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Direct bildelsgaran

AllbildelAr i Huddinge Ab
är den första bildemonteraren i Stockholm
att erbjuda Green Part 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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Tidningen NBÅ Nordisk bilåtervinning
utkommer med fem nummer per år.
Upplagan är ca 3 500 ex per utgåva.

brannkatastrofen

Citera oss gärna men glöm inte
att ange källan.
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Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund
är medlem i:
Automotive Recyclers Association
EGARA – European Group of Automotive
Recycling Associations

NÄSTA NUMMER
Nummer 4/2014 av Nordisk Bilåtervinning
kommer den 16 oktober.
Sista materialdag för annonser är den 29 september.

Om jag inte har en reservdel själv
är det självklart att ordna fram
den från en kollega.
Jag vill ge kunden en wow-känsla.
På plats i Bollnäs • sid 12
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Ledare
Michael Abraham
FÖRBUNDSDIREKTÖR

Nytt liv i miljödebatten
– då märks branschens viktiga roll

M

iljödebatten har tagit fart igen,
många har insett att det finns
stora värden att vinna genom
att ta hand om Moder Jord på ett bra sätt.
Det jobb som utförts under våren har
lämnat ett bra avtryck. Vi har fått god
respons som visar att vårt arbete är upp
skattat både av myndigheter och samar
betspartners.
Vi väntar på svar från på de tester som
körts via Chalmersprojektet Realize för att
kunna se vilken väg vi ska välja för själva
materialåtervinningen inför framtiden.
Att återanvändningen av redan tillverkade
reservdelar är högsta graden av miljöåter
vinning är kristallklart för många, det
gäller bara att få flera att se de rent eko
nomiska fördelarna med att använda
dessa delar.
De lokalt genomförda träffarna under

våren för medlemmar i BilRetur har upp
skattats och gett många goda återkopp
lingar till vad som bör ligga i fokus inför
framtiden.

Det gäller nu att få flera att se de rent
ekonomiska fördelarna med att använda
dessa återvunna bildelar.
Jag hoppas att alla ni medlemmar läser
utskicket om Utbildningsportalen noga
och tittar på vilka möjligheter den innebär
för er. För en extremt låg kostnad dessut
om. Jag ser fram emot att många av er
skickar in avtalet, så att vi kan sätta igång.
De nordiska förbundens gemensamma
jobb med att genomföra träffar med myn
digheter och andra aktörer med avsikt
att utveckla vår bransch görs löpande och
visar att vi har beröringspunkter som även
går över landsgränserna.
Våra långsiktiga projekt löper på och
håller tidschemat, vi kommer att kunna
rapportera om dessa i kommande num
mer av Nordisk Bilåtervinning.
Att långsiktigt jobba tillsammans med
många aktörer, nationellt såväl som inter
nationellt, ger god insikt, kunskap och

möjligheter till utveckling. Om det kan
ni läsa i vår tidning.
Sommaren står framför dörren med
många aktiviter och förhoppningsvis även
sol, bad och semestrar. Jag vill passa på att
tillönska alla en trevlig sommar. Ni som
tar semester, gör något som ni inte gör till
vardags, så får ni en ny spännande upple
velse att berätta om.
Med goda sommarhälsningar
Michael Abraham
Förbundsdirektör
PS. Glöm inte att boka den 3-4 oktober

för halvårsmöte, som kommer att gå av
stapeln i härliga Skåne och Helsingborg.
Väl mött!

Nyare fräschare SBR på nätet

S

BR har uppdaterat sin hemsida, både
den extern och den interna. Båda har
fått ny layout och ny information.
Den interna hemsidan kräver numera att
medlemmarna loggar in med egen inlogg
ning.
– Där ligger viktig information som
ingen annan än medlemmarna ska kunna
läsa, säger SBR:s förbundsdirektör Michael
Abraham.
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På den externa hemsidan finns nu en
uppdaterad lista på alla certifierade med
lemsföretag. Där finns också länkar till
information om branschcertifieringen,
branschgarantin, samarbetspartners,
lagbevakning och redovisning av mate
rialåtervinning. Och precis som tidigare
finns där bland annat statistik och möj
lighet att läsa Nordisk Bilåtervinning på
nätet.

LAG & RÄTT Ny lagstiftning 1 juli

Ny lag stoppar bilmålvakterna
Ingen risk att Kronofogden tar skrotbilen
Den 1 juli kommer en ny lag som ger Kronofogden rätt att ta bilen i beslag
för obetalda skulder. Syftet är att komma åt de så kallade bilmålvakterna.
– Jag kan inte se att det finns någon risk för att den nya lagen ska drabba demonteringsbranschen på ett negativt sätt, säger Mikael Andersson på Transportstyrelsen.

S

yftet med den nya lagen är dubbelt.
Dels att minska de fordonsrelaterade
skulderna och dels att komma åt pro
blemet med fordonsmålvakter.
Totalt i landet finns det i dag obetalda
parkeringsböter och bilskatter på 1,8 mil
jarder kronor. Störst är problemet i Malmö.

Det finns bilmålvakter som har flera tusen

bilar skrivna på sig. De har inga tillgångar
och kan därför varken betala parkeringsbö
ter eller skatter. Det går heller inte att mäta
ut bilen eftersom den verklige ägaren till
bilen är skyddad av äganderätten. Men nu
ska det alltså ändras genom att, lite förenk
lat uttryckt, skulderna ska kopplas till bilen
och inte till ägaren. Med den nya lagen får
Kronofogden lägga beslag på bilen och sälja
den för att få in pengar till skulderna.

För fem år sedan gjorde Transportstyrel

sen och Kronofogdemyndigheten gemen
sam sak och föreslog en lagändring.
– Det har tagit tid innan det hände något
och resultatet ser inte ut som det vi föreslog
en gång i tiden, säger Mikael Andersson.
Men vi är ändå positiva till den nya lagänd
ringen. Grundprincipen är densamma.
Det ursprungliga förslaget gav Trans
portstyrelsen rätt att vägra registrering av
fordon till ägare som redan har många bilar

Om demonteraren
skulle bli betalningsskyldig så är det bara
att bestrida det.
och skulder, men det fanns inte med i rege
ringens proposition.
Från SBR:s sida finns vissa farhågor för att

den nya lagen ska innebära problem för
demonterarna när de går in som sista ägare
i samband med att de tar emot en bil som
ska skrotas. Den tidigare ägaren kan till
exempel ha tagit ett snabblån och satt bilen
som pant, fått parkeringsböter eller väg
tullsavgifter samma dag som bilen lämnas
till demonteringen. Sådana skulder regist
reras på datum och inte klockslag, vilket
innebär att demonteraren skulle kunna bli
betalningsskyldig.

– Erfarenhetsmässigt kan jag säga att det

inte är något stort problem, säger Mikael
Andersson. Om demonteraren skulle bli
betalningsskyldig så är det ju bara att
bestrida det. Polisen tittar på ärendet och
skriver av det. Eftersom demonteraren
utfärdar ett mottagningsbevis, som innebär
att bilen ställs av och inte längre får rulla i

trafik, så kan jag aldrig tro att det ska kunna
bli ett problem.
Inte heller ska det enligt myndigheterna

finnas någon risk för att Kronofogden ska
ta en skrotbil i beslag.
– Vid ett ianspråktagande, precis som vid
utmätning, måste Kronofogden göra en
bedömning av om egendomen ger ett över
skott som gör åtgärden försvarlig, säger
Jens Haggren, verksjurist på Kronofogde
myndigheten.
– Kronofogden ska försöka få in pengar
till att betala skulderna men då måste först
alla omkostnader bli täckta. Det gör att de
fordon som kan bli aktuella för verkställig
hetsåtgärder från Kronofogden måste ha
ett visst värde. Detta gör att det förmodli
gen blir mycket ovanligt att fordon som
lämnats för skrotning blir aktuella för
åtgärder från Kronofogden.

Bestämmelserna om flyttning av fordon

ändras också med den nya lagen. Om en bil
står felparkerad och den registrerade äga
ren har stora fordonsrelaterade skulder blir
det möjligt att flytta bilen och inte åter
lämna den till ägaren förrän skulden och
kostnaderna för flytten är betalda.
Text: Agneta Trägårdh
Foto: Shutterstock
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Lagagänget Maik Sarkis, Joakim Persson,
Thomas Forsgård och Pontus Daag.

Joachim Due-Boje, MRF, Michael Abraham, SBR,
Från Begagnade Bildelar i Kolbäck kom
Bosse Ericsson, SFVF, Kjell Söderberg, Länsförsäkringar. Liisa Daag, Jonas Daag och Anna Daag
Svanström.

