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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
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media.support@telia.com
PRENUMERATION
Enklast prenumererar du på NBÅ
genom att faxa eller mejla in en
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Det går även bra att ringa.
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Norrköpings Tryckeri AB
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NÄSTA NUMMER
Nummer 2/2014 av Nordisk Bilåtervinning
kommer den 12 juni.
Sista materialdag för annonser är den 20 maj.

I år ska jag försöka
med 45 biloppsamlingsplasser
att ha semester i tre
veckor. Det är första 40 Succé när Bjarne Brøndbo mötte
Pernilla Wahlgrenpå scen i Oslo
gången jag har så
lång ledighet.
42 EGARA reminds EC about priorities
På plats i Sjöbo • sid 24
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Ledare
Michael Abraham
FÖRBUNDSDIREKTÖR

Bilåtervinningsbranschen
gör stora framsteg

Å

rsmötet 2014 fick en bra start.
Minimässan med våra utställare
Mätorit Data AB, Söderberg &
Partner AB, Olanders Maskiner & Verktyg
AB, Galwin Bildelar AB, Berg & Ström
AB, Training Partner AB och Human
Factor gjorde fredag eftermiddag minnesvärd för alla närvarande. Stort tack till er.
En mycket spännande fredagseftermiddag som avslutades med en fantastisk
kväll på Golden Hits gav en uppskattad
avslutning på dagens alla intryck.
Att vi kunde följa våra medlemmar som
är med i Realize-projektet under lördag
förmiddag var mycket givande.

Foto: Shutterstock

Vi jobbar för att bilåtervinning ska betraktas som en mycket viktig kugge när bilen
hanteras rätt och förvandlas till en miljötillgång. Temat som föreläsarna hade på
lördag förmiddag gick i miljöns tecken,
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Vi jobbar för att bilåtervinning ska betraktas
som en mycket viktig kugge när bilen hanteras
rätt och förvandlas till en miljötillgång.
från källsortering och fokus på att minska
svinnet på Scandic Hotels, till att reducera
CO2-utsläppet genom återanvändning/
återvinning. Det är både miljösmart och
ger ekonomi.

Det känns mycket positivt att branschen
och dess medlemsföretag bidrar till att
utveckla branschen genom de olika bidrag
som ni kommer med på ett positivt sätt.

Årsmötet gav en tydlig inriktning på ett

våra medlemsföretag att komma med förslag via motioner, som kan behandlas på
våra halv- och helårsmöten och som kan
utveckla branschen på ett konstruktivt
och positivt sätt.
Vi har åstadkommit en hel del, men det
finns säkert lika mycket till att göra. Som
ordspråket säger: Tar man inte nästa steg
kan man bli stående för resten av livet.

högt miljötänkande, där alltid återanvändningen av reservdelen ger högsta
utväxlingen, men där vi även ser värdet i
att kunna hantera olika material för ren
återvinning. Det är ett värde som inte ska
ignoreras. För att inte tappa fokus så kommer förbundet vid kommande halvårsmöten att ordna utbildning av kvalitetslistan.

Från förbundets sida uppmanar vi alla

Din kompletta A/C-leverantör

AirCon Service

Vid demontering/skrotning måste bilens A/C-anläggning
enligt lag tömmas på köldmedium.

11.450:-

för tömning av köldmedium

r134a behöver du:

+ deponeringsavgift
returflaska
exklusive
moms

Komplett utrustning (enligt bild) för säker tömning
och omhändertagande av R134a köldmedium.

+

+

Art. nr: 8885200059

Art. nr: 8880790203/1 (för 12 kg)

Art. nr: 8885104940

TömningssTaTion
• För R12, R22, R134a, R410a,
R404a med flera
• Används för tömning och omtappning av köldmedia

Typgodkänd reTurflaska av sTål
• För alla typer av köldmedium,
12 kg

köldmedievåg
• Elektronisk med digital display
• Levereras i robust ABS-låda
• Drivs med ett 9-volts batteri

NY UTRUSTNING KRÄVS
FÖR SÄKER TÖMNING OCH
OMHÄNDERTAGANDE AV

R1234yf

R1234yf är ett nytt köldmedium sedan 2011 i nya fordon. Komplett utrustning
enligt bild.
Art. nr: 8885204971

Art. nr: 8885104001

TömningssTaTion
• För R1234yf, R134a,
R22, R401A, R401B,
R401C, med flera
• Används för tömning
och omtappning av
köldmedia

2-vägs manomeTersTäll

Art. nr: 8880790203/2 (för 12 kg)

Art. nr: 8885104940

Typgodkänd
reTurflaska
av sTål
• Lämpliga för alla
påfyllningsstationer
för mobil eller
stationär användning

köldmedievåg
• Elektronisk med digital
display
• Levereras i robust
ABS-låda
• Drivs med ett
9-volts batteri

20.845:-

+ deponeringsavgift
returflaska
exklusive
moms

• Kolvventil
• 180 cm serviceslang
• 1/4“ SAE anslutning
• 80-millimeter manometerklockor
• Skala för R134a och R1234yf

+

www.waeco.ac
Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7 · 421 31 Västra Frölunda
Tel 031-734 11 10 · Fax 031-734 11 11
E-post info@dometic.se

Medlem i
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SBR:s årsmöte

”Ett förbund i total förvandling”

D

Rekordmånga medlemmar hade kommit till SBR:s årsmöte på Hotell Anglais i Stockholm.
– Det är helt fantastiskt, tyckte förbundets ordförande Alf Persson. Vi har gått från bilskrotning till att under hela förmiddagen i dag bara prata miljö. Det här är ett förbund i total
förvandling. Och det har pågått ett tag.

et mesta av det arbete som görs
inom SBR handlar i dag om miljöfrågor. Förbundet har genom hårt
arbete tagit sig bort från forna tiders oljiga
skrotgårdar och möts i dag av respekt i
motorbranschens finrum. Kravet på att
medlemmarna i SBR ska vara miljö- och
kvalitetscertifierade har höjt nivån ytterligare ett snäpp.
Följaktligen hade SBR:s förbundsdirektör Michael Abraham sett till att lördag förmiddag gick helt i miljöns tecken. Han gick
bland annat igenom det miljöarbete som
förbundet har gjort under det gångna året

genom att visa vad som skrivits i Nordisk
Bilåtervinning och påpeka att tidningen är
ett viktigt redskap för att nå ut med budskapet och visa upp det arbete som görs av
både förbundet och medlemmarna.
Till exempel projektet med att reparera

trasiga plastdetaljer som ledde fram till ett
permanent samarbete med Bilplastteknik.
Och i förlängningen också till den gemensamma utbildningen för MRF och SBR i
lacktidlistan och kvalitetslistan.
Utbildarna själva, Bengt Öberg och
Anders Kling, fanns på plats för att svara på

frågor som kommit upp under utbildningen.
– Den här branschgemensamma utbildningen har stärkt samarbetet mellan bildemonterare och bilverkstäder och bidragit
till att vi nu för en dialog, förklarade
Michael Abraham och riktade ett stort tack
till Bengt Öberg och Anders Kling för deras
arbete.
I motsatsförhållande till de seriösa bilåtervinningsföretagen står svartskrotarna.
Ett problem som togs upp av Roger Adolfsson från Begagnade Bildelar.

Nya styrelsen, fr v Peter Svensson, Tomas Thomasson, Carina Hagström-Kihlberg (som omvaldes),
Magnus Daag och avgående Dag Eklund.
6
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– Om fragmenteringsanläggningarna
bara tog emot bilar och skrot från auktoriserade demonteringar skulle det vara slut
på det här problemet, menade han. Ett förbud att ta emot från oseriösa aktörer och
järnhård koll och det vore klart.
Michael Abraham och styrelsen höll med
om att ett förbud vore bra för branschen.
– Vi tar till oss den här punkten och ser
hur vi kan jobba vidare med den, sa Alf
Persson.
Michael Abraham presenterade även Inger
Mattson, hållbarhetschef på Scandic, som
efter sitt föredrag fick en ljuslykta av återvunnet bilglas, som tillverkats av Marianne
Åkesson på Skrotbolaget i Uppsala.
Under lördagen redovisades också Realizeprojektet av de demonteringar som deltar i den praktiska delen: Walters Bildelar,
Thomassons.nu och Eklunds Bildelslager.
– Det är viktigt att de som jobbar med de
här projekten får Credit för sitt jobb och det
är också viktigt att resultaten presenteras i
vår tidning Nordisk Bilåtervinning för att
omvärlden ska se att vi arbetar aktivt för att
förbättra våra medlemmars möjlighet att
möta framtiden, menade Michael Abraham
som också presenterade resultatet för 2013.
Ett resultat som följer budget.
Carina Hagström-Kihlberg omvaldes som

vice ordförande för SBR i ytterligare två år.
Dag Eklund hade avsagt sig omval som styrelseledamot och kommer att ersättas av
John Axel Forsman från Ådalens.
Mårten Adolfsson bor i Dubai och har
därför inte möjlighet att fortsätta sitt styrel-

– Det är inte någon god läsning för biltillverkarna.
SBR anser att biltillverkarna inte följer
förordningen om producentansvar för
bilar, där det bland annat klart och tydligt
står att en producent ska lämna information om bilarnas och komponenternas
konstruktion för att underlätta återvinning
och materialåtervinning.

John Axel Forsman från Ådalens tar

plats i nya styrelsen.

searbete. Ny styrelseledamot blev därför
Christer Persson från Walters. Peter Svensson från Svenssons Bildemontering omvaldes som suppleant.
Michael Abraham informerade om storkundsavtalen som bland annat ger förmånliga fraktavtal. Han berättade även om
arbetet i EGARA, paraplyorganisationen
för de nationella bilåtervinningsförbunden
i Europa.
– Det är vår gemensamma organisation i
Europa, där vi tar upp frågor som berör alla
medlemsländer.
Alla medlemmar har skrivit ett eget brev,

där de uttrycker sitt missnöje med att biltillverkarna inte gör något för att underlätta
återvinningen av bilar. EGARA samlar
ihop breven och skickar vidare en skrivelse
till EU-kommissionen.

SBR:s tidigare ordförande Torvald Forsman tog upp de olika grupperingar som
finns inom förbundet och menade att det är
viktigt att föra en dialog så att alla förstår
vem som ska göra vad.
De övriga nordiska förbunden fanns
också representerade på årsmötet i Stockholm.
– Förra året skrotades 156 000 bilar i
Norge, berättade Leiv Magne Larsen, vice
ordförande i NBF, Norges Biloppsamleres
Forening. Det är en ökning med 28 procent
från 2012.
I Norge har man fortfarande kvar en
skrotningspremie, den så kallade vrakpanten. Den har höjts två gånger sedan 2012
och är nu 3000 norska kronor.
– Det är naturligtvis en förklaring till det
ökade antalet skrotbilar.
Årsmötet inleddes redan på fredagen
med en mnimässa. Och på kvällen bjöds
det på middag och show på Golden Hits.
En bra blandning av viktig information,
kunskapsutbyte och nöjen, tyckte medlemmarna.

Text & foto: Agneta Trägårdh
NORDISK BILÅTERVINNING 2 · 2014
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Årsmötet – direktrapport

Minimässa
med maxpublik
Affärssystem, saneringsutrustning, datasystem, nytillverkade reservdelar, marknads
föring på nätet, batterier, försäkringar och garantier. Årets minimässa var högintressant
för SBR:s medlemmar. Men störst succé gjorde förstås Human Factors limousinfärd.
Text & Foto: Agneta Trägårdh

S

veriges Bilåtervinnares Riksförbund
har tagit beslut om att förbundets
medlemmar ska vara miljö- och kvalitetscertifierade. Och nu ska det också
synas ordentligt. SBR har därför tecknat
avtal med Hitta.se, som med sina tre miljoner besökare per vecka är Sveriges tredje
största nätsajt.
– Det är kanske inte den roligaste sidan,
men vi är relevanta och seriösa, berättade
Fredrik Vikström från Hitta.se i Stockholm
under minimässan. Vi är en ren katalogsida, som bara plockar fram just den informationen som man söker.

