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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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På rätt väg under 2014

H

elt plötsligt står kalendern på
månaden december. Då inser
man att tiden inte står stilla och
att ett nytt år är på intågande.
Under det gångna året har vi genomfört
många aktiviteter som har gett bra gensvar.
Vi har informerat kommuner och länsstyresler om vikten av att en bilskrotningsauktorisation ska gälla lika, oavsett
vem eller vart i landet man verkar. Vår
förhoppning är det ska bana väg för kravet
att alla ska vara miljöcertifierade för att få
bedriva bildemontering. Om så sker kommer branschen att kunna konkurrerar på
mer lika villkor, oavsett var man bedriver
sin verksamhet i Sverige.
Under 2015 kommer SBR och BilRetur att
intensifiera arbetet med att se till att ELVbilarna kommer till de bildemonterare
som är miljöcertifierade.
Vi kommer även att fortsätta samarbetet
med Hitta.se som vi påbörjade under
2014. Det har gett bra genomslagskraft på
sina håll. Många medlemsföretag har fått
både flera förfrågningar och flera bilar.
Medlemmarna i SBR säger ja till Utbildningsportalen, som vi drog igång i oktober
2014. Nu kan branschen få både skräddarsydda och generella utbildning med hög
kvalitet till mycket lågt pris.
För att stärka den goda utveckling som vi

under åren skapat med motorbranschen,
har vi för första gången någonsin genomfört en gemensam utbildning med MRF,
från Luleå i norr till Lund i Söder. Verkstäder, försäkringsbolag och bilåtervinnare har funnits på plats för att få höra om
fördelarna med att använda begagnade
förädlade reservdelar i skadereparationerna. De reservdelar som SBRs medlemmar med stor omsorg testar och demonterar, gör det möjligt för verkstäderna att
öka sin beläggning samtidigt som bilägaren
får lägre reparationskostnad och försäkringsbolagen lägre skadekostnader. Något
som leder till att försäkringspremien inte
4   ›|nbå
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behöver höjas på grund av dyra skadereparationer. Totalt genomfördes utbildningen på 19 olika platser vid 29 tillfällen
med 800 deltagare.
Realize-projektet går vidare. Vi kommer
att presentera några goda lösningar under
första kvartalet 2015, som ger ökad återvinning i enlighet med det nya krav som
finns från och med 2015.
Lokala träffar genomfördes med BilReturs medlemmar i hela landet under
2014. Där fick vi många goda förslag som
också kommer att presenteras under
början av 2015.
SBR fick en ny hemsida under 2014.
Branschen sparar miljontals kronor
tack vare förbundets arbete med att överklaga det beslut om nivån på säkerheten
som några länsstyrelser försökte ändra
vid förnyad bilskrotningsauktorisation.
Den prejudicerande domen i miljööverdomstolen verkar även för att man har
samma förutsättningar oavsett var man
bedriver verksamheten, något som förbundet anser vara viktigt utifrån ett
k onkurrensperspektiv.
Det kvinnliga nätverket har utvecklats
och vad jag hör är det mycket uppskattat.
Förbundet arbetar för att långsiktigt
skapa en bransch och branschorganisation
som med tydlig inriktning jobbar för att
konkurrenslagstiftningen skall gälla för
alla, oavsett om man befinner sig i norra
Norrland eller längst ner i södra Sverige.
Vi kommer att jobba hårdare med alla till
buds stående medel för att de som bedriver
bilskrotning utan att uppfylla de regler
och lagar som finns ska synas i sömmarna.
Att vi tillsammans med MRF jobbat
fram ett branschregelverk gällande leverans
av begagnade reservdelar med garanti, tas
emot mycket positivt från både verkstäder
och försäkringsbolag.
Projektet tillsammans med övriga motorbranschen och försäkringsbranschen,
där reparation av plast från demonterings-

bilen legat i fokus, har visat sig vara så
framgångsrikt att dessa plastdetaljer från
demonteringsbilen har kunnat återföras
via bilplastteknik till skadeverkstäderna.
Det leder både till att miljön skonas och
att kostnaderna för skadereparationerna
kan hållas nere, en tydlig vinn-vinn lösning. Detta har nu övergått till produktion
och ingår i det som nu kallas Repdelsreturen.
Nordisk Bilåtervinning(NBÅ) kommer

under kommande år att fortsätta utvecklas
till att än mer redovisa de miljösmarta
åtgärder som vi inom branschen gör för
att demonteringsbilen ska vara en tillgång
och inte en belastning för miljön.
Vi vet alla att den moderna bilen redan
innehåller och utvecklas mot att i ännu
högre grad innehålla material som inte
enbart är metall, vi bör därför se över vad
som krävs för att möta den framtid som
de moderna bilarna för med sig.
Vår ståndpunkt är att en seriös hantering
av demonteringsbilen ska löna sig, och
med det menar vi att de regelverk som
finns ska efterlevas av samtliga som jobbar
med skrotbilar, oavsett hur många bilar
man hanterar. Tyvärr ser vi att det finns
stora skillnader i hur detta regelverk efterlevs och följs upp av tillsynsmyndigheterna. Det är en av anledningarna till att våra
medlemmar tagit beslut om att alla som är
med i branschförbundet ska vara miljöoch kvalitetscertifierade. Den inriktning
och de åtgärder förbundet gjort hitintills
är att det ska vara lönsamt att följa de lagar
och krav som reglerar hanteringen av
skrotbilen.
Vi tackar myndigheter, försäkringsbolag,
biltillverkare och motorbransch för ett bra
samarbete under 2014 och ser fram emot
ett fortsatt gott samarbete under 2015.

Michael Abraham
Förbundsdirektör

Miljön i centrum
på den nordiska konferensen
Miljömål, återvinning och eko
nomi står på agendan när hela
den nordiska bilåtervinnings
branschen samlas till konferens
i Stockholm den 8 – 9 maj 2015.
Den nordiska konferensen kan
ses som ett startskott för fram
tidens bilåtervinning.