Hela motorbranschen

Allbildelar – en lyckohistoria med gröna förtecken
Hela motorbranschen ville hylla Allbildelar
i Huddinge. Gratulanterna kom i en strid ström
för att fira jubilaren.
– Det känns väldigt bra, säger Conny Hagström,
som grundade företaget för 50 år sedan.

A

Gittan och Conny Hagström, som grundade Allbildelar
för 50 år sedan.
6
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llbildelar är ett utmärkt exempel på den utveckling
som skett inom demonteringsbranschen. Från bil
skrot på 1960-talet till ett modernt återvinnings
företag i dag. Att representanter från hela motorbranschen
dyker upp och vill gratulera är ett bevis på att alla betraktar
SBR:s m
 edlemsföretag som en naturlig del av den.
Carina Hagström Kihlberg är också vice ordförande i SBR
och har gjort mycket för att stärka för
bundets ställning.
Tillsammans med sin bror
Richard Hagström tog hon
över Allbildelar 1989 när
pappa Conny kände att det
var dags att trappa ner och
tillbringa mer tid i Spanien.
– Och från 1991 fick de göra

»

Ingrid Berg och Britt-Inger Berg från
Berg&Ström

Kristofer Sundsgård från Stena Recycling.
Camilla Fridell från Jämtlands Bildemontering.

Richard och Carina Hagström, till vänster och höger upp
vaktades av Joachim Due-Boje, MRF, Bosse Ericsson, SFVF.

n firade 50-åringen
en

Peter Werner och hans syster Christina Nileman, från Sollentuna Bildemontering, som just blivit valda till Årets Företagare,
ville gratulera. Gittan Hagström tillsammans med väninnorna Gullan Landeskog och Anita Enström. Längst ned fr v Swedbanks
Thomas Lindqvist uppvaktade. Från grannen Stena kom Erika Malmström, Patrik Beryll, Tomas Larsson och Micke Edström.
Längst till höger: Anna Hagström med blommor från kvinnliga nätverket.
NORDISK BILÅTERVINNING 3 · 2014
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I BLICKPUNKTEN Allbildelar i Huddinge jubilerar

Leif och Gunnel Pettersson från Skrotfrag i Oskarshamn kom långväga för att gratulera,
men de hade inte cyklat hela vägen.

Jens Karlsson från MM Catering såg till att
ingen behövde gå hungrig.

»I början hade kontoret varken vatten eller avlopp.«

nästan som de ville, säger Conny och skrat
» tar.
De är otroligt driftiga och har utvecklat
företaget på ett väldigt fint sätt.

Från början arrenderade Conny marken

och drev verkstad för entreprenadmaski
ner tillsammans med sin kompanjon Gun
nar Enström.
– Vi hade åkeri och reparerade lastbilar,
men det var inget som gav några pengar.
Närmaste granne var en bilskrot.
– Så småningom började vi hoppa in och
hjälpa till med skroten och till slut tog vi
över hela arrendet. Det var ett slit och ett
släp. Vi stod ute och demonterade. Konto
ret var en liten valstuga och vi hade varken
vatten eller avlopp.

Ganska långt ifrån dagens anläggning med

försäljningslokaler på 850 kvadratmeter i
två plan och ett 1 500 kvadratmeter stort
höglager. De nya lokalerna stod klara 2010.
1985 löste Conny ut sin kompanjon.
Samma år började Richard jobba i företaget
och året därpå klev Carina in i verksamhe
ten. När de tog över 1989 hade företaget
åtta anställda, i dag har man 34 anställda
och omsätter över 40 miljoner.
8
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– Det är trevligt att se hur bra de har lyck
ats, säger Conny stolt.
De är även bra på att ordna 50-årsfirande.

Runt 200 gäster minglar runt och låter sig
väl smakas av paella (vad annars i det här
Spanien-älskande gänget), goda drycker
och specialgjord Allbildelar-tårta.
– Den godaste tårta jag har ätit, förklarar
Staffan Berg från Berg & Ström och tar en
extra bit.
Vädrets makter är på Allbildelars sida.

Solen skiner från en klarblå himmel hela
dagen. Presentbordet fylls snabbt av blom
mor, vin och champagne. På frågan hur de
ska dela upp presenterna är Richard snabb:
– Det är inga problem, jag är allergisk
mot blommor.
Även gratulanterna får presenter. Alla
går från firandet med varsin goodiebag
med spännande och användbart innehåll.
Kollegor, samarbetspartners, bransch
folk, leverantörer, kunder och grannar, alla
öser de lovord över familjen Hagström och
deras välskötta företag.
– Vi är så glada att så många har kommit
hit, säger Carina. Eftersom vi inte hade

någon invigning av det nya kontoret tyckte
vi att det var trevligt att ordna ett 50-årsju
bileum. Det är trots allt ganska många år i
den här branschen och värt att firas.
Text & foto: Agneta Trägårdh

LAG & RÄTT Miljööverdomstolens beslut

Sänkt banksäkerhet
sparar miljoner åt branschen

E

Efter den prejudicerande domen i Miljööverdomstolen 2010, får nu
de d
 emonteringar som söker ny auktorisation sänkt banksäkerhet.
– Vi rättar oss efter domen, säger Ingemar Sunnerdahl, handläggare
på länsstyrelsens rättsenhet i Västra Götalands län.

klunds Bildelslager i Skövde är en
av de demonteringar som har fått
sänkt säkerhet.
– Det ser vi som positivt, säger företa
gets VD Dag Eklund.
SBR:s förbundsdirektör Michael
Abraham kan nu se resultatet av det
arbete han har lagt ner på att få myndig
heterna att gå på förbundets linje när det
gäller storleken på banksäkerheten. Han
har tidigare skrivit inlagor till både Mil
jödomstolen och Miljööverdomstolen
och han har också diskuterat regelverket
med Naturvårdsverket.
– Demonteringsbranschen sparar
miljontals kronor på de nya reglerna,
säger han.
Auktorisationerna för bildemonterare

förnyas vart femte år. Det innebär att de
flesta etablerade demonteringar söker
auktorisation samma år.
Förra gången, 2009, fick många en
obehaglig överraskning när deras bank
säkerhet chockhöjdes. En av dem var
Sven-Erik Ekholm på Ekholms Bilde
montering i Kumla. Han fick sin säker

het höjd från 600 000 kronor till två mil
joner av länsstyrelsen i Örebro. Säkerhe
ten hade satts till 1000 kronor per bil på
området. Flera andra länsstyrelser följde
efter.
SBR:s ståndpunkt var och är att säker
heten ska beräknas efter antalet osane
rade bilar, eftersom bilar som sanerats
inte längre är någon miljöfara. De ska
istället betraktas som material på samma
sätt som reservdelar på ett lager. SvenErik Ekholm överklagade länsstyrelsen
beslut och fick rätt i Miljödomstolen. Då
överklagade länsstyrelsen i Örebro län
till Miljööverdomstolen.
Resultatet blev att Miljööverdomsto
len helt gick på SBR:s linje. I domslutet
står det:
”För iordningställande av platsen bör,
i de allra flesta fall, ett schablonbelopp
om 100 000 kronor vara skäligt. Likaså
bör 200 000 kronor ställas i säkerhet för
en inledande markundersökning. Vid
beräkning av kostnad för omhänderta
gande och borttransport av uppställda
bilar bör man utgå från en kostnad på

1 000 kronor/bil som inte genomgått
behandling enligt 26 § bilskrotningsför
ordningen”.
Precis som Michael Abraham förutsåg
direkt efter domen har den betytt mycket
för hela branschen när nu flera auktori
sationer ska förnyas.
– Vi går helt efter domen, säger Inge
mar Sunnerdahl. Det finns också flera
liknande domar i förvaltningsdomsto
len. De flesta större demonteringar har
därför fått sänkt banksäkerhet, men det
finns också små demonteringar som har
fått höjd säkerhet. Som objektiv tjänste
man kan jag se problemen och jag har
pratat med kommunens miljöskydds
kontor för att höra om vi ska göra
undantag från regeln. Men jag har fått
svaret att det här är reglerna som gäller
för alla.
Från förbundets sida anser man att det
är bra med en banksäkerhet, eftersom
den sannolikt minskar antalet oseriösa
aktörer i branschen.
Text: Agneta Trägårdh
Illustration: Shutterstock
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I kretsloppet

foto::Shutterstock

Det är inga konstigheter med
certifieringen, det handlar bara
om sunt förnuft kombinerat med
ordning och reda.