Varje medlemsföretag i SBR får sin egen

informationssida på Hitta.se. På den finns
en logga som talar om att företaget är medlem i förbundet samt miljö- och kvalitetscertifierat. På sidan finns också en länk till
SBR:s hemsida.
Den som bara söker på bilskrotare eller
bildemonterare utan att ange någon ort
kommer till SBR och en lista över alla medlemmar.
– Om man letar efter en bildemontering
kommer man direkt att se vilka som är certifierade, säger Fredrik Vikström.
Medlemmarna betalar ingenting för sina
sidor på Hitta.se. De ingår i förbundets serviceavgift.
En likadan lösning har tagits fram för
BilReturs medlemmar.

8
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Ett rapporteringssystem till försäkrings-

Christina Nileman från Sollentuna
Bildemontering hade kul på årsmötet.
Staffan Berg på Berg & Ström berättade

vad som hänt det senaste året med datasystemet Fenix 5, som bland annat fått en ny
image.
– Vi har jobbat vidare med själva programmet och modifierat vissa delar i Orion, som har ökat både säkerheten och hastigheten. Nu har vi en stabil och bra plattform.
I dag finns cirka sex miljoner delar inlagda i Orion.
– Vi har många demonterare i Norge som
är med, berättade Staffan. Det blir alltmer
handel över gränserna och det fungerar
mycket bra.

bolagen finns inbyggt i nya Fenix.
– Vi jobbar också vidare med att integrera CABAS. Både bankgiro och etikettskrivare är redan inbyggda. Det är svårt att
sia om framtiden, men vi ser en utveckling
mot små portabla enheter, till exempel
mobil. De försök som vi har gjort visar
stora möjligheter inom det området.
Från Söderberg & Partners fanns Stefan
Ehn på plats för att presentera företagsförsäkringen och Green Parts Garantin, som
tagits fram i samarbete med branschorganisationerna MRF, Motorbranschens Riksförbund och SBR, Sveriges Bilåtervinnares
Riksförbund.
Företagsförsäkringen är speciellt framta-

gen för att passa demonteringsbranschen.
Den täcker bland annat byggnader, egendom, varulager, avbrott, transporter, rättsskydd, förmögenhetsbrott, kris och överfall.
Green Parts Garantin gäller alla mekaniska delar som är högst 15 år gamla och
har gått högst 20 000 mil. Det speciella med
garantin är att en extern tredjepart reglerar
skadorna.
MRF har uppmanat sina medlemmar att
enbart köpa reservdelar från de demonteringar som erbjuder Green Parts Garantin.
Redan för över ett år sedan togs beslutet
inom Lagagruppen att alla medlemmar ska

Singing the PowerPoint blues. Staffan Berg, från Berg & Ström, var en av de utställare
på minimässan som tog chansen att greppa micken och berätta lite mer om nya Fenix 5.

ansluta sig till garantin. Så har dock inte
skett.
– Målsättningen med garantin är att

köparna ska känna sig trygga med att köpa
begagnade bildelar, förklarade Stefan Ehn,

vilket i sin tur innebär en ökad försäljning
mot verkstäder och konsumenter. Alla vet
att begagnade delar gynnar miljön. Den
här garantin är en bidragande orsak till att
SBR har kommit in i motorbranschens finrum och nu sitter med vid konferensbordet

tillsammans med de andra branschförbunden i motorbranschen.
Human Factor, med hemsidan Batteripengar, vet hur man blir populär. Företaget
lottade ut en limousinfärd under mini
mässan.

NORDISK BILÅTERVINNING 1 · 2014
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»

Årsmötet – direktrapport
tycker att det är en rolig gren, förkla» rade– ViAndreas
Dahlén.
Human Factor var den enda utställaren
som inte var där för att sälja något till SBR:s
medlemmar.
– Vi vill köpa demonterarnas gamla
uttjänta bilbatterier, säger Andreas Dahlén.
Och vi betalar mer än vad de får i dag.
Human Factor köper och återvinner
gamla blybatterier, men företaget säljer
också nya batterier.
– Vi kan ta med nya batterier och ställa
upp i ställ när vi hämtar de gamla.
Det var första gången Human Factor var
med på SBR:s årsmöte och minimässa.
– Jättekul att vara här, tyckte Andreas
Dahlén. Vi har knutit många nya kontakter
och återknutit gamla kontakter.
Kjell Axelsson och Stefan Gartz visade
Mätorits datasystemet Bildem. Användargruppen startade redan på torsdagen med
ett eget årsmöte och middag. De svenska
och finska demonterarna som ingår i gruppen håller på att köpa upp Mätorit och hela
övertagandet beräknas bli klart någon gång
under nästa år.
Bildem uppdateras kontinuerligt.
– Vi försöker tillmötesgå kunderna så
gott det går, säger Kjell Axelsson.
Mätorits datasystem är något annorlunda
uppbyggt än Fenix.
– Bland annat har vi en kassa inyggd i
systemet. En modulenhet som körs mot
kassalagen.
Många av demonterarna frågade om
egna websidor kopplade till datasystemet.
– Det finns flera som redan har egna sidor
och vi har också nyligen anställt en webprogrammerare, berättar Kjell Axelsson.
Senaste nyheten från Mätorit är en ny
back up-funktion. Om oturen är framme
och servern rasar, så kopplas systemet om
och fungerar ändå.
Patrik Olander från Olanders AB hade
tagit med sig norska kollegan Jon Fougner
till minimässan.
– Han är vår förlängda arm i Norge,
berättade Patrik. Jon har varit daglig ledare
på en av Norges största demonteringar, där
de tar emot 7 000 bilar per år, så han kan
branschen.
Olanders är mest kända för sina SEDAstationer, som snabbt och miljövänligt
tömmer bilarna på deras vätskor. Stationerna är mycket populära i Norge.
– Jon jobbar egentligen på Veco, som

10
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I did it my way. Fredrik Vikström
från Hitta.se och Stefan Ehn från
Söderberg & Partners tog inte tillfället
i akt att sjunga en trudelutt. Däremot
passade de på att berätta om sina
nyheter för demonterarna.

Flera har redan egna
hemsidor och vi har
också nyligen anställt
en webprogrammerare.
sköter våra installationer i Norge, men han
har mer och mer hoppat in som säljare.
Han vet vad han pratar om och det kan
ibland bli tuffa diskussioner hos demonterarna, men det är bara något som de uppskattar.
Det var också SEDA-stationerna som
demonterarna frågade mest om på minimässan. Men även den nya amerikanska
katalysatorsaxen väckte intresse. Precis
som pluggarna, som används för att plugga
igen motorerna när de ska skickas, så att de
inte ska läcka olja.
Galwins Mikael With fanns på plats med en
monter, där han visade några av de nytillverkade reservdelarna i det specialanpassade sortimentet för bildemonterarna.
Han demonstrerade bland annat torkarblad, torkarmotorer, motstånd och värmefläktar.
– Man kan väl säga att vi breddar oss

inom vårt befintliga sortiment, berättar
han. Vi försöker också ligga i framkant när
det till exempel gäller belysning.
Galwin har 63 delägare som alla är, eller
har varit, bildemonterare. Ungefär 70 procent av omsättningen är försäljning till
demonteringsbranschen.
– Vi brukar handla av Galwin, det är ett
bra komplement när vi inte har en begagnad del som kunden söker, säger Mats
Jonsson på Mercaskroten.
Minimässan sparkade igång efter en kort
information av förbundsdirektör Michael
Abraham och förbundsordförande Alf
Persson. Utställarna och medlemmarna
bjöds på mat och dryck och stämningen
var på topp när alla minglade runt.
Michael Abraham fungerade som konferencier i de fall utställarna ville hålla ett
föredrag.
– Jag vill tacka alla utställare för att de på
ett engagerat och underhållande sätt har
gjort denna mässa till en bra mötesplats, sa
han och räknade upp Mätorit Data AB,
Söderberg & Partner AB, Olanders Maskin
& Verktyg AB, Galwin Bildelar AB, Berg &
Ström AB, Training Partner AB samt
Human Factor.

Nordisk

Begagnade och nya
Begagnade
och
bildelar!
nya bildelar!

Branschens
egen
tidskrift
Helproffs på
begagnade
bildelar!

Telefon 0499 - 49 000

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

GÖSSLUNDA LED 2, 531 98 LIDKÖPING I TEL 0510-170 66 I FAX 0510-170 34
WWW.BILDELSLAGRET-LIDKOPING.SE / INFO@BILDELSLAGRET-LIDKOPING.SE

www.olanders.nu

Försäljning och service
Tel.: +46 (0)35 10 95 15
Mobil: +46 (0)733 14 19 43

& Filmer
För mer inFo, bilder
se vår hemsida

Pluggsortiment i 17 storlekar
(8-88 mm) som leverers med
smidig backhylla för praktisk
förvaring.
200-pack/stl utom de två
största storlekarna som
levereras i 100-pack.

Bildemontering
i hjärtat av Värmland
0563-52020

God kvalitet
is!
till bra pr

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

HÄGGS.se

0652-565000

Låga priser, bra kvalité & snabba leveranser

FÖRBUND

ER

Komplett utrustning för återvinning av köldmedium

RI

L
E RIG E S BI

MultiCool of Sweden

KS

SV

ÅT

VINNARE

S

Kampanjpris paket - 10.900 SEK!*
* Art.nr.- 900-069
exkl. moms & frakt

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

Servicesnabbkoppling

Serviceslang
2,5 meter

Tömningsaggregat

Serviceslang
2,5 meter

Typgodkänd
returflaska 12,5 liter

Digital
våg

www.multicool.se
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Årsmötet – direktrapport

Sjungande servitö
Glitter, glamour
och limousinfärd
med skumpa när
NBÅ festade loss
Roy Vidén, ny medlem i SBR.

Debut för tre nya
medlemsföretag
i förbundet

S

BR har fått tre nya medlemsföretag.
Det är Bildemonteringen i Mariestad
AB och Norrköpings Bilskrot AB,
som båda har certifierat sig och ansökt om
medlemskap. Den tredje nya medlemmen
är Vetlanda Bildemontering, som håller på
att certifiera sig.
– Jag köpte demonteringen för bara ett
par månader sedan, säger Roy Vidén, som
berättar att han har tidigare erfarenhet från
branschen.
För 20 år sedan jobbade han på Ådalens.
– Jag känner igen en del demonterare
från den tiden. Men det är en sak att jobba
som anställd och en helt annan att driva en
demontering själv.

Roy Vidén tycker att det är viktigt att vara

certifierad och medlem i SBR.
– Det är en tuff bransch med alla miljökrav. Det är självklart att gå med i förbundet. På det sättet kan jag ju också vara med
och motarbeta svartskrotarna som släpper
ut oljan rakt ner i marken.
På Vetlanda Bildemontering renoverar
man mest motorer och växellådor.
– Jag är ju mekaniker i grund och botten.
När jag började jobba på Ådalens var jag i
20-årsåldern. Sedan dess har jag längtat
tillbaka. Nu känns det som att cirkeln är
sluten.