E

tt syfte med konferensen är att
höja värdet på det viktiga miljöarbete som bilåtervinnarna gör.
Alla de nordiska förbunden har arbetat
hårt för att höja lägsta nivån i branschen. I Sverige har SBRs medlemmar
till exempel ställt krav på att alla medlemmar ska vara certifierade. Förbundet har också medverkat i flera
olika projekt tillsammans med bland
annat Chalmers, KTH, och IVL Svenska

Miljöinstitutet för att hitta nya vägar till
en lönsam utökad demontering.
– Det handlar om att hitta nya värden
i bilen, säger SBRs förbundsdirektör
Michael Abraham. Och det handlar om
att branschen måste stå rustad inför
framtiden, vi måste lösa framtida utmaningar både på kort och lång sikt. Vi vill
inte stå där en dag och säga ”det där
borde vi ha gjort för fem år sedan”.
SBR senarelägger sitt årsmöte nästa
år och håller det i samband med den
nordiska konferensen, likadant gör
Norge. Även det danska förbundet har
satt av tid för en egen träff.
Det här är alltså en konferens för alla

de nordiska förbundens medlemmar.
Förutom föreläsningar av olika nor
diska miljöpolitiker kommer även de
stora fragmenteringsföretagen att med-

verka och berätta om sitt arbete mot
95 procents återvinning.
Det anordnas också studiebesök.
Deltagarna kan på fredagen välja mellan att åka till Arc Metal i Hofors och
titta på hur ädelmetaller utvinns ur
katalysatorer eller prova att köra bil på
Training Partners testbana i Arlanda.
Medlemsföretaget Allbildelar och

Stena Recyclings fragmenterings
anläggning öppnar sina dörrar för en
rundvandring.
Det blir gemensam grillafton en av
kvällarna och den andra kvällen bjuds
det på skärgårdskryssning med supé.
– Vi ser fram emot en härligt givande och informativ helg, säger Michael
Abraham.

Fler kunder genom hitta.se
Den egna informationssidan på
hitta.se för SBRs medlemmar har
fått en positiv effekt.
– Flera demonteringar säger att de har

märkt en ökad förfrågan från kunder som
har hittat dem via sidan, säger förbundsdirektör Michael Abraham.
Varje medlemsföretag i SBR har fått sin
egen informationssida på Hitta.se. På den
finns en logga som talar om att företaget är
medlem i förbundet samt miljö- och kvalitetscertifierat. På sidan finns också en länk
till SBRs hemsida.

Den som bara söker på bildemon-

terare eller bilskrotare utan att
ange någon ort kommer till en
lista över alla medlemsföretag. Det
betyder att alla som letar efter en
bildemontering direkt kommer att
kunna se vilka som är certifierade.
Medlemmarna betalar ingenting för sina sidor på Hitta.se. De
ingår i förbundets serviceavgift.

En likadan lösning har tagits fram för

BilReturs medlemmar.
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Karstorp tänker nytt efter storbranden
Larmet till Räddningstjänsten i Norrköping kom på småtimmarna
den 7 november. En bildemontering står i brand! Elden var skoningslös.
Lågorna lyste upp natthimlen. Inom några timmar skulle hundratals bilar
i långa rader och en lagerbyggnad på tusentals kvadratmeter rasa och
smälta samman i den oerhörda hettan .
Nu i december arbetar ägaren Eddie Jonsson och hans medarbetare för fullt
med att bygga upp Karstorps Bildemontering på nytt. Här finns en stark tro
på framtiden och en nästan ofattbar positiv anda.

»
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Första målet efter branden – hitta nya lokaler

E

ddie Jonsson, Karstorps vd, är ingen
morgonmänniska. Men ända sedan
branden har han vaknat klockan fyra
varje morgon.
– Det är tur, säger han. Annars skulle jag
inte hinna allt jag måste. Jag har ingen ro i
kroppen. Det finns alldeles för mycket att
ta tag i.
Just nu består hans tillvaro mest av att

träffa olika skadereglerare och att försöka
få verksamheten att fungera. Något han har
lyckats bra med så här långt. Det dagliga
arbetet är åter igång och alla de 38 anställda
har ett jobb att gå till.
De första dagarna efter branden beskriver Eddie som ett töcken av ”chock, elände
och sorg”. Han har minnesluckor. Men trots
det började han direkt att tänka framåt.
8   ›|nbå

NORDISK BILÅTERVINNING 5 · 2014

Redan när han stod och tittade på branden

kom tankarna på de anställda. Hur skulle
de kunna räddas kvar trots att de inte
längre hade någon arbetsplats att gå till.
Lösningen blev att skicka dem till familjens
andra anläggning, Valla Bildemontering i
Katrineholm. De som har alldeles för långt
att åka dit får tränga ihop sig på däckmarknaden i Karstorp. Där har man gjort en
provisorisk demonteringsplats. Några av
personalen håller också på att röja upp på
området och samla ihop de utbrunna
bilarna till pressning. De bilar som klarade
sig i branden demonteras och delarna
skickas till det nya lagret på Valla Bil
demontering. Kunderna ska inte märka av
branden.
Jakten på nya lokaler är i full gång.
– Att bygga nytt på samma område skul-

le ta alldeles för lång tid, säger Eddie. Det
är en lång process bara att få rivningstillstånd. Vi skulle vara inne i de nybyggda
lokalerna tidigast om 1,5 år. Det går inte. Vi
måste hitta nya lokaler med tillräckligt
stora ytor och möjlighet att expandera så
att vi vet att vi är igång om sex månader
även om vi måste bygga om.
Näringslivskontoret i Norrköping håller
i kontakterna med olika fastighetsägare,
sållar och tar fram förslag som kan vara
realistiska.
Eddie visar runt bland det som återstår

efter branden. Mest av allt påminner området om en krigsskådeplats. Av de en gång så
fina lokalerna som inrymde en av landets
modernaste bilåtervinningsföretag återstår
ett förvridet stålskelett. Taket har rasat in

Flera hundra bilar på gården bakom lagerbyggnaden brann. ”Det var där branden troligen började”,
berättar Eddie Jonsson. ”Sedan spred den sig till kallagret och vidare till de andra lokalerna”.
och väggarna ramlat omkull. På gården står
bilar som brunnit. Det är en sorglig syn.
Ödeläggelsen är total.
– Jag har sett det så många gånger att jag
snart börjar vänja mig, säger Eddie, men
sorgen i ögonen säger något annat.
Aldrig hade han kunnat föreställa sig det
här när han väcktes halv fyra natten till fredagen den 7 november av att telefonen
ringde. Det var en granne till bildemonteringen som berättade att det brann.

– Han sa att det var däckmarknaden som
börjat brinna.
Men så var det inte. Däckverkstaden var
den enda lokalen som klarade sig från
branden.
När Eddie kom fram till Karstorp brann

det i bortre delen av den stora lagerbyggnaden, kallagret.
– Och det var en jättebrasa på bakgården
bland bilarna. Jag tänkte ”nu brinner lagret

ner”, men det fanns inte ens i min vildaste
fantasi att det skulle sprida sig till alla byggnader. Att allt skulle brinna ner.
Totalt 10 000 kvadratmeter försvann i

lågorna. Kontorslokalerna, verkstaden,
konferensvåningen och ett lager med över
122 000 reservdelar. Allt är borta. Trots
brandväggar och trots att räddningstjänsten var på plats relativt snabbt. Dessutom
brann flera hundra bilar.
NORDISK BILÅTERVINNING 5 · 2014
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»

I BLICKPUNKTEN Karstorps Bildemontering i Norrköping

»Jag har försökt tänka om det finns någon som

ofattbart, säger Eddie. För mig
» är–detDetenärfruktansvärd
gåta att inte räddningstjänsten kunde rädda åtminstone
kontorsdelen.