Certifiering lönar sig
Kravet på certifiering för SBR:s medlemmar har lett till ökad lönsamhet för
de demonteringar som har certifierat sig och blivit medlemmar i förbundet.
– Enbart lagbevakningen som ingår är värd lika mycket som vi betalar i
medlemsavgift, säger Rolf Månsson på Hurva Bildemontering.

B

eslutet om att alla medlemmar i SBR
måste vara certifierade togs på års
mötet 2012.
Sedan dess har ett flertal medlemsföretag
jobbat hårt för att hinna certifiera sig innan
årsskiftet 2013/2014 som var den gräns
som sattes.
– Vi har tänjt lite på datumet när det gäl
ler demonteringar som har varit med i för
bundet länge och som har påbörjat certifie
ringen, men inte hunnit helt klart, säger
Lars Bryntesson, som varit med och
utvecklat branschcertifieringen tillsam
mans med SBR.
10

›|nbå

NORDISK BILÅTERVINNING 3 · 2014

– Det är inga konstigheter med certifie
ringen, det handlar bara om sunt förnuft
kombinerat med ordning och reda. Man
ska ha ordning på sina papper. När miljö
inspektören kommer och frågar efter auk
torisationsbeviset, ska man kunna gå rakt
på rätt pärm och ta fram det. Då gör man
dessutom gott intryck på myndigheterna.
– I verkstaden handlar det om att ha alla
saker på rätt plats och ha ordning på kemi
kalierna. Alla tankar med olika vätskor ska
till exempel vara uppmärkta.
Det gäller också att skilja på styrande och
redovisande dokument.

– De styrande dokumenten talar om vad
du ska göra, säger Lars Bryntesson. Och
när du är klar med det du ska göra så redo
gör du för det i det redovisande dokumen
tet. I dag behövs egentligen bara två pärmar
eftersom det mesta finns i datorn.
Revisionerna görs av Askengren & Co, ett

oberoende konsult- och utbildningsföre
tag. Alla medlemmar i SBR får dessutom
tillgång till deras lagbevakning.
– Det är nästan det bästa med ett med
lemskap i SBR, säger Lars Bryntesson.
Enbart lagbevakningen är mer värd än med

I dag behövs egentligen
bara två pärmar eftersom
det mesta finns i datorn.

– Att gå med i SBR är det bästa vi
har gjort, säger Rolf Månsson på
Hurva Bildemontering. Eftersom
lagbevkningen ingår är det en ren
förtjänst.

lemsavgiften. Det är ett krav från myndighe
ternas sida att demonteringarna ska hålla
reda på alla lagar. Med alla nya lagar som
kommer är det omöjligt att klara på egen
hand.
Hurva Bildemontering blev medlem i för
bundet förra året.
– Jag har hört att det finns små demonte
ringar som inte tycker att det har varit värt
att certifiera sig, säger Rolf Månsson. Men
vi är också en liten demontering, vi är bara
tre anställda, och vi har haft stor nytta av
både certifieringen och medlemskapet i
SBR. Certifieringen har gjort att vi har fått
ordning på våra papper. Vi behöver inte
lägga ner tid på att leta. Att administratio
nen har blivit organiserad sparar mycket
arbete och arbete är tid som är pengar. Så
på det sättet har vi sparat pengar. Och med

Syftet med ett
förbund är att
skapa ett mervärde
för medlemmarna.
lemskapet i SBR har många fördelar. Bara
lagbevakningen sparar in medlemsavgiften.
Vi måste ju ha lagbevakning och att hyra in
den tjänsten kostar lika mycket som årsav
giften. Alternativet skulle vara att själv
hålla reda på alla lagar och det fungerar
inte.
SBR:s förbundsdirektör Michael Abraham

menar att ett medlemskap i förbundet
självklart ska ge ekonomiska förmåner.
– Förbundet ska hjälpa sina medlemmar
i enlighet med SBR:s stadgar.
I paragraf 1 står bland annat: ”Förening

en, som utgör en sammanslutning av före
tagare inom bildemonteringsbranschen,
har till ändamål att tillvarata medlemmar
nas ekonomiska och affärstekniska intres
sen. Samt att verka för en sund utveckling
inom bildemonteringen och handeln med
begagnade bildelar och det som därtill hör”.
– Bara lagbevakningen och de lägre kost
naderna för certifiering och uppdatering av
certifieringen, tillsammans med lägre kost
nad för utrustningen som avfyrar airbags,
ger besparingar på 17 040 kronor per år.
– Dessutom har vi tecknat ramavtal som
ger medlemmarna lägre kostnader för kort
läsare och betalkort, försäkringar, utbild
ning och frakter. Syftet med ett förbund är
att skapa ett mervärde för medlemmarna.
Och det tycker jag att vi gör. Med råge.
Text & foto: Agneta Trägårdh
NORDISK BILÅTERVINNING 3 · 2014
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I kretsloppet

Samuel Friberg på Bollnäs

Bilåtervinning, får hjälp av Lars
Bryntesson med certifieringen.

”Utan certifiering
är man inte seriös”
L

Samuel Friberg har precis startat Bollnäs Bilåtervinning och håller nu på att c ertifiera sig
för att kunna bli medlem i SBR.
– Det känns viktigt att visa kunder och myndigheter att man driver ett seriöst återvinningsföretag, säger han.

ars Bryntesson hjälper Samuel Fri
berg med certifieringen.
– En branschcertifiering innehål
ler alla de viktiga delar som ingår i en ISO
9000- och 14000-certifiering, säger han.
Men den har också ett tillägg om arbets
miljö, vilket ISO-certifieringen saknar.
Dessutom är den anpassad till bildemonte
ringsbranschen, vilket gör att det är lättare
att komma igång med den. Kostnaden,
både initialt och löpande, är också betyd
ligt lägre än för en ISO-certifiering.
För Samuel Friberg är det självklart att

skaffa en certifiering och gå med i SBR.
– Annars är man inte seriös. Sedan finns
det också många positiva bieffekter. Som
att få lagbevakning och möjlighet att köpa
bilar genom Yallotrade.
Samuel Friberg startar från noll.
– Men jag har tidigare jobbat på Häggs,
så jag har erfarenhet från branschen. Nu är
det kanske lite olyckligt att jag startar min

12
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demontering i Bollnäs, där Häggs också
har en anläggning. Men jag tror att vi kom
pletterar varandra och tillsammans kan vi
konkurrera med andra branscher. Jag ser
positivt på framtiden och tror att det ska
finnas plats för alla.
Han räknar med att vara klar med certifie

ringen i juni.
– Jag satte ett slutdatum i ett tidigt skede
så att det inte skulle dra ut för länge på
tiden. Bryntesson hjälper mig mycket och
eftersom jag börjar från noll har jag inte
hunnit röra till det så mycket. Det är en för
del. Men det är mycket att sätta sig in i även
om jag har varit med om revisioner tidi
gare.

Bollnäs Bilåtervinning har smugits igång
lite försiktigt.
– Jag har inte haft några stora annonser
utan ryktet har spridit sig från mun till
mun. Det är en rolig bransch. Än så länge

jobbar jag själv, men jag hoppas kunna
anställa så småningom. Jag har tagit in en
passiv kompanjon, Tomas Häggeborg, som
jag hyr av. I princip började jag med en bil
i en liten verkstadslokal, sedan har verk
samheten vuxit. Här finns flera tusen kvad
rat så vi kan utöka i takt med att vi växer.
Trots att han hela tiden fick höra att det

inte skulle gå, tvekade han aldrig.
– Det sporrade mig bara.
Samuel funderade noga igenom allting
innan han startade.
– Namnet till exempel. Det är viktigt att
markera att det handlar om bilåtervin
ning, det handlar inte om bilskrot längre.
Jag har också från början varit på det klara
med att jag vill satsa på service. Nöjda
kunder är A och O. Om jag inte har en
reservdel själv är det självklart att ordna
fram den från en kollega. Jag vill ge kun
den en wow-känsla.
Text & foto: Agneta Trägårdh

Bildemontering
i hjärtat av Värmland
0563-52020

www
. n y g a rd e . s e

När begagnat
inte räcker hela vägen.

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

HÄGGS.se

Vi har delen du söker!
Galwin Bildelar är ett rikstäckande grossistföretag som

0652-565000

förser bildemonterare med nya bildelar.
Kontakta oss på 036-31 17 70. www.galwin.se

Låga priser, bra kvalité & snabba leveranser

MultiCool of Sweden
Komplett utrustning för återvinning av köldmedium

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

Servicesnabbkoppling

Serviceslang
2,5 meter

Tömningsaggregat

Serviceslang
2,5 meter

Typgodkänd
returﬂaska 12,5 liter

Digital
våg

www.multicool.se

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.
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UTVECKLA VERKSAMHETEN Bildemonterare fick årets utmärkelse

Peter Werner och Christina Nileman, Sollentuna Bildemontering, prisades av Företagarnas ordförande
Kalle Wannberg och Sollentunas näringslivschef Anna Hamberg.