12
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Familjen Werner på Sollentuna Bil

demontering anlände till fredags
kvällens middag på Golden Hits med
stil. Detsamma gällde Thomas
Mohlén, som bjöd med familjen
Hägg från Häggs Bildemontering
på en lyxig åktur.
Bilåtervinnare vet sannerligen
hur man gör entré.
Det var Human Factor som under

minimässan lottade ut limousin
färden, där Peter Werner och Patrik
Olander från Olanders Maskiner och
Verktyg AB drog högsta vinsten.
Men Patrik var storstilad nog att ge
bort sin vinst till Thomas Mohlén.
Även de medlemmar som inte
fick åka vit limousin och dricka
champagne på vägen till middagen,
var nöjda med kvällen. De bjöds på
en trerättersmiddag och ”En jävla
Massa Hits”. Ja, showen heter faktiskt
så. Golden Hits ingår i det uppskat
tade Wallmanskonceptet, där
personalen både serverar och sjunger.
SBR:s medlemmar var placerade

nära de båda scenerna och skrålade
sig glatt hesa i gamla 80- och 90-tals
hits.
Efter middagen och showen röjdes
borden undan och lokalen förvandlades till ett enda stort dansgolv, där
man kunde se några av bilåtervinnarna demonstrera sina bästa dansmoves. Vi säger bara: Travolta, släng dig
i väggen!
Text & foto: Agneta Trägårdh

örer och gyllene örhängen
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UTVECKLA VERKSAMHETEN Nya utbildningsportalen

Ja till utbildningsportal
Ugiat es utem secus. Xerferum ute molut eum ut quiae prate doloreicim sandundant unt erovid quo velis et ommosam enihilia in

Specialundervisning hela dygnet via dataskärmen
Efter att ha dragit frågan i långbänk
i två år, har nu SBR:s medlemmar
röstat ja till Training Partners affärsoch kompetensportal.
– Ju flera som går med, desto billigare blir det för varje företag, säger
SBR:s förbundsdirektör Michael
Abraham.

T

raining Partner, som arbetar med
kompetens- och affärsutveckling,
hade både egen monter och flera
representanter på plats under minimässan.

Den nya portalen med e-learning har varit en
följetong de senaste åren.

– Det är nu över två år sedan vi presenterade det här förslaget för första gången,
förklarade Gunnar Månsson, projektledare
på Training Partner, när han var med på
årsmötet och svarade på demonterarnas
frågor.

Trots otaliga mail och försök att få samtliga

medlemmar att svara på om de vill ha en
portal eller inte, var det fram till årsmötet
bara 52 som hittills svarat ja och fyra som
svarat nej. Resten har inte svarat.
En egen portal ger SBR:s medlemsföretag
tillgång till en plattform med bland annat
e-learning, alltså skräddarsydd utbildning
14
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i de egna datorerna dygnet runt. Tanken är
att en särskild styrgrupp bland medlemmarna själva ska ta fram lämpliga utbildningar.
– Man kan till exempel tänka sig demontering av en sällsynt bilmodell, säger Gunnar
Månsson. Eller kurser för nyanställda där
de lär sig dränera bilen på rätt sätt. Varje
enskilt företag kommer också att kunna
köpa egna specialutbildningar.
Fördelarna har diskuterats vid flera olika tillfällen:

• Ett snabbt och modernt sätt att sprida
kunskap till alla.
• Reducerar kostnader – gemensam
utveckling, resor etc.
• Tillgänglig 24 timmar per dygn.
• Lätt att följa upp att alla anställda tagit
del av information.
• Status på alla anställdas utbildning och
behov av förnyelse.
• Informationen kan styras till bara en
grupp.
• Lätt att administrera konferenser och
lärarledda utbildningar.
• Litet eller inget behov av investering hos
medlemsföretagen.
Varje anställd får en egen inloggningskod
till portalen och e-learningen. Det enda
som behövs är en dator.

De utbildningar som man köper kommer att
ligga kvar i ett historiskt arkiv. Det betyder
att det kommer att finnas 30-40 utbildningar
tillgängliga efter några år. Utbildningar som då
inte kostar något extra.
Varje företag betalar en grundkostnad utifrån
antalet anställda.

• Företag med 5 anställda 3 950 kr/år
• Företag med 10 anställda 6 950 kr/år
• Företag med 15 anställda 9 950 kr/år
Priset har beräknats på de medlemmar

som hittills har sagt ja till portalen. Om
merparten av medlemsföretagen går med
kommer kostnaden att bli lägre.
– Portalen och e-learning är intressant
även för andra inom motorbranschen,
berättar Gunnar Månsson. Man kan tänka
sig en branschportal, där en del utbildningar är gemensamma och andra är unika för
just SBR. Ju flera som delar på utvecklingskostnaderna, desto bättre.
Medlemmarna på årsmötet röstade ja till
portalen. De tog också beslutet att styrelsen
ska kontakta samtliga medlemmar som
inte svarat.
– Förhoppningen är att så många som
möjligt ska gå med, säger Michael Abraham.
Text & foto: Agneta Trägårdh

Verkstadsutrustningar

Komplett leverantör av verkstadsutrustning för fordonsverkstäder.

www.spikenservice.se

Service, reparationer och försäljning av verkstadsutrustning
Tel 0500-444 555 • Fax 0500-470 270 • www.spikenservice.se • info@spikenservice.se

anmäl!
dig nteun-o.se

En bra mekaniker
förstår helheten!

sales@hells g
eller rin
0300-74 220

Utbilda dig inom automatlådor och fordonsel

aUtomatlådor

fordonsEl

Kursdeltagaren lär sig om oljeservice (spolmaskin), felsökning
och montering av automatlådor.

finns det något som inte drivs, styrs,
regleras eller över-vakas elektriskt?
omvandla svåra jobb med dyra
komponentbyten till lönsam och
förtroendeingivande felsökning.

www.hellstenab.se/utbildningar

Utbildningar 2014
2 april
8 april
9 april

Växjö – Automatlådor
Kungsbacka – Automatlådor
Kungsbacka – Fordonsel, del 1

Varbergsv. 416, 439 73 Fjärås
www.hellstenab.se
Ann
190x130_NB_140311.indd
1
hellsten
fix.indd 1

10 april Kungsbacka – Fordonsel, del 2
10 april Malmö – Automatlådor
6 maj Umeå – Automatlådor

0300 - 74 220

Följ våra kursdatum genom
att scanna qr-koden.

13 maj Stockholm (norra) – Automatlådor
15 maj Linköping – Automatlådor
3 juni Kungsbacka – Automatlådor

Över 4000 nöjda verkstadskunder
i Norden sedan 1983!
2014-03-13 10:51
15.56
2014-04-07
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UTVECKLA VERKSAMHETEN SBR:s gemensamma utbildning

När begagnat är bästa valet
Succé för utbildningen om nya lacktidslistan som lär ut
värdet av återvunna bildelar – frågor och svar

Totalt har 781 deltagare gått MRF:s
och SBR:s gemensamma utbildning
i lacktidlistan och kvalitetslistan.
– Det är historiskt, förklarade Bengt
Öberg och Anders Kling på SBR:s
årsmöte, där de också svarade på
demonterarnas frågor.

U

nder förra hösten höll Bengt
Öberg och Anders Kling i utbildningen av den nya lacktidlistan,
där arbetstiden räknas utifrån ett helt nytt
system.
– Vi hade 1 900 elever, berättar Bengt
Öberg. När det visade sig att det fanns ett
stort behov av en uppföljning, såg vi ett
ypperligt tillfälle att lägga med kvalitets
listan och göra en gemensam
utbildning.
Något som både

MRF, Motorbranschens Riksförbund,
och SBR, Sveriges
Bilåtervinnares Riksförbund, var positiva till. Det
tidigare branschprojektet, där bildemonterarna blev leverantörer av plastdetaljer från
demonteringsbilen till de verkstäder som
tillhör Bilplastteknik, banade vägen för den
gemensamma utbildningen. Verkstäderna
har upptäckt att samarbetet fungerar bra
och att de tjänar på att använda begagnade
delar i sina skadereparationer.
Utbildningen, som hölls på 19 olika platser

vid 29 olika tillfällen, har vänt sig till försäkringsbolagen, skadeverkstäderna, bil
företagen, lackverkstäderna och bilåter
vinnarna.
– Det här var en unik möjlighet att få en
utbildning som visade hela branschen att
begagnade delar gynnar alla, förklarar
Anders Kling. Den nya kvalitetslistan är
enkel att förstå och har fått ett väldigt positivt mottagande.
16
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Detsamma gäller för Green Parts Garantin.
– När vi är ute på träffar i lokala distrikt
puffar vi alltid för garantin, säger Anders
Kling. Eftersom vi från MRF har varit med
och utarbetat regelverket för hur garantier
på begagnade reservdelar ska hanteras, så
vill jag vara väldigt tydlig med att vi kommer att förorda de bildemonteirngar som
är knutna till Green Parts Garantin. Den
garantin passar oss som hand i handsken.
MRF:s VD Per Johansson har också uttalat sig i både Nordisk Bilåtervinning nummer 5 2013 och i senaste numret av förbundets egen tidning Motorbranschen och sagt
att verkstadsbranschen inte accepterar
olika garantier. För MRF är det Green Parts
Garantin som gäller.
Michael Abraham menar att garantin fyller
två syften.
– Den har ett bra signalvärde till myndigheterna, eftersom den visar att vi arbetar för att nå 95 procent och att vi följer det
som finns anvisat i producentansvaret, som
säger att återanvändning är en viktig del i
att återvinna bilen på bästa sätt. Dessutom
ger den samma trygghet som vid köp av en
ny reservdel, vilket gör att verkstaden/kunden törs köpa de begagnade delar som
finns. Det är en klockren lösning för alla.
Under utbildningen har det kommit in ett

antal frågor och funderingar, som Bengt
Öberg, Anders Kling och SBR:s förbundsdirektör Michael Abraham svarade
på under årsmötet:
Hur ska man lyckas hålla
klassningen i framtiden?
Michael: En årlig utbild-

ning av klassningslistan
kommer att erbjudas.

kuteras vidare för
att den ska bli
rätt.
Kan demonteraren rikta
detaljen själv
innan leverans till
skadeverkstaden?
Bengt: Bildemonteraren ska inte rikta själv,

eftersom det ställs höga krav från biltillverkarna att rätt material används för respektive bilmärke. Biltillverkaren lämnar
många års garanti, både gällande lack och
rostskydd, och man måste därför veta vilka
föreskrifter respektive biltillverkare har att
följa för att garantierna ska gälla.

Det är fortfarande vanligt att skadeverkstäderna söker en del hos många
demonterare, hur ser ni på det?
Anders: Sökning bör ske hos den bil

demonterare som ligger närmast, det gynnar både miljön och ger en enklare logistik
när det gäller transporter. Dessutom kan
den lokala marknaden utvecklas om man
använder sig av de lokala aktörerna. Man
bör i första hand använda sig av bildemonterare som i framtiden har gått den årliga
utbildningen i klassningslistan och som
har Green Parts Garantin.
Skadeverkstäderna vill ha samma
garanti på sina delar som på de mekaniska delarna.
Michael: Detta är självklart. Alla
delar som uppfyller A och A+ i
klassningslistan och
ligger inom gränsen 15
år och 20 000 mil är i dag
möjliga att leverera med
Green Parts Garanti.

Hur ser prisbilden ut på A*,
ska det göras avdrag i varje enskilt fall
eller ska det finnas ett system?

Från flera demonterare har det
framkommit att man fått tidigare
information om att stenskott och repor i
lacken ska påverka klassningen.

Michael: Den frågan är helt ny och får dis-

Anders: Detta stämmer inte. I lackförordet

Patrik Wall, Per-Erik Steen och Gunnar Månsson från Training Partner berättade om affärs- och kompetensportalen.

finns tydligt beskrivet att repor
och stenskott ingår i tiden för
lackering.
Går det att återanvända
detaljer med galvsläpp?
Bengt: Galvsläpp är den

moderna rosten, alltså blir
det en M-del.
Transportkostnaden diskuterades
på många träffar.
Michael: Transportkostnaden ligger på

samma nivå för begagnade reservdelar
som för nya delar. Men om man använder
bildemonterare som ligger lokalt blir transporten kortare och billigare.
Hur gör man med transportskador som
uppstår vid Postens hantering?

