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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.

och vi tar ansvar genom hela köpet.
För fullständiga garantivillkor se
www.allbildelar.se.
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Norrköpings Tryckeri AB
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garantin ersätter felaktiga bildelar och kostnader för
i- och urmontering av dessa.
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Prenumeration
Enklast prenumererar du på NBÅ
genom att faxa eller mejla in en
beställning med dina uppgifter.
Det går även bra att ringa.
Priset är 260 SEK per år inklusive
moms.
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Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund
är medlem i:
› Automotive Recyclers Association
› EGARA – European Group of Automotive Recycling Associations

Nästa nummer
Nästa nummer, 1/2014 av Nordisk Bilåtervinning kommer den 17 februari. Sista materialdag för annonser är den 27 januari.
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Ledare
Michael Abraham
FÖRBUNDSDIREKTÖR

Tiden går fort när man har
mycket att göra

D

et är nu ett år sedan vi bytte namn
till ”Sveriges Bilåtervinnares
Riksförbund” och att vi jobbar
med återvinning har nog ingen missat.
Vi har ett långsiktigt projekt tillsammans med Chalmers som rullar på, som ni
alla har kunnat läsa om i tidningen under
året.
Det kvinnliga nätverket har utvecklats
och vad jag hör är det mycket uppskattat
och ger alla som närvarar en positiv injektion av både kunskap och initiativförmåga
att våga mer.
Som ingen förhoppningsvis har kunnat
missa är det så att vi från och med 2014
enbart har medlemmar som är miljö- och
kvalitetscertifierade, ett beslut som ni
medlemmar alla har stått upp för och
under lång tid har velat ha. Nu är det
genomfört.
Allt för att långsiktigt skapa en bransch
och branschorganisation som med tydlig
inriktning jobbar för att konkurrenslagstiftningen skall gälla 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 de
regelverk som finns skall synas i sömmarna.
Det krävs långsiktighet och ett industriellt tänkande för att jobba med återvinning
så att det blir lönsamt. Vi ser redan idag
utifrån de projekt vi har tillsammans med
Chalmers och KTH hur man kan hantera
det nya material som kommer. Vår förhoppning är att detta ger nya möjligheter
och bra miljövärden, både i fråga om en
positiv miljöpåverkan och ökad resurstillgång, men det är även en chans till att säkra
jobb inför morgondagen. Det man tidigare
kallade avfall, kan för morgondagen bli en
resurstillgång som ger ersättning istället
för utgift. Det är därför viktigt att de som
jobbar med sina verksamheter utifrån ett
4
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Nordens största leverantör av begagnade bildelar
Nordens största leverantör av begagnade bildelar

Vår ståndpunkt är att en seriös hantering
av demonteringsbilen ska löna sig. Med
det menar vi att de regelverk som finns
ska efterlevas.
långsiktigt perspektiv också får skrotbilen
till sin verksamhet, så att man får den
volym som behövs för att klara de investeringar som krävs.
Att saker påverkar oss på olika sätt medför också att vi måste finna olika typer av
lösningar, en del kanske mer komplexa än
andra. Under det gångna året har många
saker lagts på plats. För att stärka den goda
utveckling som vi under åren skapat med
motorbranschen, har vi för första gången
någonsin jobbat fram en gemensam
utbildning med MRF som går från Luleå i
norr till Lund i Söder. Där både verkstäder,
försäkringsbolag och bilåtervinnare finns
på plats för att få höra att begagnade förädlade reservdelar, som ni med stor omsorg
testar och demonterar, kan hjälpa verkstäderna att erbjuda värdeanpassade reparationer till bilägarna. Det gör det möjligt för
verkstäderna att öka sin beläggning samtidigt som bilägaren får lägre reparationskostnad och försäkringsbolagen får lägre
skadekostnader som säkerställer att
försäkringspremien inte behöver höjas på
grund av dyra skadereparationer.
Att vi tillsammans med MRF jobbat fram
ett branschregelverk gällande leverans av
begagnade reservdelar med garanti, tas
emot mycket positivt från både verkstäder
och försäkringsbolag.
Projektet där reparation av plast från
demonteringsbilen legat i fokus, tillsamman med motorbransch och försäkringsbransch, har visat sig vara så framgångsrikt
att dessa plastdetaljer från demonteringsbilen har kunnat återföras via Bilplastteknik till skadeverkstäderna, så att både miljön skonas och kostnader för skaderepara-

347.314
345.392
bildelar
bildelar

tionerna kan hållas nere, en tydlig vinnvinn lösning. Detta har nu övergått till
produktion.
Nordisk Bilåtervinning (NBÅ) kommer under kommande år att fortsätta
utvecklas till att än mer redovisa de miljösmarta åtgärder som vi inom branschen
gör, för att demonteringsbilen ska vara en
tillgång och inte en belastning för miljön.

pålager
lager idag!
på

Vi vet alla att den moderna bilen kommer
att utvecklas med mer material som inte
enbart är metall. Vi bör därför se över vad
som krävs för att möta den framtid som de
moderna bilarna för med sig.
Vår ståndpunkt är att en seriös hantering av demonteringsbilen ska löna sig,
och med det menar vi att de regelverk som
finns skall efterlevas av samtliga som jobbar med skrotbilar oavsett hur många bilar
man hanterar. Tyvärr ser vi att det finns
stora skillnader i hur detta efterlevs och
hur det följs upp av tillsynsmyndigheterna.

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

Telefonförsäljning öppen måndag-fredag 7-18

Hedemora
Hedemora
Telefon: 0225-59 55 40

Den inriktning och de åtgärder förbundet har gjort hitintills är att det skall vara
lönsamt att följa de lagar och krav som reglerar hanteringen av skrotbilen. Vi ser
fram emot ett bra samarbete med myndigheter, försäkringsbolag, biltillverkare och
motorbransch under 2014 också.
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KOM IHÅG:

Årsmöte i Stockholm
den 28-29 mars 2014

Stockholm
Stockholm
Telefon: 08-711 26 40
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Kvinnliga nätverket

Kvinnliga nätverket

SUCCÉ

Annelie kämpade dag och natt för sonen
Annelie Fridell fick deltagarna i
SBR:s kvinnliga nätverk att både
skratta och gråta. Med humor
och mycket självdistans berättade
hon om sin kamp för att få sonen
drogfri.

– igen

SBR:s kvinnliga nätverk bjöds på inspirerande föreläsningar som lockade
fram både skratt och tårar. Alla var överens om att Carina HagströmKihlberg har gjort det igen. Hon har återigen lyckats ta fram ett program
som fick deltagarna att åka hem lite klokare och mycket gladare än när
de kom. Alla med känslan av att allt är möjligt. Kvinnokraft när den är som
bäst.

D

et är inte lätt att upprepa en succé.
Efter två mycket uppskattade
träffar var förväntningarna skyhöga. Men Carina Hagström-Kihlberg,
som dragit igång nätverket, lyckades infria
dem med råge. Det märks att hon brinner
för SBR:s kvinnliga nätverk. Hon lägger
ner mycket både tid och pengar på att sätta
ihop ett intressant och omväxlande program till varje ny träff.
– Jag vill tacka våra sponsorer som gör
det möjligt för oss att träffas och ta in spännande föreläsare, säger hon själv. Den här
gången har Yallotrade, Berg & Ström och
6
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MärkesDemo sponsrat.
Närmare 25 tjejer i alla åldrar från SBR:s
medlemsföretag samlades i förbundets
lokaler på Karlavägen i Stockholm. Även
det norska förbundet och BilSweden fanns
representerade.
Deltagarna kom in med stora leenden
på läpparna och förväntan i blicken. Efter
två tidigare träffar börjar de känna varandra riktigt bra. Nätverket växer lite för
varje gång och de nya deltagarna hälsas
välkomna och kommer snabbt in i gemenskapen.

– Det här var jättekul, konstaterar Christina Nileman från Sollentuna Bildemontering, som var med på en träff för första
gången.
Det är inte bara deltagarna själva som
har glädje av att träffas och byta erfarenheter.
– I slutändan är det företagen som tjänar
mest på det, säger Carina Hagström-Kihlberg.
Förutom att lyssna på föreläsningar fick
deltagarna prova på vinprovning under
ledning av vinexperten Lisa Mitrovic. I
provningen ingick ett blindtest, där det
gällde att gissa prisklass och land på tre
olika viner.
Kvällen avslutade med middag på italienska restaurangen Tre Santi och showen
Priscilla öknens drottning på Göta Lejon.
En fartfylld och färgsprakande show med
mycket bra musik.

U

nder fem år kämpade hon dag och
natt.
– Men drogberoendet hade
självklart börjat långt tidigare. Det dröjer
innan man märker något. Droger luktar ju
inte.
Annelies son har ADHD och började
självmedicinera för att få tyst på surret
inne i huvudet. Men ingen förstod vilka
problem han brottades med. Allra minst
skolan.
– Om någon hade förstått hade han inte
behövt ta tabletter för att döva ångesten.
Redan som 12-åring hade han sin första fylla.

– Hans pappa är alkoholist och jag har
lärt mig hur stort arvet är. Om en förälder
är alkoholist löper man 70 procents högre
risk att bli drogberoende.
Sonen började röka på.
– Sedan eskalerade det, berättade Annelie. Han var ju helt enkelt ett offer för sina
gener.
Det hände att han kom hem barfota på
natten.
– Skorna hade han sålt för en hundra-

Den som inte har någon som slåss för sig
har inte en chans i systemet. Man måste
slåss för allt.
lapp för att kunna köpa en tablett.
Systerns smycken försvann liksom silverbesticken.
– Han stal allt som kunde säljas för att få
pengar till droger.
Annelies liv var en enda kamp, istället
för att få hjälp var hon tvungen att slåss för
sonen mot skola, socialarbetare och läkare.
– Den som inte har någon som slåss för
sig har inte en chans i systemet. Man måste
slåss för allt.
Under den här tiden träffade Annelie
sin nuvarande man. Hon var nykär och
skulle få den nya familjen att fungera.
Dessutom är hon egen småföretagare och
var tvungen att sköta företaget.
– Hur det än varit på natten, så var jag
alltid på plats i affären klockan sju på morgonen, berättade hon.
Även den natten när sonen hittats medvetslös och fick hjärtstopp på akuten. En
natt bland många andra oroliga nätter.
– Det hände något nästan varje natt.
När sonen hamnade på behandlingshem
kunde Annelie äntligen andas ut. Trodde
hon.