Flera smällar hördes och brandmännen
trodde att det fanns minst tio gastuber som
kunde explodera.
– Det stämde inte, det fanns inte så
många, säger Eddie. Och de som fanns
exploderade aldrig, trots att det brann så
mycket. Däremot var det flera däck som
brann och det blir en rejäl smäll när de till
slut exploderar.

Polisens tekniker gav snabbt upp för
söket att försöka hitta en brandorsak. Dels
är det alltid svårt att säkra spår vid en så
omfattande brand, dels finns det ingen
mening med att leta efter tecken på att
branden är anlagd, eftersom det alltid finns
spår efter brännbara vätskor på en demontering. Polisen har heller inga misstankar
om brott.
– Vi tror att branden måste ha börjat i en
bil på bakgården, sedan har den spridit sig
till kallagret, säger Eddie.
– Men alla bilar är sanerade på farliga
vätskor och en bil börjar inte bara brinna av

sig själv. Att branden sedan fick så stort
fäste i ett kallager med plåtväggar känns
också konstigt. Jag kan bara inte få ihop det.
Det skapar olustkänslor. Tankarna virvlar
runt i huvudet och jag har försökt tänka om
det finns någon som är arg på oss eller om
jag har gjort mig ovän med någon.
– Företaget är ju mitt liv och att sikta in
sig på det är det bästa sättet att göra mig illa.
Det var också det första polisen frågade oss
om. Men hur jag än vrider och vänder på
det, kan jag inte komma på att jag har några ovänner. Vi hoppas ju och tror att vi är
omtyckta och respekterade. Och det har vi

Eddie Jonsson är noga med att informera personalen fortlöpande. ”Det värsta är att jag än så länge
bara har besked att ge för några veckor fram i tiden”, säger han. ”Men snart hoppas jag att vi vet mer”.
10   ›|nbå
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Bosse Karlsson

m är arg på oss.«
också fått bevis på efter branden. Vi har fått
ett enormt stöd. Tyvärr kan det här vara en
gåta som vi får leva med.
SBR:s Michael Abraham har följt utveck-

lingen i Norrköping:
– Det här är en jättekatstrof för Karstorp,
som har hamnat i ett extremt svårt läge, säger
SBRs förbundsdirektör Michael Abraham.
Självklart ställer sig branschförbundet bakom och stöttar sina medlemsföretag så gott
det går när något sådant här händer. Vi finns
till hands med det vi kan göra.

har fått flera nya
kollegor inne på
Karstorps däck
marknad.
”I vanliga fall är vi fyra,
nu är vi dubbelt så
många och får jobba
skift. Men det är bra
för kunderna, de får
bra service”.

Anton Blomqvist

tycker att den proviso
riska demonterings
platsen på däckmark
naden fungerar bra.

Text: Agneta Trägårdh
Foto: Mark Olson

Lars Johansson, Björn Vincent och Johan Molinder röjer upp på går
den bland de utbrunna bilarna. ”Vi tänker positivt och framåt”, säger de.
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I BLICKPUNKTEN Karstorp / Valla Bildemontering i Katrineholm

Personalen från Karstorp fortsätter med sitt arbete med den skillnaden att de nu är
placerade på Valla Bildemontering. ”Många kunder är förvånade över att vi kommit igång
så fort”, säger Leif Holmsell, som får små uppmuntrande lappar från kunderna.

Räddaren i nöden – Valla

”Vi åker gärna till Katrineholm och jobbar”
Kunderna som ringer till Karstorps
Bildemontering blir glatt överras
kade när de hör att verksamheten
redan är i full gång.

är det en omställning för alla, det finns
ingen manual, men man får ta det som det
kommer. Det flyter på fint.
Demonterarna från Norrköping har fått
egna arbetsstationer.
– Det fungerar nästan lika bra som tidigare, säger Karstorps verkstadschef Krister
Folkesson.

– Det fungerar bra, säger säljaren
Leif Holmsell, som nu får pendla
till Valla Bildemontering i Katrine
holm varje dag. Både personal och
kvalitet är densamma som innan
branden.

V

arje morgon träffas de på Karstorps parkering för att tillsammans åka till Katrineholm. De
åker på arbetstid och företaget betalar
resorna.
– Det är självklart, säger Eddie Jonsson.
Våra medarbetare måste gå skadeslösa, det
är inte deras fel att den här situationen har
uppkommit.
Några har jackor där det står Karstorps
Bildemontering på ryggen. Det är de som
12   ›|nbå
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Den stora trappan inne i kundmottag-

hade jackorna hemma när det brann. De
flesta arbetskläder försvann i branden.
Tillsammans med andra personliga tillhörigheter som fanns i klädskåpen.
På Valla Bildemontering jobbar i vanliga
fall ett tiotal personer. De har nu hamnat i
minoritet när personalen från Karstorp har
tagit plats i lokalerna.
– Det är inget problem, säger Magnus
Ljungberg, försäljningschef på Valla. Visst

ningen leder upp till ett tillfälligt callcenter
i konferensvåningen. Där sitter säljarna
och där har också Eddie ett eget rum, där
han aldrig hinner vara.
Att få IT-infrastrukturen att fungera har
varit den största utmaningen. Bandbredden räckte inte till när styrkan plötsligt fyrdubblades på Valla Bildemontering. Personalen har därför själv varit ute och grävt för
fiberkabel och nu har den precis kopplats in.
– Vi fick veta att det skulle ta fyra till fem
veckor, men det har gått på en och en halv,
säger Eddie.

»

Alla är glada att de har ett jobb att gå till efter branden.

”Tillsammans är vi starka, vi ska fixa det här” är den självklara inställningen.
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allt har inte gått lika smidigt. Det har
» Men
tagit mycket tid och kraft att orientera sig

fram i den byråkratiska djungeln.
Alla Karstorps servrar brann upp. Det
har varit ett digert arbete att återskapa all
information och lägga in den i systemet
igen. Thomas Sved, IT-ansvarig på företaget, fick bland annat åka till Norge för att få
experthjälp.
– Jag har i princip jobbat dygnet runt
oavbrutet fram till nu, säger han.
Kundregister, all statistisk, faktureringsprogram, alla andra gemensamma program, allt har återskapats.
– Vi har även fått mycket support av Berg
& Ström, säger Eddie. Alla bilar, reserv
delar och bilder ligger på Fenix 5.
Det kommer hela tiden in nya bilar och ett

