Nordisk

NR 4 • 2014

NORDIC CAR RECYCLING

XXXXXX
XXXXXX
XXXXX

Renar vattnet med hjälp av tallbark

ER

RI

L

ÅT

KS

E RIG E S BI

Ny grossist vill lyfta hela branschen

SV

Premiär för Utbildningsportalen

FÖRBUND

XXXXXX
XXXXXX i Helsingborg
Eldprovet
– visa vad du kan
om kvalitetslistan

VINNARE

S

Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund
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

Först i Stockholm med
Green Parts Garanti på begagnade bildelar

AllbildelAr i Huddinge Ab
är den första bildemonteraren i Stockholm
att erbjuda 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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PRENUMERATION
Enklast prenumererar du på NBÅ
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Ledare
Michael Abraham
FÖRBUNDSDIREKTÖR

Kvalitetssäker och lönsam
demontering kräver nya kunskaper

H

alvårsmötet i Helsingborg med
kvalitetsutbildning och utbildningsportal, tillsammans med
företrädare för övriga nordiska förbund,
försäkringsbolag och motorbransch, blev
mycket lyckat.
Stort tack till Thomassons.nu och
Helsingborgs Bildemontering som stod
som värdar och som gjorde det möjligt
att genomföra kvalitetsutbildningen
under halvårsmötet.
Det är första gången som en utbildning
där man lär sig kvalitetsklassa begagnade
reservdelar har genomförts tillsammans
med övriga nordiska länder, försäkringsbolag och motorbranschen.
Under fredagens aktiviteter fick alla
jobba med att själva bedöma kvalitén på
ett 30-tal begagnade reservdelar. Det gav
en tydlig signal om vikten av att ha rätt
information vid kvalitetsbedömning och
visade också hur viktig utbildningen är.
SBR vill även passa på att tacka
Training Partners för att vi kunde visa
utbildningsportalen i skarpt läge på
halvårsmötet.
Det är nu klart att branschen får tillgång

till en utbildningsportal, där vi kan göra
egna branschspecifika utbildningar men
även lägga in generella utbildningar.
De här utbildningarna innebär stora
utvecklingsmöjligheter för branschens
företag och är något som alla har nytta av.
Tack vare att vi under en längre tid har
jobbat med Training Partners har vi
tillsammans kunnat utveckla en utbildningsportal som är mycket prisvärd och
som ger alla företag stora möjligheter att
utbilda sin personal på hemmaplan.
Även de kurser som kräver lärarledda

4   ›|nbå
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Med utbildningsportalen kan vi
säkerställa att
vi inte tappar fokus
på det som krävs
för att överleva.
utbildningar kan kortas ner, eftersom
 ersonalen då först har gått en grundkurs
p
genom Utbildningsportalen.
Det här är ett sätt att öka möjligheten

för vidareutbildning av medarbetarna
samtidigt som det kapar kostnader i form
av restid, reskostnader, övernattningar
och så vidare.
Med utbildningsportalen kan vi säkerställa att vi inte tappar fokus på det som
krävs för att överleva. Nämligen en ökad
insikt i hur vi rätt ska kvalitetssäkra
demonteringen av den moderna bilen
för att få ökade intäkter.

Jag uppmanar alla våra medlemmar att
ta sig en ordentlig funderare kring utbildningsportalen och de möjligheter den ger
er och er verksamhet till en extremt låg
kostnad. Skicka in era avtal så att ni kan
få ut maximalt av verksamheten.
Det har nu återigen kommit ett rege
ringsuppdrag till Naturvårdsverket
angående frågan kring hur man ska
säkerställa att den uttjänta bilen kommer
in i kretsloppssystemet för återvinning/
återanvändning. Alla medlemmar i förbundet och BilRetur är miljöcertifierade
och vi anser naturligtvis att detta ska ge
en fördel i det här sammanhanget. Att
komma fram till vilka fördelar eller på

v ilket sätt man ska utverka att den
övergivna bilen kommer in i systemet
är som i många andra fall en process.
Vi har tre grannländer, två av dem

har kvar det system som fanns hos oss
tidigare. Det är aldrig fel att se vad andra
gör för att lösa problem. Att alltid uppfinna hjulet igen är både kostsamt och
tidskrävande och kan skapa onödig
irritation. Det finns sedan tidigare två
regeringsuppdrag gjorda på detta
område. Vi får hoppas att det denna gång
är m
 öjligt att komma hela vägen och få
ett resultat som gynnar en seriös bil
återvinnare och inte de oseriösa som
idag tyvärr får matchboll alltför ofta.
Bilägaren har ett stort ansvar för att
bilen blir omhändertagen på rätt sätt när
den är uttjänad och inte bara överges.
Det jobb som utförts under våren har
lämnat ett bra avtryck, vi har fått positiv
respons som visar att vårt jobb har varit
uppskattat av både myndigheter och
s amarbetspartners.
Vårt gemensamma jobb med att genom
föra träffar med myndigheter och andra
aktörer för att kunna utveckla vår bransch
görs löpande. Vi ser att det finns många
beröringspunkter som även går över
landsgränserna.
Våra långsiktiga projekt löper på och
håller tidschemat, vi kommer att kunna
rapportera om dessa i kommande nummer
av Nordisk Bilåtervinning.
Att långsiktigt jobba tillsammans med
många aktörer, såväl nationellt som internationellt, ger insikt, kunskap och goda
möjligheter till utveckling.
Michael Abraham
Förbundsdirektör

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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Experterna som ska göra bilå
Ansikten som nya miljöministern bör lägga på minnet

Fredagen den 3 oktober 2014 – en historisk dag i Sverige.
På förmiddagen presenteras en ny regering i Stockholm. Många nya ansikten bland
välklädda ministrar i slips och kavaj, eller findräkt och högklackat. Några timmar senare,
i Helsingborg, samlas en oumbärlig del av ett grönt Sverige. Här står de – människor som
genom åratal av arbete blivit mästare på återvinning. Alla har kommit hit för att bli ännu bättre.
För att klara framtidens utmaningar måste Sveriges bildelsåtervinnare n
 ämligen bli betydligt
skickligare på att jobba tillsammans.

S

ätta sig på skolbänken? Nej, Sveriges
återvinnare i bilbranschen står upp
mer än gärna när de hämtar in nya
kunskaper. Idag har SBR, tillsammans med
Motorbranschens Riksförbund MRF, anord
nat en fördjupningskurs.
Här står företagarna som kämpar för att
återvinning ska bära sig som affärsidé. Här
står IT-folk som insett vilken välsmord
datakraft som branschen behöver. Från

försäkringsbolagen syns namnkunniga
som ser det stora värdet i återvunna bil
delar. Nordiska kollegor från Danmark,
Norge och Finland står och lyssnar uppmärksamt.
Längst fram hörs erfarenhetens trygga
röst från motorbranschen – Anders Kling.
Bilverkstäder är återvinnarnas största
beställare, och mycket står och faller med
det förtroendefulla samarbetet med verkstäderna.

Bengt Öberg och Anders Kling visade hur kvaliteten på bildemonterarnas leveranser påverkar nästa led i reparationsarbetet.
6   ›|nbå
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Den här utbildningsdagen handlar mycket
om att se bildelsåtervinning från kundernas perspektiv.
– Idag har verkstan beställt en begagnad
bildel som tar flera timmar att montera.
Därför är delen beställd långt i förväg.
Bilen står inne i verkstaden för reparation.
Men om leveransen är försenad står produktionen still tills den anländer, säger
Anders Kling.
– Om den levererade delen sedan inte

Alf Persson , ordförande i SBR, berättade om några objekt som
krävde särskild eftertanke – en snyggt blästrad framlykta till exempel.

återvinning ännu grönare
stämmer med specifikationerna uppstår
nya problem. Reparatören har familj och
barn som ska hämtas på förskola senast
kl 17…
En enkel miss vid demontering kan få oerhört kostsamma följder i nästa led. När
Bengt Öberg berättar om scener ur försäkringsbolagens vardag kan slutsatsen knappast vara mera tydlig. Produkter som kommer från bildemontering kräver en stabil
och tillförlitlig hantering och bedömning.
Kunderna måste veta vad de får och när de
får sin beställning.
Bildemontering har i generationer bestått av små företag på var sin lokal marknad. Inte nu längre. Sedan demonteringarna börjat samarbeta har en riksomfattande marknad för bildelar vuxit fram.
Tack vare internet kan kunder söka eftertraktade utbytesdelar oavsett om de står på
en lagerhylla här i Helsingborg eller hos
Norrbottens bildemontering i Storsund.

Nästa steg
är att vi
som gör
bedömningar
dagligen träffas
för en gemensam ut
utbildning.
Men dagens kunder märker ofta att riks-

marknaden för begagnade delar inte är riktigt fullmogen. Eftermiddagens övning i att
sätta kvalitetsbetyg A+, A, A* eller M ger
syn för sägen.
På fem olika bord står återvunna delar
uppställda. Kursdeltagarna får gå runt,
granska, känna, vrida och vända på alla
objekt. På testpappret får varje deltagare
ange rätt kvalitetsklass för samtliga utplacerade reservdelar.
I skocken av deltagare märks Rickard

Samling kring bord 1. Blank och fin. Men är lampan
verkligen original? Nyblästrad? Snart dags för redovisning.