– Jag fick lära mig att det inte finns några
rena behandlingshem i hela Sverige.
Som med alla beroenden hjälper ingenting så länge den som är drabbad inte själv
vill få hjälp. Till slut kom Annelies son dit.
– Man måste ta sitt eget ansvar för att bli
frisk.
I dag har sonen varit drogfri i ett år. Han
är 26 år och tackar sin mamma för att han
lever. Nyligen blev han intervjuad i lokaltidningen anonymt och sa då bland annat
”att jag sitter här i dag är min mammas förtjänst”.
Ingen lämnades oberörd av Annelies
berättelse. Åhörarna skrattade och grät om
vartannat. Och kom med frågor.
Nu vill Annelie nå ut till skolor, ungdomar och andra föräldrar.
– Jag vill berätta för att hjälpa och varna
andra. Det vill även min son så småningom när han känner sig redo. Jag tror att
ungdomar lyssnar mer när det kommer en
ung kille och berättar, än när Bosse 57 år
står och pratar om hur farligt det är med
droger.
Agneta Trägårdh
nordisk bilåtervinning 5 · 2013
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”Så stärker du ditt
personliga varumärke”

Vi har alla ett personligt varumärke, antingen vi vill eller inte.
– Man kan aldrig lura sig till ett varumärke, förklarade Pia Santesson för SBR:s
kvinnliga nätverk. Det lyser alltid igenom om man inte är ärlig.

M

itt personliga rykte är min
främsta tillgång.
Orden är Richard Bransons,
den engelske entreprenören som bland
annat grundat koncernen Virgins. Men det
personliga ryktet är inte bara viktigt för
företagsledare i multinationella bolag. Det
är lika viktigt för någon som driver ett
enmansföretag i Mjölby eller som jobbar
som lärare i Haparanda.
Vad säger folk egentligen om dig
bakom din rygg? När du inte själv hör.
– Det de säger är ditt personliga varumärke, säger Pia Santesson. Vi har alla ett
8
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Det personliga varumärket handlar om
ärlighet rakt igenom. Om man är en skithög är det bättre att vara tydlig med det
än att försöka ge en falsk bild av sig själv.
personligt varumärke. Det kan vara saker
som att vi alltid kommer för sent eller alltid
är klädda i svart. Ditt personliga rykte bygger ditt varumärke.
Pia Santesson arbetar som entreprenörsoch ledarskapscoach. Hon driver Amazing
Leaders tillsammans med fem kollegor. De
jobbar med ledarutveckling och hjälper

individer och grupper att ta sina idéer,
drömmar och visioner till konkreta resultat. De driver också ett affärsutvecklingsprogram som heter CORE, som riktar sig
till kvinnliga entreprenörer som vill fokusera på det personliga ledarskapet. Kort
sagt är Pia proffs på personliga varumärken.

Hon berättar att det personliga varumärket består av tre olika
delar:
• Identitet – vem är jag?
• Profil – Vem vill jag vara?
• Image – Hur uppfattas jag av andra?
Pia menar att alla bör fråga sig ”vad gör mig speciell?”, ”vilka är
mina styrkor?”, ”när kommer jag bäst till min rätt?” och ”när kommer jag sämst till min rätt?”.
– Det är spännande att möta sig själv och upptäcka om man är
någon som man själv skulle vilja hänga med.
De som lyckas med sina personliga varumärken har alla någonting gemensamt.
– Ärlighet och substans. De pratar om det som är viktigt för
dem. Det personliga varumärket handlar om ärlighet rakt igenom. Om man är en skithög är det bättre att vara tydlig med det
än att försöka ge en falsk bild av sig själv.
Tiger Woods är ett exempel på någon som inte kunde leva upp
till bilden av sig själv.
– Det gäller att bygga ett varumärke som man mäktar med.
Pia berättar historien om Swedish Hasbeens. Företaget som har
moderniserat de gamla hederliga träskorna och gjort succé i hela
världen. På hemsidan kan man läsa om hur grundaren Emy Blixt
hittade 300 par träskor från 70-talet i källaren till en gammal träskofabrik. Hon köpte hela lagret och sålde träskorna privat. Under
tiden kom hon på att hon skulle starta företag och förädla idén.
Affärsidén gick ut på att bygga en produkt kring historien om
Anita, som var den coolaste mamman i Baskemölla och som hade
300 par platåträskor i olika färger. I dag omsätter företaget 50 miljoner kronor och tillverkar 100 olika modeller.
– Det är ett extremt tydligt koncept med hög kvalitet och ett
miljötänkande. Och det finns en historia som har gett dem miljoner i pr. Vi behöver alla tänka på vad som är vår historia, om det
finns saker som hänger ihop. Vad är jag bra på, vad är min nisch,
vad kan jag tillföra? Historia, koncept och strategi är nyckelfaktorer även när vi skapar ett personligt varumärke.
Varför är det då så viktigt att ha ett starkt varumärke?
– Man vill ju vara den som kommer upp på tio-i-topp listan när
någon ska göra ett val, antingen det gäller produkter, kunder, relationer eller rekrytering.
Pia berättar att ungefär 90 procent av våra köp och beslut fattas
utifrån rekommendationer.
– Därför är det hög tid att bli mer medveten om vad man sänder
ut.
I dag sprids rykten mycket snabbare än förr. Vi går från traditionell marknadsföring till så kallad virusmarknadsföring, det vill
säga marknadsföring på till exempel facebook, twitter och linkedIn. Mer än någonsin tidigare gäller det att kunna lyfta fram styrkan i sitt personliga varumärke.
– Vi får hela tiden höra att vi ska jobba på det vi inte är bra på.
Varför? Varför inte istället utveckla det vi är bra på. Välja en smalare väg och bli riktigt, riktigt bra på det vi gör. Mästerliga.
Agneta Trägårdh

Missa inte årets
viktigaste dagar
för framtidens
servicemarknad.
Automässan är Nordens största mötesplats för
fordons- och verkstadsbranschens servicemarknad
och nu ännu bredare med utställare även
inom tunga fordon, plåt och lack.
På Automässan möts däck-, fordonsverkstäder,
bil- och lastbilshandeln, generalagenter, reservdelsdistributörer och utrustare för fordonsverkstäder.
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

NORDENS STÖRSTA MÖTESPLATS FÖR FORDONSOch vERkSTADSbRANSchENS EFTERMARkNAD
15–18 januari Svenska Mässan, Göteborg

Gemensam utbildning för MRF och SBR

Gemensam utbildning för medlemmarna i MRF och SBR

”Hela branschen vinner
på begagnade bildelar”

Bengt Sköld, Sandra
Dazley och Peter Werner
från Sollentuna Bildemontering.

Att öka användningen av begagnade bildelar i skadereparationer är ett vinnande koncept för
hela branschen.
Det menar Bengt Öberg och Anders Kling, som just nu leder MRF:s och SBR:s gemensamma
utbildning i kvalitetslistan och lacktidlistan.

D

en här dagen på Scandic i Upplands Väsby skrivs historia. Precis
som på de övriga 18 utbildningsplatserna vid totalt 29 olika tillfällen.
– Det är första gången som de båda
branschförbunden anordnar en gemensam utbildning, säger Bengt Öberg.
Utbildningen vänder sig till försäkringsbolagen, skadeverkstäderna, bilföretagen,
lackverkstäderna och bilåtervinnarna.
Fördelarna med en gemensam utbildning visar sig snabbt när diskussionerna
kring användandet av begagnade delar tar
fart. Erfarenheterna hos verkstäderna på
plats varierar.
– Vi har bara bra erfarenhet, säger Peter
Törnqvist på Märsta Bilriktning. Allt fungerar hur fint som helst. Vi handlar mest av
Kungsåra och Atracco. Killarna där är jätteduktiga och skickar bara bra delar. Jag
har varit i branschen i hela mitt vuxna liv
och trenden är att det bara blir bättre och
bättre när det gäller begagnade delar.
Andra har inte lika bra erfarenhet.
Bengt Öberg och Anders Kling redovisar en undersökning som visar varför
verkstäderna ibland är tveksamma till att
använda begagnade delar i sina skadereparationer. Verkstäderna är oroliga för:
• Varierande kvalitet
• Rost
• Att delarna inte är rengjorda
10
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Bengt Öberg, Anders Kling, Michael Abraham, VD i SBR, Carina HagströmKihlberg, vice ordförande i SBR och Mathias Erikson från Söderströms Motorverkstad i Sundsvall.
• Långa svarstider
• Osäkert startdatum
• Att demonterarna inte söker delar hos
kollegor
• Fel leveransdag
• Fel artikel
• Olika garantivillkor.
– Men tänk om verkstäderna visste vilken kvalitet delarna har, att det inte är
någon rost, att delarna är rengjorda och att

de får svar snabbt, säger Bengt Öberg. Och
att demonterarna söker delar hos andra
demonterare om de inte har dem själva, att
verkstäderna får ett säkert leveransdatum
och att alla demonteringar har samma
garantivillkor. Självklart skulle de då köpa
flera begagnade delar.
Den nya kvalitetslistan har redan löst ett
av problemen. Den innehåller fyra olika
klasser, som klart och tydligt beskriver
reservdelarnas skick.
Under utbildningen får alla en ordentlig

genomgång av kvalitetslistan. Något som
deltagarna från verkstäderna uppskattar
och tycker är viktigt.
– Motorbranschen står helt bakom kvalitetslistan och den nya klassningen, säger
Anders Kling och Bengt Öberg.
MRF står också bakom den gemensamma garanti som redan finns, Direct Bildelsförsäkring. Den gäller för delar som är
högst 15 år gamla eller har gått i högst
20 000 mil.
– En suverän garanti, säger Anders
Kling. Motorbranschen kan inte hantera
olika garantier, det måste finnas en enhetlig. Det roliga är att vi under den här
utbildningen hör demonterare säga ”vi
måste ha den”. Här hör de att verkstäderna
vill ha en enhetslösning.
Bengt Öberg skjuter in:
– Om jag vore verkstad skulle jag självklart bara handla av någon som har garantin.
Alla som går utbildningen får en informationsfolder om både kvalitetslistan och
den branschgemensamma garantin.
Under utbildningen får deltagarna
också lära sig den nya lacktidlistan. Det är
bra kunskap även för demonteringarna att
veta hur man beräknar reparationstiden
för olika skador.
Under de senaste åren har skadereparationstimmarna minskat. Försäkringsbolagen löser in flera bilar än tidigare.
– Det är för att nya reservdelar kostar för
mycket, säger Anders Kling.
Både Bengt Öberg och Anders Kling,
som båda har lång erfarenhet av utbild-