Årets Företagare!

Sollentuna Bildemontering

P

Sollentuna Bildemontering har utsetts till Årets Företagare i Sollentuna kommun.
– Det är ett mycket professionellt företag som har högt anseende i kommunen, både bland
invånarna och politikerna, säger Kalle Wannberg, ordförande för Företagarna i Sollentuna.

eter Werner, VD för Sollentuna Bil
demontering, är glad för utmär
kelsen.
– Det känns som ett kvitto på att vi är på
rätt spår och självklart sporrar det oss att
jobba ännu mer framåt. Hur bra man än är,
kan man alltid bli bättre.
Medlemmarna i Företagarnas jury blev så
inspirerade att de skrev motiveringen på vers:
RECYCLING IS KING
Här du hittar prylen sommar,
vinter, höst och vår
Just där återvinningshjulen
snurrat nästan femtio år
När karetan rullar in är den
knappt värd någonting
demonterade ger delarna åt
firman lönsam sving.
– Det här är ett företag som har funnits
länge och som har gjort stort avtryck i
kommunen, säger Kalle Wannberg. Famil
jen Werner har lyckats visa att man kan
14
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hantera miljöfrågorna på ett mycket pro
fessionellt sätt. Sollentuna Bildemontering
är ju en av få demonteringar i hela Stock
holmsområdet och servar därför flera
kommuner. De har utvecklat verksam
heten från bilskrot till ett återvinnings
företag som både säljer begagnade och nya
delar för att möta framtiden.
Sollentuna Bildemontering är ett familje
företag som i dag drivs av Peter och hans
pappa Kalle Werner, som tillsammans med
sin svåger, tog över demonteringen 1970.
Då hade det varit bilskrot på området
sedan 1930. Den tidigare skroten hade
förorenat marken och Sollentuna Bilde
montering tvingades stå för saneringen i
början av 2000-talet.
Trots den smällen valde man att göra en
storsatsning och i dag, cirka 15 miljoner
senare, kan Årets företagare i Sollentuna
visa upp en mönsteranläggning med
nysanerad mark och nybyggda fina lokaler.

Totalt har man 17 anställda och tar emot
cirka 1 800 ELV-bilar per år. Det här är ett
företag i ständig utveckling. I dränerings
hallen har just en ny enpelarlyft installerats
för att bilarna ska kunna saneras snabbare.
Och en ny platta ska gjutas för ett hus, där
motorerna ska ryckas ur bilarna innan de
pressas.
– Det är för att öka materialsorteringen.
Vid en ceremoni fick Peter Werner och
hans syster Christina Nileman ta emot
blommor, diplom och en plakett av Företa
garna.
– Plaketten står på byrån i konferens
rummet, säger Peter, som tror att de fick
utmärkelsen för att de vågar satsa framåt.
– Vi kanske också hade en fördel av att
miljö och återanvändning är i ropet och
uppmärksammas generellt. I dag vet ju alla
att vi måste värna om jordens resurser.

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

Vill du bli en av Nordens bästa säljare?
Vi växer och söker säljare
Nu utökar vi vårt team som säljer renoverade
växellådor till personbilar. Vi växer och kan
nu erbjuda ett utvecklande jobb med
försäljning på en trygg arbetsplats i ett
välskött bolag med stora ambitioner.
Dina kunder är i huvudsak bilverkstäder och
arbetet sker från kontoret i Kungsbacka per
telefon och e-post. Ibland besöker du kunder
och anordnar kundträffar runt om i Sverige.

Meritförteckning och ansökningsbrev
skickas per e-post till jobb@hellsten-o.se
Läs mer på www.hellstenab.se/jobba-hos-oss

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

0300 - 74 220

Över 4000 nöjda verkstadskunder
i Norden sedan 1983!
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I BLICKPUNKTEN Välsta Bildemontering i Hudiksvall

VÄLSTA 25
Dagens hedersgäst var 93,5-åriga Stina Holmsten, mormor till Pär Bryngelsson. ”Du får inte skriva att jag är 94, för det har jag inte
fyllt än”. Pär och Anette Bryngelsson har varit ett par nästan lika länge som företaget har funnits. Störst succé på familjedagen var nog
godisregnet över barnen. En del, som Alice Sjöström, passade på att fixa lördagsgodiset för flera helger framöver.

16
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Märkesdagen lockade
gratulanter i alla åldrar
Den traditionella familjedagen på Välsta Bildemontering blev i år lite
speciell, eftersom företaget också firar 25-årsjubileum.
– Jag tycker att alla ska komma hit och hylla Pär, han har gjort ett fantastiskt jobb, säger dagens hedersgäst: 93,5-åriga Stina Holmsten, mormor
till Pär Bryngelsson.

F

amiljedagen börjar klockan elva på
förmiddagen. Men långt tidigare är
det fullt på parkeringen. Det här är
ett uppskattat evenemang som lockar både
folk från bygden och mer långväga gäster.
– Varje år tänker vi att det är sista gången
som vi ordnar familjedagen, säger Anette
Bryngelsson, ekonomiansvarig och gift
med Pär. Det är mycket jobb, men det är ju
samtidigt så roligt. Både för oss och alla
som kommer hit.

Och det märks. Stämningen är på topp

trots ett ihärdigt regnande. Det här är verk
ligen en familjefest. För barnen finns en
lekvagn och el-drivna minibärgare från
Huddiksbärgar’n. En glad gris går runt och
delar ut godis i väntan på det riktiga godis
regnet. Bakom dräkten döljer sig Linnéa
Bryngelsson, dotter till Pär och Anette.
För de vuxna finns det också en massa
roligt. De kan till exempel gå in i bilverk
staden, som för dagen har tömts och för
vandlats till en loppislokal, och fynda allt
från prydnadssaker till hembakat bröd.
Ute på gården finns MHF, Motorförarnas
Helnykterhetsförbund, på plats med en
krocksläde och en vält
bil. Här kan man
prova på hur det
känns att krocka i 7
km i timman eller
att volta med
bilen. Den som
vill kan försöka
att ta sig ur en bil
som ligger på taket.
I en annan lokal står
representanter från
den lokala Hjärtoch lungföreningen

och lär ut hjärt- och
lungräddning.
Många har också

lockats av att de
under dagen
kan boka en
AC- påfyllning
för endast 500
kronor.
Bara 17 år gammal startade Pär Bryng
elsson demonteringen tillsammans med
sin pappa. Året var 1989.
– Vi startade från noll, det var bara åker
mark här, berättar han.
Två år senare omkom pappan i en bil
olycka. Även Pärs mamma var med i bilen
och skadades svårt vid olyckan.
– Precis efter olyckan funderade jag på
om jag skulle orka fortsätta, men det var
bara att köra på. Och det har jag aldrig ång
rat. Jag har haft hjälp av mina bröder som
båda är delägare, även om de inte jobbar i
företaget.
Anette kom in i bilden 1992.

– Du började ju hjälpa till i företaget
direkt när vi träffades, även om det dröjde
lite innan du började jobba här på allvar,
säger Pär till henne.
Ganska snabbt såg de till att bransch
certifiera företaget.
– Det var självklart, liksom att gå med i
SBR. Vi fick faktiskt överta Henry Gustavs
sons gamla medlemsnummer, det han
hade innan han blev VD för förbundet,
nummer 192.
Tidigare handlade det mest om ELVbilar, men nu köper Pär en del bilar genom
Yallotrade.
– Det fungerar bra.
NORDISK BILÅTERVINNING 3 · 2014
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I BLICKPUNKTEN Välsta Bildemontering i Hudiksvall

Jättekul att åka mini-bärgare med Sofia Tengstrand tyckte lilla Majken Bryngelsson, två år. Nästan lika nöjd var Sten Skalman,
som fick komma in på lagret och leta efter en axel till vindrutetorkarna. Motorförarnas Helnykterhetsförbund visade hur man
tar sig ur en upp och nervänd bil.

För dagen har däckverkstaden blivit ett café

» verkstad.

Välsta Bildemontering har även en bil

– Men demonteringen är huvudnäringen,
säger Pär.
Han minns hur det var när han startade i
branschen. Från början fanns här bara en
liten bod, inga andra hus, förutom föräld
rahemmet där ena brodern bor i dag.
Mycket har hänt sedan dess.
– Vi stod ute och skrotade bilarna.