Michael: Det hanteras på

samma sätt som med nya
reservdelar.

Delarna kommer till
skadeverkstäderna från olika
demonteringar utan att vara märkta.
Anders: Det måste vara rutin att alltid

skicka delarna med skadenummer eller
referens som gör att verkstaden kan placera
dem rätt.
Hur testar demonteringen
databoxar?
Michael: Bildemonteringarna har utrust-

ning som klarar de vanligaste avkodningarna. De som inte går att avkoda, kan heller
inte säljas. Det här är en fråga som kommer
upp i hela Europa.

Varför säljs inte Airbagar?

Michael: Biltillverkarnas reparationsanvisningar ska följas.
Var går gränsen mellan en A*
och en M-del?
Bengt: Exakt var gränsdragningen kom-

mer att gå kan inte besvaras i dagsläget. Det
är något som får utvärderas över tiden för
att vi ska kunna skapa en praxis. Det är
något som med fördel kan läggas in som
utbildningsmaterial i utbildningsportalen.
För A* krävs en mindre åtgärd innan montering. En M-del kan ha ett större behov av
åtgärder innan den kan
monteras.
Text & reportagefoto: Agneta Trägårdh
Övrigt foto: Shutterstock
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Realize-projektet/ Vägen till 95 procents återvinning

REALIZEPROJEKTET
”Tidskrävande med utökad demontering”
De demonterare som medverkar i Realize-projektet med en utökad demontering
av skrotbilarna berättade om resultaten för sina kollegor på SBR:s årsmöte.
– Det är positivt, vi har lärt oss mycket så här långt, förklarade Dag Eklund
på Eklunds Bildelslager i Skövde.

F

orskarna och demonterarna i försöket har tillsammans tagit fram en
ny plocklista, där demonterarna tar
bort över 100 extra delar utöver det som
vanligtvis plockas bort. Det är till exempel
större plastdetaljer, kopparkablar och elektronikboxar. Allt material sorteras för sig
och skickas sedan till Stena Recycling.
Totalt ska 300 bilar demonteras i försöket.
De ska sedan jämföras med en referensgrupp av bilar, där man bara har plockat
bort det som måste tas bort enligt lagen.

Därefter ska fragmenteringsresultaten från
de båda grupperna jämföras.
I Sverige går skrotbilen först till demonteringen innan den går vidare till fragmentering.
– Det är unikt, så gör man inte i övriga
världen, säger Dag Eklund. I Norge har
man till exempel problem med att bilarna
går direkt till fraggen.
Även om bilen demonteras innan den går
till fragmentering här i landet, finns det
ändå mycket kvar på den. Förhoppningen
med projektet är att man ska hitta lönsamhet i en utökad demontering.
– Vi har skjutit lite över mål och tagit bort
98 procent, berättar Dag Eklund. Hittills
har vi kört iväg 225 bilar med renplockade
karosser. Enligt förstudien skulle vi ha tolv
fraktioner, men vi har fått fram ytterligare
18
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Jag tror att man
måste jobba i två steg.
Först manuell
demontering.
Sedan maskinell.
fyra extra på varje bil. Killarna tyckte det
var roligt och har blivit duktiga. Vi lär oss
hela tiden.
En utökad demontering är en möjlig väg

till 95 procents återvinning 2015 och är
därför högintressant för alla inblandade.
– Det är utrymmeskrävande med en
utökad demontering, säger Dag Eklund.
Många demonteringar är inte byggda för
det. Jag tror personligen att man måste
jobba i två steg. Först manuell demontering
i vanlig ordning och därefter ytterligare
ett steg med maskinell demontering. När
man fått större kunskap om materialen jobbar man mer rationellt. Det krävs utbildning. Personalen måste lära sig hur man
ska jobba.

Dag Eklund visade också en egen film på
hur en bil demonteras.
– Det tar fyra minuter att demontera
motorpaketet.
Christer Persson på Walters menar att
det tar både tid och plats att jobba med
u
 tökad demontering.
– Vi har kommit fram till att det går bättre
när man jobbar i par.
På Walters har man demonterat olika
märken, till exempel Volvo och VAG från
1999 till 2005.
Även Jonny Thomasson på Thomasson.nu
har samma erfarenhet.
– Vi har demonterat enskilda modeller.
Kraven blir större om man demonterar
flera olika modeller. Det är väldigt tidskrävande.
De avplockade karosserna och de olika
materialfraktionerna skickas till Stena
Recyclings filial i Halmstad för fragmentering. Där kommer man att titta noga på alla
de olika fraktionerna. En del är nya även för
Stena.
Anders Sverkman från Stena Recycling

berättar att man har övertagit grannfastigheten och byggt ut fragmenteringen i
Halmstad.
– Vi har fått ytterligare 400 000 kvadratmeter utomhus och 75 000 inomhus. Stena

Atracco
får ny chef
Anders Löfgren, tidigare VD för
Lagagruppen, lämnar Recopart
och blir ny platschef för Atracco
i Huddinge.
– Det är en otrolig utmaning
att få ta över en demontering
som varit eftersatt och bygga
om den till att bli en av de bästa,
säger han.

Foto: Shutterstock

A

gör nu sin största satsning någonsin för
att utveckla framtidens återvinnings
processer. Det är viktigt att vi kommer
överens om hur materialet ska se ut när
det kommer till oss, det gynnar båda parter.
– Vi har investerat i helt ny teknik samtidigt som vi har valt att samarbeta med
medlemmarna i BilRetur. Därför kommer karosserna först till er.
– Frågan är hur vi ska skapa värde i processen, så att vi får mer materialutvinning
även hos oss på Stena. Det blir mer och
mer elektronik bilarna, hur ska vi få ett
värde i det? Förutsättningen för att vi ska

nå 95 procents återvinning är att vi samarbetar.
SBR:s förbundsdirektör Michael Abraham betonade att syftet med Realize-projektet är att nå miljömålen, men också att
få ut mer pengar ur skrotbilen.
– Den stora fördelen med det här projektet är att Chalmers kan titta från ett
helikopterperspektiv.
Michael Abraham tackade också de
demonteringar som medverkar i projektet.
– Från förbundets sida är vi otroligt
tacksamma för det fantastiska jobb som
de lägger ner.

Bra att veta om projektet
Realize-projektet finansieras med
åtta miljoner kronor av Mistra, Stiftelsen
för miljöstrategisk forskning. Det leds av
Chalmers. Övriga forskarparter är IVL
Svenska Miljöinstitutet, Chalmers Industriteknik 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.

nders Löfgren är entusiastisk
inför sitt nya uppdrag.
– Jag har alltid haft en vision
om att få bygga en bildemontering från
början. Det här känns därför helt fantastiskt. Med min erfarenhet har jag möjlighet att göra något riktigt bra.
Han har börjat sin nya tjänst med att
städa. Bokstavligt talat. Gården ska rensas från skräp.
– Det är väldigt fysiskt, väldigt hands
on. Jag kan ju inte demontera bilarna,
det klarar jag inte, men jag har väldigt
duktiga medarbetare till min hjälp. Tillsammans ska vi lyfta Atracco i Huddinge.
Anders lämnade tjänsten som VD för

Lagagruppen för att bli VD för Recopart.
– Jag upplevde att avståndet till verksamheten blev för stort. Recopart är ett
IT-företag och jag är ingen IT-människa.
Jag är entreprenör och kan för lite om
IT-branschen. Och jag är tillräckligt
gammal och erfaren för att inse det, därför hoppar jag av.
Veckan före SBR:s årsmöte blev det
klart med den nya tjänsten som platschef
för Atracco i Huddinge.
– Atraccos ägare Thomas Paulsson är
en långsiktig och seriös ägare som jag
verkligen tror på. Läget i Huddinge är
centralt och bra. Nu ska vi fokusera på
effektivitet.
Det riktigt lyser om Anders Löfgren när
han berättar om sina planer. Han ser
mest av allt ut som ett barn på julafton.
– Tänk att jag ska få avsluta min karriär inom demonteringsbranschen på
riktigt. Det ska verkligen bli så kul.
NORDISK BILÅTERVINNING 5· 2013
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I kretsloppet

Scandics resa mot hållbarhet
Mindre tallrikar och nyckelkort i trä
istället för plast. Med nio miljoner
gäster per år gäller det att arbeta
medvetet och aktivt ner i minsta
detalj för att minska miljöpåverkan.
Det fick SBR:s medlemmar veta
när Scandics hållbarhetschef
Inger Mattsson berättade om
hotellkedjans långa miljöresa.

I

dag har Scandic 160 hotell i Norden,
där gäster äter, duschar, konfererar
och sover. Kedjan var något mindre
när miljöresan påbörjades 1993.
– Det var mitt i den stora finanskrisen
och siffrorna var röda, berättar Inger
Mattsson. Man försökte spara in på pennor
och papper. Samtidigt började folk bli
miljömedvetna och Scandic hade en klok
ledning, som bestämde sig för att utbilda
sin personal i hållbarhet.
Ledningen gick ut till de anställda och
frågade ”vad kan vi göra för att spara energi på vårt hotell?”.
– Man fick in 1 600 förslag på olika aktiviteter som alla sattes i verket på fem
månader. Det gjorde att alla anställda kände sig delaktiga och blev motiverade.
Nyckelkorten har sin egen historia. En av
cheferna på Scandic råkade träffa ägaren
till finsnickerifabriken Hede Trä, som
berättade att Telia lagt en jätteorder på
telefonkort till telefonautomater. På snickerifabriken jobbade man enbart med att ta
fram telefonkorten. Ända fram till dess att
någon på Telia drog i bromsen och sa
”vänta lite nu, telefonautomater. Tror ni
verkligen på det nu när alla skaffar mobil-
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ningen, har uppfunnits av en anställd städare.
– Man kan motivera sina anställda med
pengar eller med uppskattning, säger Inger
Mattsson. Och det räcker långt med uppskattning.

telefon?”. Ordern drogs tillbaka och fabriken gick i konkurs. Chefen på Scandic fick
en snilleblixt och kom på att Hede Trä
istället skulle kunna tillverka nyckelkort
till hotellen. Kort i trä istället för i plast.
Fabriken och tio arbetstillfällen räddades
och i dag är alla nyckelkort i trä.
Sedan 1996 mäter Scandic sin påverkan på
miljön dygnet runt.
– När vi började mäta förbrukade vi
57,53 kilowattimmar per gästnatt. I dag är
vi nere i 37,86 kilowattimmar per gäst och
natt.
De osorterade soporna har minskat med
47 procent och vattenförbrukningen med
25 procent. Koldioxidutsläppen har minskat med 65 procent.
– Vi sparar 7,8 miljoner på att sortera
våra sopor, berättar Inger Mattsson. Utmaningen är att spara energi och samtidigt ha
nöjda gäster.
Alla nyanställda inom Scandic måste gå
en utbildning i miljöfrågor. Städvagnen,
som underlättar sortering direkt vid städ-

På frukostbordet står en liten skylt med
texten: ”Ät så mycket du vill och lämna så
lite du kan”.
– Det slängdes så mycket mat, men hur
ska man säga till sina gäster att inte lämna
så mycket mat?
Scandic köpte in en våg till varje hotell
och började väga all mat som slängdes. Det
slängdes 120 gram per gäst.
– I dag är vi nere på 60 gram och siktar
på 50.
För att komma dit använder man mindre uppläggningsfat än tidigare.
– Vi fyller på oftare istället. Även storleken på yoghurtskålarna har minskat och
skeden till äggröran är mindre. Det är
inget som stör gästerna, men de tar mindre
mat än tidigare och lämnar därför mindre.
På Scandic är man noga med att följa
Svanenmärkningen.
– Men så fort förbrukningen gått ner 30
procent är Svanen där och höjer kriterierna, berättar Inger Mattsson. Det ingår 150
olika kriterier i Svanenmärkningen. Vi
tycker att det är ett bra sätt att hålla koll på
hur vi ska spara energi.
Nyligen har Scandic köpt den norska
hotellkedjan Rica.
– Vi håller på att integrera Scandic och
Rica och har en hel del nya projekt på gång.
Bland annat tittar vi på om vi ska kunna ha
laddstolpar för elbilar på alla våra hotell.