Ett ökat användande av begagnade delar
kommer att leda till flera reparationer och
då kommer även nydelsförsäljningen att
öka. En typisk win-win situation.
ningsfrågor inom försäkrings- och motorbranschen, drar paralleller till det fram-

Anders Kling har lång erfarenhet

Bengt Öberg påpekar att alla tjänar på ett ökat användade av
begagnade delar.

gångsrika projektet med att reparera plast
som drogs igång på 1980-talet och som
resulterade i MRF Bilplastteknik, som i
dag är världsledande när det gäller att
reparera plast.
Projektet har sedan starten tillfört reparationer för över två miljarder kronor till
verkstadsbranschen. Varje år görs det
plastreparationer för 250 miljoner kronor.
Det betyder fem miljoner i veckan. Reparationerna har även skapat sysselsättning
för cirka 250 personer.
– Att använda mer begagnade delar i
reparationerna kommer att påverka mer
än vad plastreparationerna har gjort, säger
Anders Kling. Vi väljer själva vad som
händer framåt. Antingen sitter vi och tittar
på som i de övriga nordiska länderna. Eller
så engagerar vi oss och ser till att alla lokala
aktörer tar till sig användandet av begagnade delar på samma positiva sätt som de
tagit till sig plastprojektet. Branschen måste hjälpas åt med ett gemensamt konstruktivt arbete.
Bengt Öberg påpekar att ett ökat
användande av begagnade delar kommer
att leda till flera reparationer och då kommer även nydelsförsäljningen att öka.
– Det är en typisk win-win situation.
Agneta Trägårdh
nordisk bilåtervinning 5· 2013
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Gemensam utbildning för MRF och SBR

MRF:s VD Per Johansson:

Det visar att vi är med på samma planhalva. Nu när verkstäderna får färre timmar
gäller det att hitta nya vägar för att rädda
flera bilar. Det kräver ett mer aktivt arbete
från verkstädernas sida.

”Det är viktigt att vi använder begagnade
delar i skadereparationerna”
Alla inblandade parter välkomnar den gemensamma utbildningen.
– Det är ett utmärkt tillfälle att diskutera hur vi ska hantera skadereparationer, säger MRF:s VD Per Johansson.

D

et har länge funnits ett motstånd
hos verkstäderna att använda
begagnade delar i sina reparationer. Nu börjar det vända.
– Det är viktigt att vi använder begagnade delar ur flera aspekter, säger Per Johansson. Dels för att klara återvinningsmålet
och dels för att det finns bilar som inte tål
kostnaden för nya delar. Om reparationen
blir för dyr skrotas bilen och det är dålig
ekonomi för alla inblandade parter.
Den nya kvalitetslistan ska klart och tyd-

ligt tala om vilken kvalitet delarna håller.
A+ är till exempel högsta kvalitet utan
några anmärkningar.
– Det är bra, men det måste också finnas
en bra garanti knuten till delarna, säger Per
Johansson. Vi tycker att garantierna måste
samordnas bättre. Verkstadsbranschen
kan inte acceptera olika garantier. Vi måste
helt enkelt ha garanti för att våra medlemmar går skadeslösa. Alla begagnade delar
måste ha garanti i nivå med den som vi ger
våra kunder. Om det finns risker med att

köpa begagnat så köper inte verkstadsbranschen begagnat.
MRF och SBR har tillsammans tagit
fram regelverket som ligger till grund för
Direct Bildelsgaranti. Extern skadereglering säkerställer att garantin hanteras lika
ovasett geografiskt område eller vilken
demontering som sålt den. Det gör att det
är den garanti som branschen har ställt sig
bakom.
– Men garantin måste även gälla plåtdetaljer, säger Per Johansson.
Försäkringsbolagen ser positivt på att
branschen diskuterar användandet av
begagnade delar.
– Det är bra att MRF bjudit in demonterarna, säger Roine Lindström, som är upp-

Per Johansson, VD för MRF.
handlingsansvarig på Länsförsäkringar i
Uppsala. Vi är alla miljöcertifierade företag som jobbar med försäkringsskador.

Roine Lindström ser att användandet
av begagnade delar i skadereparationerna
sakta men säkert ökar.
– Det är viktigt att göra det så enkelt som
möjligt för verkstäderna att köpa begagnade delar, säger han. Att kunna söka delar
direkt i Cabas har varit ett viktigt verktyg.
Kvaliteten ska alltid vara A+. Dålig kvalitet
skapar problem. Om demonterarna levererar A-kvalitet, tror jag att användandet
av begagnade delar kommer att öka.
De av SBR:s medlemmar som hittills gått
utbildningen har varit nöjda, även om några hade förväntat sig en mer noggrann
genomgång av kvalitetslistan.
– Jag tycker att kursen var bra, säger
Göran Högberg på Häggs Bildemontering.
Men jag hade kanske förväntat mig att vi

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

– En sådan fördjupad kurs kommer
under 2014, säger SBR:s VD Michael
Abraham. På den här utbildningen ligger
fokus på att försöka få försäkringsbolag
och verkstäder att förstå att begagnade
delar håller en hög kvalitet så att de använder mer begagnade delar i sina skadereparationer.
Michael Abraham berömmer kursledarna.
– Bengt och Anders gör ett fantastiskt
jobb. De ger saklig och viktig information.
Den här kursen visar att vi är en del av
motorbranschen, vilket var ett av mina
mål när jag tillträdde min tjänst 2009. Vi
har kommit in i finrummet. Nu är det upp
till oss att visa att vi hör hemma här genom
att göra rätt, tänka rätt och leverera rätt.

– uppskattad kurs för alla bilmekaniker!
Blocknyckelsats 6-32 mm
985:- + moms
Art nr 1200-9912
Obegränsad tids garanti

nya och renoverade växellådor,
motorer och topplock!

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

29 okt
31 okt
12 Nov
13 Nov
14 Nov
26 Nov

GöteborG
MalMö

28 JaN
30 JaN
8 april

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

Hos oss finner Ni Velyen Istgobal
billyftar och reservdelar.

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!
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Vi har nu två olika skivbromssvarvar
som används på plats av fordonet.
Intruduktionspris: 20 985:- + moms
Art nr 37-1985

10 april
13 MaJ

MalMö
SthlM Nord

luleå
uMeå
SuNdSvall
StockholM

2014

Tigersåg luftdrive
6 500:- + moms
Art nr 78-SF-13V

Agneta Trägårdh

Utbildning om
aUtomatlådor

Avgasslangvindor med
slang och avgasmunstycke.
Från 8 200:- + moms.
Även avgasslang i olika
dimensioner och längder.

Bromsskivesvarv för svarvning av bromsskivan 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

skulle gå igenom kvalitetslistan lite mer i
detalj.

SthlM Syd
örebro
GöteborG

anmäl
dig nu
!
s

ales@h
ellst
eller rin en-o.se
0300-7 g
4 220

0300 - 74 220

4000 nöjda verkstadskunder i Norden sedan 1983!

www.toolstrading.se
www.partytent.se
Scandinavian SCTT
070 591 84 68
08 500 23 609

Varbergsv. 416, 439 73 Fjärås
www.hellstenab.se
Ann 190x130_NB_130625.indd 1

2013-07-04 14.38
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Reportage Stena Recycling i Hallstahammar

Här blir gamla skrotbilar
till ny råvara

Här på Stena Recyclings filial i Hallstahammar blir gamla skrotbilar till ny råvara för till
exempel stålverk och gjuterier genom en avancerad fragmenteringsprocess.
En del av sorteringen sker fortfarande för hand. Det är därför viktigt att alla krockkuddar
har detonerats. En airbag som smäller på bandet kan bli förödande för personalen.

S

tena Recycling i Hallstahammar tar emot 300 000 ton skrot
varje år.
Varje dag rullar mellan 70 och 80 lastbilar fullastade med
skrot in på filialen. Även Stenas eget tåg rullar in med containrar.
Här återvinns alla typer av material.
Anläggningen är uppdelad i olika sektioner för olika återvinningsmaterial. Stora balar med pressade skrotbilar står staplade
på ett ställe. På ett annat ligger vitvaror som kylskåp, frysar, spisar
och diskmaskiner.

Rent skrot sorteras för sig. Större delar av järn- eller metallskrot, som bilar, måste malas ner i mindre bitar, fragmenteras,
14 ›|nbå
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Inte mer än mellan tre och fem
procent hamnar på deponi.
För bara några år sedan
hamnade 25 procent där.
innan de kan återvinnas.
– I dag återvinner vi det mesta materialet, säger Rolf Larsson,
filialchef på Stena Recycling i Hallstahammar. Det är inte mer än
mellan tre och fem procent som hamnar på deponi. För bara några år sedan hamnade 25 procent där.