I dag finns det många byggnader på områ
det, bland annat tre hallar där bilarna sane
ras och demonteras. Saneringsutrustningen
har Pär byggt själv. Vätskor som glykol och
spolarvätska pumpas via rör i taket ut till
stora tankar i plåtskåp.
– Vi jobbar hårt med miljöbiten.
I det stora lagret på 200 kvadratmeter lig
ger drivaxlarna i papphylsor. En egen upp
finning för att få det snyggt och prydligt i
hyllorna.
– Jag har köpt en del av papphylsorna på
18
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Det här är ett typ
exempel på en mindre
demontering som
har fantastiskt fin
ordning och reda.
Bygg Max, men nu har jag hittat tjockare
som håller bättre.
Även i smådelslagret ligger varje sak på
sin plats. Här har kunden Sten Skalman fått
komma in för att leta efter en axel till vind
rutetorkarna.
– Det är inte ofta jag släpper in kunderna
på lagret, säger Pär.
Under däckbytarsäsongen är det fullt upp
i däckverkstaden, men just för dagen har
den förvandlats till ett café. I hörnet står
bromsprovaren, en likadan som bilprov
ningen har.
I anslutning till verkstaden finns en liten
verktygsbod.

– Det är bra att ha alla verktyg och maski
ner där, säger Pär.
En av besökarna på familjedagen är Lars

Bryntesson, som har hjälpt Välsta med cer
tifieringen.
– Det här är ett typexempel på en mindre
demontering som har fantastiskt fin ord
ning och reda tack vare sin certifiering,
berömmer han.
Familjedagen avslutas med middag hem
ma hos Anette och Pär för alla som har
hjälpt till att göra dagen möjlig.
– Det här var sista året, det passar bra att
sluta med ett jubileum, säger Anette och
pustar ut. Fast nästa gång ska vi nog ha fisk
damm istället för godisregn.
Det verkar alltså som om det där med
sista gången ska tas med en nypa salt. Näs
ta år blir det dock ett uppehåll i traditionen.
– Då ska ”glada grisen”, alltså Linnéa, ta
studenten och vi får fullt upp med det.
Text & foto: Agneta Trägårdh

Kompletta utbyteslådor i lager
Nissan Navara/Pathfinder 2005Volvo 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!

& Filmer
För mer inFo, bilder
se vår hemsida

www.olanders.nu

alitet
God kv pris!
ra
till b
Tar ni vara på den värdefulla kopparn från
era elvs?
Får ni rätt betalt för er kopparkabel?
Med en kabelskalare får ni ut 100 % ren koppar!
Kapacitet:
Hastighet:

Ø 2-60 mm
15 m/minut

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

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

Så här kul hade SBR:s tjejer i det kvinnliga nätverket när de, efter en dag med spännande föreläsningar,
åkte båt på Mälaren förra våren.

Kvinnliga nätverket
träffas i hälsans tecken

D

Dags för alla kvinnor inom SBR att boka den 30 augusti för nästa möte
med det kvinnliga nätverket. Ett möte som kommer att gå i hälsans tecken.

en efterlängtade inbjudan
kommer att gå ut i början
av augusti, så håll utkik i

mailen.
Som vanligt hålls mötet i Stock
holm.
– Vi lyssnade på önskemålen och
valde att lägga träffen efter somma
ren istället för som tidigare i maj–
juni, som är en stressig tid för många,
säger Carina Hagström-Kihlberg,
initiativtagare till det kvinnliga nät
verket, som har blivit en succé.
Männen inom SBR sneglar avund
sjukt mot nätverket och tycker att
det är orättvist att inte de får lyssna
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till alla de intressanta föreläsning
arna och gå på trevliga middagar.
Men nätverket är enbart för kvinnor.
Något som kan behövas i en mans
dominerad värld. Alla kvinnor som
jobbar på något av SBR:s medlems
företag är välkomna.
– Min förhoppning är att alla kvin
nor ska ansluta sig till nätverket, säger
Carina Hagström-Kihlberg.
Förhoppningen är på god väg att
infrias. Ryktet har spridit sig och för
varje ny träff blir det kvinnliga nät
verket lite större.
Text & foto: Agneta Trägårdh

Carina Hagström-Kihlberg
är initiativtagare till det kvinnliga
nätverket. Hon driver också
50-årsjubilerande Allbildelar och
är vice ordförande i SBR.

Nordisk

Helproffs på
begagnade
bildelar!

Telefon 0499 - 49 000
Branschens egen tidskrift

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

Hur många fler skäl behöver du för att gå med i SBR?

FÖRBUND

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

L
E RIG E S BI

TE

KS

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.

RVINNARES

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

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

Din väg till
återvinning
av blybatterier i Sverige.

w w w. b l y b a t t e r i r e t u r. s e
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I kretsloppet

» Krafttag mot svartskrotarna «
Lokal kickoff för BilRetur

Myndigheterna måste arbeta tillsammans med demonteringsbranschen för att
komma åt oseriösa aktörer. Det var en av flera synpunkter som kom fram när
BilRetur under våren hade kickoff på åtta olika platser runt om i landet.

S

ammanlagt har 75 av 93 bildemonteringsfö
retag och 165 personer anslutna till BilRetur
medverkat i de regionala träffarna. Frågorna
som har diskuterats är bland annat vad BilRetur
betyder för branschen och vilka planer som finns
för framtiden. Deltagarna fick också information
om vad som hänt i nätverket hittills och hur man
ska kunna nå 95 procents återvinning till nästa år.
– Förra året hade vi en stor kickoff, nu valde vi att
ha flera mindre regionala träffar istället, säger Bil
Returs VD Michael Abraham. Det har varit upp
skattat bland medlemsföretagen som därigenom
har fått större möjligheter att framföra sina syn
punkter. Nu ska vi jobba vidare med de synpunkter
vi har fått in.

Några av frågorna som har diskuterats har varit

Vid de regionala träffarna diskuterades flera olika

företagen enbart ska ta emot fordon från auktorise
rade, och helst även certifierade, bilåtervinningsfö
retag.
En viktig uppgift för BilRetur är att sprida kun
skap om nätverket. Det har även framförts önske
mål om att det ska bli enklare att fylla i skrotabilen.
se och att bilägaren ska få veta vem som kommer att
hämta bilen efter att blanketten har fyllts i på nätet.
Text & foto: Agneta Trägårdh
Illustration: Mark Olson

frågeställningar som sedan utvecklingsgruppen i
BilRetur har arbetat vidare med. I utvecklingsgrup
pen ingår Mats Andersson, Bildemo AB, Kjell
Carlsson, Bromma & Botkyrka Bilskrot AB, Rolf
Månsson, Hurva Bildemontering AB, Magnus
Daag, Begagnade Bildelar i Kolbäck AB, Anders
Sverkman, Stena Recycling, Jonas Gustafsson,
Stena Recycling, Tommy Lilja, Liljas Bildemonte
ring AB samt Michael Abraham, BilRetur.
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hur man ska få den så kallade Gröna Listan att
fungera för både medlemmar och återvinningsfö
retag och hur man ska jobba för att få myndighe
terna att se till att alla följer samma regelverk. Något
som skulle minska risken för konkurrens från ose
riösa aktörer. Ett önskemål är också att kraven från
myndighetshåll skärps så att certifiering blir ett
villkor för att få auktorisation.
– En skrotbil kan vara en miljötillgång eller en
miljöbomb, säger Michael Abraham. Frågan är vil
ket myndigheterna föredrar. Det är viktigt att vi
jobbar långsiktigt för att få stopp på oseriösa aktö
rer på marknaden.

Medlemsföretagen vill också att fragmenterings

Sommarhälsningar
Glad
Sommar
önskar

Glad Sommar
önskar

SVENSK BILÅTERVINNING AB

Tel. 019-45 06 90
Fax. 019-45 06 92

Glad sommar

Vi önskar er alla
en riktigt härlig
sommar
www.yallotrade.com

skön
sommar!

önskar

AB ARONS
BILDEMONTERING

ALINGSÅS BILDELAR AB

ÖNSKAR ALLA
EN SKÖN SOMMAR

Nitgatan 3 • 441 38 Alingsås

Tel. 0322-105 27

Glad Sommar

önskar

En riktigt
trevlig sommar
önskar vi på
EKMANS BILSKROT AB
Tel. 0291-104 91
Fax. 0291-102 04

Glad Sommar!
När du vill
värna om
miljön...