nytt lager håller på att byggas upp igen. För
att få plats med alla reservdelar har flera
nya lagerutrymmen skapats.
Valla Bildemontering har en egen fragmenteringsanläggning som också är ett eget
bolag: Valla Recycling. Nu står anläggningen stilla. Där transportbandet tidigare gick
har ett tillfälligt höglager byggts för motorer
och växellådor. Det är viktigt att kunna
separera Karstorps reservdelar från Vallas.
Packavdelningen har byggts om så att
den passar för ett högre flöde.
– Även om det är en tillfällig hemvist, så
måste det fungera, säger Dennis Andersson, ansvarig för packavdelningen.
Också saker som inte har direkt med
verksamheten att göra påverkas. Man har
till exempel varit tvungen att borra en ny
brunn, eftersom vattnet inte räckte till alla.
De anställda har varit oroliga för att de ska
bli av med sina jobb.
– Ledningen hade alla möjligheter att
sparka folk, säger Dennis Andersson. Alla
hade haft förståelse för det. Vi är väldigt
tacksamma för den här lösningen och åker
gärna till Katrineholm för att jobba.
Roger Pettersson, verkstadschef på Valla,
ser positivt på den tillfälliga omorganisationen.
– Det händer mer här nu och vi har fått
en kompetenshöjning.
14   ›|nbå
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Reservdelarna plastas in och ham
nar på Karstorps sida av lagret. Samma
jobb, andra lokaler.

Totalt demonteras sju bilar samtidigt
när demonterarna från Valla Bildemonte
ring och Karstorp samsas i samma lokaler.

Ingenstans finns minsta antydan till missnöje. Tvärtom. Det känns nästan som att
träffa svenska fotbollslandslaget inför deras
livs viktigaste match. Ett mer sammansvetsat team får man leta efter. Folk säger saker
som ”det finns inga svårigheter”, ”problemen är till för att lösas” och ”tillsammans
är vi starka”. Och det märks att de menar
vad de säger. Det är väldigt tydligt att alla
här jobbar mot samma mål.
– Vi är en familj, säger Eddie. Tillsammans har vi gjort en resa vi är stolta över.
Det här är människor som jag är stolt över.
Efter branden har vi svetsats samman ännu
starkare. Många är oroliga och jag har inga
besked att komma med längre än några
veckor fram i tiden. Men jag gör allt vad jag
kan. Vår målsättning är att vi ska jobba som
tidigare och då behöver vi den här samlade
kompetensen.

Men de anställda trivs på Karstorps Bildemontering. Här finns en stark lojalitet
med företaget och alla lovordar Eddies sätt
att handskas med situationen.
– Han har gjort allt rätt.

Därför får det inte ta för lång tid att bygga
upp verksamheten och hitta rätt lokaler.
– Då försvinner medarbetarna. Det här
är duktiga yrkesmänniskor som är eftertraktade på arbetsmarknaden. De behöver
inte sitta och pendla till Katrineholm, de får
nya jobb när de vill.

Vd:n skojar med sina medarbetare, drar

ner Karstorp-mössan i pannan och förklarar att han har en bad hair day.
– Det är viktigt att kunna skämta mitt i
allt elände, säger han. Jag har alltid tyckt att
det är viktigt att vara delaktig i mina medarbetares arbete. Genom att kunna arbetet
på de olika avdelningarna kan jag motivera
dem. Jag tror att det är en styrka hos en chef
och något som fungerar mycket bättre än
att komma och peka med hela handen.
Nu hoppas Eddie på att det snart ska bli
klart med nya lokaler, så att de kan börja
planera för en flytt.
– Alla här har en tro på vad vi gör. Vi vet
vad vi är bra på. Den känslan tar vi med oss.
Det är vi som är Karstorps Bildemontering,
även om vi hamnar någon annanstans i
Norrköping.
Text och foto:
Agneta Trägårdh

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

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.

En god jul och ett
gott nytt år önskar vi på

JÄMTLANDS
BILDEMONTERING

Bildemontering
i hjärtat av Värmland
0563-52020

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

HÄGGS.se

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

0652-565000

Låga priser, bra kvalité & snabba leveranser
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Vad är prislappen på ett lil

Lång försäkringsprocess väntar
Karstorps Bildemontering har
nu en upp till två år lång process
framför sig innan försäkringsbola
get är klart med skaderegleringen.
– Mycket i skadan kan inte ersät
tas, säger Eddie Jonsson. Vi har
lagt ner vår själ i att driva verksam
heten och göra miljöbesparingar.
Nu är vi tillbaka på ruta ett.

V

ad är prislappen på ett livsverk?
På blod, svett och tårar som har
plöjts ner i företaget av tre generationer?
Karstorps Bildemontering startades
1979 av Roger Jonsson och hans pappa
Uno. De tog över ett konkursbo och de
första 25 åren var demonteringen bara en
enda stor byggarbetsplats.
– Jag är i princip född och uppvuxen
där, säger Eddie Jonsson, som i dag är vd
och den som driver företaget. Det är där
jag har varit i hela mitt liv, det finns inget
annat. Den som anställdes först jobbar
fortfarande kvar. Han har varit med och
byggt upp företaget. Själv har jag fått

16   ›|nbå
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jobba mig in i organisationen och lära
mig alla avdelningar.
Innan branden var Karstorps Bildemontering en av landets modernaste bilåtervinningsanläggningar.
– Vi hade en anläggning som vi var
stolta över och hade utsmyckat med
omsorg för att skapa en aha-upplevelse
för våra kunder. När butiken byggdes
2005 undrade folk om de kommit in på
en bank. Vi har återinvesterat väldigt
mycket i vår anläggning, även när det
gäller personalens utrustning, verktyg
och utbildning. Kunskapen kan ingen ta
ifrån oss, men mycket annat som är återinvesterat har försvunnit. Sakta men
säkert har vi byggt upp företaget. Vi har
inte brytt oss om privata rikedomar, vi
har mätt rikedomen i att ha en fin anläggning, ett fint företag.
Just nu går det mesta av Eddies tid åt till
att träffa olika skadereglerare. Någon tittar på skadorna på maskinerna, en annan
på byggnaderna, den tredje på inventarierna och så vidare.
– Eftersom det är en så stor skada är
den kopplad till många olika områden,

säger Victoria Thomasfolk på If, som är
huvudansvarig för ärendet. Vi har ett
team med olika kompetenser som täcker
alla delar. Kunden ska alltid kunna nå
oss. Vi har ett till två års skadereglering
framför oss. Just nu går mycket av Eddies
tid åt till att förse oss med information.
Men han ska också rädda kvar kunder
och leverantörer samtidigt som han måste tänka långsiktigt för att rädda företaget. Han har hamnat i ett tufft läge. Det
är ett stort ansvar på en person.
Victoria Thomasfolk råder alla som har

ett företag att någon gång ibland tänka
tanken ”vad skulle jag göra om min verksamhet brann upp”.
– För om man har tänkt till innan så är
startsträckan kortare om det verkligen
händer. Relativt ofta är man underförsäkrad och vi kan tyvärr inte ersätta
något som inte är försäkrat. Rätt försäkrad ska man sitta i samma sits som dagen
innan skadan.
Trots att man på Karstorp kontinuerligt ser över sina försäkringar, visar det
sig nu att man missat några viktiga punkter.
– Vi har till exempel bara trafikförsäk-

livsverk?