Rolf Larsson, filialchef på
Stena Recycling i Hallstahammar, har jobbat länge i branschen och har hunnit se en
otrolig utveckling av miljömedvetandet

Stena Recycling AB satsar mycket pengar på forskning. Tekniken och processerna utvecklas hela tiden för att så lite material
som möjligt ska behöva läggas på deponi. Det är det som företaget
kallar innovativ återvinning.
När bilar och annat grovt skrot mals sönder och sorteras uppstår fluff, en avfallsrest som i alla tider lagts på deponi. Stena Recycling har utvecklat en egen process där vissa plaster och gummin
med mera kan ingå i en bränslemix istället. På så sätt kan till
exempel gamla bilinteriörer och rattar fungera som bränsle för
cementugnar eller användas till uppvärmning av bostäder istället
för att läggas på deponi. Om all fluff i Europa togs tillvara skulle
energivärdet motsvara en miljon kubikmeter olja. Det är tillräckligt för att värma upp 400 000 småhus varje år.
Det finns flera exempel på nya metoder som utvecklats av Stena.
Plast i datorer och annan elektronik innehåller ofta bromerade

flamskyddsmedel för att minska risken för överhettning och
brand. Stena Technoworld har utvecklat en unik metod som skiljer stora mängder ren plast från bromerad plast, vilket gör det
möjligt att återvinna mer plast.
Av det avfall som Stena Recycling i Hallstahammar tar emot,
kommer 35 procent från kommunerna, 35 procent från övriga
industrier och 30 procent från bilåtervinningsbranschen.
Själva fragmenteringsprocessen sorterar och renar skrotet så att
det kommer ut i fyra olika fraktioner: järn, blandade metaller, en
ren avfallsfraktion och fluff.
På långa transportband åker skrotet in i den stora hammarkvarnen som roterar med ungefär 500 varv per minut. Där
delas det upp i knytnävsstora bitar och åker vidare i processen.
Det handlar då om järn, aluminium och koppar samt den blandade fraktionen NF, Non Ferrous, det vill säga icke magnetiska
nordisk bilåtervinning 5 · 2013
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Reportage Stena Recycling i Hallstahammar

metaller. Här finns även SLF, shredded light fractions, alltså fluff.
Och fines, ett finkornigt material bestående av spår från de andra
fraktionerna samt grus och organiskt material.
En stor fläkt suger upp de lättare fraktionerna, framförallt SLF
och fines. Två roterande magneter skiljer ut järnet från de andra
metallerna. Längre bak siktas det lättare materialet i olika storlekar. Innan järnet är helt utsorterat görs en sista manuell sortering
för att ta hand om det som magneterna missat. Två virvelvindsmagneter plockar ut de lättare metallerna som av misstag hamnat
i SLF-materialet.
Järnet svarar för 70 procent av materialet i en fragmenteringsanläggning och kan användas direkt i stålverkens ugnar. Fines
fungerar som konstruktionsmaterial och SLF används alltså som
bränsle.
Fraktioner med icke magnetiska metaller, NF, går vidare i hanteringen. I Halmstad, där en annan av Stena Recyclings fragmen16
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Om en krockkudde hamnar
i smältan hos stålverken blir
det katastrof.
teringar finns, har man ytterligare ett steg i processen, där materialet går igenom bad som genom olika densitet får vissa material
att sjunka och andra att stanna kvar på ytan. Genom att variera
densiteten i baden kan man successivt skilja ut mer och mer material.
I slutändan finns en tungfraktion av rostfritt stål och koppar,
aluminium, magnesium/gummi och olika plaster. Dessutom kan
en del material våtsepareras för att skilja ut ännu flera råvaror.
Trots forskning och moderna maskiner sker en del av sortering-

en fortfarande för hand.
– Därför är det så viktigt att till exempel alla krockkuddar är
detonerade i skrotbilarna innan de skickas till fragmentering,
säger Rolf Larsson. Det är riktigt bra sprängverkan i en krockkudde. Om den smäller på bandet är det inte maskinen som går
sönder, det kan vara en av våra medarbetare som blir skadad.
För inte så länge sedan smällde en krockkudde i skopan på
grävmaskinen ute på gården.
– Den hade gått igenom hela fragmenteringen och kunde lika
gärna ha detonerat på bandet, där vår personal står och sorterar
för hand, berättar Rolf Larsson.
Stena har därför dragit igång utbildningar för demonteringarna.
– Det bästa och säkraste sättet är att använda en BlastBox.

delarna behöver inte vara explosiva för att det ska bli farligt. Även
en stötdämpare i en bil kan explodera. De måste vara punkterade.
Det blir så hög värme i ugnen att det räcker med lite snö som
expanderar för att det ska bli som en liten bomb.

En del av fraktionerna går oavkortat till stålverken.
– Om en krockkudde hamnar i smältan blir det katastrof. Men

Agneta Trägårdh

Personalen kan hitta både det ena och det andra bland skrotet. Till exempel handgranater, även om det blivit ovanligare på
senare år.
Rolf Larsson har arbetat i återvinningsbranschen i snart 30 år
och har på nära håll kunnat följa utvecklingen.
– Miljömedvetandet har ökat enormt. Sorteringen är en helt
annan i dag än för bara några år sedan.

nordisk bilåtervinning 5· 2013
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Ny fragmenteringsanläggning

lysatorer?

Uttjänta Bilbatterier och kata

Europas modernaste
fragmentering

Vi Hämtar!

Vi köper dem gärna av er!

Vi Återvinner!

Kontakta oss så berättar vi hur mycket ni kan
tjäna på att låta oss återvinna era batterier
och katalysatorer!

Vi Betalar!

020 - 41 90 00
info@batteripengar.se
Batteripengar vänder sig främst till företag. Vi erbjuder även fördelaktiga avtal med regelbunden upphämtning av batterier och katalysatorer.

Stena Recycling AB har invigt den
nya fragmenteringsanläggningen i
Huddinge.
– Vi har med detta skapat Europas
modernaste processindustri för
fragmentering, säger Johan Brinell,
chef den för nya anläggningen.

S

tena Recycling har investerat 75 miljoner i ny teknik. En satsning, som
enligt Stena inte bara möjliggör ökad
återvinning utan även ger starkare miljöskydd och gynnar hela återvinningsbranschen.
– Hela den nya fragmenteringsanläggningen är anpassad till skärpta miljökrav
samt har säkerhet och arbetsmiljö av
världsklass, säger Johan Brinell.
Förutom att dammutsläpp minskar tack
vare att kvarndelen är helt inkapslad, är
bullernivån avsevärt lägre än i andra liknande anläggningar. I anslutning till
anläggningen har även en ny lösning för
dagvattenrening byggts för att klara framtiden reningskrav.

Begagnade bildelar
till de flesta bilmärken!

2
• Demontering
• Återvinning
• Postorder

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

– Det är glädjande att kunna göra en
sådan satsning trots en svag samhällskonjunktur, säger Staffan Persson, VD på
Stena Recycling. Vi möjliggör tillväxt för
återvinningsbranschen samtidigt som vi
bidrar till en lägre miljöpåverkan.

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

Stenas nya fragmenteringsanläggning i Huddinge är Europas modernaste.
18
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www.eklunds.se

0500 - 41 38 45
VÅMB PL. 3192
541 33 SKÖVDE
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Pyroteknik

demonteringarna och göra det så enkelt
som möjligt för dem.
Stena Recycling gör stickprov på de
inkomna karosserna.
– Det går att kontrollera även om de är
pressade. Om vi upptäcker en odetonerad
airbag tar vi kontakt med demonteringen
och försöker stötta upp. Vi vet att det har
hänt olyckor ute på demonteringarna. För
oss är det här en jätteviktig fråga.
Det är det också för övriga fragmenteringsanläggningar.
Skrotfrag har anställt en kontrollant
som gör stickprov på bilarna som kommer
in.
– Här tar vi frågan på största allvar, säger
Paul Johansson, platschef på Skrotfrag i
Göteborg. I somras började vi titta på om
bilarna är sanerade på rätt sätt när det gäller olja och batterier. Nu ska vi gå vidare
och titta på krockkuddarna.
Den traditionella saneringen fungerar
bra.
– Men visst hittar vi bilar som inte har

Följs lagen om pyrotekniken?

Fraggarna gör
uppföljning

– Det blir ju den yttersta åtgärden, säger
Paul Johansson. Företagen kan inte leverera om de inte levererar en riktig produkt.
Skrotfrag använder sig själva av BlastBox när de spränger krockkuddarna.
– Vi tycker att den fungerar bra.

En del av sorteringen på Stena sker
för hand.
sanerats på rätt sätt. I vissa fall kan det vara
demonteringar som vi anser är riktigt duktiga som har missat. De finns alltid folk
som slarvar. När vi tar kontakt med
demonteringarna tar de det själva på största allvar och vill gå till botten med varför
det hänt och vem som slarvat.
Den som inte följer lagkraven när det
gäller sanering och detonering av pyroteknisk utrustning riskerar att bli avstängd.

På Kuusakoski utgår man ifrån att
demonteringarna har detonerat den pyrotekniska utrusningen innan den skickas
till fragmentering.
– Vi hanterar mest bilar från BilReturs
och Lagas medlemmar. Det finns ingen
anledning att tro att de fuskar. Vi har ett
avtal med våra demonteringar och i det
avtalet ingår att bilarna ska vara sanerade
på rätt sätt. Jag har själv besökt de flesta
demonteringarna som vi samarbetar med
och har då både sett och hört att de detonerar airbagarna. Vi har inte haft några incidenter hos oss, men jag har hört att det har
hänt på annat håll.
Agneta Trägårdh

– Vi ser en skillnad. Betydligt flera demonteringar än tidigare använder till exempel BlastBox och
det tycker vi är positivt.
Det säger Anders Sverkman, branschansvarig för ELV på Stena Recycling, drygt ett år efter kravet
på att bildemonteringarna ska hantera all pyroteknisk utrustning på ett riktigt sätt.

F

ör drygt ett år sedan gick landets
samtliga
fragmenteringsanläggningar ut med ett krav på att bildemonteringarna skulle garantera att all
pyroteknisk utrustning i bilarna har hanterats på ett riktigt sätt.
En krockkudde innehåller upp till 450
gram explosiva ämnen. Om den exploderar vid fel tillfälle kan den allvarligt skada
den som befinner sig i närheten.
I Bilskrotningsförordningen 2007:186,
§ 26:11 står det klart och tydligt att potentiella explosiva komponenter ska neutraliseras, alltså avfyras eller demonteras, innan bilen går till fragmentering. Ingen pyroteknisk utrustning får vara kvar när karossen går till fragmentering.