Text & foto: Agneta Trägårdh

I kretsloppet

Gröna Bildelar® är ett helt fri
stående servicebolag.
– Just nu förbereder vi vår inflyttning i nya lokaler, berättar Tomas
Thomasson, VD för Sveriges enda
företag som förmedlar begagnade bildelar på kommission och
därmed marknadsför hela branschen.

Foto: Shutterstock

Hjälper kunden hitta gröna delar

G

röna Bildelar, som startade som
en bifirma till Thomassons.nu,
blev i december 2012 ett eget
bolag. De nya lokalerna ligger i Berga
industriområde i Helsingborg.
– Här ligger alla bilfirmor, så vi har
hamnat helt rätt mitt i bilcentrum, vilket
gör att vi får en extremt bra exponering
mot bilverkstäderna, säger Tomas Thomasson, som ägnar sig åt Gröna Bildelar
på heltid och överlåter driften av Thomassons.nu till brodern Jonny.
– Det känns bra att inte blanda ihop
verksamheterna. Vi träffas så klart ibland
och utbyter erfarenheter bröder emellan.
Thomassons är en bildemontering som
levererar begagnade bildelar med hög kvalitet åt marknaden. Gröna Bildelar är varumärket för begagnade bildelar som enar
branschen genom kollektiv marknadsföring och försäljning från alla bildemonterare som vill öka sin lageromsättning.
Enligt Tomas Thomasson är det tidskrä-

vande att hitta rätt reservdelar och därför
behövs ett särskilt bolag som hjälper kunderna att leta efter de delar som de behöver.

– Jag skulle vilja säga att det är näst intill
omöjligt för en privatperson att hitta rätt
del till en modern bil på de olika reservdelsbaserna. Det är svårt även för verkstadskunderna. Framförallt tar det väldigt
mycket tid. Tid som verkstäderna inte kan
ta betalt för av sina kunder.
Istället för att leta själva kan kunderna ta

hjälp av Gröna Bildelar att hitta sina delar.
Det blir ingen merkostnad för kunderna.
– Vi lever på våra rabatter hos demonteringarna, säger Tomas Thomasson.
Namnet Gröna Bildelar säger vad det
handlar om. Varje gång någon köper en
begagnad reservdel istället för en nytillverkad är det en vinst för miljön. Men
namnet ska också stå för kvalitet.
– Vi letar bara bland A-klassade delar
hos demonteringarna, säger Tomas Thomasson. Och alla delar som säljs genom
oss har Direct Green Parts-garantin. Alltså en garanti som gäller mekaniska delar

som är högst 15 år gamla och har gått
högst 20 000 mil. Vi har kompetensen och
lägger ner oerhört mycket tid på att hitta
rätt del, ”rätt del utan fel”.
– Genom sitt samarbete med oss har
försäkringsbolaget Solid lyckats öka sin
användning av begagnat med 16 procent
under februari månad, vilket är fantastiskt
för hela branschen. Delarna kommer ju
från landets duktiga bildemonterare. Vi
söker i första hand hos den anläggning
som ligger närmast den bilverkstad som
är ansvarig för kalkylen till Solid. Allt för
att gynna miljön och det lokala samarbetet.
Gröna Bildelar ser sig inte som en konkurrent till demonteringarna, tvärtom.
– Självklart ska demonteringarna sälja
de delar de kan sälja själva. Det här blir
bara ytterligare en väg till försäljning för
dem, det finns inget motsatsförhållande i
att sälja själva och att sälja genom oss. All
försäljning är bra försäljning.
Till syvende och sist handlar det om att
få kunderna att förstå att det är bättre att
köpa en begagnad reservdel istället för en
nytillverkad. Både för miljön och plånboken.
– Vi tycker att det är oerhört viktigt att
vi hjälper kunden som vill ha begagnade
delar. För oss är det ett självklart val att
välja begagnat, men om kunderna inte får
hjälp att hitta en begagnad del, så köper de
en nytillverkad istället. Och nästa gång de
behöver en reservdel är i värsta fall begagnade delar inte längre ett alternativ.

Text & foto: Agneta Trägårdh

UTVECKLA VERKSAMHETEN

Offentlig finansiering
som kan möjliggöra
utvecklingsidéer

H

ar du en idé om hur du vill utveckla er verksamhet
genom ny innovativ teknik, men saknar till exempel
kunskap, projektledningskompetens, kontaktnätverk
eller den finansiella kraften för att genomföra den? Det finns då
flera sätt för dig att ta din idé till nästa steg, till exempel genom att
söka finansiering för ett utvecklingsprojekt via någon av de offentliga finansiärer som finns inom Sverige och EU. Beloppen som
kan sökas är allt från några tusen kronor till miljonbelopp beroende på projektets omfattning, och många av utlysningarna riktar
sig just nu till små och medelstora företag. Den offentliga finansieringen till företag är oftast avsedd att stimulera företagen så att
de genom samarbete med extern kompetens i form av universitet,
institut eller mer klassiska konsultfirmor, ska kunna bygga upp
egen kunskap, ta till sig ny teknik och skapa tillväxt i sin verksamhet genom innovation.

När begagnat
inte räcker hela vägen.
Vi har delen du söker!
Galwin Bildelar är ett rikstäckande grossistföretag som
förser bildemonterare med nya bildelar.
Kontakta oss på 036-31 17 70. www.galwin.se

I större, offentligt finansierade forsknings- och innovationspro-

jekt arbetar universitets- och institutsforskare tillsammans med
flera parter i värdekedjan för att angripa och lösa utmaningar för
hela branscher. Projektet REALIZE som bl.a. jobbar mot att, med
lönsamhet, nå 95% återvinningsgrad för ELV-hanteringen, är ett
exempel på ett projekt som finansieras med offentliga medel
(MISTRA) och involverar flera parter från både industri och akademi. Ofta finns det två grundläggande alternativ för att starta/
delta i ett utvecklingsprojekt med offentlig finansiering:

SPILLOLJETANK

Alternativ 1, Förstudie:

• Typisk tidsomfattning: ca 6 månader
• Typisk budget: 300 000-700 000 kronor i bidrag (oftast krävs
att man satsar egen insats i form av personaltid och material)
• Typiskt syfte: att utvärdera en idé eller teknik och förutsättningarna för att utveckla och sätta den i kommersiell drift.

Alternativ 2, Forskning- och utvecklingsprojekt:

• Typisk tidsomfattning: 2-3 år
• Typisk budget: upp till 5 000 000 kronor i bidrag och minst
lika mycket i form av egeninsats
• Typiskt syfte: att bygga upp kunskap, utveckla teknik och
kommersialisera en idé eller teknik

Övertlappningslock
Övertlappningslock
Övertlappningslock

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

Utslagsvask
Utslagsvask
Utslagsvask

DUNKSTÄLL

Vill du veta mer om hur du kan gå vidare eller är du
bara nyfiken på mer information?

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

För dig som har en utvecklingsidé eller bara vill veta mer om
möjligheterna med offentlig finansiering så är du välkommen att
kontakta Chalmers Industriteknik via kontaktuppgifterna nedan.
Annars finns information om hur man går till väga för att söka
stöd på de olika finansiärernas hemsidor.

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.

Kontakta Klas Cullbrand på Chalmers Industriteknik:
E-mail: klas.cullbrand@cit.chalmers.se
Tel: 0737-188669
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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

Kompletta utbyteslådor i lager
Nissan Navara/Pathfinder 2005-

Volvo T6 XC90 automat 4-vxl

www.stmab.se

0303-727 880

kontakt@stmab.se

Proud to satisfy your customer!

NU ERBJUDER VI

Reservdelar till manuella växellådor
Kompletta lagersatser med packboxar till M32, PK5, PK6, PF6 m.ﬂ.

Ring eller maila in din beställning
www.lbmautoparts.se

031-91 92 54

order@lbmautoparts.se

Ingen order är för liten!

Var med och gör affär
på försäkringsbolagens
reservdelsförfrågningar.
Nu hittar du som demonterare genom Yallotrade både bilar
att köpa och reservdelsförfrågningar från verkstäder att sälja till.

INSURANCE CLAIMS ECO SYSTEM
www.yallotrade.com
NORDISK BILÅTERVINNING 2 · 2014
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I BLICKPUNKTEN Autodemonteringen i Sjöbo

Här samlas
sommarminnen
som bleknat

Sveriges största demontering för husbilar

Det är råkallt i luften. Men en blick ut över
området hos Autodemonteringen i Sjöbo,
Sveriges största demontering för husbilar
och husvagnar, för tankarna till sommar
och camping. De här rullande sommarstugorna har dock gjort sitt på både vägar
och campingplatser, även om många
ser ut att vara i fint skick.

T

ommy Johansson hade jobbat på bildemonteringen i Sjöbo i 15 år när han 1995 fick chansen att
ta över hela verksamheten.
– Jag tvekade inte en sekund, jag hade i princip redan
skött företaget själv, så det blev ingen större skillnad,
berättar han.
Skillnaden blev att han nu kunde göra de investeringar
och förändringar som han hade gått och funderat på som
anställd.
– Det första jag gjorde var att datorisera.

»
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I BLICKPUNKTEN Autodemonteringen i Sjöbo

Reservdelarna i butiken ser helt nya ut, men är begagnade
delar för halva nypriset.

I verkstaden finns fyra arbetsplatser. Både husbilar och
husvagnar tar stor plats.

Husbilar kräver mer utrymme. Och mer kunskap.
det bara om bil
» demontering. handlade
Men det egna intresset för
På den tiden

camping gjorde att en och annan husvagn
och husbil letade sig in bland skrotbilarna.
– Jag tog emot kanske 10-15 vagnar, precis som många andra demonteringar. Fler
fanns det inte plats för.
Sakta gick verksamheten mer och mer
över på husvagnar och husbilar och till slut
bestämde Tommy att det var dags att göra
en storsatsning.
– Vi började leta mark och för två år
sedan kunde vi flytta in i nya lokaler.
Bildemonteringen ligger kvar på gamla
adressen och är i dag skild från demonteringen av husvagnar och husbilar.
– Vi tycker att det är bra att separera de
båda verksamheterna, säger Tommy. Husvagnsmänniskor är ett annat slags folk och
de är oftast inte intresserade av bilar.
Annars lyder demontering av husvagnar

och husbilar under bilskrotningsförordningen och fungerar på precis samma sätt
som demontering av bilar. Delarna demonteras, kvalitetsklassas, fotas och läggs ut på
Lagabasen och Husvagnstorget, som är en
del av Bildelsbasen.
– Skillnaden är att husvagnar och husbilar är större och kräver mer utrymme. Och
26
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Husvagnsmänniskor
är ett annat slags folk
och de är oftast inte
intresserade av bilar.
de kräver också mer kunskap. Du kan få
reda på det mesta om en bil med hjälp av
registreringsnumret. Men husvagnar och
husbilar byggs i omgångar, så att få fram
uppgifter och rätt mått är ungefär som att
leta på ett byggvaruhus. Här handlar det ju
om en bodel.
Husbilarna kommer först till bildemonteringen, där de saneras och där allt som
har med bil att göra separeras från bodelen.
– Husvagnarna kommer direkt hit,
berättar Tommy. Det enda som behöver
saneras är glykol och det gör vi här. Vi har
också en särskild freontömmare för kylskåpen, men den brukar vi inte använda så
ofta, eftersom vi för det mesta säljer dem.
När en husbil eller husvagn krockar eller
går sönder, gäller samma försäkringsvillkor som för bilar.
I dag överväger antalet privatkunder,
men på Autodemonteringen arbetar man
hårt för att få flera verkstadskunder.