ring på våra eltruckar, säger Eddie. Det
betyder att vi inte får någon ersättning
för dem.
Ett annat svårvärderat område är
reservdelslagret. Hur ska de 122 000
reservdelarna ersättas?
– Det vill jag inte kommentera i dagsläget, säger Victoria Thomasfolk. Men
det är sådana saker som är väldigt viktiga att diskutera när man tecknar en
försäkring. Det gäller att vara rätt försäkrad för att inte hamna i ett läge där
man behöver betala stora belopp själv.
För en företagare som kanske får betala
fem miljoner själv handlar det om
mycket pengar.
Enligt Eddie är försäkringsbeloppet för
reservdelarna baserat på inköpskostnaden för fordonet.
– Sedan har vi en upparbetningskostnad. Delen ramlar inte från bilen
rakt in på lager. Den ska demonteras,
tvättas, rensas, emballeras, skyddas,
fotas, registreras och läggas på plats i
lagret. Det arbetet ingår i försäljningspriset på varje reservdel.
De 122 000 delarna motsvarar också
en miljöbesparing på flera miljoner ton
koldioxid.
På byggnader som är fullvärdes

försäkrade görs ett åldersavdrag för
varje år.
– Det är också något som man kanske inte tänker på, säger Victoria Thomasfolk. Men man kan jämföra med en
gammal TV som går sönder. Om den är
15 år gammal kan man ju inte få lika
mycket i ersättning som om den var
splitterny. Man får en ersättning som
gör att man kan köpa en likvärdig på
Blocket. Eller så får man lägga till själv
och köpa en ny.
När det kommer till maskinerna gäller principiellt 50 procentsregeln. Det
vill säga att om maskinens tekniska
värde är mindre än 50 procent av återanskaffningsvärde görs ett avdrag.
Annars får man i de flesta fall ersättning för att köpa en ny maskin.
Den viktiga avbrottsförsäkringen
täcker kostnaderna under tiden verksamheten står stilla och inga pengar
kommer in.
– När inkomstkällan klipps av från
ena dagen till den andra och det finns
räkningar och löner att betala är det
viktigt att vi snabbt säkrar våra kunders likviditet, säger Victoria Thomasfolk. Men det kanske viktigaste av allt
är att komma igång med verksamheten
så snabbt som möjligt igen. Vi försöker
därför vara på plats så fort vi kan. Vid

en sådan här totalbrand finns det ingen
standardlösning. Man får diskutera
olika lösningar för att rädda verksamheten. Det är många bollar att ta ner.
Victoria Thomasfolk råder också alla
företagare att dokumentera allt man
har.
– Jag har ett anteckningsblock vid
sidan av sängen där jag skriver upp
saker jag kommer på att vi hade i lokalerna, berättar Eddie. Ibland vaknar jag
mitt i natten och tänker tankar som ”jag
har ju glömt att vi hade AC och golvvärme”. Vi har också frågat alla i personalen vilka verktyg de hade på sina
arbetsplatser. Det är omöjligt att komma ihåg allting. Dokumentationen och
alla verifikationer har ju brunnit upp.
Just nu håller försäkringsbolaget på
att ta in anbud på rivningen.
– Det gäller också för ägarna att relativt snabbt kunna ta beslutet hur man
vill gå vidare med verksamheten, säger
Victoria Thomasfolk. Det finns olika
alternativ från att i ena fallet återställa
exakt som det var innan till att lägga
ner verksamheten. Ersättningsnivån är
olika för de olika alternativen och bygger på värderingar samt på hur villkoren är utformade.
Text: Agneta Trägårdh
Foto: Mark Olson
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Viktigt att tänka på när företa
Foto: Staffan Gustavsson

För demonteringsbranschen är varulagrets värde
särskilt viktigt att tänka på vid en företagsförsäkring.
Det säger Stefan Ehn på Söderberg & Partner.

V

id en egendomsskada ersätter försäkringen varulagrets
värde, men det handlar då om inköpsvärdet.
– Om en jeansaffär som köper in jeans för 100 kronor och
säljer dem för 700 kronor drabbas av en brand, kommer försäkringen att ersätta affären med 100 kronor per jeans, förklarar
S tefan Ehn.
Varulagervärdet i det här fallet är alltså antalet jeans x 100 kronor.
– Om man tar upp varulagervärdet inklusive försäljningsvärdet,
det vill säga antalet jeans x 700 kronor, kommer man att få betala
en onödigt hög premie och ändå bara få ersättning för varulagervärdet, alltså 100 kronor per jeans. Därför är det viktigt att vara
noga med att försäkra varulagret rätt och komplettera med extra
moment i avbrottsförsäkringen.
Söderberg & Partner har tagit fram en särskild företagsförsäkring för SBR.
– En företagsförsäkring är viktig för att företaget ska kunna fortleva vid en skada, säger Stefan Ehn. Det är även viktigt att innehållet i försäkringen är relevant för den verksamhet som företaget
bedriver.
Han har tagit fram vissa punkter som företaget rent generellt bör
ha koll på oavsett vilket försäkringsbolag man väljer:

Försäkrad verksamhet:

Kontrollera att verksamhetsbeskrivningen på försäkringsbrevet
under rubriken ”Försäkrad verksamhet” är riktig och heltäckande.
Informationen är särskilt viktig för ansvarsförsäkringens giltighet.

Säkerhetsföreskrifter:

De säkerhetsföreskrifter som försäkringsbolaget ställer är väsentliga för försäkringens giltighet. Vid brott mot säkerhetsföreskrifterna kan försäkringsersättningen helt falla bort. Säkerhetsföreskrifter är av två slag:
1. Särskilda säkerhetsföreskrifter på försäkringsbrevet
2. Generella säkerhetsföreskrifter i försäkringsvillkoret
Studera säkerhetsföreskrifterna och se till att dessa följs av alla på
företaget, även utomstående uppdragstagare.