ISO 14001
Certifierad

Branschen som uppfann återvinningen

019 - 670 12 00
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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

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

AKTUELLT FRÅN

”Kommunerna måste fråga
efter återvinningsrapporter”

ANNA HENSTEDT Miljöansvarig • BIL Sweden

V

i närmar oss sommaren med en
rasande fart! Under hela första
halvåret av 2014 har bilförsälj
ningen gått riktigt bra, nu senast i maj så
ökade personbilsregistreringarna med sju
procent, vilket är femte månaden i rad
med en uppgång. Förhoppningsvis är
detta något som ska kunna ge utslag också
i ”slutänden”, d.v.s. att det kommer mer
bilar till återvinningen.
Tyvärr tror vi att problemet kvarstår
med att begagnade bilar försvinner ut ur
landet, utan att ha exporterats på legalt
sätt, p.g.a. illegala operatörer. Ett fenomen
som vi har sett drabbar bilåtervinnings
branschen är ju att bilmålvakter kan ha
hundratals bilar registrerade på sig, utan
att betala den årliga registerhållnings
avgiften.
En ljusglimt är att riksdagen den 7 maj
klubbade igenom en proposition om lag
ändring som ska göra det möjligt att
beslagta och mäta ut bilar som har stora
obetalda avgifter, och som står registrerade
på en bilmålvakt.
Återvinningsresultaten för 2013 är nu
preliminärt färdiga. Totalt hade 91 procent
av materialet från de skrotade bilarna
återvunnits. Från och med nästa år 2015
ska den siffran vara 95 procent, enligt
de nya målen i producentansvaret för
uttjänta bilar. Resultatet från år 2013 för
återanvändning eller materialåtervinning
blev 85 procent. Målet från och med 2015
är 85 procent, så där möter Sverige redan
de uppsatta målen.

BIL Sweden har i flera år drivit frågan att
tillsynen MÅSTE öka. Det kostar att ha
ordning på sina materialströmmar och
kunna göra en bra rapportering, men det
ger också resultat i kontroll av den egna
verksamheten och en möjlighet att få
mätetal över vilka delar som är lönsamma.
Att det finns flera bilåtervinnare som ald
rig s traffas för att de inte rapporterar, är
kommunernas ansvar. Att det får fortsätta
att vara på det viset år ut och år in är sorg
ligt! Ni som rapporterar kan hjälpa till,
genom att påtala för er kommun att alla
bilåtervinnare i kommunen är skyldiga att
göra materialrapporteringen, och att
kommunernas tillsynsmän ska fråga efter
rapporten vid tillsyn.

Bilmålvakter kan ha
h
 undratals bilar
registrerade på sig,
utan att betala den årliga
r egisterhållningsavgiften.
Medlemmarna i Bilretur är de som är

Kemikalielagstiftningen REACH är en

allra bästa på att uppfylla sitt ansvar enligt
bilskrotningsförordningen, nämligen
att göra sin årliga rapportering av åter
vinningssiffrorna till bilproducenterna
(via Bosab eller annan rapporteringsväg).
2012 rapporterade 100 procent av Bilreturs
medlemmar in sina återvinningssiffror,
fantastiskt bra! Även de bilåtervinnare
som är medlemmar i SBR men inte tillhör
Bilretur har förbättrat sig när det gäller att
rapportera in materialet, siffran ligger för
2012 på ca 75 procent. Sorgebarnet är
fortfarande ”de övriga”, d.v.s. bilskrotare
som varken tillhör Bilretur eller SBR,
där strax under 20 procent rapporterade
2012. Detta är, enligt oss på BIL Sweden,
en konkurrenshämmande faktor.

lagstiftning som i allra högsta grad berör
producenter av fordon. Nästa vecka kom
mer BIL Sweden att vara värd för ett möte
där fordonstillverkare får möjlighet att
ställa frågor till Kemi (Kemikalieinspek
tion) för att få hjälp att tolka den mycket
komplexa lagstiftningen. När det gäller
biltillverkare, så har det faktum att man
lyder under producentansvaret för uttjänta fordon varit till stor hjälp! Produ
centansvaret har nämligen krävt utfasning
av de farligaste tungmetallerna, vilket gett
fördelar t.ex. i form av framtagna material
rapporteringssystem som kommer till
användning också nu när flera farliga
ämnen ska fasas ut.
Hoppas att ni alla får en riktigt bra
s ommar!

Beg. bil- och husvagnsdelar
stor sortering
märkesdemontering

AUTODEMONTERING TT
www.autodemontering.se

Ommavägen 9 275 33 Sjöbo Sweden

Vi tar hand om Er slutkörda bil Auktoriserad
www.hurvabildemontering.se
Mejerivägen 10, 291 94 Eslöv 0413-310 01
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AKTUELLT FRÅN STENA

AKTUELLT FRÅN

ANDERS SVERKMAN

Branschansvarig ELV
Stena Recycling

Branschen behöver mer av samarbete

U

nder våren har vi genomfört
möten med medlemmarna i Bil
retur runt om i landet. Bilretur
har utvecklats till ett mycket starkt riks
täckande nätverk med 93 företag som alla
är certifierade. Förra året valde vi att
genomföra en stor kickoff. Nu träffades
vi i stället i mindre grupper lokalt för att
få mer utrymme att diskutera vilka frågor
som är viktigast för att vi ska få samarbetet
att fungera så bra som möjligt. Att träffas i
mindre grupper lokalt har varit uppskattat
av medlemmarna. Från Bilreturs och
Stena Recyclings perspektiv har det blivit
en mycket lyckad dialog. Vid alla möten
har medlemmarna fått lämna sina syn
punkter på samarbetet och nu kommer vi
i Utvecklingsgruppen för Bilretur att dis
kutera hur vi ska ta tillvara de olika idéer
och önskemål som kommit in från med
lemmarna.
Samarbetet i Bilretur är ett viktigt sätt

för oss i Stena Recycling att hitta sam
arbetsformer som dels skapar värde för
alla parter och dels ger förutsättningar
att återvinna bilarna till 95 procent när
kravet höjs från 2015. Det behövs mer av
samarbete i branschen kring frågor som är
viktiga för alla parter. En sådan fråga
är hur vi kan säkerställa en långsiktigt
hållbar återvinning där materialet tas om
hand på ett miljöriktigt sätt.

En viktig fråga är hur vi kan säkerställa en
långsiktigt hållbar återvinning där materialet
tas om hand på ett miljöriktigt sätt.
Sedan länge har det varit problem att

släcka en brand utanför Eskilstuna, där
restmaterial från bilåtervinning har
övergivits och ställt till stora problem i
närmiljön. Räddningstjänsten har varit på
plats ett stort antal gånger men branden
har inte kunnat släckas. Detta är inte
material från Stena Recycling. För oss är
det viktigt att kvalitetssäkra hur material
tas om hand även i nästa led. Nu rycker vi
istället in och hjälper kommunen att lösa
det problem som har uppstått genom att

ta hand om det på ett seriöst sätt. Det här
är ett exempel som visar på vikten av att vi
i branschen samarbetar och lever upp till
de krav som behöver ställas på dagens och
framtidens bilåtervinning. Inte bara i
första ledet utan även i nästkommande
led. Branschen behöver mer av samarbete
kring dessa frågor.
Anders Sverkman
Branschansvarig ELV
i Stena Recycling

Begagnade originaldelar,
Bäst för miljön!

033-23 00 50
www.borasbildemontering.se
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pet hela
Vi har öp en!
sommar

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
www.blybatteri.se

BRA E
VIC
SER

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

Vi är SBRs samarbetspartner och erbjuder
medlemsföretagen marknadens bästa försäkringsskydd

TJÄNSTER & UTBILDNINGAR

Företagsförsäkring

Gruppförsäkring

Green Parts garanti

Motorfordonsförsäkring

Kontakta oss när det gäller era försäkringar
Tel: 026-61 41 00
E-post: magasin@soderbergpartners.se

• 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

Den konservative leder Lars Barfod inspicerer en totalskadet bil sammen med Håndværksrådets adm. direktør
Ane Buch på Folkemødet 2013

Sagaen om den røde Suzuki
fortælles på folkemøde

T

Dansk Autogenbrug medvirker for første gang under eget navn men i tæt samarbejde
med CAD og Håndværksrådet under årets folkemøde på Bornholm i dagene 12.-15.
juni. Her fortælles andet kapitel i sagaen om den kendte, røde Suzuki, der debuterede
hos CAD i fjor. Bilen var blot let skadet, men dømt til shredderen trods de lempede
reparationsregler. I år ankommer den i en ny skikkelse: Ophugget og mast sammen
til en kvadratisk kube efter at have været forbi autoophuggeren.

redje kapitel fortælles næste år,
lover DAG: Da vil bilen have været
i shredderen, og resterne af den har
været fragtet den lange vej til Østen, hvor
affaldet er blevet sorteret – og hele vejen til
bage til Danmark igen. Tilsammen doku
menterer historien et ufatteligt ressource
spild, energiforbrug og miljøbelastning,
der kunne have været undgået med et pen
nestrøg i lovbogen.