– Verkstäderna ökar mer och mer, men
jag måste nog säga att vi här möter samma
slags motstånd som vi tidigare såg på bilsidan. Där tog det sin tid innan verkstäderna
insåg fördelarna med begagnade reservdelar. Det är mycket enklare med husbilar, för
där är det oftast samma verkstäder som
arbetar med bilreparationer. Verkstäderna
som reparerar husvagnar måste övertygas
om att begagnade delar står för hundra
procents kvalitet.
Försäkringsbolagen vill öka användningen av begagnade delar i skadereparationerna och ser gärna att verkstäderna
använder sig av CABAS även vid reparationer av husbilar och husvagnar på samma
sätt som vid bilreparationer.
– När alla har CABAS har vi nått lika
långt som på bilsidan. Jag tror det kan bli
verklighet inom en ettårsperiod.
Som ett komplement till de begagnade
delarna säljs även nya delar.
– Vi har delar från KAMA Fritid. Om vi
inte kan sälja en begagnad del, så kan vi
erbjuda nytt. Men en begagnad del säljs för
ungefär en tredjedel av nypriset och det är
också en stor miljövinst, så självklart satsar
vi på att sälja mest begagnat. Man tycker
onekligen att det är konstigt att inte flera

husvagnsverkstäder har det tänket i dag
när det är 2014.
Autodemonteringen skrotar mellan 150
och 200 husvagnar och husbilar per år.
– Då är det ungefär 30-40 husbilar och
resten husvagnar.
Totalt har Tommy 17 anställda. De flesta
arbetar på bildemonteringssidan.
– Jag har två killar som enbart jobbar
med att demontera husbilar och husvagnar. Det kräver specialkunskap. Alla våra
demonterare är bilmekaniker. I och med
det kan jag flytta runt folk. Killarna på husvagns- och husbilssidan kan jobba på bilsidan när det är dödläge och inte säsong.
De nya lokalerna är på 14 000 kvadratmeter.
– Hälften av lagerutrymmet används till
bildelar.
Utomhus finns det 10 000 kvadratmeter att

ställa upp husvagnarna och husbilarna på.
En del av området är självplock.
Verkstaden har fyra arbetsplatser och i
anslutning till den ligger butiken. Delarna
som säljs där ser helt nya ut.

I butiken säljs det mesta som behövs för en bekväm semester i husbilen
eller husvagnen, till exempel kylskåp och spisar.

– Vi polerar upp dem så att de blir som
nya. Det är bara priset som skiljer, halva
nypriset.
Själv har Tommy Johansson en egen husbil, en Carthago.
– Det är en härlig frihetskänsla att åka
iväg med den och komma till en camping-

plats. Den har precis samma bekvämligheter som en sommarstuga.
I sommar rattas husbilen till Italien.
– Jag har ju svårt att släppa jobbet, men i
år ska jag försöka att ha semester i tre veckor. Det är första gången jag har så lång
semester. Vi får se om det går.
Text & foto: Agneta Trägårdh
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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

Köp begagnade bildelar med kvalitetsgaranti!
- Trygghet för dig som köpare.
Green Parts garanti har tagits fram som en branschgemensam garanti som alla aktörer i
motorbranschen ställt sig bakom för att få en gemensam syn på kvalitet och skadereglering.
Garantin innefattar ett urval av begagnade bildelar, så kallade Green Parts.
Garantin gäller för bildelar som är högst 15 år gamla eller har används i 20 000 mil. Garantitiden
är 12 månader eller 1000 mil, den ingår i priset och ersätter även arbetskostnader för i- och
urmontering.
Green Parts garanti har tagits fram i samarbete med Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund, Motorbranschens Riksförbund och Sveriges Fordonsverkstäders Förening. Målsättningen är att öka användningen av begagnade bildelar vilket leder till billigare bilreparationer och mindre miljöpåverkan.
Läs mer och ladda ned information på www.sbrservice.se.

Begagnade bildelar
till de flesta bilmärken!

2
• Demontering
• Återvinning
• Postorder

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

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

www.eklunds.se

0500 - 41 38 45
VÅMB PL. 3192
541 33 SKÖVDE
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Avgasslangvindor med
slang och avgasmunstycke.
Från 8 200:- + moms.
Även avgasslang i olika
dimensioner och längder.

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

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

Blocknyckelsats 6-32 mm
985:- + moms
Art nr 1200-9912
Obegränsad tids garanti

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

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

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

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!

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

Utbildning om
aUtomatlådor
– uppskattad kurs för alla bilmekaniker!

nya och renoverade växellådor,
motorer och topplock!

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

GöteborG
MalMö

MalMö
SthlM Nord

luleå
uMeå
SuNdSvall
StockholM

2014

28 JaN
30 JaN
8 april

10 april
13 MaJ

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!
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I RUBRIKERNA Katalysatorstöld i Norrköping

Fräckt inbrott på Karstorp
slutade lyckligt tack vare grannen
Vid ett fräckt inbrott hos Karstorps
Bildemontering tömde tjuvarna
lagret på 233 katalysatorer till ett
värde av 634 329 kronor, plus
moms. För att kunna klättra
över planket stal de en stege
hos g
 rannen.
När grannen gav sig ut i skogen
för att leta efter sin stege snubblade han över tjuvgömman.

T

juvarna hade is i magen. Och en hel
del tur när larmcentralen inte
följde sina instruktioner.
Under inbrottet gick larmet två gånger.
Det troliga scenariot är att tjuvarna gömde
sig utanför i väntan på att vaktbolaget skulle dyka upp. Men inga vakter kom och tjuvarna kunde kallt gå tillbaka och i lugn och
ro släpa ut de tunga katalysatorerna genom
ett hål som de grävt under planket.
– Det första larmet gick 00.33, berättar
Karstorps VD Eddie Jonsson, som är ledsen och besviken. Larmcentralen har
skriftliga instruktioner som säger att vid
larm efter klockan 22 på kvällen ska de
ringa direkt till vaktbolaget. Och om de ser
något misstänkt i kamerorna, ska de även
ringa till polisen.

Men på larmcentralen försökte man istäl-

let nå kontaktpersonerna på Karstorp,
något som bara ska göras under dagtid,
mellan 06.00 och 22.00.
– Jag hade ett missat samtal, säger Eddie
Jonsson. Nummer två på kontaktlistan
hade ett missat samtal precis som nummer
tre på listan. De fick tag på nummer fyra,
som förklarade att han bor i Linköping och
att de var tvungna att få tag i mig.

Polisen fokuserar
på tjuvarnas
tillvägagångssätt
Norrköpingspolisen arbetar tillsammans

med underrättelsetjänsten för att utreda
inbrottet på Karstorps Bildemontering.
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Gick rakt på
tjuvarnas gömställe.
I en grop i skogen
låg alla katalysa
torerna övertäckta
med granris.
Ord står mot ord, på larmcentralen
påstår man att nummer fyra på listan sagt
att de inte ska vidta några mer åtgärder.
– Jag litar på min anställde, säger Eddie.
Varför skulle han ljuga?
En ljudfil från larmcentralen, som Karstorp begärt att få, styrker också den anställdes version.
Det andra larmet gick 49 minuter efter
det första, något som larmcentralen inte
brydde sig om.
Larmet har ett väldigt högt ljud som hörs
långt.
– Det har tjutit så in i bängen, säger
Eddie. Tjuvarna har därför täckt över
detektorerna med pappkartonger och en
tung mdf-skiva.
Inbrottet upptäcktes först dagen efter
när Eddie tog kontakt med larmcentralen
efter att ha sett sitt missade samtal.
– Då fick jag veta att larmet gått och att
man inte vidtagit någon åtgärd.
Han åkte direkt till demonteringen och
upptäckte att det varit inbrott. Planket var
knäckt och tjuvarna hade grävt en grop
under för att få ut stöldgodset. Dessutom
var två portar sönderbrutna. Vid en snabbinventering såg man att 233 katalysatorer
var borta.
– Det var katalysatorer som vi skulle
sälja, inget skrot.

– Vi har också gått ut till våra kollegor i
övriga Sverige och varnat för att det kan
finnas nergrävt stöldgods även på andra
ställen, säger utredningsbefäl Calle Nöjd.
Polisen koncentrerar sig på tillvägagångssättet.
– Vi har inte haft så många liknande
brott här i trakten, så nu har vi skickat ut

En kilometer längre bort märkte grannen
att hans stege saknades. När han läste om
inbrottet hos Karstorps Bildemontering i
lokaltidningarna kunde han lägga ihop två
och två och kom fram till att hans stege
förmodligen hade använts vid stölden.
Den fanns inte kvar vid demonteringen,
men grannen tänkte att tjuvarna förmodligen inte hade tagit med sig en stege på 4,5
meter och gav sig ut i skogen för att leta
efter den.
– När han gick där och letade skramlade
det plötsligt till under fötterna på honom,
berättar Eddie.
Det visade sig att grannen hade gått rakt
på tjuvarnas gömställe. I en stor grop låg
katalysatorerna övertäckta med granris.
Om inte grannen varit så ivrig att hitta
sin stege, hade man förmodligen aldrig
hittat tjuvgömman.
Katalysatorerna fick ligga kvar och poli-

sen satte span på platsen i förhoppning om
att tjuvarna skulle återvända för att hämta
sitt stöldgods.
– Men tyvärr har inte polisen resurser
för att kunna fortsätta spana, säger Eddie
Jonsson. Ingen vet ju när tjuvarna hade
tänkt komma tillbaka.

Nu är katalysatorerna inlåsta på lagret

igen. Och Karstorp har utökat sin bevakning med flera både rörelsedetektorer och
kameror.
– Nästa gång kommer inte tjuvarna
undan, säger Eddie, som nu väntar på
larmcentralens utredning.
– De har brustit å det grövsta. Vi får se
vad de kommer fram till och hur vi ska gå
vidare.
Text & foto: Agneta Trägårdh

förfrågningar för att se om det förekommit
i andra regioner, berättar Calle Nöjd. Än så
länge har vi inte fått några svar. Vi tittar
också på gamla brott. Det finns ju ligor
som kommer till Sverige enbart för att göra
den här typen av inbrott.

– Jag är ledsen

och förbannad,
säger Karstorps VD
Eddie Jonsson.
Att ha inbrott på
demonteringen känns
som att ha inbrott i sitt
hem. Jag är ju mer här
än hemma.

Här mitt i skogen gömde tjuvarna katalysatorerna. Till vänster syns en del av tjuvarnas byte. ”Vi var tvungna att vara två man
för att orka lyfta på katalysatorerna på släpkärran”, berättar Eddie Jonsson. ”Så man förstår ju att de måste ha varit flera för att få
med sig alla 233”.

lysatorer?

Uttjänta Bilbatterier och kata
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!

Vi Hämtar!

Vi Återvinner!

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.
NORDISK BILÅTERVINNING 2 · 2014
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FENIX 5

Tillsammans skall vi nå oanade höjder!
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Vill du hoppa i korgen? Kontakta Lennart på telefon +46 (0)36 31 16 92

Begagnade bil- och husvagnsdelar
Stor sortering
Märkesdemontering
www.autodemontering.se
Ommavägen 9 275 33 Sjöbo Sweden 0416-51 13 70
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AKTUELLT FRÅN

Allt mer sällsynt material
i morgondagens bilar
– värt att demontera?