– Det är viktigt för hela branschen att det
här hanteras rätt, säger Anders Sverkman.
Drivkraften är att det blir fler och fler laddningar i bilarna. I dag kan det finnas över
20 i en ny bil.
20
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Det här är en viktig säkerhetsfråga. Vi
kan inte riskera att någon i vår personal
eller ute på demonteringarna kommer till
skada.
Exempel på komponenter som innehåller någon typ av explosiva ämnen är, förutom krockkuddar, även bältesförsträckare, krockgardiner, sidokrockkuddar,
underglidningsskydd, uppfällbara störtbågar och olika typer av pyrotekniska skydd
för oskyddade trafikanter.
– Det säger sig självt att det är en viktig
säkerhetsfråga, menar Anders Sverkman.
Vi kan inte riskera att någon i vår personal
eller ute på demonteringarna blir skadad.
Det finns säkra utrustningar som till
exempel BlastBox som kan detonera airbags i bilen på ett säkert sätt.
– Vi tycker att det är en bra och säker

Begagnade bildelar
med garanti!

kungsarabildemo.se

utrustning och de demonterare som
använder den upptäcker att den sparar tid,
säger Anders Sverkman. Det viktiga är att
man hanterar pyrotekniken rätt antingen
man har BlastBox eller motsvarande
utrustning.
Stena Recycling har anordnat utbildning tillsammans med Nordic Making,
som tillverkar BlastBoxarna.
– Det är ett enkelt sätt för demonterarna
att få information och komma igång med
utrustningen, berättar Anders Sverkman.
Vi samlar gärna demonterarna på flera
ställen om det finns intresse. För oss på
Stena Recycling är det viktigt att stötta

Vi demonterar ca 2500 försäkringsbilar varje år.
Bildelar för proffs!
Telefon 021-471 11 00
nordisk bilåtervinning 5 · 2013
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DNA-märkning

DNA-märkning hindrar
stöld av katalysatorer

Smart DNA är osynligt för ögat, men blir synligt under UV-ljus.
Det är omöjligt att tvätta bort och går inte att förstöra.
– Det är ett väldigt effektivt brottsförebyggande verktyg, säger
Leif Svensson. De flesta tjuvar drar sig för att stjäla något som de
vet är märkt.
Polisen har investerat i utbildning, utrustning och praktisk
hantering för att direkt kunna agera och följa upp till exempel ett
rån i en butik med installerat SmartDNA.
– VI är mycket positiva till konceptet med SmartDNA, säger
Anders Burén, chef på spaningsroteln inom Länskriminalen. Så
fort det är etablerat på marknaden kommer det att fungera
avskräckande, men också skapa stora möjligheter att i högre grad
klara upp grova rån.
Trafikverket har märkt upp räls med Smart DNA för att få
stopp på stölderna av kopparkablar, som förra året kostade Trafikverket 120 miljoner kronor. Försäkringsbolaget If erbjuder
sänkt premie för de kunder som använder sig av Smart DNA.
Smart DNA kan också installeras så att det sprejas över brottslingen vid inbrott eller överfallslarm. Vätskan kan inte tas bort

Stölder av katalysatorer är ett stort problem för
demonteringsbranschen. Företaget Safe Solution,
experter på DNA-märkning, har därför tagit fram en
särskild lösning för märkning av de stöldbegärliga
kattarna.

D

et är ädelmetallerna i katalysatorerna som lockar tjuvarna. 100 stulna katalysatorer ger ädelmetaller som
rodium, palladium och platina för ungefär 55 000
kronor. Ofta är det ligor som åker runt på stöldturnéer till
demonteringar i hela landet.
– I dag förvarar de flesta sina kattar i ett säkert utrymme med
kameraövervakning, säger Michael Abraham, VD för Sveriges
Bilåtervinnares Riksförbund. Men stölderna är ändå så pass
omfattande att vi nu tittar på om vi ska DNA-märka katalysatorerna och på så sätt kunna spåra dem.
Vid ett tillfälle stoppade polisen några män som hade bilen
full av katalysatorer. Men det blev aldrig något åtal, eftersom det
inte gick att bevisa varifrån de kom. Med en märkning, unik för
varje företag, skulle det alltså direkt gå att säga var katalysatorerna blivit stulna.
Det går att märka alla slags metaller med Smart DNA.
– Smart DNA finns både som gel och sprej, berättar, Leif Svensson, VD för Safe Solution.
Det är själva färgen som innehåller det spårbara DNA-ämnet,
som är biologiskt framställt och därför varken giftigt eller miljöfarligt. Säkerhetsskyddet har utvecklats i USA. Konceptet är välbeprövat och har medverkat till flera fällande domar i till exempel Storbritannien.
22
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En god jul och ett
gott nytt år önskar vi på

JÄMTLANDS
BILDEMONTERING

Besök oss

DNA-märkning stoppar tjuven.
från kläder eller föremål som gärningsmannen rört vid och den
sitter kvar på huden i cirka två veckor.
Agneta Trägårdh

SPILLOLJETANK

på Automässan
den 15-18 januari.

Du hittar oss i monter: G05:22

Övertlappningslock
Övertlappningslock
Övertlappningslock

Dubbelmantlad • Volym 500L
Dubbelmantlad • Volym 500L
Dubbelmantlad • Volym 500L

Utslagsvask
Utslagsvask
Utslagsvask

DUNKSTÄLL

med tätsvetsadlådbotten
Volym: 40 l
Mått: Höjd 185 cm
rkar
V i ti llV e
Bredd: 70 cm
lo lj e il
p
s
s to r a
Djup: 70 cm
r
a
k
ta n
Vikt: 55 kg
Hyllplan 3 st för 6 dunkar.
Hyllplanen ställ-bara plant, alt. lutande.
Övre planet lämpligt för sprayflaskor mm.
Dunkarna förskjutna i sidled så att ev. dropp går i
bottenlådan.Dunkstället är hanterbart med pallvagn. Hyllplan och sidostycken i galvaniserad plåt
(målad mot pristillägg). Levereras som plattpaket.

Vi tar hand om bilen!
www.jbdbildelar.se | 063-13 82 00

När begagnat inte räcker hela vägen.

WIKERS I FILIPSTAD AB
WIKERS I FILIPSTAD AB
Tel: 0590-152
90
WIKERS
I FILIPSTAD
AB
Tel: 0590-152 90
www.wikers.se
Tel: 0590-152 90
www.wikers.se
www.wikers.se
nordisk bilåtervinning 5 · 2013
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Ådalens gjorde Årets TV-reklam

Alloljepannor
DYR UPPVÄRMNING?
Vi hjälper dig sänka
uppvärmningskostnaderna!
Alltid 100% lukt- och rökfritt. Går på all sorts olja.

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

Tyska

arbetshäs

tar

e

Glada vinnare. Fr v Ulf LIndqvist, VD på kommunikationsbyrån Samuraj, John Axel Forsman och Ådalens VD Torvald Forsman.

ÅDALENS
gjorde årets bästa TV-reklam
Ådalens stora satsning på kommunikation har lönat
sig. Företagets filmkoncept ”Lisa har koll” har utsetts till
Årets TV-reklam.

D

et är inte bara Lisa som har koll. Hela Ådalens har koll. På
hur man kommunicerar med sina kunder. Med hjälp av
sin nya image har företaget jobbat hårt för att sprida
kunskap om det miljöarbete som bilåtervinningsbranschen gör.
TV-reklamen har varit ett viktigt hjälpmedel för att nå ut med
budskapet.
I en serie reklamfilmer hjälper 11-åriga Lisa, eller Molly som
hon egentligen heter, Ådalens att lära bilägare och verkstäder att
handla miljösmart. Så framgångsrikt att TV-reklamen nu valts till
Årets bästa av Marknadsföreningen i Sundsvall.
Motiveringen lyder: ”Med en tematisk kommunikation utnyttjas TV-mediet av ett företag i en undanskymd bransch. Ett brett
24 ›|nbå
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anslag och lite glimt i ögat är en bra mix för att nå en ny målgrupp.”
Bakom Ådalens nya image och reklamfilmer står reklambyrån
Samuraj i Luleå.
– När vi började jobba med Ådalens blev vi slagna med häpnad
över branschen som sådan, säger VD Ulf Lindqvist. Vi blev verkligen tagna på sängen av vår egen och allmänhetens okunskap om
den här branschen. Det gäller även politiker och folk inom miljöbranschen. Ingen verkar riktigt veta vilket miljöarbete demonteringsbranschen gör i det tysta. Istället finns det en gammal schablonartad uppfattning som inte känns bra för de människor som
går till det här jobbet varje dag.
Samuraj bestämde sig för att hjälpa Ådalens att ändra den bilden.
– Vi var otroligt taggade och kände ”nu ska det hända saker”,
säger Ulf Lindqvist.
Idén till reklamfilmerna med Lisa kom med en av Ådalens mål-

I en serie reklamfilmer lär 11-åriga Lisa bilägare och verkstäder att det är smart att handla begagnade bildelar,
både för miljön och plånboken. Det har hon gjort så bra
att Ådalens nu fått pris för Årets bästa TV-reklam på lokalTV.

grupper, nämligen barnfamiljerna.
– Vi tänkte på att ur barns mun kommer sanningen. Det kan ju
komma en hel del sanningar som gör en alldeles häpen. I de här
filmerna är det nästa generation som pratar med nuvarande
generation. Vi har byggt upp det med en serie filmer. I den första
filmen låg Lisa i magen. Vi ville ruska om folk och få dem att
tänka till. Som kommunikationsbyrå måste man hitta spetsen,
det går inte att köra med bred plog.
Alla på Samuraj blev engagerade och ser sig nu som ambassadörer för demonteringsbranschen.
– Det har varit mycket hjärta i det här projektet, säger Ulf
Lindqvist.
Konceptet verkar gå hem.
– När folk får höra att jag kommer från Ådalens säger de direkt
”jag älskar er reklamfilm”, berättar John Axel Forsman, initiativtagare till Ådalens nya satsning. De flesta verkar komma ihåg
den. Det är kul.
En del av kollegorna inom branschen har låtit förstå att de inte
tycker att TV-reklam är något att satsa på.
– Därför är det så skönt att folk utanför branschen nu bekräftar
att det har varit en bra satsning. Vi har så klart också funderat på
om det är värt pengarna. När motiveringen lästes upp var det
därför en stor tyngd som lyftes från axlarna. Vi är jätteglada över
priset. Det känns som om vi har hittat rätt i sättet att kommunicera med våra kunder.

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

KÖP VÅR BIOOLJA
100% fossilfritt och
CO2 neutralt
30-40% billigare än eldningolja
DE
OMGÅEN
NS
A
R
E
V
E
L

Vi projekterar din lokals
värmesystem.
Vattenburet •Varmluft • Kombinerat

Alloljepannor

Agneta Trägårdh
www.kroll.nu

tel: 08 410 402 44

info@kroll.nu
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Förmån för BilReturs medlemmar
www.bilrutan.com

BilReturs medlemmar
slipper rapportera in
materialåtervinningen
Medlemmarna i BilRetur slipper rapportera in materialåtervinningen till kommunerna och BilSweden. Stena
Recycling sköter istället om rapporteringen.