For at hælde salt i såret dokumenterer

DAG på film, hvordan den let skadede bil
kørte aldeles lydefrit, inden miljøbehand
ling og skrotning.
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Tilsammen
dokumenterer
historien et ufatteligt
ressourcespild,
energiforbrug og
miljøbelastning.
–Vi dokumenterer, hvor lidt, der skal til,
før en bil skal skrottes med de nuværende
regler. Det er et så vigtigt budskab også for
os, at vi gør fælles sag med CAD, fortæller
Børge Madsen.

Yderligere medbringer DAG to brugte
døre. Havde skaden på Suzukien kunnet
gøres op med brugte dele til 750 kroner pr.
stk. – havde bilen og miljøet været sparet.
– Og der er garanteret ingen fup. På kuben
kan man læse bilens stelnummer, siger
Børge Madsen.
Folkemødet bliver også i år et tilløbsstykke
for politikere, medier, meningsdannere,
organisationsfolk og alle andre med inte
resse for politik og samfundsforhold.
Læs mere på www.brk.dk og klik på
“Folkemødet 2014”.

Ledare NORGE
JAN MOLBERG

Generalsekretær NBF

Viktig at tillsynene konsentreres
mot den useriøse delen av bransjen

N

BF gjennomførte landsmøtet i
Ålesund 25. til 27. april. På gene
ralforsamlingen for NBF ble for
eningens lover endret. For fremtiden kan
kun bedrifter som også har delesalg bli
medlemmer i NBF. Til nå har NBF også
tatt opp virksomheter som bare driver
med vrakbiler. Dette er nå endret. Ved
taket har ingen tilbakevirkning. Årsaken
til denne endringen er at NBF vektlegger
gjenbruk. Vi vil med denne endringen
fullt ut oppfylle EU forskriftenes intensjon
– gjenbruk foran alle andre løsninger.

NBF har fått signaler om at myndighe
tene vil prioritere tilsyn i alle bilbransjer.
Verksteder, biloppsamlere og bilsalgs
avdelinger. Dette er positivt. Det er imid
lertid viktig at disse tilsynene konsentre
res mot den useriøse delen av bransjen.
De som ikke har kassa-apparat eller har
investert i utstyr som miljøforskriftene
pålegger. Ikke de som har glemt dagsopp
gjøret en gang eller mangler en side i
HMS mappen. Det er disse myndighetene

EU og alle nasjonale
myndigheter i de
28 EU landene er
meget bekymret for
utviklingen av svart
økonomi.
må konsentrere seg om. Reaksjonene må
også bli strengere, disse virksomheter
bør stenges. Dette har NBF gitt innspill
på til myndighetene. Den useriøse delen
av bransjen utvikler seg fortløpende.
NBF bedrifter får henvendelser om kjøp
av deler, katalysatorer og andre kompo
nenter hvor det er ønskelig at handelen
blir gjennomført uten mva. og kvitte
ringer. Det er derfor viktig at våre bedrif
ter ikke benytter seg av slike handelspart
nere, det undergraver egen bransje.
Dette er kommunisert ut til alle medlems
bedrifter. NBF sekretariatet får fortlø
pende informasjoner fra medlemsbedrif
ter som har blitt kontaktet av useriøse

aktører. Vi overvåker dette området
g jennom informasjoner fra medlems
bedrifter. Vi sender fortløpende bekym
ringsmeldinger til miljømyndigheter og
skattemyndigheter.
Norges Bilbransjeforbund har nylig

e tablert et system for rapportering av
useriøse bedrifter. Medlemsbedriftene
blir bedt om å sende inn all tilgjengelig
informasjon ved kjennskap til useriøse
bedrifter. Norges Bilbransjeforbund
sentralt sørger for at sakene blir inn
rapportert til aktuelle myndigheter.
Useriøse bedrifter som ikke følger de

samme pålegg og de samme lover som
bedrifter som driver lovlig truer alle
forretningsområder. EU og alle nasjonale
myndigheter i de 28 EU landene er meget
bekymret for utviklingen av svart øko
nomi og manglende oppfølging av lover
og regler. Det er all grunn til å tro at dette
vil bli prioriterte oppgaver i fremtiden.

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

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

Full aktivitet to år etter b

Rogalands entusiaster overlevde krisen men advarer
Rogaland Bildeler AS ble etablert i 1999 av Gudmund og Leif John Haugstad.
De startet ved å kjøpe et lager bestående av kun BMW deler. Etter hvert valgte de å
satse på flere bilmerker og i 2001 kjøpte de en eksisterende bil opphugging i Egersund
og holder i dag på med alle bilmerker.

D

ette var i starten en hobbybasert
bilopphugging med mottak av
ca. 300 biler i året. Det ble etter
hvert en del utskiftninger av
ansatte og eiere frem
mot 2005. Daglig
leder Glenn

Jostein Haugstad.
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Midttun begynte i bedriften mars 2005
som kontormedarbeider. Han har bak
grunn fra Forsvaret og økonomiutdan
nelse.
I 2007 ble Glenn Midttun fungerende
daglig leder av bedriften. I 2005 startet
også Tor Sigve Svalestad å jobbe hos
Rogaland Bildeler. Tor Sigve er i dag sjåfør

og ansvarlig for all inntransport av vrak
biler. Glenn og Tor Sigve kjøpte seg inn i
firmaet og ble medeiere sammen med
Gudmund Haugstad. Gudmund kom ut
for en ulykke i 2009 og valgte å selge sine
aksjer til investoren Kjell Inge Mæland.
Dette er eierstrukturen per i dag.
Per i dag har bedriften 5 fast ansatte

Tor Sigve Svalestad og Glenn Middtun.
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brannkatastrofen

r om uryddige forsikringsavtaler
samt 2 på ulike tiltak fra NAV. Det er en
bedrift med meget unge ansatte. Glenn
Midttun er eldstemann med sine 33 år og
yngstemann er 20.
Jostein Haugstad var 15 år da han startet
på fulltid i 2005 og er i dag ansvarlig for
demontering av biler og miljøsanering.
Etter hvert som bedriften vokste ble det
behov for å ansette flere folk og i 2007
begynte Hege Midttun i firmaet. Hun er

selger og lageransvarlig. Kennet Hadland
begynte i 2011 og miljøsanerer bilene som
kommer inn. Alle har klare arbeidsoppga
ver og arbeidsinstrukser slik at de vet hva
som skal gjøres uten at noen trenger å for
telle de det. Effektivitet og godt samarbeid
er viktig for at bedriften skal lykkes sier
daglig leder Glenn Midttun.
Rogaland Bildeler AS mottar i dag ca.

2000 biler per år hvorav ca. 1000 biler blir
levert på bedriften. De resterende 1000
biler blir hentet inn av bedriften. Av disse
er det ca. 200 ”forsikringsbiler”. Bedriften
driver en todelt virksomhet med fokus på
både vrakbiler og nyere skadebiler som det
selges deler av. Delesalget tar mest tid og
her forsøker man hele tiden å skape forbe
dringer og forenklinger.

»

NORDISK BILÅTERVINNING 3 · 2014

›|nbå

31

Bilretur AS returselskap

»”Delelageret er i dag ikke særlig stort slik at vi baserer det meste

av salget på førdemontering. Vi holder til i Rogaland Fylke og har
2-3 andre aktører i vårt distrikt. Hovedutfordringen vår er å klare
å holde volum oppe i sterk konkurranse med disse samt den harde
konkurransen som er på skadebiler i området. Når det er sagt ser
vi lyst på fremtiden.» sier daglig leder Glenn Middtun