ÅSA EKENGREN Teknisk samordnare
servicemarknad • BIL Sweden

I

nternational Automobile Recycling
Congress (IARC) anordnade sin årliga
konferens om återvinning av bilar 19
till 21 mars i Bryssel/Belgien. Från BIL
Sweden deltog Åsa Ekengren och Anna
Henstedt. (Läs mer på http://ec.europa.eu/
environment/)

På plats fanns bilproducenter, återvinningsindustri och politiker som föreläste
och samtalade om hur återvinningen av
uttjänta bilar fungerar idag, och vad man
kan förvänta i framtiden. Från europeiska
kommissionen deltog Artemis Hatzi-Hull
vars budskap var att medlemsländerna
bör se till att befintlig lagstiftning på
området implementeras och följs. Det är
inget alternativ att skriva om lagstiftningen och göra den än mer komplicerad.
Programmet handlade mycket om återvinning av ”framtidens bilar”, såsom
elbilar och bilar med kolfiberkaross.
Även dessa konstruktioner ska kunna
återvinnas i enlighet med dagens producentansvar. Idag gäller i första hand att
biltillverkarna vill ha tillbaka uttjänta/
skadade elbilsbatterier för att kunna
utvärdera funktionaliteten. Så kommer
det naturligtvis inte att vara i långa loppet.
Allt mer sällsynta och värdefulla material
kommer att förekomma i bilarna, och
då gäller det att veta vad som är värt att
demontera. Metodologi för detta behövs.
Biltillverkare med fler talade om att det

sitt återvunna material på marknaden.
Det är tuff konkurrens. Köpare av återvunnet material vill ha rena fraktioner.

Programmet handlade
mycket om återvinning
av framtidens bilar,
som elbilar och bilar
med kolfiberkaross.
inte ska behöva finnas fonder för åter
tagande av ELV, då det ekonomiska värdet
är högt i en uttjänt bil. Däremot är alla
medvetna om den tuffa konkurrens som
idag råder gentemot illegala aktörer på
marknaden.
Det finns flera utmaningar inför att nå

95%-målet. I många länder är deponering
fortfarande tillåtet (trots förbud!) genom
diverse undantag, och deponiavgifter är
fortfarande låga, vilket gör att det inte är
ekonomiskt försvarbart att hitta alternativ.
Det borde inte vara billigare att deponera
än att förbränna, vilket är fallet i en del
europeiska länder.
Som fragmenterare/materialåtervinnare
kan det vara svårt att få lönsamhet med

En stor diskussion på konferensen var att
de som handlar med metaller har ett
ansvar att inte ta emot material från
t veksamma aktörer.
EU-kommissionär Artemis Hatzi-Hull
ansvarar för producentansvaren för
batteri och uttjänta fordon.
Atemis berättade att man nu från kommissionen kommer att se över bl.a. producentansvaret för uttjänta fordon, göra en
s.k. ”fitness check”. Trots att lagstiftningen
verkar fungera hyfsat, så finns tveksam
heter kring tillförlitlighet och effektivitet.
Medlemsstaterna har olika metodologi,
och man kommer gå igenom de olika ländernas rapporteringssystem. Detta ska ses
över. Artemis med medarbetare är medvetna om problematiken att begagnade
och uttjänta bilar försvinner ut ur Europa
på illegal väg. Det är medlemsstaterna
som ansvarar för att jaga illegala aktörer.
En föreläsare med kritisk röst ansåg att

EU inte tar tillräckligt allvarligt på den
illegala utförseln, och att man i producentansvaret också bör införa krav på insamlingsgrad av uttjänta bilar. Detta trodde
inte Atemis skulle vara så populärt i
m
 edlemsländerna.

Beg. bil- och husvagnsdelar
stor sortering
märkesdemontering

Vi tar hand om Er slutkörda bil Auktoriserad

AUTODEMONTERING TT

www.hurvabildemontering.se

www.autodemontering.se

Mejerivägen 10, 291 94 Eslöv 0413-310 01

Ommavägen 9 275 33 Sjöbo Sweden
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AKTUELLT FRÅN STENA
ANDERS SVERKMAN

AKTUELLT FRÅN

Branschansvarig ELV
Stena Recycling

Stena investerar för framtidens återvinning

S

tena Metallkoncernens båda återvinningsbolag – Stena Recycling
och Stena Technoworld – planerar
just nu för en stor satsning på framtidens
återvinningsteknik i Halmstad. Planen är
att skapa en anläggning som blir Sveriges
modernaste. Stena har förvärvat en fastighet på 400 000 kvadratmeter där det blir
helt nya möjligheter att hantera återvinningen av både bilar och elektronik. Här
kommer vi också att kunna hantera slutfaserna av återvinningsprocesserna från
våra bolag i de nordiska grannländerna.

Det här passar förstås bra med tanke på

kraven på 95 procents återvinning av
bilarna från och med 2015. Satsningen
innebär att vi får möjligheter att öka
materialåtervinningen så att vi kan hantera vår del av återvinningskravet. Samtidigt som vi planerar för den här investeringen i Halmstad är det på sin plats att
konstatera att vi har valt att samarbeta
med bildemonterarna för att nå återvinningsmålen.
I samband med SBR:s årsmöte nyligen
berättade vi tillsammans med Walters,
Thomassons och Eklunds hur vi samarbe-

överenskommen modell. Nu tar jobbet
vid hos oss i Stena Recycling där vi analyserar hur den utökade demonteringen
påverkar utfallet i våra processer.
I slutändan handlar det säkert om att vi

En bil som kostar mer att
reparera i hemlandet än
det uppskattade värdet av
bilen, är att betrakta som
farligt avfall.

Beslut i österrikisk domstol

tar inom ramen för Realizeprojektet för
att hitta de bästa sätten både att nå 95 procent och att skapa värden i processerna. I
Realizeprojektet har de här tre bildemonterarna gjort ett fantastiskt jobb med att
demontera ett stort antal bilar efter en

fenix5
NU i luften

Telefon 036-311 692
www.pcsupport.nu
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behöver både mer av demontering av
delar, där det tillför ett värde, och en utökad materialåtervinning i våra processer.
Samarbetet med medlemmarna i Bilretur
inom Realizeprojektet är ett bra exempel
på hur vi kan utveckla arbetet tillsammans för att klara målet 95 procents återvinningsgrad. Ingen part kommer att
klara att nå återvinningsmålet på egen
hand.

Inom Bilretur genomför vi just nu möten
runt om i landet där vi träffar medlemmarna för att diskutera vad som är viktigast för att samarbetet ska fungera så bra
som möjligt. En av många frågor som diskuteras är hur en seriös hantering ska
kunna säkerställas. Vi behöver helt enkelt
samarbeta för en miljöriktig och säker
hantering i alla led.

Vi är SBRs samarbetspartner och erbjuder
medlemsföretagen marknadens bästa försäkringsskydd
Företagsförsäkring

Gruppförsäkring

Green Parts garanti

Motorfordonsförsäkring

Kontakta oss när det gäller era försäkringar
Tel: 026-61 41 00
E-post: magasin@soderbergpartners.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
Återvinn din bil på ett miljöklokt sätt!

www.skrotabilen.se

Kvalitetstestade begagnade reservdelar
till de flesta bilmärken.

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

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

BRA E
VIC
SER

www.blybatteri.se

Öppet vardagar 7 - 16
info@anstabildemont.se / www.anstabildemont.se
Försäljning och service
Tel.: +46 (0)35 10 95 15

World leading in
hnology
vehicle drainage tec

www.olanders.nu
SEDA Drain Tower
Singel

SEDA
Katalysatorsax

SEDA T-Rec

TJÄNSTER & UTBILDNINGAR
• KVALITET

• ARBETSMILJÖ

• MILJÖ

• PRODUKTION

WWW.ASKENGREN.SE

VI LEVERERAR RÄTT
DEL TILL DIN BIL!
0
Ca 250

r

bilar/å

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

NORRKÖPING
011-495 40 00
www.karstorp.com
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Nytt från Danmark

Foto: Shutterstock

Jo, vist har vi
et kvalitetssystem!
D

ansk Autogenbrug skynder sig at
huske kolleger i branchen på, at
DAG har et kvalitetskodesystem,
efter at der er blevet rejst tvivl.
Det er glædeligt, når AutoBranchen
Danmark giver udtryk for, at man gerne vil
anvende brugte dele på mærkeværkstederne – men rammer hus forbi, når man
efterlyser en klassificeringsordning, sådan
som Motormagasinet citerede AutoBranchen Danmarks Hans Bruun for i sidste
måned.
– Uden at jeg skal gøre mig til dommer i
debatten om nye uoriginale dele, så vil jeg
da gerne erindre om, at Dansk Autogenbrug i årevis har anvendt en klassificeringsordning. Ordningen har til formål, at autogenbrugerne taler samme sprog, når de
kvalitetskontrollerer de brugte reservedele,
og dermed sikrer en ensartet kvalitet fra
autogenbruger til autogenbruger. Bag kvalitetskoderne ligger tilmed et antal testpro-

Der findes to sæt
kvalitetskoder
– ét for dele, der ikke
omfatter karrosseridele
og dele, og ét netop for
karrosseridele.
cedurer, der skal sikre, at vi også tester og
kontrollerer delene ens. Testprocedurerne
udgør en del af vores ISO-certificering,
siger direktør i Dansk Autogenbrug, Børge
Madsen.

To sæt koder

Der findes to sæt kvalitetskoder – ét for
dele, der ikke omfatter karrosseridele og
dele, der kan eller skal lakeres, og ét netop
for karrosseridele. Systemet for reservedele
bygger på klassificeringer fra A til C med A

som udtryk for en del, der “er så god som
ny”, med B som udtryk for, at delen er fuldt
anvendelig, og C som udtryk for, at delen
kan bruges, men forudsætter udbedring af
nogle småfejl. Er koderne tilføjet et minus,
skal man være opmærksom på enkelte
mangler, og følger der et 1-tal efter bogstavet, kan man være sikker på, at delen er
funktionstestet.
For karrosseridele og andre dele, der kan
eller skal lakeres, opereres med koderne B1
til B3 samt C. B1 “kan umiddelbart anvendes”, mens man må påregne diverse småfejl, der skal udbedres, ved køb af en karrosseridel med C-kode.
– For os er kvalitetskoderne et helt afgørende værktøj, og vi er nu gået i dialog med
AutoBranchen Danmark for at orientere
nærmere om, hvad systemet går ud på,
siger Børge Madsen.
Af Adam Pade

Systemets formål
DAGs testproceduresystem er kerneelementet i DAGs
system til ISO 9001:2000 kvalitetsstyringssystem, og har til
formål, at sikre en ensartet test og bedømmelse af genbrugsdele som anvendes til reparation, således at delenes kvalitetskodebetegnelse stemmer overens med delens faktiske
kvalitet. Systemet er opbygget på basis af DAGs delenummersystem, og indeholder som sådant, detaljerede beskrivelser
for hvorledes alle dele til genbrug kvalitetstestes og tildeles
koder på grundlag af udfaldet.
Kvalitetskoderne bygger grundlæggende på DAGs
e ksisterende kvalitetskodesystem. For alle dele undtagen
karosseridele og lignende der kan/skal lakeres, anvendes
følgende koder:
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A= Helt OK - næsten som ny
B= Fuldt anvendelig
C= Diverse småfejl der skal
udbedres.
Efter kvalitetskoden kan
generelt været tilføjet ”–”
(minus) eller ”1”.
”–” (f.eks. B-) betyder at der
kan være mangler eller
defekter på løsdele, eller at
delen er udstyret anderledes.
”1” (f.eks. B1) betyder at delen
er funktionstestet.