Skyddskrav:

Att inbrottsförsäkringens skyddskrav och skyddsklasser är uppfyllda är en förutsättning för att ersättning ska utgå vid en inbrottsskada. Normal nivå är skyddsklass 1 och vid mer stöldbegärlig
egendom brukar kravet vara skyddsklass 2. Skyddsklasserna
beskriver utformning av skalskyddet på byggnaden, dvs väggar, lås
i dörrar och fönster. Studera noggrant vad som gäller för er företagsförsäkring.
En företagsförsäkring innehåller i grunden skydd för företagets
egendom och byggnader. Det skyddar även företaget mot skadeståndsanspråk genom ansvarsförsäkringen och med en avbrotts18   ›|nbå
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Stefan Ehn, Söderberg & Partner.
försäkring får företaget ersättning vid stillestånd för att skydda
resultaträkningen. Det finns naturligtvis en hel del andra försäkringsmoment som man kan lägga till i sin företagsförsäkring men
de viktigaste momenten är dessa. Exempel på andra viktiga
moment kan vara:
•
•
•
•
•
•

Rättsskyddsförsäkring
Förmögenhetsbrottsförsäkring
Extrakostnadsförsäkring
Tjänstereseförsäkring
Sjukavbrottsförsäkring
Olycksfallsförsäkringar

Se till att tänka på följande när det gäller de olika momenten
i försäkringen:
• Egendom: Se över värden på inventarier och varulager med
jämna mellanrum så det inte förekommer underförsäkring.
Ofta står det ett försäkringsbelopp i försäkringsbrevet och det
måste vara rätt för att ersättning ska utgå. Även vid en mindre
skada blir ersättningen mindre om det visar sig att beloppet för
inventarier är för lågt i förhållande till verkligheten. Byggnader ska generellt fullvärdesförsäkras och då behövs en värdering av byggnaden, alternativt att försäkringbolaget tillämpar
en schablon för att räkna fram en premie. Undersök hur era
byggnader är försäkrade så de inte är underförsäkrade.
• Ansvarsförsäkringen: Försäkringen ska skydda ert företag
mot skadeståndsanspråk, hålls man skadeståndsansvarig för
en skada kan det få stora konsekvenser för företagets fortlevnad. Ansvarsförsäkringens premiegrunder är omsättningen
och lönesumman i företaget. Se till att ni alltid har uppdaterade siffror för omsättning och lönesumma när ni börjar en ny
försäkringsperiod. Blir det stora förändringar i omsättningen
under en försäkringsperiod kan det vara bra att anmäla det till
försäkringbolaget.
• Avbrottsförsäkringen: Syftet med försäkringen är att den ska
skydda företagets resultaträkning. Försäkringen ersätter företagets fasta kostnader under en viss tid, ansvarstiden. Den är
normalt 12 månader och den slutgiltiga skaderegleringen görs

Alloljepannor

get försäkras
Råd och tips från If:

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

•• Man bör försöka ha brandsektionerat mellan kontor, lager
och produktion. Har man inte det och har stora brandceller
över 2000 kvm vill vi att hela anläggningen sprinklas enligt
SBF120.

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

•• Gula maskiner skall ha en huvudströmbrytare som stängs
av utanför arbetstid. De bör även ha automatisk stängnings
utrustning enligt SBF 127.

Tyska

arbetshäs

tar

•• Det är viktigt att gasflaskor förvaras på ett och samma
ställe, väl utmärkt med skylt på dörr och att man informerar
räddningstjänsten om detta. Endast dagsförbrukningen skall
förvaras inne i byggnaden.

e

•• Brännbart material får inte förvaras närmare än 6 meter
från byggnaden. Bilar får inte förvaras närmare än 12 meter
från byggnaden.
•• Byggnaderna skall givetvis ha godkänt brandlarm enligt
SBF 110.
•• Anläggningen skall vara inhägnad med minst 2,20 m högt
stängsel och de översta 20 cm ska utgöras av minst två rader
taggtråd. Grind skall vara låst med godkänd låsenhet.

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

ALLOLJEBRÄNNARE
FÖR BEFINTLIGA PANNOR
15 MODELLER, FR 15–1500 kW

när ansvarstiden har löpt ut. Många gånger betalas det ut
ersättning löpande så att företaget ska överleva, men den slutgiltiga ersättningen beräknas när ansvarstiden går ut. Förenklat kan man beskriva uträkningen av ersättningen på det sättet
att man ser tillbaka på företaget under en jämförelseperiod
bakåt i tiden från skadedagen.
Utifrån företagets resultat under jämförelseperioden räknar
man fram vilken ersättning som utgår på avbrottförsäkringen. Det
är noga med att försäkringsbeloppet för avbrottsförsäkringen är
rätt. Ofta räknar man fram ett försäkringstekniskt täckningsbidrag
som ligger till grund för försäkringsbeloppet men många gånger
används även en schablon, exempelvis 3x lönesumman i företaget.

Paket med pump och filter. Alltid 100%
lukt- och rökfritt. Lösa alloljebrännare.
Spara pengar genom att enkelt byta ut
den gamla och docka på den nya.
Även i ”villa-modell” 14–19 kW

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

Vi projekterar din lokals
värmesystem.
Vattenburet •Varmluft • Kombinerat

Alloljepannor
www.kroll.nu

tel: 08 410 402 44

info@kroll.nu
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Färre begagnade delar
hos verkstäderna
Det görs också uppföljningar för att se att
de når målet.
På Länsförsäkringar tycker man att de
lokala avtalen med demonteringarna fungerar bra.
– Det skulle inte fungera att en verkstad i
Göteborg skulle samarbeta med en demontering i Stockholm. Avståndet är för långt.
Leveranstiderna blir för långa och frakterna för dyra. Framförallt är långa frakter
dåligt ur miljösynpunkt.

Användningen av begagnade
reservdelar i försäkringsbolagens
skadereparationer har minskat.
– Det är viktigt att reservdelarna
från våra inlösenbilar återförs till
reparationerna,säger Kenneth
Lindberg, försäljningschef hos
Länsförsäkringar Älvsborg

L

änsförsäkringar har lokala avtal med
39 demonterare runt om i landet.
– Med de här avtalen förväntar vi
oss att få tillbaka de begagnade delarna till
marknaden, säger Kenneth Lindberg.
Skadeverkstäderna använder begagnade
reservdelar på cirka 15 procent av alla
utbytta reservdelar, men de senaste månaderna har siffran minskat något.
– Vi har en hög andel begagnade delar.
Det finns försäkringsbolag som har en
högre procent, men de räknar på ett annat
sätt än vad vi gör.
Från november 2013 till november 2014
låg användningen av begagnade delar på
11,37 procent jämfört med 13,6 procent
året innan.
Gamla Älvsborgs län, i dag en del av Västra
Götaland, låg vid den sista mätningen på
12,24 procent jämfört med 15,5 procent
föregående år.
– Vi bryr oss inte om vilket försäkringsbolag som köper de begagnade delarna så
länge som de går tillbaka till skademarkna-

Länsförsäkringar har en kravlista som

den. Det är en sund affärsidé även för
demonterarna som får sälja delar.
Miljön är den största anledningen till att

försäkringsbolagen vill att skadeverkstäderna ska använda begagnade bildelar
istället för nytillverkade.
– Hållbarhets- och miljöaspekten är väldigt viktig för oss, säger Kenneth Lindberg.
Vi mäter internt för att se hur stor del av
reparationerna som görs med begagnade
delar och för att se att vi når målet. Självklart försöker vi hela tiden att öka andelen
begagnat. Tyvärr är marknaden begränsad,
vi skulle vilja köpa mer. En anledning är
förstås att 70 procent av alla skador är
frontskador.