Malm i skärmmössa och blå
rutig skjorta. För honom är det
som en vanlig dag på jobbet
hemma i Trelleborg. Hans kännarmin lyser tydligt under kepsskärmen. På frågan om provet är
svårt eller lätt kommer svaret:
– Jättelätt för mig. Kanske inte
lika lätt för alla här eftersom de
inte håller på med bedömning
hela tiden, som jag.
Ändå är det inga självklarheter som står
framdukade på borden. Kursledarna har
planterat ut ett antal kluriga pjäser. En
omlackerad originaldörr med senare tillverkningsdatum än bilen som den ska
passa till. En blänkande framlykta som
sandblästrats för att återfå glansen. En
drivaxel som glappar betänktligt. En piratdel har smugits in bland alla äkta original.
Den gubben gick inte för de flesta. Knappast för Rickard Malm. Även data- och för-

Michael Abraham tog några minuter för att understryka hur
viktig kvalitetslistan blivit för demonteringsbranschens framtid.
NORDISK BILÅTERVINNING 4 · 2014
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»

I BLICKPUNKTEN Förbundskurs om kvalitetslisten – Helsingborg

lyckas pricka många av fel
» säkringsfolket
källorna.
Men när det blir dags att jämföra om
dömen blir skillnaderna tydliga. Kunden
har begärt en A-märkt del. Håller den här
reservdelen A-kvalitet? För varenda del i
testet finns en spridning i bedömningarna.
Samma del, olika klassning. Så får det inte
vara på en marknad med rikstäckning.
A i Arboga måste vara samma som A i
Alingsås. Annars törs ingen kund beställa
långväga reservdelar.
– Det här är branschens verkliga utmaning, säger SBR:s förbundsdirektör
Michael Abraham. Han har just
s ammanställt deltagarnas
b
 etygsättning.
Alla som varit så 
tvärsäkra – ändå är
betygen så olika.
Dagens kurs har hållits

av herrarna Kling och
Öberg för fler än 900 verkstadsmekaniker över hela Sverige. MRF och SBR har samordnat innehållet, och hoppet är att en
sund gemensam kunskapsbas ska ge
beställare och leverantörer av återvunna delar en tryggare samvaro. När rätt
reservdel kommer i tid och jobbet flyter på
i verkstan stärks relationen med demonteringsbranschen. När säkra leveranser blir
snarare regel än undantag har branschen
skaffat sig en nöjd kund och en livskraftig
affärsidé.
– Det är dit vi vill komma, säger Michael
Abraham.
– På måndag öppnas SBR:s utbildningsportal på webben. Där får våra medlemsfö-

retag möjligt att utbilda sina anställda till
mycket förmånliga villkor. (Se artikeln här
intill.)
En jämn kunskapsnivå bland demonterare borgar för en större konsekvens i
bedömningar. Det gynnar hela branschen,
och stärker kundernas förtroende för återvunna delar. Så resonerar SBR och MRF.
En storkund, Kenneth Lindberg från
Länsförsäkringar, verkar inte särskilt be-
kymrad över dagens spretande resultat.
Han känner sina leverantörer, de står här
idag.
– Vet jag att delarna som kommer in har
levererats av det här gänget är jag lugn. Idag
håller begagnade originaldelar väldigt hög
kvalitet, säger han.
Kenneth Lindberg har länge vurmat
för att försäkringsbolagen ska ta vara
		
på begagnade delar
i mycket större
utsträckning.
Men även han
kör fast i vissa fall.
– Idag handlar 65-68 procent av våra ärenden om front
skador på bilarna. Det är de delarna vi
behöver i första hand. Men utbudet räcker
inte till. Vi skulle gärna se tillgången öka
med 10–15 procent.
Försäkringsbolagen är fortfarande för

siktiga med användning av mekaniska
delar. Troligen för försiktiga, menar Kenneth
Lindberg. På demonterarnas lager står idag
många fullt funktionella motorer med god
dokumentation. Där kan ett starkare förtroende bidra till att bolagen vågar välja återvunnet.
Dagens utbildning är ett exempel på hur

Klurig blick. Alf Persson var en av dem som hittat på

dagens kuggfrågor. Anette Bryngelsson och Sara Forsman
tog sig en funderare ihop.
8   ›|nbå
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SBR kan
samla branschens
medlemmar för att studera,
öva och analysera med sikte på att uppnå
en högre branschstandard. För företag
som tecknat sig i Utbildningsportalen
kommer den här typen av ledarledda k urser
att ingå utan extra kostnad.
Text & foto:
Mark Olson

Öppen famn. Mikael Thomsen på var en av värdarna för
dagens kurs. Det vimlade av deltagare på Bildemonteringen
i Helsingborg.

Start för Utbildningsportalen
– en verklig milstolpe

M

åndag 6 oktober blev också en
märkesdag för bilåtervinningsbranschen. Då öppnades webbplatsen Utbildningsportalen för alla som
hunnit ansluta sig.
Portalen erbjuder skräddarsydda utbild
ningar där anställda hos medlemsföretag
kan komplettera luckor i sin egen kunskapsbas. Många olika vägar leder till yrket
som demonterare, och alla passerar inte
samma informationskällor. Utbildningsportalen ger branschen möjlighet att
hämta in exakt de kunskaper och färdigheter som saknas. Nya kurser skapas och
utformas nämligen efter företagens egna
önskemål.
Ett utbildningsråd med representanter
från både SBR och företaget Training Part

ner bestämmer tillsammans vilka nya kurser som skapas härnäst. Det kan handla om
hur en viss bilmodell demonteras på bästa
sätt, eller om effektiv sanering, om lagens
krav på branschen. Vilket ämne som helst
som är angeläget för medlemmarna.
På premiärdagen fick NBÅ prova porta-

lens grundkurs i bilelektronik. Vi fick titta,
läsa, höra, spola tillbaka för att repetera när
vi inte hann snappa allt. Lärarens lugna röst
ledde oss genom ämnet och inget kändes
vare sig svårt eller krångligt. Med tanke på
kvällens sena timme – närmare 22.00 –
kände vi oss ovanligt upplysta efteråt. Och
vi har alltid möjlighet att gå tillbaka och
bläddra oss fram till avsnitt som vi behöver
finslipa.

Detta är Utbildningsportalens verkliga

styrka. Anställda kan delta i kurser vid vilken tipunkt som helst och nöta in kunskaperna i helt egen takt. Ett test på slutet av
varje kapitel visar om deltagaren förstått
innehållet och kan gå vidare. Arbetsgivare
får också en överblick över vilka kursmoment som en anställd har pluggat färdigt.
– Vi tror att portalen kommer att hjälpa
hela vår bransch att utvecklas. Många har
anmält intresse. Nu gäller det också att
ansluta sig. Portalen är en fantastisk tillgång, säger Michael Abraham, SBR.
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I BLICKPUNKTEN Thomassons delar upp företaget

Thomassons nya grepp

Lyfter bort lagret och fokuserar på ren produktion
Trångboddhet är uppfinningens
moder. Thomassons bildemontering i Helsingborg tvingas hitta
smarta lösningar när markytan
inte räcker till. Nu tar ägarna rejäla
tag för att renodla verksamheten.
Lagret ska bort från anläggningen
– men också kunderna!

S

tiliga skrotbilar står prydligt upp
hissade i Thomassons verkstad idag.
Allt verkar minutiöst planerat och utrustat för att underlätta effektiv produktion. Under en normal arbetsdag hinner
företaget demontera 10-12 bilar. Produktionstakten kan hållas uppe tack vare företagets nya tänk.
Allt som tar onödig tid och plats rensas
bort från Thomassons huvudanläggning.
Till en början svindlar tanken när ägaren
Jonny Thomasson berättar att lagret nu
sköts av ett annat företag. Och att inga kunder kommer förbi demonteringens elektroniska säkerhetsgrindar.
Men så fort man börjar jämföra en bilde
montering med en bilproducent, exempelvis
Volvo, klarnar bilden. På Volvos jättefabrik
i Torslanda springer inga kunder och väntar
sig service vid disken. I produktionen krävs
ett högt tempo och väldigt precisa arbetsinsatser. Kunderna är förstås mer än välkomna, fast i helt andra lokaler på annat håll.
Lagerhållning då? Vart tar alla delarna
vägen? De skjutsas några kilometer bort till
ett nystartat företag – en grossist i begagnade originaldelar. Grossistens företagsidé
är att snabbt möta kundens behov. Rätt del
i rätt tid. Grossisten heter Gröna Bildelar,
och ägarens efternamn är säkert bekant –
Thomasson. Vd Tomas Thomasson är broder i familjen och har, liksom Jonny, vuxit
upp med bildemontering som kärt tema i
hemmet.
Båda bröderna tänker satsa hårt på att
utveckla varsin del av processen. Det gäller
att ta fram bra begagnade originaldelar och
göra det enkelt för kunder att köpa exakt
de artiklar som de behöver. Verkstan här,
lagret därborta.
10   ›|nbå
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En modern demonteringsverksad på ena sidan gatan.
På andra sidan får kunder plocka fritt bland tyska,
svenska och asiatiska bilar. Allt till enhetspris.
Skruvar man själv av dörren på en Mercedes
eller en VW är prislappen exakt samma.
Utveckling verkar ha hög prioritet hos Tho

massons. Ägaren Jonny Thomasson har lätt
att räkna upp varför. Först och främst är det
för att han själv vill. Men anledningarna är
egentligen många.
– Förändringar sker hela tiden, och ständigt nya faktorer pressar oss att bli effektivare, och försöka tänka smartare, säger han.
– Dagens bilar har en mycket mer arbetskrävande design. Förr kunde en startmotor
monteras av på tio minuter. Idag kan det ta
en timme.
–Både för oss och för bilverkstan som ska
sätta in delen har jobbet blivit mycket mer
komplicerat och tidskrävande.
Konkurrensen från stora varuhus fyllda

med lättåtkomliga piratdelar gör också att
en demonterare som Thomassons behöver
hålla sig steget före.
Dagens flora av olika bilmodeller är också en riktig utmaning. Försäkringsbolag
och verkstäder kräver rätt del till rätt bil
med rätt kvalitet. Det gäller att hålla stenkoll på alla modell- och chassinummer för
att garantera funktionen för varje utbytesdel.
– Folk som söker en reservdel via webben, skriver in sitt reg-nummer, och tror att
delarna de hittar passar till bilen.

– Så enkelt är det tyvärr inte, säger Jonny
Thomasson.
Vid årsskiftet höjer Sverige kraven på åter
vinning av bildelar till 95 procent. Thomassons deltar i projektet Realize som utforskar
hur kraven ska tillämpas i verkligheten.
Att fortsätta i familjeföretagets gamla spår
är knappast något alternativ. Omvärlden rör
sig, och det gäller att hänga med.
Mittemot Thomassons huvudanläggning
driver företaget Pick and Pay. Skrotade
bilar på rad väntar på att kunderna ska
skruva, bända eller helt enkelt slita loss vad
de vill ha. Priset för varje komponent är
givet. En dörr, vilken som, har samma pris
oavsett bilmärke. En ratt, en framlampa, en
växelspak. Märket har ingen betydelse.
Delen säljs som skrot. Här gäller inga garantier och ingen returrätt alls.
– Här placerar vi bilar efter att vi gjort den
första saneringen. Under perioder med stor
omsättning kan vi också slussa sanerade
bilar till Pick and Pay. Ett par hundra kunder per dag brukar hitta dit.
Modern högeffektivitet på ena sidan
gatan, folkmyller och plockfest på den
andra. Så kan en fritt tänkande bilskrot se ut
i en oerhört föränderlig tid som vår.
Text & foto: Mark Olson

Thomassons tänker nytt, i verkstan på Lagergatan i Hel-

singborg trimmas all hantering av bilar till en strömlinjeformad
process. På tomten mittemot driver företaget Pick and Pay med

en enda anställd på plats. Här får kunderna själva leta upp och
montera av sina önskedelar. Varken garanti eller returrätt gäller.
Efter en inkörningstid har kunderna förstått villkoren för självplock.
NORDISK BILÅTERVINNING 4 · 2014
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I BLICKPUNKTEN Premiär för Gröna Bildelar

Bildelslager
med turbotänk
Återvunna bildelar ska inte vara några utställningsobjekt.
Lagret är inget museum. Delarna ska snabbt nå ut till kunderna
som behöver dem. Gröna Bildelar i Helsingborg blir Sveriges
första grossist i begagnade originaldelar. Företaget hoppas
sätta ny fart på marknaden och ge bra draghjälp åt
alla i branschen.