D

emonteringarna måste redovisa var allting på bilarna de
skrotar tar vägen. Allt från olja till motor och däck.
Materialåtervinningsrapporterna ska lämnas till kommunen och BilSweden, som sedan i sin tur rapporterar in till
Naturvårdsverket.
Allting som BilReturs medlemmar säljer till Stena går automatiskt in i Bosab-systemet för materialåtervinning. Därmed för-

Kvalitetstestade begagnade reservdelar
till de flesta bilmärken.
Roll-out 2000

Suglyftare

Milwaukee 18V Limspruta
Stenskottsutrustningar

019-225 220

svinner många timmars administrativt arbete för medlemsföretagen.
– Det har ett stort mervärde för demonterarna, säger Bilreturs
VD Michael Abraham. Administrationen förenklas och det gör
att de istället kan ägna sig åt själva kärnverksamheten. Det vill
säga att återanvända bilens delar och se till att övrigt material går
till återvinningsindustrin för att vi ska nå miljömålen som i dag är
85 procents återvinning och 95 procent från 2015.
– Jonas Gustavsson på Stena Recycling har gjort ett fantastiskt
bra jobb med det här rapporteringssystemet. De som har några
frågor om det praktiskt kan vända sig till honom.

Rensknivar

Autoglass Restore Scandinavia
din bilglasverktygsleverantör

BRA E
VIC
SER

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

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

www.olanders.nu
SEDA Drain Tower
Singel

World leading in
hnology
vehicle drainage tec

SEDA
Katalysatorsax

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

SEDA T-Rec

www.blybatteri.se

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

®

Proffs på begagnade bildelar
Vi har även ett stort utbud av nydelar

HÄGGS.se

Återvinn din bil på ett miljöklokt sätt!

TJÄNSTER & UTBILDNINGAR

0652-565000

Komplett utrustning för återvinning av köldmedium

Kampanjpris paket - 10.900 SEK!*
Grossisten för glasmästerier och märkeshandel

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

• Stenskottsreparationer
• Rep.borttagningar utan optisk brytning
• Huvudstrålkastarsystem där vi ersätter gamla
coatingen med ny och lämnar 2 års fabriksgaranti
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• MILJÖ

• PRODUKTION

WWW.ASKENGREN.SE

MultiCool of Sweden

26

• ARBETSMILJÖ

Låga priser, bra kvalité & snabba leveranser

www.skrotabilen.se

GlasWeld System AB
Tel: 054-53 02 27 • Fax: 054-53 00 27
www.glasweld.se • e-post: esbjorn@glasweld.se

• KVALITET

Vi är SBRs samarbetspartner och erbjuder
medlemsföretagen marknadens bästa försäkringsskydd
Företagsförsäkring

Gruppförsäkring

Green Parts garanti

Motorfordonsförsäkring

Kontakta oss när det gäller era försäkringar
Servicesnabbkoppling

Serviceslang
2,5 meter

Tömningsaggregat

Serviceslang
2,5 meter

Typgodkänd
returflaska 12,5 liter

www.multicool.se

Digital
våg

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

fenix5
NU i luften

Telefon 036-311 692
www.pcsupport.nu
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God Jul

Kommunerna positiva till SBR:s brev

önskar
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God Jul

önskar vi på

Positiv respons på SBR:s
brev till kommunerna

Förbundet hänvisar till Bilskrotningsförordningen 2007:186, § 26, där det bland
annat står:
Bilarna skall tömmas, demonteras eller
på annat sätt neutraliseras på
28
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• 11. potentiellt explosiva komponenter
(exempelvis airbags i bilen)
Vidare skriver förbundet ”vi vill verka
för en sund utveckling, vilket även är andemeningen i Bilskrotningsförordningen.
Det innebär att vi inte kan acceptera att
företag får bedriva bilskrotning om de inte
uppfyller kraven i Bilskrotningsförordningen.”
Brevet avslutas med en önskan om att
förbundet och kommunen ska föra en dialog om på vilket sätt regelverket efterlevs

ISO 14001
Certifierad

BILDELAR Falkenberg

EKMANS BILSKROT AB

• 5. köldmedier i klimatanläggningar

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

019 - 670 12 00

114
31 S
to
fax.
08-7 ckholm
01 63
72

Det brev som SBR har skickat ut till landets samtliga kommuner rörande
tillsynen av bilskrotningsverksamheten har fått positiv respons.
– Vi blev väldigt intresserade och hoppas kunna jobba vidare tillsammans
med SBR, säger Natasa Curic, miljöinspektör i Eslöv kommun.

ALINGSÅS BILDELAR AB

När du vill
värna om
miljön...

Karla
tel. 08vägen 14
A
-701
63 70
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brevet påtalar SBR:s VD Michael
Abraham att bilskrotningsverksamheten blir alltmer komplex bland
annat på grund av bilens tekniska innehåll
som air-condition och krocksäkerhetsutrustning. Många företag saknar både
utbildning och utrustning för att hantera
skrotbilen på ett riktigt sätt.

AB ARONS
BILDEMONTERING

ÖNSKAR ALLA
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God Jul &
Gott Nytt År

och på vilket sätt uppföljningen kan förbättras.
– Vi är mycket positiva till brevet och har
redan pratat med Michael Abraham, säger
Natasa Curic. Från vår sida är det intressant att diskutera vidare med honom. Vi
har föreslagit att han ska komma hit och i
samband med det har vi tänkt att genomföra en utbildning för berörda inspektörer.
Eslövs kommun har redan i dag en
fungerande tillsyn av bildemonteringsbranschen enligt Natasa Curic.
– Det finns i våra rutiner, men man kan
alltid bli bättre. Därför tycker vi om att vi
har fått information från SBR. Vi är alltid
nyfikna på ny kunskap.
Agneta Trägårdh

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

Bilåtervinning
Begagnade bildelar

www.waltersbil.se

EN RIKTIGT GOD JUL
Tel. 040-94 35 05/94 46 60
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Tel. 0346-71 45 80
0346-71 45 81

God Jul och Gott
Nytt År

Branschen som uppfann återvinningen

önskar alla en

GOD JUL

God
Jul
önskar

Fjärås Bildemontering AB
Köp BEGAGNAT - stort
sortiment.

Fjärås Industriväg 31, 439 74 Fjärås
Tel. 0300/54 01 20, Fax. 0300/54 08 60

God Jul & Gott Nytt År!

önskar

Önskar

EN RIKTIGT

TILLÖNSKAS ER ALLA

Hedbergs Bilskrot

Bastborregatan 3, 721 34 Västerås
Tel 021-18 14 20, Fax 021-14 70 18

www.hedbergsbilskrot.se

God Jul
Gott Nytt År
önskar

Glad Sommar
önskar

God Jul
&
Gott Nytt År
önskar
Redaktionen

KÄRDA | SE-331 95 VÄRNAMO
TELEFON 0370-281 00 | FAX 0370-283 60

AKTUELLT FRÅN STENA

Ledare NORGE
Jan Molberg
Generalsekretær NBF

AKTUELLT FRÅN

2015 närmar sig med
stormsteg…

H

ela bilåtervinningsbranschen står inför en riktig utmaning med att uppfylla kraven på 95 procents återvinningsgrad för ELV från 2015. I skrivande stund sveper
stormen Sven in över landet och det känns som att 2015 bokstavligen närmar sig med stormsteg. Samtidigt närmar vi oss juletider
och det är ett bra tillfälle för eftertanke och att blicka tillbaka på
det gångna året.
I inledningen av året hade vi en kick-off för BilRetur. Det var en
lyckad uppstart med stort intresse från såväl medlemmar som
samarbetspartners under rubriken ”Tillsammans för 95 procent”.
Ingen klarar att nå återvinningsmålet på egen hand. Det handlar
om att vi tillsammans måste se till att få den kvalitet på materialet
som gör att vi klarar de nya kraven och att det blir bästa möjliga
lönsamhet i hela processen. Från Stena Recycling bidrar vi med
tid, erfarenheter och pengar i ett långsiktigt samarbete med medlemmarna, SBR och bilproducenterna. Genom att nätverket i BilRetur nu har växt sig så starkt, och alla medlemmar är miljö- och
kvalitetscertifierade, så har vi en bra grund att stå på inför framtiden.
Stena Recyclings ambition är att vi ska få in så många bilar som
möjligt för återvinning till våra samarbetspartners. I samarbete
med Bil Sweden och bilproducenterna ser vi över vilka möjligheter det finns att få in ökade volymer till medlemmarna i BilRetur.
Vi för en dialog med myndigheter och vi testar oss fram för att det
ska bli så bra förutsättningar som möjligt för alla parter.

VI LEVERERAR RÄTT
DEL TILL DIN BIL!
år

Specialité: Volvo, Renault, BMW, Mercedes & Jaguar.

NORRKÖPING
011-495 40 00
www.karstorp.com
›|nbå
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Så här inför juletider känns det extra viktigt att alla berörda
hjälps åt för att åstadkomma en så säker hantering av bilåtervinningen som möjligt. För oss i Stena Recycling kommer alltid frågor kring säkerheten i första rummet. Vi jobbar långsiktigt för att
minimera riskerna både hos bildemonterarna och i vår egen verksamhet. Det är glädjande att så många idag använder Blastbox för
att detonera alla pyrotekniska laddningar i bilarna och det ger ju
alla berörda en betydligt bättre säkerhet i hanteringen. Ju fler som
tar till sig det sättet att jobba desto bättre. Låt oss hjälpas åt att
göra allt vi kan för att undvika olyckor framöver.
Med detta vill vi på Stena Recycling tacka för i år och önska alla
läsare en god jul och ett riktigt gott nytt 2014!

A

utoretur AS kunngjorde i
november hvem de har inngått
hovedoperatør-avtaler med. De
har inngått avtaler med Bilgjenvinning AS,
Norsk Gjenvinning AS og Bilretur AS
sammen med HJ Hansen i Danmark.
Hovedoperatørkontraktene løper fra 1.
januar 2015 til 31. desember 2020.
Stena AS og Metallco AS ble ikke valgt
ut.
Bilgjenvinning AS og Norsk Gjenvinning AS har 5 års erfaring som hovedoperatører, Bilretur AS sammen med HJ Hansen er nye på dette feltet. Utvidelsen til tre
aktører vil øke konkurransen.
Biloppsamlingsplasser og fremtidige
hovedoperatører i Norge har tiden frem til
31. desember 2013 til å skrive avtaler.