Försäkringsbolagen ställer krav på att ska-

deverkstäderna ska använda en viss procent begagnade delar i sina reparationer.

demonteringarna måste uppfylla.
De ska ha en ordnad ekonomi och vara
både kvalitets- och miljöcertifierade. I kraven på certifiering ingår att det måste finnas
en miljöpolicy på företaget och att miljömålen följs.
Länsförsäkringar bockar av punkt efter
punkt på sin kravlista. Därefter poängsätts
demonteringen och kan i slutändan hamna
på grönt, gult eller rött ljus. Den som hamnar
på gult ljus får möjlighet att åtgärda bristerna.
Liknande krav ställs på skadeverkstäderna.
– Även om det finns olika sammanslutningar och konstellationer får ingen låsa
delarna till bara sin kedja, säger Kenneth
Lindberg. Demonteringarna konkurrerar
ju inte med varandra när det kommer till
att leverera delar till skadereparationerna.
De konkurrerar med nydelstillverkarna.
Och får vi inga begagnade delar tvingas vi
köpa nya.
Agneta Trägårdh

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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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.

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!
Vi finns på Valla Bildemontering!
Vi drabbades av brand den 7:e november
All verksamhet drivs nu tillfälligt i Valla Bildemonterings
lokaler. Butiken i Norrköping är stängd,
men Däckmarknaden är öppen som vanligt.
Kontakta oss för mer info!
NORRKÖPING
011-495 40 00
www.karstorp.com
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UTVECKLA VERKSAMHETEN Utbildningsportalen / Training Partner

Skräddarsydd kunskap till datorn
Bättra på kompetensen med Utbildningsportalen
Utbildningsportalen är igång.
Just nu pågår förberedelserna inför
den kommande utbildningen i
kvalitetsklassning.
– Det är en trovärdighetsfråga att
bildelar bedöms på samma sätt
över hela landet, från norr till söder,
säger Mikael Rosholm, projekt
ledare på Training Partner.

S

tartskottet för Utbildningsportalen
gick på halvårsmötet i Helsingborg.
Sedan dess har flera demonteringar
anmält sitt intresse.
– Ju flera som går med, desto större nytta
ger utbildningsportalen säger SBRs förbundsdirektör Michael Abraham.
Training Partners affärs- och kompetensportal ger SBRs medlemsföretag tillgång
till en plattform med bland annat skräddarsydd utbildning i de egna datorerna dygnet
runt, så kallad e-learning.
En särskild styrgrupp med representanter från SBR och övriga motorbranschen
tar fram lämpliga utbildningar.
Branschspecifik utbildning som är klara:
• Airbaghantering (certifikat efter lärarledd halvdagsutbildning)

• Kvalitetsutbildning (på portalen i januari 2015)
Dessa branschspecifika utbildningar
kommer att utvecklas utifrån den budget
som finns:
• Elbil, säker demontering
• Gasbil, säker demontering
• AC, enbart tömning
Följande generella utbildningar är klara:
• Miljöutbildning
• Chefens ABC
• El, grundutbildning
• Grönare och säkrare körning
Löpande, utifrån den budget som finns,
kommer fler branschspecifika och generella utbildningar som branschen har nytta
av att läggas in.
Styrgruppen tog även beslut om att skapa
en erfarenhetsbank i utbildningsportalen.
Syftet är att på ett enkelt sätt kunna sprida
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Training Partner har tagit fram Utbildningsportalen. Här demonstreras den
av Patrik Wall, Per-Erik Steen och Gunnar Månsson.
information om bra lösningar som finns
i branschen.
Så snart styrgruppen har gett klartecken
ska utbildningen i kvalitetsklassning läggas
ut på portalen.
– Vi räknar med att den kommer igång
i början av nästa år, säger Mikael Rosholm.
Den utbildningen kommer kontinuerligt
att följas upp på SBRs halvårsmöten för att
säkerställa att branschen har en enhetlig
syn på hur man kvalitetsklassar reservdelar.
Utbildningsportalens styrka är att an

ställda kan delta i kurser vid vilken tidpunkt som helst och plugga in kunskaperna
i helt egen takt på hemmaplan utan att
behöva åka iväg. En test på slutet i varje
kapitel visar om deltagaren förstått innehållet och kan gå vidare till nästa moment.
Arbetsgivaren får också en överblick av de
anställdas kompetens.
Fördelarna är många:
• Ett snabbt och modernt sätt att sprida
kunskap till alla
• Reducerade kostnader för gemensam
utveckling, resor etc
• Tillgänglig 24 timmar per dygn
• Lätt att följa upp att alla anställda tagit
del av information

• Status på alla anställdas utbildning och
behov av förnyelse
• Informationen kan styras till bara en
grupp
• Lätt att administrera konferenser och
lärarledda utbildningar
• Litet eller inget behov av investering hos
medlemsföretagen.
Varje anställd får en egen inloggningskod

till portalen och e-learningen. Det enda
som behövs är en dator.
De utbildningar som man köper kommer att ligga kvar i ett historiskt arkiv. Det
betyder att det kommer att finnas 30-40
utbildningar tillgängliga efter några år.
Utbildningar som då inte kostar något
extra.
Varje företag betalar en grundkostnad
utifrån företagets totala antal anställda.
Denna fasta kostnad täcker administrativ
hantering som licens, setup/installationskostnader, support och driftskostnader.
• Företag som har 1-9 anställda betalar en
fast kostnad på 1 950 kr/år
• Företag som har 10-19 anställda betalar
en fast kostnad på 2 950 kr/år
• Företag som har 20 eller fler anställda
betalar en fast kostnad på 3 950 kr/år
Till detta kommer utbildningsbudgeten

Årets julklapp:
e-learning
Europeiska Motor, som är Sveriges
största återförsäljare av Toyotabilar,
körde igång Utbildningsportalen
för en månad sedan.
– Vi började med att låta personalen
välja julklapp som e-learning, berättar
Lotta Forsvik, VD-assistent. På så sätt
lärde sig alla hur portalen fungerar.
Alla vill ju ha en julklapp.