T

änk om. Om man bara fick bygga
om sitt företag från grunden. Om
bara de gamla hyllorna inte stod i
vägen… Om bara datasystemet skulle…
Om man bara hade tänkt på…
Hos Gröna Bildelar är det inget tanke
experiment, inget önsketänkande. Sedan
december i fjol har ett litet gäng erfarna
män ritat sitt drömföretag bit för bit. Nyss,
i början av oktober strax före invignings
dagen, visade de upp sin skapelse för
branschfolk.
När besökarna kom ut i lagret gick ett

tydligt sus genom folkskaran. Ett bildels
lager som ser ut som IKEA! Prydliga, lättåtkomliga kartonger med streckkod staplade i perfekt ordning. Bland hyllraderna
syntes lagerchefen Jonas Thelander kuska
runt på ett rullande personlyft. Ena stunden for han mot taket, i nästa svävade han

Nicholas Nilsson kan få scannern att
lämna vidare all information som står på
företagets önskelista.
12   ›|nbå
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runt knäna på oss som tittade på. Sällan har man sett
en så lycklig lagerchef.
Hans p
 ojkaktiga förtjusning drog med sig många
nyfikna som ville höra
mer om företagets alla
nykläckta idéer. Det
fanns åtskilliga.
Allt som kan tänkas skynda på hante-

ringen av begagnade originaldelar har
företagets lilla tankesmedja försökt rita in i
verksamhetsplanen. Det praktiska jobbet
måste också vara enkelt. Om sommarvikarie ska kunna fungerat fullt ut från dag ett.
En viktig tillgång för att snabba på och
förenkla är att ha ett eget specialiserat ITföretag i huset. Fattas bara, här på Mörsare
gatan. Programmerarna Nicholas Nilsson
och Mikael Dahlstrand på Företaget Fail

safe har följt hela uppbyggnaden på nära håll, pigga
på att finna nya lösningar i
ett lagerprogram byggt
från grunden för hålla koll
på reservdelar. När Nicholas Nilsson presenterade sitt system för SBRmedlemmarna skyndade han sig att
påpeka – vi siktar ännu längre än så här.
Det kommer mera.
Idag kan man ta deras handhållna scanner, blippa med en lysande grön prick över
etiketten på en kartong, och pscht – varan
förs in på hyllplatssaldot i lagerprogrammet.
– Första målet är att anställda på lagret får

ut en plocklista med varorna i rätt ordning
så att turen genom lagret med personlyftet
blir så enkel som möjligt, säger Nicholas
Nilsson.
– Nästa steg blir att hela lagret syns på

Tomas Thomasson lanserar en
idé som han hoppas kan lyfta hela
marknaden för reservdelar.

Ett roterande hyllsystem för smådelar, kallat pater

noster. Inga av delarna är särskilt lönsam att sälja. Men de
säljs för att ge kunden bästa möjliga service.

Marknaden för begagnade
delar är mycket större än den
vi ser idag. Vi måste bara bli
synligare för kunderna.
dataskärmen som en virtuell bild. Då är vi framme
vid ett viktigt mål.
Ägaren Tomas Thomasson berättar om företagsidén
bakom Gröna Bildelar. Den vilar inte på några avancerade företagsekonomiska kalkyler. Den vilar på en
övertygelse.
– Marknaden för begagnade delar är mycket större
än den vi ser idag. Vi är inte tillräckligt synliga och
inte tillgängliga nog för bilägarna som behöver reparera sina fordon, säger han.
– Hos Gröna Bildelar behöver man inte lägga tid på
att leta. På hemsidan anger man istället vilken del
man behöver så offererar vi en som garanterat passar.
Det spar tid och minskar returer.
I sin vision av framtiden ser han att kunder som

»

Hur nöjd som helst. Lagerchef med glimten i ögat,

Jonas Thelander. Han har fått ett lager precis som han vill ha det.

Pizzabud. Med elbilen i miniformat kan företaget ordna

snabbleverans när enstaka brådskande beställningar kommer in.
Områdets 50-tal olika bilverkstäder kan nås på max tre minuter.
NORDISK BILÅTERVINNING 4 · 2014
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Varenda inredningsdetalj på kontoret lyser i gröna

färgnyanser för att påminna om företagets miljöprofil.
”Inredningsarkitekten” är familjens egen Sussie Thomasson.
in sin bil på verkstad får som vana
» attlämnar
begära att gröna bildelar används vid
reparationen. Åtminstone i första hand.
– Det gäller också att verkstan ser vinningen i att hjälpa kunden spara pengar
och tar en grön del med kvalitetsgaranti.

Men hans vision rymmer mer än så. Tomas
Thomasson vill hjälpa återvinningsbranschen att konkurrera på allvar med de stora
kedjorna som inte har gröna bildelar i sitt
sortiment. För kunden ska det bli lika
enkelt och snabbt att hitta begagnade delar
som att surfa in via datorn hos de stora
varuhusen med webblager.
– Återvinningsbranschen behöver ett
nytt skyltfönster för A-märkta originaldelar. Kunden ska få rätt del utan fel. Vårt mål
är inga returer, säger han.
När alla besökare stod samlade försökte
vi på NBÅ uppfatta hur Gröna Bildelars förslag togs emot. Företaget vill gärna lansera
A-delar från många olika återvinnare och
lämna Green Parts garanti på allt som säljs.

Tommy Thulin försäljningschef: ” Vi säkerställer originalnummer
till alla bilmärken. Vi lägger tiden att kontrollera både kundbilen
och bilen delen kommer ifrån. De måste matcha.”

Tomas Forsgård är VD för Lagagruppen
vars webbplats visar upp fyra miljoner bildelar som finns på platser runt hela landet.
Han ser inte Gröna Bildelar som en konkurrent, snarare ett komplement.
– En av våra medlemmar väljer att också
lansera sina delar genom direktkontakt
mellan kund och säljare. Det blir spännande att se hur det går, säger han.
Skillnaden mellan en databas och Gröna
Bildelar är den mänskliga kontakten. Här
får kunden tala direkt med en rutinerad
försäljare med ingående kunskap om bilmodeller och originalnummer. Här får
kunden svar från en fackman: den delen
passar till din bil.
Ännu en skillnad handlar om pengar. För
en bildemontering är det kostnadsfritt att
exponera sitt lager hos Gröna Bildelar. Men
om varan säljs av teamet här i Helsingborg
så tar Gröna Bildelar ut en avgift.
– Jag hoppas verkligen att landets demon
teringar ser värdet i vår idé. Vi erbjuder en

ny försäljningskanal. Ingen är tvungen att
sälja genom oss, alla får gärna fortsätta
sälja själva. Absolut. Vi vill hjälpa alla att
sälja ännu mer, säger Tomas Thomasson.
För dagen är Gröna Bildelars lagerhyllor
fyllda med artiklar från Thomassons.nu
bilåtervinning. Men hyllorna är öppna för
vilka företag som helst att placera sina
A-märkta originaldelar. Kanske blir det så
en dag.
–Vårt mål är att varje lagerplats ska omsättas en gång om året. Hos Clas Ohlson går
gränsen vid sex gånger. Jag är nöjd med en.
Han tror att idén att hjälpa kunder hitta
rätt produkt med hjälp av oerhört kunniga
säljare får stor betydelse för hela branschen.
Alla inom SBR har fått företagets förslag:
– Låt oss ”synka” era A-klassade delar så
ökar vi er försäljning.
I dagarna väntas de första svaren från
demonterarna komma in. Det blir en spännande höst i återvinningsbranschen.
Text & foto:
Mark Olson

Grönt designfrosseri. Företaget har även satsat på tv-reklam med en verkstad full av grönmålade bildelar som generatorn ovan.
Ett piggt budskap. Det händer dock fortfarande att kunder i telefon undrar om företaget möjligen har delar till bilar i andra färger.
14   ›|nbå
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I NÄSTA NUMMER Läs reportaget om Bildemontering i Helsingborg

Säljaren David Magnusson ser till att kunderna får snabb hjälp att hitta rätt del till en väntande reparation.
Skulle han själv välja vad som hörs i lurarna är det hårdrock som gäller. ”Så hård som möjligt”, säger han.

När begagnat
inte räcker hela vägen.
Vi har delen du söker!

Bildemontering
i hjärtat av Värmland
0563-52020

Galwin Bildelar är ett rikstäckande grossistföretag som
förser bildemonterare med nya bildelar.
Kontakta oss på 036-31 17 70. www.galwin.se

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

HÄGGS.se

0652-565000

Låga priser, bra kvalité & snabba leveranser

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 4 · 2014
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I BLICKPUNKTEN Förbundskurs om kvalitetslisten – Helsingborg

Långväga gäst med
överraskning i rockärmen

B

land alla kursdeltagare i
Helsingborg märktes en
påtagligt nyfiken man
med skönt sjungande uttal.
Jörgen Hämälä representerade
SBR:s systerförbund i Finland
och deltog med iver i testet med
kvalitetsbedömning av begagnade bildelar.
Redan i början av granskningen körde han fast. En av de
utlagda artiklarna var uppenbarligen en pirattillverkad reserv
del.
– I Finland säljer inte våra
medlemmar piratdelar överhuvudtaget. Det är helt förbjudet.
Så jag skrev på formuläret ”det
här hör inte hit”.
Kvalitetskodningen kändes
också svår, tyckte han.
– I Finland väger vi alltid in
årsmodellen och milen när vi

sätter betyg. Den informationen fanns inte till hands tyvärr.
Dessutom har vår kodlista endast
tre kvalitetsklasser.
– Den här typen av kurs är
obligatorisk för våra medlemmar. Varje skrot ska skicka en
deltagare, men inte skrotägaren
själv. Det måste vara folk som
faktiskt jobbar med kvalitets
bedöming.
I övrigt gick Jörgen Hämäla
runt och laddade med nya kontakter och färsk inspiration.
– Här i Helsingborg har jag
upptäckt en hel del nytt. Jag gillar marknadstänk, och de här
företagen har valt en väldigt
hög profil som säkert kan generera större intäkter.
– Jag har mycket att berätta
om när jag kommer hem.