NBFs lederkonferanse/fagkonferanse i Tromsø
Det deltok 35 bedrifter på fagkonferansen i Tromsø 18. og 19. oktober. Det var til
sammen 58 konferansedeltakere. Under
Tromsø konferansen besøkte vi Troms Bil-

delesenter AS. Her viste de frem en topp
moderne bedrift.
Under lederkonferansen ble prosessen
for omdømmeforbedring drøftet. Det var
enighet om at NBF skulle arbeide videre
med å sende ut pressemeldinger i forbindelse med kvartalstall fra Toll og Avgift.
Det ble videre bestemt at NBF skal arbeide
aktivt med å bekjempe useriøse virksomheter i bransjen. Dette gjelder norske selskaper som driver ulovlig og utenlandske
omreisende oppkjøpere som hovedsakelig
kjøper deler «svart» i Norge. I den senere
tid har flere østeurpeiske virksomheter
med adresse i Norge eller Tyskland sendt
ut tilbud om oppkjøp av div. deler til norske biloppsamlingsbedrifter. Ved nærmere
undersøkelser har det vist seg at flere av
disse virksomhetene driver i det svarte
markedet.
I Norge foregår det nå 4 tvangsoppryddinger på bedrifter som har drevet ulovlig.
Noen har drevet ulovlig i 12 år. Myndighetene ved Fylkesmennene har i den senere

tid endelig tatt noen kraftige tak for å få
bort verstingene.
Fremtidig sertifisering
Spørsmålet om en fremtidig sertifisering
av bransjen ble diskutert. ISO eller en
internsertifisering/bransjesertifisering.
Styret og sekretariatet arbeider med denne
saken. Flere løsninger vil bli utredet før
noe fremlegges for landsmøtet. Det er klare tegn på at mange samarbeidsparter vil
være med å fremtvinge en sertifisering i
fremtiden.
Endring av Avfallsforskriften
Styret og sekretariatet arbeider intenst
med å få Miljødirektoratet til å endre
Avfallsforskriften slik at alle biler som skal
vrakes må gjennom en prosess hvor brukbare deler demonteres I 2012 ble ca. 30
prosent av alle vrakede biler i Norge sendt
direkte til fragmentering. Denne ordningen må endres. Alt for mange brukbare
deler går til spille.

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.

• Tilgang på juridisk assistanse gjennom NBF og NHO.

Vi har tillgång till ett stort antal reservdelskataloger.
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I Realizeprojektet är vi på god väg att skaffa oss ny kunskap som
kommer att vara viktig för att nå 95 procent. Vi testdemonterar en
stor mängd karosser med hjälp av medlemmar i BilRetur och tanken är att vi ska hitta nya processer för att samverka mellan Stena
Recycling och bildemonterarna. Det kan handla om material som
kan hanteras i separata flöden och som därmed ger bättre värde
totalt sett i processerna. Från Stena Recyclings sida vill vi gärna
tacka de bildemonterare som deltar aktivt i Realize. Vi går också
vidare med våra investeringar inom Stena Recycling för att
utveckla processerna med målsättningen att uppnå de framtida
återvinningskraven. Det här är ett bra sätt att visa att vi tillsammans kan uppnå det som ingen klarar på egen hand.

Aturoreturs hovedoperatør-avtaler

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

0 bilar/

Ca 250

ANDERS SVERKMAN
Branschansvarig ELV
Stena Recycling

• Tilgang til søkebasen NBF bildeler.no. NBF database.
• Rabattavtaler med Wurth, Veng, Hellanor og Kredinor.

• Rabattavtale på kjøp av kraft gjennom Trønder Energi.
• Meget stor rabatt på frakt, gjennom Shenker.
• I tillegg oppdateringer fra sekretariatet og mulighet til å
delta på kurser og konferanser.
Mere opplysninger om disse avtalene får dere ved å klikke
på samarbeidspartenes logoer på vår nettside. Linker til de
forskjellige samarbeidspartnere vil da vises.
Interesse i medlemskap i NBF, Norges Biloppsamleres
forening. www.biloppsamlerne.com
Ring 22522943 eller 90803509, e post: jan.molberg@biloppsamlerne.com.
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Kaldheims Bildeler

biler. Hver enkelt del plasseres i reoler og registreres i vårt dataregister. Registeret består av bremser, eksosanlegg, drivaksler, støtdempere, styreinnretninger og motorer, karosserideler, etc. Alt
sammen er deler fra biler som kun har kjørt noen få kilometer og
mange kan betraktes som tilnærmet nye – sier Leiv Magne Larsn.
Til godkjent oppsamling sender bedriften ca. 12 000 liter
spillolje, 5000 liter frost- og bremsevæske og 15 tonn batterier i
løpet av året, for å nevne noe. Når de aktuelle bilene er strippet
havner de sammen med alle de gamle bilene og blir satt i presse før
levering til gjenvinning.
Mange ønsker å kjøpe alt på et sted, derfor har bedriften inngått
avtaler med leverandører for nye deler og kan derfor levere en
komplett pakke. – Mesteparten av salget går over nettet. Vi har
gjort gode fraktavtaler og selger over hele landet. For det meste
gjelder det karosseri, motorer, dekk/hjul og slitedeler fra nyere
biler – sier Leiv Magne Larsen.
Jan Molberg

Leiv Magne Larsen, daglis leder på
Kaldheims Bildeler AS.

BIL1DIN - TOTALLEVERANDØR AV BRUKTE OG NYE BILDELER

Stadig dyrere bilskadereparasjoner betyr at flere nyere biler blir kondemnert. Det gjør det enda mer
lukrativt å drive biloppsamling og videreselge nesten nye karosseri og bruksdeler. En av disse biloppsamlerne er Kaldheims Bildeler AS

K

aldheims Bildeler AS, et av vestlandets største, beliggende
en times bilkjøring øst for Haugesund. Bedriften ble etablert i 1983 av Per Kaldheim og Leiv Magne Larsen.
Bedriften var da en knoppskyting fra Kaldheims Auto AS som ble
etablert i 1976 av Per Kaldheim hvor Leiv Magne Larsen var
bedriftens første ansatte.
Seks år senere i 1983 etablerte Per Kaldheim sammen med
Leiv Magne Larsen bedriften Kaldheims Bildeler AS. Leiv Magne
Larsen har siden starten fungert som daglig leder. I tillegg er han
for tiden nestleder i Norsk Biloppsamler Forening.
Bedriften har i dag 5 årsverk pluss kontordame på deltid.
32
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I året 2012 tok bedriften imot ca.1 300 bilvrak. Grunnet økningen i vrakpanten er dette antallet enda større i 2013. Årsomsetningen i fjor var i overkant av 9 mill kroner og har en økning i år.
Bedriften fikk fra første stund et godt fotfeste i det lokale markedet. Den gangen var det mest vrakbiler grunnet alder, men likevel
attraktivt for private som ville ha bruks- og karosserideler til sin
egen bil.
Etter hver har det utviklet seg til å bli en bedrift som kjøper opp
kondemnerte nyere og nye kollisjon skadede biler fra forsikringsselskapene. Dermed er det på det store lageret så godt som nye
slite- og karosserideler. – I år demonterer vi 150-200 nye og nyere

GJØR SOM 1500 ANDRE VERKSTEDER – BLI

PROFFKUNDE
DU OGSÅ!

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.

BJARNE BRØNDBO,
GRÜNDER BIL1DIN

Vi finner delen for deg!
bedrift@bil1din.no
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Kaldheims Bildeler
demonterer nye biler
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Brann hos Brødrene London

Voldsom brann hos
Brødrene London

– Det var et ubeskrivelig syn som møtte oss.
Men heldigvis var det kun materielle skader. Ingen liv gikk tapt og ingen ble skadet, sier Thomas
London.

Natt til 24. september ble bilopphuggeriet Brødrene
London i Oslo rammet av en voldsom brann. Et tre
etasjes bygg på 700 m² grunnflate er totalskadd, en
mengde bildeler og rundt 350 biler brant opp. Skadene beløper seg til flere titalls millioner kroner.
– Firmaet runder 75 år i år og det var ikke slik vi hadde tenkt å
feire det, sier en oppgitt Thomas London til Kretsløpet. Han forteller at brannen utviklet seg eksplosjonsartet og at brannvesenet
tidlig ga opp å redde bygget. Røykutviklingen var voldsom, men
rolig vær sørget for at røyken steg temmelig rett opp og man unngikk dermed en storstilt evakuering. Brannvesenet rykket ut med
14 biler og 35 mann, men de vurderte det som for farlig å sende
røykdykkere inn i bygget. Dermed kunne ikke gjøre annet enn å
slukke utenfra og hindre spredning til andre bygninger.
Brannårsaken var en overledning/kortslutning i en elektrisk gravemaskin som stod inne i bygget som tok fyr.. Men Thomas London forteller at de har fått midlertidige kontorer bare 100
meter unna branntomta, ved Oslo kommunes forbrenningsanlegg. – Vi jobber nå hardt med å styrke avdelingen vår i Vrådal i
Telemark, slik at vi kan ta hånd om vårt omfattende nettbaserte
delesalg derfra. Samtidig står vi på for så raskt som mulig å etablere en løsning for vrakpantbilene i Oslo igjen. De 25 ansatte gjør
en kjempejobb for å få oss på skinner igjen, forteller Thomas London.
34
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Han forteller at de utvilsomt vil bygge opp anlegget på nytt på
samme tomta, men at det er for tidlig å si når dette vil kunne starte opp, for ikke å si stå ferdig. Brødrene London er en av landets
største og eldste bilopphoggerier og tar årlig imot rundt 3500
vrakbiler. – I år har tilgangen vært større på grunn av økningen i
vrakpanten, det er et virkemiddel som har stor effekt, sier Thomas
London.

Autoretur har siden den 1. januar 2007 hatt ansvaret for innsamling og gjenvinning av
bilvrak i Norge. Autoretur AS er norske bilimportørers svar på at næringslivet selv tar
ansvaret for de produktene de sender ut på markedet, i hele produktets levetid, også
etter at det er blitt avfall. Autoretur AS drives på non-profit basis for å sikre at ikke
kommersielle og økonomiske hensyn kommer i veien for målet.