For karosseridele og lignende
der kan/skal lakeres, anvendes følgende koder:
B1 = Kan umiddelbart anvendes
B2 = Kan have små ridser og
skrammer - ellers fuldt anvendelig
B3 = Kan have små ridser og
nogle buler - mindre end 1
times arbejde udover selve
lakeringen
C = Diverse småfejl der skal
udbedres

Ledare NORGE
JAN MOLBERG

Generalsekretær NBF

Myndighetene mangler nødvendige
virkemidler mot ulovlige bedrifter

N

BF arbeider kontinuerlig med
å få myndighetene til å stramme
grepet mot de som driver ulovlig.
I Sverige kalles disse «svartskrotere» i
Norge kalles disse useriøse og ulovlige
bedrifter.
I følge Miljødirektoratet kan så mye
som 90 000 tonn farlig avfall være på
avveie. (Dette tallet gjelder alle avfallsfraksjoner). Alle som demonterer biler
håndterer farlig avfall. De bedriftene som
driver ulovlig demontering av biler rapporterer ikke hvor det farlige avfallet blir
av. Myndighetene vet ikke hvor de store
mengdene farlig avfall befinner seg.

Denne avfallsmengden inneholder miljø-

gifter som er farlige for mennesker, dyr og
natur. Mye skyldes aktører som ikke følger
reglene for avfallshåndtering. Bedrifter
som i stedet for å sende avfallet til egnede
mottak lar dette flyte. Noe selges til
utlandet ulovlig. Dette må det bli slutt på.
Noen bedrifter som driver i denne
»gråsonen» selger deler til lavere priser.
Dette kan de gjøre i og med at de ikke føl-

NBF har påpekt dette for myndighetene
en rekke ganger. Myndighetene har i den
senere tid gjort en del oppryddinger, men
det ser ut som at de mangler nødvendige
virkemidler.

Alle som demonterer biler
håndterer farlig avfall.
Bedriftene som driver
u
 lovlig demontering
rapporterer ikke hvor
det farlige avfallet blir av.
ger reglene om håndtering av farlig avfall
og ikke trenger å investere i forskrifts
messige tiltak. Denne situasjonen blir
også veldig konkurransevridende opp mot
de som driver lovlig bildemontering.

I midten av mars oppstod det en diskusjon i lokale aviser og riksmedia mellom
en bildemonteringsbedrift og Autoretur
AS om viktigheten av gjenbruk av bildeler.
Autoretur AS mente at betydningen av
gjenbruk var av mindre viktighet opp mot
95 prosentmålet i 2015. NBF har gjennom
myndighetene (Miljødirektoratet), MD)
fått bekreftet at gjenbruk er veldig viktig i
denne prosessen. MD har slått fast at
Autoretur skal arbeide for økt gjenbruk.
Dette er også et av Autoreturs konsesjonsvilkår.
NBF arbeider fremdeles meget aktivt
med å få myndighetene til å forskriftsfeste
gjenbruk. Målsettingen er at alle som vraker biler (har autorisasjon til å skrive
vrakmeldinger) skal demontere deler før
bilen sendes til fragmentering.

MEDLEMSFORDELER FOR NBF MEDLEMMER
• NBF har rammeavtaler med forsikringsselskaper, kjøp av
forsikringsbiler.
• Lavere kostnader for forsikringer gjennom SMB tjenester.
• Store rabatter på innkjøp av forbruksvarer. Fordelsgruppen
Norge.
• Levering av katalysatorer gjennom NBFs Servicekontor.
De beste priser, fritt avhentet, oppgjør med en gang.
• Tilgang på juridisk assistanse gjennom NBF og NHO.
• Tilgang til søkebasen NBF bildeler.no. NBF database.
• Rabattavtaler med Wurth, Veng, Hellanor og Kredinor.

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

Norsk hovedoperatør
med 45 biloppsamlingspla
B

ilretur AS ble etablert av biloppsamlingsbedrifter i Norge i 2005.
For å bli aksjonær må man drive
egen biloppsamlingsplass med offentlige
godkjenning. Det er i dag 70 aksje-eiere i
Bilretur AS. Aksjeselskapets vedtekter
har fremdeles krav om at man må være
offentlig godkjent biloppsamler for å
kunne være medeier. Selskapet har godkjenning av Miljødirektoratet som returselskap på samme nivå som Autoretur
AS. Det er kun to selskaper som har slik
godkjenning i Norge. Bilretur har aldri
tidligere blitt drevet som et returselskap.

Foto: Shutterstock

I den første perioden Bilretur AS var
operativ fra 2005 til 2010 samarbeidet de
med (den gang Veolia AS) senere Norsk
Gjenvinning AS. I den siste perioden før
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selskapet ble «lagt i dvale» samarbeidet de
med Stena Metall AS.
I perioden 2008, 2009 og 2010 hadde Bilretur ca. 60 000 tonn hvert år.
Hovedforskjellen på denne nykommeren som hovedoperatør, Bilretur AS,
og de to andre hovedoperatørene er at de
ikke eies av fragmenteringsindustrien.
Det er tilfellet med Bilgjenvinning AS og
Norsk Gjenvinning AS.
Fra 1. januar 2015 er Bilretur AS en av tre
hovedoperatører i Norge. I konkurranse
med de to andre klarte de å få en markedsandel på 36 prosent, dette utgjør ca. 45 000
tonn hvert år. Førtifem biloppsamlingsplasser har skrevet kontrakt med Bilretur
AS.

Bilretur AS har samarbeid med det store
danske fragmenterings-selskapet H J
Hansen i Odense. Planene er at mesteparten av tonnasjen skal leveres til H. J. Hansens fragmenteringsverk i Odense.
Bilretur AS har også etablert et samarbeid med to norske fragmenteringsverk.
Metallco AS i Fredrikstad og på Gjøvik.
Bilretur priser sine varer etter en internasjonal indeks på metaller som kalles
BDSV indeksen. Dette til forskjell fra de
andre aktørene som fremdeles priser varene etter Celsapriser, (basert på det Spanske jernverket Celsa sine priser i samarbeid med Jern verket i Mo i Rana.).

Knut Jahr leder Bilretur AS
returselskap for bilvrak

asser F

ra 1. januar 2015 er Bilretur AS en
av tre hovedoperatører i Autoretur, daglig leder Knut Jahr har
jobbet mye med dette og forteller
hvordan prosessen har vært:
–Prosessen startet i 2013 med anbud.
Det var mye arbeid og mange møter
med Autoretur angående anbud.
I november og desember skrev vi kontrakter med de biloppsamlingsplassene
som responderte på anbudet. I dag har
vi kontrakt med 45 biloppsamlingsplasser. Mye må likevel gjøres i 2014.

Fakta Bilretur AS:

Arbeidsfordelingen i Bilretur AS

–Jeg tar meg av det administrative, skaffer transportkapasiteter til diverse,
ja rett og slett kjører butikk.
Styret tar seg av de litt ”større” oppgavene, som avtaler, byråkrati og anbudsprosesser. De har også leid inn konsulenter som kjenner bransjen for å gjøre
arbeidet på best mulig måte.
–Visjonen for Bilretur er at aksjeeiere,
biloppsamlingsplasser og leverandører
skal få mest mulig av overskuddet for
sine tjenester.
I tillegg skal vi ansette flere folk som
kan jobbe med administrasjonen.»

•
•
•
•

Bilretur AS ble etablert av NBF i 2005
Knut Jahr er eneste ansatte i Bilretur AS
Bilretur AS er et returselskap for bilvrak.
Bilreturs volum vi bli ca. 45 000 tonn
skrapmetall i 2015
• Bilretur AS er en av tre hovedopera
tører hos Autoretur AS.
• En hovedoperatør er det utførende
ledd, i innsamlingsprosessen av
vrakede biler.
• Omsetningen til Bilretur AS for 2013
var 18,6 millioner kroner
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SUCCÉ

när Bjarne Brøndbo
mötte Pernilla Wahlgren
på scen i Oslo

Bjarne Brøndbo, den rockande bildemonteraren,
gjorde nyligen succé när han sjöng duett
tillsammans med Pernilla Wahlgren vid en
konsert i Oslo.

Foto: Marthe Amanda Vannebo & Wikimedia

Bilretur AS returselskap

B

åde Pernilla och Bjarne sjöng sina egna låtar och tillsammans framförde de ”Love lift us up where we
belong” och gamla Grease-klassikern ”You’re the one
that I want”.
Pernilla Wahlgren var imponerad av Bjarne Brøndbo, ”en
ny och mycket trevlig bekantskap för mig”, skriver hon i sin
blogg.
Men Bjarne är van att sjunga med populära svenska sångerskor. Han har tidigare varit ute på turné med Carola.

BIL1DIN - TOTALLEVERANDØR AV BRUKTE OG NYE BILDELER

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.

Vi finner delen for deg!
bedrift@bil1din.no
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RYTHALS.NO FOTO: MARTHE A. VANNEBO

BJARNE BRØNDBO,
GRÜNDER BIL1DIN

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.
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.

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.
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

– Bilbransjens eget returselskap

EGARA
reminds EC
about priorities

L

ast year, EGARA called amongst her members for complaints about the implementation of the ELV Directive in
member states. Complaints could be divided in complaints
about (de)registration and parts data for reuse of spare-parts.
In November last year, EGARA joined the Fitness Check of the
ELV Directive. During this meeting it became obvious that the
EC still values old principles like the 5-step waste hierarchy in
which Reuse is at the top of all kinds of recycling.

The ELV Directive (ELV Directive 2000/53/EC) is very clear

about reuse of parts. The Directive even states that member states
should make producers provide data for reuse of parts. Not only
the ELV Directive is clear about this information, also the Euro
5/6 Regulation (Euro 5/6 715/2007) is clear: All that ask for parts
info should have this information for reasonable costs.
Producers promote the idea of a zero costs model in which the
positive value of the vehicle should cover the costs of ELV recycling. In their opinion any funded recycling system is reserving
money that should be spent on cars, not on recycling/recyclers.
This vision would be true if dismantlers were enabled to actually
have acces to every remaining value in an ELV, meaning we
should be albe to sell any part that is still functioning and for
which the market demands.

Sadly enough, the opposite is true. Producers only give some info
about safety and materials in IDIS, but no parts info is provided
to dismantlers. Data providers even state they are only allowed to
give info to the new sales and the remanufacturing industry, but

the dismantling industry is not on the list. In some countries the
producers even put in their contracts for taking part in the recycling system the prohibition of selling certain parts. This conflicts
with both the Directive as the Euro 5/6 Regulation.
The need for good information is growing. Parts look alike, but
sometimes are not the same and sometimes are, but used in a
range of different vehicles. Also sometimes there’s a chaos of
partsnumbers for the same part. Some have more than 50 different numbers and the part itself didn’t change one bit! Apart from
that, parts contain more and more electronics integrated in them,
all requiring specific procedures and software to remove them
and have them functioning in another vehicle.
EGARA has started to inform the EC about this situation again.
It’s probably going to take some time and maybe some strong
words, but if the EC wasn’t planning on reuse, they might as well
have left it out of the Directive and regulations as we cannot live
from windowdressing. And we are willing to pay a reasonable fee,
just like any other that receives parts information. The EC as well
as the producers need to take their responsibility and do as they
say, not just say things. We invested seriously in our legal status,
now facilitate us to do our job properly.

Hur många fler skäl behöver du för att gå med i SBR?
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Branschförbund sedan 1961
Blå= PMS 286
Gul= PMS Yellow
Grön= PMS 376
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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
SV

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.

RI

INSIDE EGARA

INSIDE EGARA

Blå= C 100 M 66
Gul= Y 100
Grön=C 50 Y 100

Vilken bildel skulle du välja?
En är nyproducerad. Den andra är återvunnen och
kostar mindre än halva nyproduktionspriset, har noll
påverkan på miljön och har garanti.

Lisa

Väljer

!

h

oll
k
r
a

?

n här

du de

Eller den här?

www.adalens.se

0612-124 20
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AVSÄNDARE:

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

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

www.laga.se
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