Jörgen Hämälä kom ända från Finland för att knyta kontakter,
hämta inspiration och presentera ett spännande förslag.
På lördagens årsmöte intog

Jörgen Hämälä talarstolen och

visade vad han hade i rockärmen – ett förslag om en gemensam marknad för bildelar på
båda sidor av Östersjön. Med en
egenhändigt tecknad PowerPoint-visning redogjorde han
för hur handeln kan fungera i

praktiken. Hans berättelse om
överenskommelsen med finska
speditörer om enhetspris för
paket upp till 40 kilo fick många
åhörare att spärra upp ögonen.
SBR:s styrelse noterade förslaget med glädje och nystar
vidare i frågan.
Text & foto: Mark Olson,

FENIX 5

Tillsammans skall vi nå oanade höjder!

g
rin

i

!
g
r
bo

le
l
e
Tr

e
t
n
o

m

J

i
n
e

T
,
n
e
g
r
o

de
l
i
B

k

m

m
lko

Vä

Vill du hoppa i korgen? Kontakta Lennart på telefon +46 (0)36 31 16 92
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www.olanders.nu
Det amerikanska
originalet för enkel
och effektiv
kapning av
katalysatorer.

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

Katalysatorsax
RS130 nu även
bensindriven
mobil motor.

Nu är semestern (pengarna) slut...
Kom och spara på vår självplock!
Välkommen in och fynda!

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

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 kretsloppet

Ta av gallret på dagvattenbrunne, haka av och lyft upp korgen. Byt till en ny korg och häng tillbaka den.
Ja, så enkelt är det att byta korgen med barkmassan.

ML i Sävsjö först i branschen

Renar vattnet
med hjälp av tallbark
ML Bildemontering i Sävsjö testar
en ny metod att rena dagvatten.
Den är framtagen av Per Nyman
på Ecobark och används vid stora
oljekatastrofer, men fungerar lika
bra till industriellt småspill. Vattnet
renas från olja och tungmetaller
med hjälp av tallbark.

N

ästa år kommer ett nytt EU-direktiv
som skärper kraven på vad som får
släppas ut i vattnet.
– Överallt där det finns fordon och i alla
branscher som hanterar olja finns risken
för spill, hur noga man än följer alla lagar
och förordningar, säger Per Nyman. Titta
bara på hur många små oljefläckar det finns
på en vanlig gata.
När det regnar följer oljan med vattnet
ner i dagvattenbrunnen. Med Ecobarks
18   ›|nbå
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metod fångas den upp direkt under locket
på brunnen. Där hänger en liten korg som
innehåller en blandning av aktivt kol och
processad tallbark. När vattnet filtreras
genom korgen stannar både olja och tungmetaller kvar i barkmassan.
– Det fiffiga är att man eliminerar utsläp-

pen redan på ett tidigt stadium, säger Magnus Lundqvist på ML Bildemontering. Vi
är miljöcertifierade och släpper inte ut
någonting, men risken finns alltid att det
läcker en droppe olja när bilarna står på
den hårdgjorda ytan i väntan på sanering.
Att veta att man får med det där lilla sista är
värt mycket.
Metoden används bland annat av Ikea på
varuhusens parkeringar. Andra användare
är DHL, Schenker, Kistamässan, Arla,
Skrotfrag, Ragnsells samt ett flertal verkstäder och biltvättar. Flera kommuner

Det fiffiga är att
man eliminerar
utsläppen redan på
ett tidigt stadium.
använder också metoden vid sina mest trafikerade gator.
Tre gånger om året byts korgen. Det är
enkelt, eftersom den hänger i fyra krokar
under locket.
– Man kan välja om man vill byta själv,
eller om vi ska komma och byta, säger Per
Nyman.
Innehållet i korgen klassas som miljöfarligt avfall och går till deponi.
Det är dags att byta korg på ML. Magnus
Lundqvist och Per Nyman hjälps åt att ta
bort locket, haka av korgen och byta påse.
Det går snabbt och smidigt. Innehållet i
den gamla påsen är rejält geggigt.

Foto: Shutterstock

Barken är ett underbart material.
Det är bara din egen fantasi som
sätter gränserna.
– Om jag ska vara ärlig så trodde jag kanske inte helt på den här metoden från början, säger Magnus Lundqvist. Men första
gången vi bytte påse blev jag helt fascinerad
när jag såg hur mycket som faktiskt fastnar
i barkmassan. Jag tycker att det borde vara
något för alla SBR:s medlemmar och hoppas att förbundet ska kunna teckna ett avtal
med Ecobark. Det är en billig metod och
om vi går ihop kan vi få det ännu billigare.
Jag kan också tycka att det är bra att förebygga kommande lagkrav.
Per Nyman har ett förflutet inom energibranschen och har jobbat med biobränsle
på både EON och Sydkraft.
– Jag upptäckte barkens egenskaper i slu-

Magnus Lundqvist på ML Bildemontering trodde
först inte på Per Nymans metod, men ändrade sig när
han såg hur mycket som fastnade i barkmassan.

tet av 1990-talet när jag jobbade med
utveckling på Sydkraft. Man använde ofta
kemikalier för att ta upp olja och jag tyckte
att man borde kunna ta hjälp av naturen.
Flera år tidigare hade Per läst en artikel
om ett sågverk som sprungit läck i en liten
sjö, där man flottade timmer.
– Då upptäckte man att stockarna drog
till sig oljan.
Per började titta på om tallbark kunde

absorbera olja.
– Jag kunde säga att det fungerade, men
jag kunde inte säga varför. Därför tog jag
hjälp av universiteten i Lund och Linköping och av Chalmers.
Efter tre års forskning hade Per tagit fram

en barkmassa med egenskaper som plockar
bort olja och tungmetaller. Han startade
Ecobark, som i dag kallas in vid stora oljekatastrofer runt om i världen. Dagvattenreningen är bara en av företagets barkprodukter.
– Barken är ett underbart material, säger
Per Nyman. Det är bara din egen fantasi
som sätter gränserna.
Allt i barkmassan är naturligt och hundraprocentigt miljövänligt.
– Det är ingen revolutionerande metod,
vi har bara förpackat det naturen själv har
gjort i tusentals år.
Text & foto
Agneta Trägårdh
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Ny utredning om premie för omhändertagande av uttjänta bilar

»Nu krävs lite action«

Foto: Shutterstock

Regeringen Reinfeldt har gett
Naturvårdsverket i uppdrag att
ta fram ett förslag på hur ett
ersättningssystem för omhändertagande av uttjänta bilar kan se ut.
– Det är bara ett par år sedan en
liknande utredning gjordes, säger
Lars Alm, verksamhetsansvarig
Ren Landsbygd på Håll Sverige
Rent. Nu krävs det lite action.

S

edan skrotningspremien togs bort
2007 har antalet övergivna bilar i
naturen ökat explosionsartat. En
kartläggning från Håll Sverige Rent visar
att det i dag finns cirka 1 miljon bilar som
är avställda men inte skrotade. Det är en
ökning med 30 procent på tio år. En del är
svartskrotade, andra har exporterats illegalt.
– Vi har gjort en massa undersökningar
tillsammans med SBR och Stena, säger
Lars Alm. Efter att ha ringt alla kommuner
och pratat med bilägare uppskattar vi antalet övergivna bilar som står i lador, ute i
skogen eller ligger i ett gruvhål till cirka
300 000. Bilar som läcker olja, glykol och
kvicksilver.

Varannan svensk kommun har problem

med övergivna skrotbilar i naturen. Förutom den uppenbara miljöfaran kostar
bortforslingen och omhändertagandet
cirka 20 miljoner per år.
”Vi måste få en tydligare lösning för hur
kommuner ska kunna ta hand om övergivna fordon i skog och mark, säger förra
miljöministern Lena Ek i ett pressmeddelande. Det är inte rimligt i längden att låta
skattebetalarna ta kostnaden för att någon
medvetet, och i strid med lagen, lämnat sitt
uttjänta fordon vind för våg”.
Därför vill den avgående regeringen att
Naturvårdsverket ska titta på hur ett nytt
ersättningssystem ska kunna se ut. Igen. Så
sent som 2011 gjorde Naturvårdsverket en
utredning som visade att det behövs någon
form av ersättning för att bilarna ska läm-
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Vi uppskattar
antalet övergivna
bilar som står
i lador, ute i skogen
eller ligger i ett
gruvhål till
cirka 300 000.
nas till skrotning. Men trots det har ingenting hänt.
– Vi ska träffa Naturvårdsverket i mitten
av oktober, säger Lars Alm. Det är positivt
om vi nu kan komma till en lösning på problematiken. Det går inte bara att göra
utredningar. Nu måste vi komma till beslut.
Håll Sverige Rent jobbar nära både SBR
och Stena.
– Vi samarbetar även med BIL Sweden,
men där har vi inte samma uppfattning när
det kommer till finansieringsfrågan. Vår
ståndpunkt är att producenterna tar för lite
ansvar. De gör för lite för att se till att bilen
tas omhand och kommer in till demonteringarna.
Håll Sverige Rent har hela tiden hävdat
att det krävs någon form av premie för att
bilarna ska lämnas till skrot.
– Vad man sedan kallar den är mindre
viktigt. Man kan kolla den transportpremie eller skrotningspremie, det spelar
ingen roll. Var pengarna ska komma ifrån
vet vi inte, men i slutändan är det väl ändå

bilkollektivet som får betala, antingen man
nu tar det på försäkringen eller kopierar
Norges system. När vi har pratat med kommuner och bilägare märker vi att det är
transportkostnaderna som avskräcker.
Den norska skrotningspremien har de
senaste åren höjts med 500 kronor per år
och är nu 3 000 norska kronor.
– Vi tror inte att den behöver vara så hög
i Sverige, säger Lars Alm. Runt en tusenlapp tror vi skulle räcka för att komma till
rätta med problemet.
Stefan Löfven har precis presenterat sin
nya regering och Lars Alm tror att rege
ringsskiftet kan bli positivt för den här frågan.
– Nu är Åsa Romson miljöminister och
det vore konstigt om hon inte värnar den
här frågan.
Agneta Trägårdh

Fakta:
Under åren 1975–2007 fick svenska bilägare
en skrotningspremie när de lämnade sin bil till
skrotning. Systemet betalades av skrotningsavgifter på nyregistrerade fordon. Under perioden 2001–2007 genomförde Håll Sverige Rent
en stor kampanj, där bilägare erbjöds gratis
skrotbilstransport. Det ledde till att det skrotades lika många bilar som det nyregistrerades.
Kampanjen finansierades med medel från
skrotningspremien. När kampanjen var över
och de nya reglerna för producentansvar infördes 2007 sjönk antalet skrotade bilar drastiskt.

