miljø-
styrelsen – et samarbejde, der kunne virke 
– og stadig virker – noget trægt i enkeltsa-
ger, men som grundlæggende har medvir-
ket til at gøre foreningen til en respekteret 
høringspart.

Kort inde i 90’erne besluttede autoophug-
gerne sig for et afgørende hamskifte og tog 
navneforandring til Dansk Autogenbrug.

Også teknologisk var autogenbrugerne 
tidligt med. Ud fra tanken om at gøre flest 

mulige virksomheder til én stor butik – til 
glæde for kunderne og virksomhedernes 
bundlinje – fik autogenbrugerne hurtigt en 
tradition for først via telex, siden via EDB 
at kunne trække på hinandens lagre.

Med  den  tiltagende  lovgivning hidrø-
rende fra Fællesmarkedet, henholdsvis 
Den Europæiske Union, erkendte auto-
genbrugerne også behovet for at organi-
sere sig internationalt. På initiativ af ikke 
mindst de danske autogenbrugere danne-
des i 1991 EGARA – European Group of 
Automotive Recyclers’ Association. Den 
internationale udfordring bestod allerede 
da i at få indflydelse på det kommende 
affaldsdirektiv – herunder at modvirke, at 
bilproducenterne satte sig på hele bilens 
livscyklus. Allerede på det tidspunkt var 
det nordiske samarbejde særdeles velfun-
deret.

Og personerne bag? Mød fortællerne!

En del af dem møder vi – veloplagte – i 
Dansk Autogenbrugs jubilæumsskrift, der 
udgives op til jubilæumsfesten. Den afhol-
des på Radisson Blu i Odense samtidig 
med generalforsamlingen den første week-
end i november.

Således  fortæller  medstifteren  Ger-
ner Christiansen fra Roskilde om de første 
år, og ildsjælen Kai Koustrup og de forhen-
værende – direktørerne Lennart Scharff og 
Søren Sonniksen og formændene Børge 
Andersen og Hanne Jensen om de senere.

Dansk Autogenbrug har i dag godt 50 
medlemmer bestående af både små og 
større virksomheder vel spredt rundt i lan-
det.

Formand i dag, Bjarne Nielsen, Aadum, 
ser frem til at møde både medlemmer og 
gæster.

Adam Pade

Børges Autoophug i Skanderborh i 
Midtjylland 1978.Roskilde Autoophug. Et næsten ikonisk øjebliksbillede fra 

Børges Autoophug.

tænk, hvilke kostbarheder der kunne være blevet ud af dette her (Børges Autoophug 
i Skanderborg)

Visionen bag dannelsen af en forening for de danske autoophuggere – at få 
ryddet op på pladserne – må siges at være opfyldt. Alle “ordentlige” danske 
autogenbrug er i dag miljø- og kvalitetscertificerede.
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Complaints against ELV Directive to EC

Some time ago EGARA reported about the opportunity to 
send complaints to the EC about the implementation of the 
Directive in national legislation. So far 9 member organisa-

tions have filed complaints and number 10 is in progress. The 
complaints is a help to the EC to give insight and aim their capa-
city, so bad or incomplete implementations can be taken care of.

Most complaints were about the lack of parts information. The 
Directive states that memberstates take measures to have the 
producers give information for both recycling and parts reuse. 
Producers give some info via IDIS, but absolutely no info about 
parts and no memberstate has done anything so far to make pro-
ducers provide any info, not for free, but not for a reasonable 
price either. 

Other complaints refer to the situation in which ELV’s go eve-
rywhere, except to ATF’s. This is a problem for ATF’s as they 
need ELV’s as input, but also the memberstate has a reporting 
problem as it can only report about ELV’s that are visible in a 
(producers) system. All ELV’s out of sight are not or poorly 
enforced, meaning the reporting is not a true image of the ELV 
recycling level in a memberstate. The EC is getting more and 
more aware of this.

Lastly, complaints are about national registration systems that 
sometimes have a voluntary character, rather than an obligatory 
for the keeper of a vehicle, not giving an actual overview of the 
carpark and whereabouts of vehicles and ELV’s. As long as last 
keepers can deregistrate as they wish, there’s no incentive at all to 
get ELV’s to ATF’s and within a monitored system.

Just to be complete in the information: Complaints can be filed 
by anyone. The forms can be downloaded from the EC website. 
It’s most likely that national dismantlers associations file com-
plaints as they are well informed and need to serve their mem-
bers, but individuals, companies and other organisations who 
feel their government did not make a good job implementing the 
Directive can file a complaint just as easy.

EGARA will go on demanding the EC’s attention for European 
dismantlers as Europe says to want a level playingfield. ATF’s 
invested in their legal situation, now the EC must see that rules 
do not only apply to ATF’s but also to other players that are invol-
ved. Legal dismantlers can only do their job if they receive ELV’s 
to start with and if they can make a little profit by selling spare-
parts as well. 

Henk Jan Nix
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Vilken bildel skulle du välja?

Väljer du den här?

Eller den här?

En är nyproducerad. Den andra är återvunnen och 
kostar mindre än halva nyproduktionspriset, har noll 
påverkan på miljön och har garanti. 

Lisa har koll!

www.adalens.se

0612-124 20

Plantskolevägen 45     Flyinge     046-523 75

Helproffs på 
begagnade 

bildelar!Telefon 0499-49 000
V. Oknebäcksvägen 7
SE–383 36  MÖNSTERÅS • www.signalen.se

Bildemontering 
i hjärtat av
Värmland

0563-52020

Tack 
till kunder 

och kollegor för 
20 verksamma år

1993-2013

Begagnade bildelar 
till de fl esta bilmärken! 

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

• Återvinning
• Postorder



›  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