29 mars 2012 står som et vondt minne i bedriftens historie. Da
oppstod det en stor brann ved bedriften. Fem hundre biler gikk
opp i røyk. Brannårsaken ble aldri helt klarlagt, men man antar at
det oppstod en kortslutning i en innlevert vrakbil. Brannen spredte
seg raskt dette fordi det blåste stiv kuling i området. De ansatte ved
bedriften forsøkte å fjerne biler med gravemaskin men måtte raskt
gi opp. Heldigvis klarte de å redde bygningene slik at man kunne
fortsette driften uten å starte helt på nytt.
Bedriften driver som tidligere nevnt stort sett med førdemonte
ring. Dette var derfor katastrofalt og det var nødvendig å komme
raskt opp å gå igjen.
Forsikringsselskapet kom raskt på banen og de fikk ryddet
tomta relativt greit. «Vi opplevde forsikringsselskapet som svært
uryddige og til dels særs ufine i sin fremtreden. Avtaler og ting som
ble avtalt muntlig ble gått tilbake på, takster ble omgjort og vi
hadde en lang vei å gå.» Sier daglig leder Glenn Midttun.
Dette førte til at all kommunikasjon måtte foregå skriftlig og
dette hemmet fremdriften meget sterkt. Det forelå meget god
dokumentasjon på hver bil og hva som var på tomta og hva som
var solgt osv.
I februar 2013 kom vendepunktet da saksbehandleren på saken
ble fjernet og erstattet med en ny. Det ble da avtalt et møte hvor det
ble oppnådd enighet om forsikringsoppgjøret. Dette skjedde på en
dag.
Oppsummering og et råd fra daglig leder Glenn Midttun.«I

ettertid opplevde jeg at oppgjøret ble greit men veien var lang å
gå, spesielt for et lite firma som oss. Belastningen var til tider
uutholdelig og tappet mye krefter. Jeg vil komme med et par råd:
• Gjennomgå forsikringen jevnlig og undersøk faktisk hva som
er forsikret. For eksempel att betongdekket er forsikret.
Det måtte ha egen forsikring. Hvem tenker på det?
• I tillegg få alle avtaler som gjøres skriftlig slik at det ikke kan
gås tilbake på.
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Norges Biloppsamlers
Forenings datagruppe
synk (Fensynk)og en større visjon
for å implisere forsikringsbransjen, bilverkstedene, transportører osv.
Norge ligger litt bak Svenskene
med utvikling, men kommer fort
etter
Gruppen teller 28 medlemsbedrifter og er del av Norges
Biloppsamleres Forening. Gruppens utvalg/styre består av en
leder og 4 styremedlemmer
Navn: Geir Myren
Alder 55 år
Yrke: Bilmekaniker fra Ford
Jobb: Daglig leder
Firma: Møre bruktbildeler as
Engasjert: Leder gjennom flere
år i Norges Biloppsamlers Forenings Datagruppe. (NBdF)
Stort engasjert for å jobbe frem
nivåløft i bransjen og bedre
kvaliteten mot proff markedet.
For noen 10 år tilbake levde
bilopphuggeriene sine egne liv
uten å kommunisere med hverandre.
Under et NBF landsmøte i Stavanger i 1997 ble det vedtatt at
det skulle settes ned en arbeidsgruppe for å jobbe frem data-styringsverktøy for medlemmene.

FORMÅL
Norges Biloppsamleres Forenings
datagruppe (forkortet til NBdF)
har til formål å utvikle og drive
databasen www.nbfbildeler.no
og NBFIntern, for salg av brukte
originale bildeler samt utvikle tilfredsstillende datastyringsprogrammer for medlemmene i NBF.
DELTAKELSE
Medlemmer av Norges Biloppsamleres forening har anledning
til å slutte seg til NBDF. Deltakelsen opphører automatisk dersom
man ikke lengre er medlem av
Norges Biloppsamleres forening.

NBdF jobber med
1. Bedre datakommunikasjon
mellom medlemsbedriftene
2. For felles bil og delekoder
( såkalte SBR koder)
Arbeidsgruppen valgte et Svensk
3.
For felles utvikling av dataFirma som partner, Berg & Strøm
verktøy.
AB med et program som heter
4. Datasamarbeid over landeFENIX og var stadig i utvikling.
grensen
NBF gjorde en avtale og NBdF ble
5.
Videreutvikling av søkebasen
etablert med et styre og egne
NBFbildeler.no og NBF Intravedtekter, en medlemsgruppe
nett
underlagt NBF.
Våre samarbeidspartnere på
De fikk innstallert Fenix i sine
arbeidsverktøy:
medlems bedrifter.
NBFbildeler.no: Every as dataDa startet en helt ny verden. Det Group AS Pb 305.4066 Stavanger
ble opprettet Intranett, NBFInWeb Hosting: Pc Support AB
tern mellom medlemsbedriftene Metorolog vegen 2 95593
og en egen søkebase NBFbildeJønkøbing
ler.no ble etablert.
NBFIntern: Pc Support AB
Metorolog vegen 2 95593
Bildelene ble dataregistrert
og det ble i stigende grad forstått Jønkøbing
FENIX : Berg & Strøm AB
hvor viktig det er å holde orden
og oversikt på delelagerene.
I dag jobbes det med medlems-

Legg hånden
din her

Tusen takk til alle samarbeidspartnere!
Med høyt tempo, sterk teknologiutvikling og stødige hender, har vi sammen økt bilgjenvinningsgraden fra 85%
i 2007 til hele 96,1% allerede i 2013. Det er vi utrolig stolte over! Med denne utviklingen og de samme gode hendene,
vet vi at vi vil nå de nye fremtidige målene. Tusen takk til alle samarbeidespartnere fordi dere gjør dette mulig!

Siste stopp - Ny start.
– Bilbransjens eget returselskap

www.autoretur.no

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

✆ 74 28 20 10

RYTHALS.NO FOTO: MARTHE A. VANNEBO

BJARNE BRØNDBO,
GRÜNDER BIL1DIN

INSIDE EGARA

INSIDE EGARA

EGARA

Spring meeting 2014 at CARS Doncaster

E

GARA’s 2014 Spring Meeting was
combined with the British CARS
show at Motorhogs dismantling
site in Doncaster. Most of the board
arrived on Thursday to visit the CARS
tradeshow and exhibition. Motorhog is
quite impressive as this site handles over
20.000 ELV’s a year and has 5000 ELV’s
and 100,000 parts in stock on 10 hectares.

The ELV’s are stored outside, 4 high in big
racks. CARS was organised very well with
lots of stands with suppliers, providers and
other ELV related business. We spoke with
3 software suppliers (Pinnacle, Breaker Pro
and DH Systems) about producers info.
There was also more than plenty of food
and drinks. A nice conference space was
made for presentations. Next to the MVDA
stand, ARA (US association) and ARC
(Canadian association) were also present
with their presidents and directors.
It was good to meet some old overseas

friends and some new and some that we
only knew from mails. Outside were
shows and demonstrations of heavy
equipment (draining, crushers, cranes and
cable strippers). During dinner, honorary
chairman Duncan Wemyss was (deser
vedly!) awarded for his ongoing efforts
during his career in the dismantlers indu
stry. Thursday ended with a charity auc
tion for cancer research and the Rett syn
drome fund.

On the next day EGARA visited the confe

rence with first Paul Hallet from the
Ministry about reaching the 2015 95%
recycling target and the hurdles to over
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sider this awareness a result of our lobby
and are happy it finally is an issue. Next
problems to tackle are DG Move that are
in charge for car registration systems and
unwilling memberstates to set up func
tional systems. Most current ones are not
accurate, not continuous and deregistra
tion is possible without any consequenses.
Possibly a well working system would rev
eil a chaos that needs to be taken care of
(work!).

come (one of them being missing vehic
les), followed by Keith Freegard of Axion
Recycling Ltd Who had a very interesting
speech about plastics separation and recy
cling from ASR to PP, PS and ABS. They
are even able to specify mixes of plastics to
their customers (molders) purposes. This
level of plastics recycling is quite impres
sive. So far the modern mini has parts of
recycled plastics, but the newer the car, the
more complicated it is for recycling as
materials are mixed (polluted) and glued
together, making recycling sometimes
very hard to impossible.
The afternoon was for the closed EGARA

meeting. Motorhog facilitated with a mee
tingroom and beamer (Thank you, Motor
hog!). Main items of the meeting were:
missing vehicles/ registration systems and
parts data.
DG Environment realizes that any result
is as good is it’s input, meaning the base of
any reporting is a registration system
including all vehicles. We as EGARA con

Decided is that EGARA sets out a strategy
to complain and explain our need for parts
data. As providers are only allowed to deli
ver to sellers of new and remanufactured
parts, we are excluded from producers
info, which violates the obligations as des
cribed in both the ELV Directive and Euro
5/6 regulation. IDIS is no solution, IDIS
only provides some materials and safety
info, if not faulty. Producers still have their
mouths full of 0-cost models, forgetting
the costs of being legal ATF’s and forget
ting giving us a benefit over black sheep
only they can give to be at least able to
compete help cover some of our costs. We
are not asking for the world, we just can
use the support and it is law, so we feel it’s
a fair claim.
In all we had a good meeting, MVDA,
Cars and Motorhog have taken good care
of us and we thank Paul Fox for coördina
ting our stay! EGARA’s Fall meeting is
planned in November for Brussels.

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

!
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Eller den här?

www.adalens.se

0612-124 20

› Posttidning
AVSÄNDARE:

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

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

www.laga.se
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