LAG & RÄTT Ny lagstiftning 1 oktober

Rapportera eller böta

5  000 kr i avgift för den som missar
att redovisa materialåtervinningen
Hälften, 50 procent, av Sveriges
bilåtervinnare rapporterar in
sin materialåtervinning. Resten
struntar i det.
Nu inför regeringen böter för den
som struntar i inrapporteringen.

sin tur kan leda till att vi får bort svartskrotarna.
Från den 1 oktober införs nu en miljö-

B

land de bilåtervinnare som är med
i BilRetur är inrapporteringsgraden 100 procent.
Det berättade Anna Henstedt och Åsa
Ekengren från BIL Sweden när de som
vanligt gästade det kvinnliga nätverket.
Näst bäst är övriga medlemmar i SBR.
Merparten av de demonteringar som
struntar i att rapportera står utanför förbundet.
– Men det finns medlemmar som inte
rapporterar, säger Anna Henstedt.
Inrapporteringen är viktig eftersom
det är de siffrorna som ligger till grund
för myndigheternas kontroll av producentansvaret.
Berg & Ström håller på att ta fram ett
nytt system som ska underlätta inrapporteringen.

Åsa Ekengren och Anna Henstedt
från BIL Sweden berättade om rapporteringsplikten som gäller från 1 oktober.
En firma som missar att rapportera under
ett helt år mister sin auktorisation.
– Jag tror att det, tillsammans med det
faktum att alla medlemmar i SBR nu är certifierade, kommer att leda till en 100-procentig inrapportering från förbundets
medlemmar, säger Anna Henstedt. Det i

sanktionsavgift på 5 000 kronor för den
auktoriserade demontering som inte
uppfyller sin rapporteringsplikt enligt bilskrotningsförordningen.
I ett pressmeddelande skrev dåvarande
miljöminister Lena Ek:
– För att garantera en säker hantering
av uttjänta bilar och farligt avfall är det
viktigt att alla auktoriserade firmor följer
rapporteringskraven. I dag slarvar många
och det vill vi motverka. Den som vänder
sig till en skrotningsfirma ska även kunna
lita på att alla regler följs. Vi behöver få
bättre kontroll över insamlingen av farligt avfall.

Regeringen har också beslutat att läns-

styrelsen ska granska bilskrotarnas auktorisationer. Om en firma inte anmält att
någon bil har omhändertagits på ett år
dras auktorisationen in.
Agneta Trägårdh

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
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Kvinnliga nätverket

Nätverksträff om hur hälsa
Träna när du får tid över? Det funkar aldrig
– Jag tror på mer VAM, Vård av Mig själv.
Det förklarade Carina Hagström-Kihlberg när kvinnliga nätverket
träffades i hälsans tecken.

F

ler och fler av de kvinnliga medarbetarna på SBR:s medlemsföretag
hittar till det kvinnliga nätverket.
Den här gången var det hälsan som stod i
fokus, både den fysiska och psykiska.
Det är mycket som påverkar hälsan. En
våldsam relation kan till exempel vara farlig rent fysiskt, men den kan också vara
psykiskt förödande. Om det berättade Lisa
Mitrovic, som arbetar med utsatta kvinnor
på Kvinnojouren i Stockholm.

Varken offren eller förövarna är de vi tror.

– Våldet finns i alla samhällsklasser,
säger Lisa Mitrovic. Innan jag började på
Kvinnojouren trodde jag att det bara var
svaga kvinnor som drabbades, men inget
kan vara mer fel. Jag har bland annat träffat
en kvinna som är VD för ett stort företag,
som lever i ett förhållande där hon har blivit misshandlad av sin man. Trots att hon
hade alla förutsättningar att klara sig själv,
lyckades han bryta ner henne så att hon
verkligen var på botten.
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Våldet i ett förhållande kan vara av olika

natur. Det kan förutom att vara fysiskt och
psykiskt även vara sexuellt eller ekonomiskt. Att helt nonchalera eller försumma
sin partner kan också ingå i ett våldsamt
förhållande.
– Kvinnorna bryts ner systematiskt och
våldet trappas upp, berättar Lisa Mitrovic.
De män som slår gör det oftast inom de första sex månaderna.
Männen i en våldsam relation är ofta kon-

trollerande. De kan ringa hem fem gånger
om dagen och de vill inte att deras partner
gör saker på egen hand.
– En riktig varningssignal är när man
börjar känna sig begränsad. När man avstår
från att träffa väninnorna för att ens partner ”mår dåligt av det eller blir orolig”.
Många av männen har själva vuxit upp i
våldsamma familjer och sett sin mamma
bli slagen.
– Det positiva är att många av de här
männen slutar slå om de går i terapi.
För männen handlar det om att ha mak-

ten över kvinnorna. Ofta är de trevliga, verbala och charmerande med bra jobb.
Lisa Mitrovic tog också upp våld på arbetsplatser och påpekade att det är arbetsgivarens ansvar att se till att medarbetarna har
en bra arbetsmiljö.
– Allt hot och våld på en arbetsplats ska
polisanmälas.
Lisa avslutade med ett kinesiskt ordspråk:
”Det finns personer som inte har konflikter. De kallas lik”.
Om man vill leva ett bra och friskt liv gäller
det inte bara att ha bra relationer, det gäller
också att träna och sköta om sin kropp. Mia
Seldee, som jobbar med hälsa och har ett
långt förflutet inom Friskis och Svettis, pratade om vikten av att träna och att träna rätt.
– Om man är stark i kroppen är man
stark mentalt.
Powerwalk är en bra början för den som
är otränad.
– Det viktigaste är att få struktur och en
regelbundenhet i sin träning. Många går ut
för hårt i början, men om man börjar på en
låg nivå behöver kroppen tid på sig för att
kunna byggas upp.

sa och hårt jobb går ihop
Det sämsta man kan göra är att tänka att
man ska träna när man får en stund över.
– För det kommer aldrig att ske.
Hälsa har blivit ett laddat ord.
– Det har gått till överdrift, säger Mia Seldee. Vad är egentligen träning och hälsa?
Det handlar inte om att vara snyggast på
gymmet eller att gå på konstiga dieter. Våga
stå emot idealmallen och hitta balansen i
tillvaron. Träning ska vara kul. Om vi tränar kan vi unna oss lite extra i helgen. Om
vi lägger in några svettiga 15-minuterspass
kan vi ta ett glas vin och en chokladbit och
må bra.

Det handlar inte om
att vara snyggast på
gymmet eller att gå
på konstiga dieter.
Våga stå emot idealmallen.
Unnade sig lite extra var precis vad deltagarna i det kvinnliga nätverket gjorde. Efter
en båttur till Nacka Strand och fina Hotel J,
väntade en god trerättersmiddag på Restaurang J. Både hotellet och restaurangen går i

Alice Chylenski-Westberg gick i närkamp
med en blomkruka och fick ett fult sår i pannan,
men hon var lika glad ändå.

New England-stil och ligger precis vid vattnet med en vidunderlig utsikt.
– Det här är första gången jag är med och
det har varit jättekul, säger Susanne Pettersson från Jönköpings Bildemontering.
Intressanta föreläsningar och trevliga människor. En toppenhelg.
Under middagen började planeringen för

nästa träff i mars. Många röstade på en helg
i Bydalsfjällen hos Camilla Fridell på Jämtlands Bildemontering. En intresseanmälan
kommer snart att skickas ut.
Agneta Trägårdh

Åsa Ekengren, BIL Sweden, Sara Forsman, Norbottens Bildemontering,

Ingrid Berg, Berg&Ström och Katja Onsmark, Bildemontering i Helsingborg AB,
i en av gruppdiskussionerna.
NORDISK BILÅTERVINNING 4 · 2014
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UTVECKLA VERKSAMHETEN Skydda sig mot stölder och inbrott

Nytt ramavtal för SBR

Märk-DNA
skrämmer bort tjuven
De stora tyska järnvägsbolagen använder sig redan av metoden
och i Storbritannien har den visat sig förebygga stölder med upp till
85 procent. Nu har även SBR:s medlemmar chansen att stoppa tjuven
med hjälp av Märk-DNA. Sollentuna Bildemontering är först ut.

P

eter Werner på Sollentuna Bildemontering är den som har tagit initiativet till samarbetet med SafeGruppen/Vindico Security AB som står
bakom SelectaDNA.
– Egentligen har det ju mest en förebyggande effekt, säger han. Vi har skyltar på
både svenska och engelska som talar om att
vi använder oss av Märk-DNA. Det
avskräcker så klart. När tjuvarna inte kan
veta vad vi har märkt så låter de förhoppningsvis bli allt.
Men det mesta är märkt.
– Vi har märkt datorer, dräneringsutrustning, katalysatorer, hjullastare, allt som
är värt något.
Peter Werner har även använt sig av
Märk-DNA hemma.
– Det var så jag kom i kontakt med metoden först. Vi i Villa hade ett samarbete med
Stöldskyddsföreningen och Vindico.
24   ›|nbå
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Märk-DNA kan användas med en rad olika
tekniker beroende på vad som ska märkas.

• SelectaDNA spray används som rånskydd för butiker och banker. Både
rånare och stöldgods blir duschade med
vätskan när de går ut ur lokalen.
• Selecta DNA Grease och Gel passar för
märkning av metaller och andra värdefulla föremål. Märkningen överförs
också på tjuven.
• SelectaDNA Trace är en spray som är
framtagen för att fungera på föremål
som förvaras utomhus och i kyla.
På Sollentuna Bildemontering är det

SelectaDNA Trace som har använts.
– Det är uppbyggt lite annorlunda mot
annan DNA-märkning och fungerar väldigt bra för katalysatorer och till exempel
större motordelar som förvaras kallt, säger

Ernst-Olof Persson på SafeGruppen/Vindico Security AB.
Märkningen sprayas på och fungerar
ungefär på samma sätt som en sprayflaska
med billack.
– Jättesmidigt, säger Peter Werner. Bara
att skaka och spraya.
SafeGruppen/Vindicao Security AB har

tagit fram ett storkundsavtal för SBR:s
medlemmar. De företag som tecknar avtal
får ett komplett märkningssystem i form av
en vätska som har en kriminalteknisk kod
i form av så kallade nanopartiklar samt
unikt id-nummer i form av mikropunkter
för varje användare. Detta id förvaras i ett
internationellt register. Märkningen är
osynlig för blotta ögat, men syns som en
fluorescerande färg när man lyser på den
med en UV-lampa. Det blir nu enkelt för
polisen att spåra stöldgods. En titt i ett mikroskop ger direkt svar på vem som är ägare.

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

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

Tyska

arbetshäs

tar

e

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

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

Skyltar med text på både svenska och engelska talar om
att området skyddas av Märk DNA, något som har visat sig
ha en avskräckande effekt på eventuella tjuvar.