Jan Molberg
Gjenvinning sparer miljøet
Ansvarlig gjenvinning er en viktig del av det å
ta vare på naturressursene, redusere CO2utslippene og minske avfallshåndteringen. Ved
å samle inn og gjenvinne bilvrak hindrer vi at
mennesker og natur eksponeres for farlige
miljøgifter. I løpet av de siste fem årene har vi
sett en svært positiv utvikling når det gjelder
graden av gjenvinning.
Nytt regelverk fra 2015 skjerper kravene
I dag er det felles europeiske krav til håndtering
av bilvrak i henhold til EUs ELV-direktiv. Fra år
2015 øker kravet 85 % til 95 %, fortsatt slik at
bare 10 % kan energigjenvinnes. Autoretur har i
løpet av år 2012 oppnådd 93,8 % gjenvinningsgrad.

2013 – økt vrakpant gir økt vraking av
utrangerte biler
Fra årsskiftet er vrakpanten økt med kr 1.000 til
3.000 kroner. Det gir resultater. I løpet av årets
8 første måneder ble det vraket om lag 109.000
biler, det vil si cirka 17.000 flere enn i samme
periode i år 2012. I år 2012 ble det vraket 121.608
biler - cirka 20 % mer enn i år 2011.
Siste stopp - Ny start.

www.autoretur.no
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Norge – en gammel bilpark
Norge har en gammel bilpark med en gjennomsnittsalder på mer enn 19 år. Nye biler har vesentlig
lavere utslipp og er vesentlig mer trafikksikre enn
gamle biler. Derfor ser Autoretur et stort behov
for å motta og gjenvinne langt flere biler i årene
som kommer.

– Bilbransjens eget returselskap

Nytt från Danmark

50-års jubilæum i Danmark
Fredag og lørdag den 1. og 2. November samledes autogenbrugere fra hele Danmark på Hotel
Radisson Blu i Odenses centrum for at afholde Dansk Autogenbrugs generalforsamling – og ikke
mindst for at festlighed foreningens 50 års jubilæum. Omkring 100 mennesker var vi medlemmer
med ledsagere og enkelte gæster, herunder fra vore nordiske søsterorganisationer i Norge og Sverige, to medarbejdere fra Hånd- værksrådet og redaktøren af vores eget fagblad.

S

temningen var høj fra første til
sidste time.
Fredag havde knap 50 deltagere
indforskrevet sig til alletiders vinsmagning med en tilhørende, fornem menu i
kælderen under H.J. Hansens flagshi store
i Vestergade i det aller inderste af Odense. Her hørte vi om virksomhedens
historie fra dens spæde start som købmandsforretning i 1829 til senere at
beskæftige sig med vin og affald. Jo, om
nogen ikke skulle vide det, er H.J. Hansen
identisk med den store genvindingsvirksom-hed, der tager imod vores jernskrot.
Det var en smuk aften; juleøllen var lige
frigivet, og flere DAG’ere benyttede lejligheden til at stifte nærmere bekendtskab
med Odenses natteliv.
Atter andre medlemmer ankom i løbet
af aftenen og blev bespist på Radisson
Blu. Trods eventuella natlige udskejelser
var alle dog friske og lagte, da klokken
ringede ind til generalforsamling lørdag
formiddag. I foyeren ud for Carl Nielsensalen havde et antal af vore leverandører
stillet op med små stande.
Vi kunne stifte nærmere bekendtskab
med gode venner som Post Danmark,
Topdan- mark, H.J. Hansen, Olanders,
Scan Auto, Paperlink CC & Co, Forch,
Bardahl og Avista Oil. Og min sandten
om ikke Peder Spandet fra Næstved var
med til at kaste glans over udstillingen
med sit pragteksemplar af en blank pudset, sort Mercedes 180 anno 1963 fornemt suppleret af Søren Damsgaards
sublimt restaurerede Harley Davidsen
årgang 1921.
Kunne man have behov for at mindes
– eller var man bare nysgerrig – havde
36
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Nielsens beretning suppleret af regionsformændenes og vor “udenrigsminister”
Steen Errendals orientering om det
internationale arbejde i
EGARA  foruden naturligvis direktørens
obligatoriske beretning fra sekretariatet
og resultater og begivenheder fra det
forløbne foreningsår. Under punktet
eventuelt orienterede Jakob Thiel og Lars
Magnus Christensen om Håndværksrådets arbejde og om samarbejdet med
DAG.
På ny havde H.J. Hansen stil- let sig til
rådighed, og vi fik lejlighed til at tage virksomhedens imposante shredder- anlæg
ved Odense Havn i nærmere øjesyn.

gode medlemmer medbragt avisudklip
og andre memorabilia om tiden, der
svandt.
Sledes var sindet stemt, da vi bød vel-

kommen til generalforsamlingen. Med
Mads Thomsen fra Vestbjerg som dirigent blev vi ført trygt gennem dagsordenen, der omfattede formand, Bjarne

Anlægget kørte ikke, hvilket skuffede
nogle, mens andre var glade for til gengæld
at kunne komme helt tæt på, hvad der nærmest ligner en Georg Gearløs-konstruktion, men som har kræfter, der gør, at det
kan forarbejde – læs: sønderdele! – 260
biler i timen.
Vor vært var H.J. Hansens Kurt Sønder-

gaard, der ud- fordrede os med en konkurrence med to opgaver. Hvor mange
sodavands-/øldåser indgik i en lille, sammen- mast kube (der var omkring 600),
og hvilken bil med hvor mange døre af
hvilken årgang og med hvilket kilometertal gemte sig i en balle jern, der ikke var
meget større? Svaret var en blå Polo
årgang 1996 og 136.000 på tælleren, og
flere konkurren- cedeltagere kom ubegribelig tæt på løsningen.
Dernæst gik turen – i stille, gråt efterårs- vejr ud til Lindø, hvor vi beså, hvordan
rester af alle typer jern bliver lodset på
skibe, der transporterer affaldet ud til steder, hvor arbejdskraften ikke koster mere,
end det kan betale sig få affaldet finsorteret, inden det går til genvinding og genbrug.
Mørket var så småt ved at falde på, da vi
drog tilbage til Odense og Radisson Blu.
Nogle måtte styrke sig i baren, andre tog
et kort hvil inden eventuelt bad og
omklædning til aftenens gallafest.
Med en vaskeægte troubadour til at

ledsage os igennem aftenen indfandt
feststemningen sig hurtigt. Vigtige
bidragydere var også Jan Molberg fra Norge og Alf Persson fra Sverige, der overbragte deres respektive norske og svenske
foreningers fødselsdagshilsener.
Vore sponsorer og samarbejdsparter
havde også i år begavet foreningen med en
overflod af spændende gaver til det traditionelle lotteri under kaffen. Her kunne
vindes lige fra et bilplejesæt til et USB-stik,
og som vanligt genlød festsalen af “Nejh…”
og “Nu igen – !”, når det føltes som om, retfærdigheden ikke helt skete fyldest.
Det blev sent den nat, og meget taktfuldt trakterede Radisson Blu først med
deres overdådige morgenbord fra kl.
07.30 søndag morgen.
Nu er der nogle år til næste runde jubilæum. Men kender vi “verdens bedste
medlemmer” ret, bliver det aldrig kedeligt at være med til DAG’s generalforsamling og aftenfest.
På gensyn i 2014.
nordisk bilåtervinning 5 · 2013
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Vilken bildel skulle du välja?

inside egara

inside egara

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

Old values and EC

L

ast November the stakeholders meeting evaluating some EU Directives
including the ELV Directive
was held in Brussels. All kinds
of stakeholders were consulted
in advance and all remarks
and suggestions were summarized in an overview. This
overview was discussed and
asked for comments again.
Explained was the difference
between national problems as
a result from poor implementation and/or poor enforcement against descriptions in
the Directive not being effective or even unessential. The
focus of this evaluation was on
the latter. Of course bad and
unclear legislation will lead to
poor implementation, so
enough was to be discussed.
In short, most problems can
be summarised in following
items:

• Escapes for deregistration;
• Export resulting in illegal
dismantling
without
reporting;
• Not all ATF’s are monitored
(in many countries only
ELV’s treated within the networks are reported about).
Many participants called for
good registration systems connected to each other as a base
for good cardismantling. A
new and welcome trend as
EGARA was in the past the
only one with this vision.
The EC mentioned one
important principle in the evaluation that we had almost forgotten about or thought of as
no longer actual:
• The 5-step waste hierarchy
(recycling ladder).
This is a big opportunity for
us as dismantlers industry, or a

Telefon 0499 - 49 000

Helproffs på
begagnade
bildelar!

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

påverkan på miljön och har garanti.
any other player! EGARA will
keep the focus on this status
and for sure claim it at the EC.
Henk Jan Nix

welcome acknowledgement.
With this base our spare-parts
business is priority number
one as reuse prevents waste.
All other materials need to be
recycled as material. This is
what we as dismantlers industry always have done and still
do. Our role as collectionpoint, depolluter, reuser, separator and start for legal recycling of ELV’s never has lost any
of it’s value. New techniques
will appear some day, maybe
taking over part of our job, but
as long as we with our knowledge and networks know
where to sell our parts and
materials, we serve the waste
hierarchy principle better than

Bildemontering
i hjärtat av
Värmland

Lisa

0563-52020

www.hurvabildemontering.se
Mejerivägen 10, 291 94 Eslöv 0413-310 01

Beg. bil- och husvagnsdelar
stor sortering
märkesdemontering

Väljer

?

n här

du de

Eller den här?

AUTODEMONTERING TT
www.autodemontering.se

Ommavägen 9 275 33 Sjöbo Sweden
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FÖRBUND

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 företagsspecifik.
Intresserad av medlemskap i SBR,
Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund?
Mer information på vår hemsida www.sbrservice.se.
Ring 08-701 63 70
eller maila till
info@sbrservice.se,
så besvarar vi frågorna.
Å
RVINNARES

Branschförbund sedan 1961
Blå= PMS 286
Gul= PMS Yellow
Grön= PMS 376

›|nbå

h

Vi tar hand om Er slutkörda bil Auktoriserad

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, 026614100 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@traningpartner.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.
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Blå= C 100 M 66
Gul= Y 100
Grön=C 50 Y 100

www.adalens.se

0612-124 20

› Posttidning
Avsändare:

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

Begagnade
originalbildelar.
Till verkstadsägare
som vill jobba MiljöSmart:
Använd Begagnade originalbildelar och erbjud dina
kunder en reparationslösning till lägre kostnad.
Vi kallar det för en Värdeanpassad reparation.

www.laga.se

B