KÖP VÅR BIOOLJA
100% fossilfritt och
CO2 neutralt
30-40% billigare än eldningolja
DE
OMGÅEN
NS
LEVERA

Peter Werner på Sollentuna Bildemontering och SBR:s förbundsdirektör Michael Abraham har lärt sig allt om Märk DNA
av Ernst-Olof Persson på SafeGruppen/Vindico Security AB.
Det stora tyska järnvägsbolaget Deutsche Bahn, som har stora

problem med kopparstölder, har köpt en egen scanner som kan
läsa av nanopartiklarna. Om anställda på järnvägsbolaget hittar
koppar kan de snabbt själva se om den tillhör dem och från vilken

Vi projekterar din lokals
värmesystem.
Vattenburet •Varmluft • Kombinerat

Alloljepannor
www.kroll.nu

tel: 08 410 402 44

info@kroll.nu
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UTVECKLA VERKSAMHETEN Skydda sig mot stölder och inbrott
Peter Werner tycker att alla SBR-medlemmar ska passa på att utnyttja ramavtalet
och skaffa ett märkningskit.
– Det är en billig försäkring som avskräcker mer än larm. Även om man har en vanlig
försäkring finns det alltid en självrisk som
ska betalas. Det här kostar mindre än självrisken. Och vem vet, kanske kan DNAmärkning i förlängningen leda till lägre
försäkringspremier eftersom stölderna
minskar.
Text & foto:
Agneta Trägårdh

Begagnade bildelar
till de flesta bilmärken!

Foto: Shutterstock

geografisk plats i järnvägsnätet som den
kommer ifrån.
Peter Werner har varit i kontakt med
svenska polisen som är positiv till märkningen.
– Alla målade polisbilar har nu en UVlampa. Tidigare har poliserna varit frustrerade, eftersom de kanske stoppat en bil som
de ser är full med stöldgods, men de har
inte kunnat bevisa att sakerna är stulna.
Med den här metoden ser de direkt om det
är stöldgods. Jag hoppas att tullen också
börjar jobba på det sättet.

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

Begagnade och nya
Begagnade
och
bildelar!
nya bildelar!
GÖSSLUNDA LED 2, 531 98 LIDKÖPING I TEL 0510-170 66 I FAX 0510-170 34
WWW.BILDELSLAGRET-LIDKOPING.SE / INFO@BILDELSLAGRET-LIDKOPING.SE
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AKTUELLT FRÅN

”Vem ska betala för 
de övergivna bilarna?”

ANNA HENSTEDT Miljöansvarig • BIL Sweden

F

ör bara några veckor sedan hade
vi ett ganska så omtumlande val,
som ledde till genomgripande
förändringar på den politiska spelplanen,
och nya ministrar har utsetts. Troligen
kommer vi nu när Miljöpartiets Åsa
Romson utsetts till ny miljöminister få se
stora förändringar på miljöområdet, och
kanske blir ni som bildemonterare också
påverkade av detta?
Den förra regeringens miljödepartement

gav i somras Naturvårdsverket i uppdrag
att undersöka hur kommuner och stat kan
kompenseras för sitt omhändertagande av
övergivna bilar, som uppges kosta 10–20
miljoner kronor årligen. Syftet med uppdraget sades i pressmeddelandet vara att
minska den illegala hanteringen av
uttjänta bilar och reducera antalet bilar
som dumpas i naturen. Det ska också bli
enklare att flytta ett fordon. Vems är dessa
övergivna bilar, hur hamnade de i naturen?

Förra miljöministern Lena Ek har tidigare

varit tydlig med att säga att det inte ska
vara skattebetalarnas kostnad, att vissa
människor med flit överger sina bilar.
Så vem ska betala?
Tyvärr kommer det alltid finnas övergivna bilar på allmän plats, och det finns

Telefon 0499 - 49 000

De seriösa bilåtervinnarna får en tuffare

ekonomisk situation då de tvingas
k onkurrera om de uttjänta bilarna med
oseriösa aktörer. Så hur kommer man
åt detta problem?

Vi tror inte att man gör det genom att föra

Det finns ett stort
värde i en uttjänt bil,
vilket o ckså innebär
att det tyvärr finns
en illegal hantering
med gamla bilar.
ingen undersökning vi känner till som
visar att övergivna bilar blivit fler sedan
skrotningspremien togs bort. Historiskt så
har detta problem troligen varit likartat
över åren, även när skrotningspremien
fanns. Det finns ett stort värde i en uttjänt
bil, vilket också innebär att det tyvärr
finns en illegal hantering med gamla bilar.
Detta får flera negativa följder. Material
försvinner som skulle ha återvunnits.
Istället måste nytt material tas i anspråk.

in mer pengar i systemet för alla bilar som
skrotas i Sverige. Däremot bör det finnas
medel för att ta hand om övergivna bilar.
Varför skapa ett nytt fondsystem som stör
marknadskrafterna, och tar bort olika
aktörers ansvar? Även länder med skrotningspremie uppvisar stora problem med
illegal hantering av bilar. Så vem äger problemet? Förtydliga kraven som faller på
bilägaren!
Vid försäljning måste bilägaren försäkra
sig om att ägarskapet går över till den man
säljer bilen till. När bilen ska skrotas bör
det vara självklart att vända sig till en auktoriserad bildemonterare.

De allra flesta bilägare gör rätt för sig,
frågan som kvarstår är, hur ska man göra
med bilarna till de som inte gör rätt?
Skärp sista bilägarens ansvar, och gör det
möjligt att driva in ej betalda register
hållningsavgifter! Se även till att olaglig
verksamhet gällande bilåtervinning
omöjliggörs genom ökad tillsyn.

Helproffs på
begagnade
bildelar!

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

Beg. bil- och husvagnsdelar
stor sortering
märkesdemontering
AUTODEMONTERING TT

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

www.autodemontering.se
Ommavägen 9 275 33 Sjöbo Sweden
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AKTUELLT FRÅN STENA

AKTUELLT FRÅN

ANDERS SVERKMAN

Branschansvarig ELV
Stena Recycling

Bilretur en allt viktigare kugge
i svensk bilåtervinning

D

Miljödepartementet har nyligen gett

Naturvårdsverket ett uppdrag som syftar
till att fler bilar ska lämnas in för återvinning till auktoriserade bilåtervinnare i ett
system som utformas för att minska
dumpning och illegal skrotning av bilar.
Uppdraget omfattar även att ta fram nya
lösningar för att kommunerna ska få in
bilar som blivit övergivna. Viktigt är förstås att komma ihåg att det är bilägaren
som har ansvar att lämna bilen till en auktoriserad bildemonterare och på så sätt få
den skrotade bilen avregistrerad.

När kraven ökar ytterligare på en seriös
och miljöriktig hantering av bilåtervinning så är samarbetet i branschen en viktig del för att kraven ska kunna uppfyllas.
Bilretur har etablerats som en mycket viktig kugge i ett sådant samarbete och är det
nätverk som bilproducenterna i Sverige
hänvisar bilägarna till. I Bilreturs rikstäckande nätverk finns nu drygt 90 av Sveriges
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et blir ett allt starkare fokus från
myndigheternas sida på vikten av
att bilåtervinningen i Sverige
lever upp till högt ställda miljökrav. I det
sammanhanget har Bilretur blivit en allt
viktigare kugge för att i samverkan med
Bilproducenterna och Stena Recycling
säkerställa att de ökande kraven kan
uppfyllas.

Tillsammans står medlemmarna
i nätverket för en mycket stor andel
av svensk bilåtervinning.
främsta bildemonteringsföretag och samtliga medlemmar i nätverket är miljöcertifierade. Tillsammans står medlemmarna
i nätverket för en mycket stor andel av
svensk bilåtervinning.
Genom samarbetet mellan medlemmarna i Bilretur och Stena Recycling kan
framtidens bilåtervinning utvecklas. Det
är också en mycket intressant grund för
att samarbeta med myndigheterna kring
hur systemen för en miljöriktig återvinning ska utvecklas. Om bilarna lämnas
in till medlemmar i Bilreturs nätverk och
slutligen återvinns i Stena så finns det
goda förutsättningar att uppnå högt
ställda miljökrav. En bil som återvinns
på det sättet skapar en stor miljönytta.

Miljönyttan med att återvinna en bil i ett

samarbete mellan Stena Recycling och de
seriösa bildemonterarna i Bilretur motsvarar CO2-utsläppen som orsakas av två
normalsvenska villor under ett år. Med
dagens volymer av återvunna bilar kan vi
spara CO2-utsläpp motsvarande uppvärmningen av närmare 400 000 villor!
Inte illa, men den positiva miljöeffekten
skulle kunna bli ännu större om vi fick in
en större andel av de bilar som idag är
avställda. Med en klok utformning av system och regelverk, där myndigheterna
samverkar med branschens aktörer, finns
det goda förutsättningar för att det ska
lyckas.
Anders Sverkman
Branschansvarig ELV i Stena Recycling

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.

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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UTVECKLA VERKSAMHETEN Kortnytt

Dina Försäkringar väljer Yallotrade
”Ger oss bättre hantering och en snabbare process”

Ytterligare ett försäkringsbolag
väljer att auktionera ut sina
inlösta demonteringsobjekt
genom Yallotrade. Det är
Försäkringsbolaget Dina Försäkringar med kontor på närmare
70 platser över hela Sverige.

I

dag är cirka 300 verkstäder och 40
demonterare anslutna till Yallotrade,
som erbjuder försäkringsbolagen ett
komplett system för hantering av inlösta
demonteringsbilar. Från värdering och
lösen av kredit- och leasingspärrar till
utbetalning av försäkringsersättningen.

Endast demonterare som är medlemmar
i SBR har möjlighet att bjuda på bilarna.
Sedan tidigare har Yallotrade avtal med
försäkringsbolagen Gjensidige, Moderna,
Euro Insurances och Vardia Försäkring.
På Dina Försäkringar är man nöjd med

det nya avtalet.
– Samarbetet med Yallotrade leder till
en effektivisering av vår hantering av
inlösta fordon och en snabbare process
tack vare deras nätverk av certifierade
köpare, säger Gunilla Svensson, VD på
Dina Försäkringar AB. Det betyder att vi
får kortare ledtider och mer tid att lägga
på det som är viktigast för oss, våra kunder. Samtidigt bidrar också samarbetet till

att vi kan fortsätta erbjuda prisvärda försäkringar med ett riktigt bra innehåll.
Även Yallotrades VD Torsten Östervall
ser fram emot det nya samarbetet.
– Dina Försäkringar är ett bolag med en
lång historia, där man är mycket aktiv när
det gäller att genomlysa sina affärer och se
hur man bäst skapar värde för sina försäkringstagare. Att de väljer ett samarbete
med Yallotrade ser jag som ett kvitto på
att vårt arbete fungerar och att våra lösningar skapar värde såväl för försäkringsbolag och deras partners som för försäkringstagarna.

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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Agneta Trägårdh

Nytt från Danmark

Erik Lindgaard præsenterede den tyske virksomhed med sine 80.000 varenumre af relevans for auto- og industriområdet.

»Vi snyder hinanden
en lille smule«

At blive mere enige om, hvad
genbrugerne sælger og værkstederne køber, er til gensidig gavn
for alle parter, lød det under DAG’s
regionsmøde i Næstved.

at stige i de kommende år – dels fordi værkstederne gerne vil have dem, dels af miljøhensyn, dels fordi en stigende selvrisiko i
autoforsikringerne vil få forbrugerne til
aktivt at undersøge markedet for brugte
dele.
Key account manager Erik Lindgaard,
Förch, kvitterede for det seneste knap et år
lange samarbejde med autogenbrugerne og
præsenterede den internationale, tyske
virksomhed med sine 80.000 varenumre af
relevans for auto- og industriområdet. Netop nu satses på konvertering til LED-lys i
værkstederne; en investering, der i mange
tilfælde vil tjene sig ind allerede første år.

G

ensidig indsigt og forståelse for
hinandens vilkår og behov – det er
de drivende kræfter bag udarbejdelsen af et nyt, fælles sæt guidelines for
samarbejdet mellem autogenbrugere, pladeværksteder og autolakerere.
Konsulent Finn B. Larsen, AutoBranchens Videncenter, var blandt gæsterne
under DAG’s regionsmøde i Næstved – et af
fire – hvorunder han skitserede de områder,
hvor kunder og leverandører i branchen bør
afstemme deres forventninger til hinanden:
Det skaber problemer for værkstederne, når
de skal “efterbehandle” en brugt karrosseridel, fordi den har bare et par minutiøse skader – eller der skal afmonteres lister eller
fjernes gammel lim – så længe forsikringsselskabet kun betaler for behandlingen af
en ny del, lød et af eksemplerne på grænsefladeproblemer.
Omvendt leder den totale forberedelse til

pladesmed eller maler frem til dyrere, brugte
dele, og så “må værkstederne gøre sig mere
klart, hvad de efterspørger,« noterede formand for DAG, Bjarne Nielsen.

Direktør Børge Madsen orienterede om

Finn B. Larsen skitserede perspektiv
erne i en højere kvalitet for autogen
brugerne.

»Vi søger klarhed over markedet, høj kvalitet, synlige varer, synlige priser og korrekt
levering til rette tid,« lød værkstedernes
ønsker til autogenbrugerne fra Finn B. Larsen, der også skitserede perspektiverne i en
højere kvalitet for autogenbrugerne: Der er
penge at tjene ved at hjælpe værkstederne i
den komplekse proces, fra bilen kommer
ind på værkstedet til den færdige levering.
Efterspørgslen på brugte dele må forventes

nyt fra sekretariatet, herunder om foreningens deltagelse i årets Folkemøde på Bornholm, hvor det var lykkedes at få rigtig
mange private og politikere i tale om reparationsgrænsen. Han annoncerede også, at
de skandinaviske genbrugsorganisationer
vil genoptage den gamle tradition for at
holde generalforsamlinger sammen – for
DAG’s vedkommende vil der være tale om
et halvårsmøde. Det fælles skandinaviske
møde vil finde sted i maj 2015 i Stockholm.
Først for står dog DAG’s generalforsamling, der afholdes 1. november på Sorø
Storkro.
Adam Pade
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Nytt från Danmark

Børge Madsen direktør i Dansk Autogenbrug,

Ja til samarbejde
om kvalitet af brugte dele
Stort set samtlige involverede
parter – værksteder, forsikring
selskaber og leverandører –
er enige om at finde frem til
et fælles sprog, når det gælder
kvaliteten af brugte reservedele.

R

epræsentanter fra forsikringsselskaber, landets to autogenbrugsorganisationer, AutoBranchens VidenCenter og autolakererne i AutoBranchen
Danmark havde 28. august sat hinanden
stævne i Aarhus for at sondere terrænet for,
om der var grundlag for at tale nærmere om
et fælles sæt retningslinjer for vurdering af
kvaliteten af brugte del.
»Og det var der,« konstaterer både direktør i Dansk Autogenbrug, Børge Madsen,
og underdirektør i AutoBranchen Danmark, Michael Nørregård.

“H

NORDISK BILÅTERVINNING 4 · 2014

De to har nu fået til opgave at formulere
et oplæg til guidelines, der skal sætte autogenbrugere, selskaber og værksteder i stand
til at tale samme sprog, når det gælder vurderingen af brugte deles kvalitet. Retningslinjerne skal blandt andet medvirke til at
skabe et overblik over eksempelvis krav til
småreparationer og lakering.
Hvilken form disse retningslinjer skal have

– om de bliver til en digital værktøjskasse
eller en pjece – er endnu uvist.
»Nu sætter vi os ned og tænker tanker

om, hvad autogenbrugere og værksteder
har brug for, når det gælder beskrivelser og
vurderinger af brugte dele. Det er vigtigt at
forventningsafstemme, så værkstederne
får, hvad de mener, de har bestilt, og det er
vigtigt for genbrugerne at kunne levere
korrekt første gang,« siger Michael Nørregård.
»Der ligger både økonomi og miljø i, at

værkstederne styrker forbruget af gode,
brugte dele, og for bilejerne og forsikringsselskaberne er brugte dele ofte den bedste
løsning,« supplerer Børge Madsen, der ser
frem til samarbejdet.
Dansk Autogenbrug og FAI – nu en del
af AutoBranchen Danmark – har tidligere
haft fælles aftaler om kvaliteten af brugte
dele.
Adam Pade

DAG får ny hjemmeside

vorfor købe en ny del til en
gammel bil, hvis du kan få
gode, kvalitetsbestemte
dele, der passer til bilen, dens alder og
tilstand – til en meget fornuftig pris?”
Således lyder det på Dansk Autogenbrugs
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Nu sætter vi os ned og
tænker tanker om, hvad
autogenbrugere og
værksteder har brug for.

nye hjemmeside, der har fået et gevaldigt
facelift. Siden er blevet mere forbrugerorienteret, og der er nu nem adgang til at
se, hvordan man gør som forbruger, når
man skal stede sin bil i graven.
Hjemmesiden redegør også for DAG’s

kvalitetskoder, DAG’s reklamationsnævn
og oplister foreningens medlemmer – og
så er hjemmesiden optimeret for smartphones og tablets.
DAG findes på nettet på www.autogenbrug.dk.

Ledare NORGE
JAN MOLBERG

Generalsekretær NBF

Nordisk samarbeid
– felles konferanse i mai 2015

D
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et nordiske samarbeidet er nå
ytterligere styrket. NBF, SBR
og DAG skal arrangere en felles
nordisk konferanse for bildemonteringsbransjen i Stockholm 7. til 9. mai 2015.
Planleggingen for konferansen har kommet
langt. Det tas sikte på å få et innlegg fra EUs
miljøkommisær. Rikspolitikere på miljøsiden fra alle land vil bli invitert.
En annen positiv sak for det nordiske
samarbeidet er at det finske forbundet
har signalisert at de vil delta på de
nordiske ledermøtene for bransjen.
Vi har tidligere informert om at det er

igangsatt et viktig utvalgsarbeid hvor NBF,
Norges Bilbransjeforbund og de 4 store
forsikringsselskapene deltar. Hensikten er
at verkstedene skal kjøpe flere brukte
deler fra bildemonteringsbransjen.
Forsikringsselskapene vil oppnå billigere
bilskadereparasjoner. Dette arbeidet er
godt i gang. Det ledes av Siri Sveinsvoll
fra NBF. NBFs nestleder Leiv Magne
Larsen deltar også i utvalgsarbeidet.
På NBF sin fagkonferanse i Stavanger
blir de foreløpige konklusjoner fremlagt.
På fagkonferansen vil SBR og MRF (tilsvarende Norges Bilbransjeforbund) orientere om sitt arbeid på dette området.

De forskjellige kontroll
myndigheter har nå
startet et arbeide for å
harmonisere praktiseringen
av de forskjellige
regelverkene.

Norges EØS-EU minister Vidar Helgesen
har i flere kronikker i norske aviser i sommer påpekt at Norge er alt for trege til å
gjennomføre EØS regelverket i norsk rett.
Som han skriver: «jeg møter myten om at
Norge er flinkest i klassen». Det motsatte
er tilfellet, skriver han.
Dette har NBF påpekt for landets miljømyndigheter lenge. Avfallsforskriften er
enda ikke harmonisert med EU s regelverk
og direktiver på miljø og produsentansvarsområdet. Vi får håpe at det nå blir en
fortgang i dette slik at avfallsforskriften

pålegger gjenbruk foran gjenvinning. Det
er i samsvar med EUs regelverk. I og med
at det ikke er tatt inn i avfallsforskriften kan
ikke norske myndigheter kreve at de som
får konsesjon til å drive biloppsamlingsplasser må drive gjenbruk altså salg av bildeler. Hvis ikke dette blir formalisert i
avfallsforskriften vil prosentandelen av
biler som går rett til fragmentering fortsette
å øke. I dag gjelder dette ca. 35 prosent av
alle vrakede biler, ca. 45000 biler i 2013.

Kontrollmyndighetene i Norge praktiserer regelverket forskjellig mellom fylkene
NBF har lenge påpekt at regelverket
praktiseres ulikt mellom de forskjellig
fylkene. Dette kan medføre mange nega
tive og konkurransevridende konsekvenser. Forskjellige krav til omfanget av støpt
dekke, manglende oljeutskiller og forskjellig praktisering av reglene rundt stabling av biler i høyden medfører store kostnadsforskjeller mellom bedriftene i de forskjellige fylkene. Dette er noen eksempler
på ulikheter.
Miljømyndigheten har heldigvis sett disse

problemene. De forskjellige kontrollmyndigheter har nå startet et arbeide for å harmonisere praktiseringen av de forskjellige
regelverkene. Dette gjelder, miljømyndigheter, arbeidstilsyn og andre statlige kontrollorganer. Vi får håpe at dette arbeidet
ikke tar for lang tid.
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Bilretur AS returselskap

NBF har sammen med andre
bilorganisasjoner i Norge lenge
arbeidet med å få myndighetene
til å velge en annen løsning for
innkreving av årsavgift. NBF bedrifter har lenge hatt store driftsproblemer med å t imot alle som skal
vrake bilen før 20. mars og 1. juli.
Den største pågangen har vært
i mars måned.
Regjeringen foreslår nå å erstatte
årsavgiften på bil med en avgift
på trafikkforsikringer.

O

mleggingen vil forenkle og gi
større fleksibilitet for bileiere. Forslaget er en del av Regjeringens
tiltak for å forenkle og effektivisere skatteog avgiftsforvaltningen.
– Målet er forenklinger for folk flest og en
mer fleksibel innkreving av årsavgiften.
Samtidig vil dette redusere sløsing med
skattebetalernes penger.
Av alle særavgiftene har årsavgiften de
høyeste administrative kostnadene for staten. Dette henger sammen med at kravene
i dag sendes ut til hver enkelt bileier.
– De ansatte i etatene gjør et godt arbeid
med årsavgiften, men selve ordningen hvor
det sendes ut krav til 3,5 millioner bileiere
er lite effektiv og kostbar.
Regjeringen ønsker å erstatte årsavgiften

med en avgift som pålegges forsikringsselskapene ved salg av obligatoriske ansvarsforsikringer på bil (trafikkforsikringer).
Den nye avgiften vil ha samme struktur og
nivå som dagens årsavgift, slik at den økonomiske belastningen for bileiere som har
bilen forsikret hele året skal bli den samme.
Forsikringsselskapene vil bake den nye
avgiften inn i prisen på sine produkter og
bileierne vil betale for dette gjennom den
ordinære premieinnbetalingen. Bileiere vil
med den nye ordningen ha kun én faktura
å betale, mot minst to i dag.

Trafikkforsikringsavgiften gir mulighet

for større fleksibilitet i avgiften ved kjøp av
nybil, eierskifter, avregistreringer og lig34   ›|nbå
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nende, ved at bileieren vil belastes avgiften
bare for den tiden kjøretøyet er forsikret.
Bileier vil blant annet slippe å betale avgift
dersom bilen avregistreres og forsikringen
stanses, for eksempel dersom bilen ikke
brukes i vinterhalvåret. Dette har lenge
vært etterspurt av blant annet bilorganisasjonene.

Foto: Shutterstock

Årsavgiften erstattes med for
Finansdepartementet
har hatt og skal ha
tett dialog videre med
forsikringsbransjen
i utformingen av
forslaget.
De som i dag betaler forsikringspremien

kvartalsvis eller månedlig vil dermed få
fordelt belastningen ved trafikkforsikringsavgiften på samme måte. Bileiere kan dele
opp innbetalingen, istedenfor å betale én
stor, årlig faktura slik ordningen er i dag.
Den norske forsikringsbransjen er effektiv, kundevennlig og har gode IT-systemer,
og vil kunne implementere denne endringen i sine systemer. Finansdepartementet
har hatt og skal ha tett dialog videre med
forsikringsbransjen i utformingen av forslaget. Ordningen skal utformes på en måte
som blir minst mulig byrdefull for bransjen
og som holder de administrative kostnadene lavest mulig.

Finansdepartementet legger til grunn at

en ny ordning vil redusere de totale kostnadene med å administrere avgiften. Staten
vil kunne forholde seg til en håndfull forsikringsselskaper istedenfor å sende ut krav
for 3,5 millioner kjøretøy. Siden forsikringsselskapene kan bake avgiften inn i
premiekravene, vil selskapenes kostnader
kunne ligge langt lavere enn dagens kostnader ved årsavgiften.
Et forslag til ordning med forsikringsavgift vil sendes på høring høsten 2014.
Regjeringen har ikke tatt stilling til når ordningen skal innføres, men departementet
legger til grunn at ordningen teknisk vil
kunne gjennomføres senest fra 1. januar
2017.
Jan Molberg

Kontaktinformasjon
Kommunikasjonsenheten (FIN)
Send e-post

Telefon 22 24 44 11
Mobil (SMS): 911 42 059
Adresse:

Finansdepartementet
Kommunikasjonsenheten
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo
Besöksadresse

Akersgata 40
Oslo

sikringsavgift
FAKTA OM ÅRSAVGIFTEN
•

En fiskal avgift som pålegges ulike typer innenlands
registrerte kjøretøy med tillatt totalvekt under 7 500 kg.
• Avgiftssatsene vedtas av Stortinget hvert år og gjelder
for kalenderåret
(1. januar til 31. desember).
• For biler som er registrert per 1. januar, er fristen for
betaling av årsavgiften 20. mars.
• Årsavgiften er miljødifferensiert, ved at dieseldrevne
biler uten fabrikkmontert partikkelfilter betaler en
høyere årsavgift enn andre biler.

•
•
•

Over 3,5 millioner krav om årsavgift sendes ut årlig
Gir staten inntekter på om lag 9,7 mrd. kroner (2013)
Den fjerde største særavgiften (etter engangsavgiften
på bil, alkoholavgifter og autodieselavgiften)
• Kreves inn av Toll- og avgiftsetaten og Statens inn
krevingssentral
• Er den særavgiften som har de høyeste administrative
kostnadene for staten

MEDLEMSFORDELER FOR NBF MEDLEMMER
• NBF har rammeavtaler med forsikringsselskaper, kjøp av
forsikringsbiler.

• Rabattavtale på kjøp av kraft gjennom Trønder Energi.

• Lavere kostnader for forsikringer gjennom SMB tjenester.

• 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.

• 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.

• Meget stor rabatt på frakt, gjennom Shenker.

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

Et viktig returselskap,
batteriretur fyller 20 år
Bakgrunn/historikk

AS Batteriretur ble etablert gjennom et initiativ fra Miljøverndepartementet. Oppdraget var å få orden på innsamling og
gjenvinning av kasserte blybatterier på
landsdekkende nivå.
Det var viktig å få kontroll på bly, i og med
at det er en av de mest miljøfarlige tungmetallene vi har. Oppdraget ble løst til Miljøverndepartementets tilfredshet. Innsamlingen økte med nesten 50 prosent over natten.
I dag, 20 år senere har ideen vokst seg stor
og sterk og høster voksende internasjonal
oppmerksomhet.
På vei til dagens Batteriretur har det vært
mange utfordringer. En av de største var å få
i gang et godt landsdekkende nettverk.
Sytten prosent av batteriene kommer fra
bildemonteringsanlegg. I alt håndterte Batteriretur følgende mengder, 1993 9000 tusen
tonn, 1994 13464 tusen tonn, 2013 17115
tusen tonn.
Fremtidens batterier

Litium holdige batterier er på fremmarsj
innen alle batterikategorier. Det betyr at
mer og mer bly/syre batterier og litium holdige batterier vil kunne møtes i nedstrømmen. Det er farlig for blybatteri smelteverkene, eksplosjoner vil kunne oppstå. Det er
derfor bred enighet innen hele batteri
industrien om at det beste er å kildesortere
batteriene der hvor de kommer inn i nedstrømmen. Biloppsamlerne står sentralt.
Li-ion batterier i biler er mye mer komplisert å gjenvinne enn blybatterier. Trolig
vil i første rekke biloppsamlerne komme i
befatning med disse batteriene de nærmeste årene og vår oppmerksomhet er derfor
rettet mot biloppsamlerne og trygg håndtering av el/hybridbil batteriene når de ikke
lenger sitter i bilen. Både bly/syre batterier
og li-ion batterier er klassifisert som farlig
avfall
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Det er stor fokus på
dette og Batteriretur
deltar i internasjonale
arbeidsgrupper under
batteri og gjenvinnings
industrien.
Biloppsamlerindustrien

Dokumentasjon og informasjon til biloppsamlere står sentralt hos oss og følger tre
hovedspor.
Det ene sporet er håndteringsveiledere
på Batterireturs nettside. Veilederne er til
enhver tid oppdatert mot gjeldende regelverk og nyter god anseelse, enkelte bilprodusenter bruker dem i egne organisasjoner.
Det andre sporet er opplæring ute hos
avfallsaktører av Batterireturs sertifiserte
sikkerhetsrådgiver. Toveis dialog med de
som har skoen på er viktig i informasjons-

arbeidet. Batteriretur erfarer at dette er
etterspurt.
Det tredje sporet er nyopprettet demonteringslinje for el og hybridbil batterier.
Dette er gjort på initiativ fra bilbransjen
fordi elbilbatterier stiller spesielle krav til
kompetanse i all håndtering. Demonteringslinjen gir grunnlag for dokumentasjon/veiledning til biloppsamlere. Etter
avtale med en bilprodusent planlegger Batteriretur sikkerhetsseminar neste år. Toveis
dialog blir nøkkelen, også her.
Det er stor fokus på dette og Batteriretur
deltar i internasjonale arbeidsgrupper
under batteri og gjenvinnings industrien.
Sortering og transport bør ivareta separate,
rene batteri nedstrømmer til anlegg som
produserer rene materialer. Utfordringen
er stor, svaret ligger i samarbeid og samhandling mellom biloppsamlere og oss selv.
Karen Sofie Brath Molberg

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
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BJARNE BRØNDBO,
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INSIDE EGARA

INSIDE EGARA

EGARA

Parts data, IDIS and providers
Last year, EGARA and several individual members

have filed complaints against memberstates not
implementing the ELV Directive correctly and thus
not fulfilling obligations. One of the main complaints is that memberstates should make producers give info for recycling (materials and procedures) and reuse. As cars are getting more and more
complicated and parts more and more destined for
a range of cars only and only work with special procedures, we need parts info to be able to reuse as
many parts as possible.

No memberstate has made the producers give
parts info to the dismantlers anywhere. Producers
and secondly memberstates say that in IDIS all
necessary info can be found and the EC comforts
herself with this idea. We all know that IDIS is only
about some material info and some dismantling
procedure, but they are not complete and sometimes just wrong. Parts info is nowhere to be found.
The EC needs proof that we get no parts data from

Foto: Shutterstock

the producers. To do so, we need dismantlers companies to apply for an IDIS acount on http://www.
idis2.com/ or to order their CD’s and judge the
info. So far we tried several times and the only
result was no result at all and in another case we
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were promised twice that the dismantler would be
contacted soon. We did not got any definition
about how soon and are stil waiting, which in our
idea is a signal.
We also asked Techdoc and DAT as data providers
to have acces to data and to what costs. We can
guess the answer, but we are eager to see it.
EGARA thinks it would be very helpful if we would

receive info from companies about the quality of
the info on IDIS. We need the knowledge that is
with the dismantlers about parts, materials and
procedures and compare this with the IDIS info.
We also need to hear from our members and companies if anyone gets acces to IDIS or receives info
CD’s. This is something we can only achieve if we
truly act as an association in which members do
their share of the work only they can do.

Anyone that has info about IDIS or other providers

and wishes to share this, please pass it to your association. It’s in our own shared interest to convince
the EC that we are excluded from producers info.
Together we should be able to get at least some useful data.

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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