M

som är 400 kronor per person och år.
Det är upp till varje företagsledare att
avgöra hur många personer man vill
koppla på i sitt företag.
– Dessa 400 kronor per person är till
för att utveckla och lägga in utbildningar i portalen, säger Michael Abraham. Ju fler personer som anmäls till
portalen, desto flera utbildningar kan
vi lägga in och genomföra.
– Vi från SBR vill ge Training Partner och gänget med Gunnar Månsson

en stor eloge för att man under resan
med att ta fram denna utbildningsportal har varit tålmodiga och
lyhörda för branschens behov. Nu
börjar den riktiga resan med att fylla
utbildningsportalen med de utbildningar som branschen behöver, så jag
vill uppmana alla som har förslag att
ta kontakt med någon i styrgruppen.
Text & foto: Agneta Trägårdh

Fakta:
I styrgruppen ingår:

Bosse Ericsson, SFVF
Joachim Due-Boje, MRF
Bengt Öberg, Bilskadeoptimering
Mats Andersson, Bildemo Uppsala
Peter Werner, Sollentuna Bildemontering
Johan Himberg, Örebro Bildemontering

Johan Livered, Atracco Group
Magnus Daag, Kolbäcks Bildemontering
Carina Hagström, Allbildelar Huddinge
Michael Abraham, SBR/BilRetur
Gunnar Månsson och Mikael
Rosholm, Training Partner

ånga företag inom motorbranschen
använder sig av Utbildningsportalen.
Två utbildningar har redan dragit
igång på Training Partners portal hos Europeiska
Motor. En miljöutbildning och en utbildning i
företagets regler och rutiner.
– Vi har 165 anställda, så vi har lagt tidsplaneringen för utbildningen på cheferna, säger Lotta
Forsvik. Så här långt har det fungerat jättebra.
Det är lätt att förstå hur portalen fungerar och
enkelt för användarna. Vi har rutiner som måste
följas, nu får vi svart på vitt på vilka som har gått
igenom alla regler.
Toyotas egna utbildningar kan också läggas in
i Utbildningsportalen.
– Vi har bland annat en introduktionskurs för
nyanställda. Den sparar mycket tid för varje chef.
På Europeiska Motor använder man inte bara
Utbildningsportalen till olika utbildningar.
– Vi lägger in information om alla anställda, till
exempel klädstorlek i arbetskläder. De anställda
kan bygga sitt eget CV, så att det klart och tydligt
framgår vilken kompetens varje anställd har.
Framförallt sparar portalen väldigt mycket tid.
Man kan också skapa rapporter på varje aktivitet
och omvandla dem till Excel- eller Wordfiler.
Lotta Forsvik tycker dessutom att Utbildnings
portalen är ett utmärkt HR-verktyg, alltså ett bra
sätt att arbeta operativt med sin organisation och
personal.
– Jag skulle kunna hålla på och räkna upp fördelar hur länge som helst, säger hon.
Agneta Trägårdh
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I kretsloppet

Nytt namn för Olanders

Olanders AB i Halmstad byter namn till
Olanders Recycling Tools AB.
– Vi tycker att det passar bättre med vad vi
egentligen gör, säger vd Ingemar Olander.
Företaget är en ledande leverantör av

utrustning till demonteringsbranschen och
är mest känt för sina SEDA saneringsstationer, som snabbt och miljövänligt tömmer
bilarna på deras vätskor.

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 08-21 63 70
eller maila till
info@sbrservice.se,
så besvarar vi frågorna.
Å
L

TE

RI

E RIG E S BI

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

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
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0300 -74 220

Över 4000 nöjda verkstadskunder
i Norden sedan 1983!

God Jul & Gott Nytt År
önskar Redaktionen

God Jul God Jul
önskar

Hedjämnan 3, Karlstad
Tel. 054-85 64 20, Fax. 054-85 64 29

När du vill
värna om
miljön...
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019 - 670 12 00

BILDELAR Falkenberg

God Jul & Gott Nytt År!
Önskar

Bilåtervinning
Begagnade bildelar

Branschen som uppfann återvinningen

www.waltersbil.se

önskar alla en

GOD JUL

Tel. 0346-71 45 80
0346-71 45 81

EN RIKTIGT

God Jul

TILLÖNSKAS ER ALLA

önskar vi på

God
Jul
önskar

Fjärås Bildemontering AB
Köp BEGAGNAT - stort
sortiment.

EKMANS BILSKROT AB
Tel. 0291-104 91
Fax. 0291-102 04

AB ARONS
BILDEMONTERING

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

God Jul &
Gott Nytt År
önskar

ÖNSKAR ALLA

EN RIKTIGT GOD JUL
Tel. 040-94 35 05/94 46 60

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

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

www. skrotfrag.se

Tel: +46 (0)31 332 39 90

God Jul &
Gott nytt år
Önskar

God Jul
Gott Nytt År
önskar

Glad Sommar
önskar

I BLICKPUNKTEN Yallotrade i Stockholm

Yallotrade
städar upp
i digitala världen
Lovar enklare hantering av skrotbilar

Yallotrade har ”städat upp” och renodlat sin verksamhet. Det omarbetade
datasystemet har förenklat hanteringen av skrotbilar och begagnade
reservdelar för såväl försäkringsbolag som demonterare och verkstäder.

K

ontoret ligger på Kungsholmen i
Stockholm. I ett gammalt stall, som
under senare år varit lagerlokal för
vänsterpartiet. Ganska passande för ett
företag som har varit något av en underdog
i branschen.
Lagerlokalen har renoverats upp och
inrymmer i dag fina, fräscha lokaler för
Yallotrade. Från att ha mötts med en del
misstänksamhet är företaget nu en accepterad del av återvinningsbranschen. Vägen
dit har inte varit helt rak. I början såg en hel
del i branschen med skepsis på systemet att
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sälja demonteringsobjekt på auktion.
I dag är 43 demonteringar knutna till
Yallotrade.
– De är en jätteviktig del av vår verksamhet, säger försäljningschefen Jonas Elde. Vi
hoppas att ännu flera ska använda sig av vår
tjänst och se oss som en möjlig inköpskanal
på samma sätt som de köper bilar på Kvarndammen eller Blocket till sin verksamhet.
Det nya datasystemet SpareParts, som har
tagits fram tillsammans med Bildelsbasen,
ska underlätta hanteringen av reservdelar.

– Vi har jobbat mycket för att hitta flera
vägar för demonterarna att sälja mer begagnat, säger Jonas Elde. Det är ju deras mål
och gynnar hela branschen. Till alla reparationer finns i princip någon begagnad
del. I det nya systemet lägger försäkringsbolaget in skadekalkylen, sedan får demonterarna fylla på med de reservdelar de har
själva och delar de kan hitta hos sina kollegor.
Skadeverkstaden får därefter bilder på
alla delar och kan bara klicka i vilka delar
den vill ha. Samtidigt ser verkstäderna hur
mycket de sparar på att köpa varje begagnad del jämfört med om de skulle ha köpt
en nytillverkad reservdel. Försäkringsbolaget kan följa hela processen i realtid.
Det nya systemet har inte bara mötts med

jubel av verkstäderna, berättar Jonas Elde.
– De är vana att jobba på ett visst sätt och
dessutom tjänar de ibland själva pengar på
nya delar. Det här är ett annat sätt att tänka.
Vi gör det enklare för verkstäderna att hitta
begagnade delar, vi är ett instrument som
förmedlar affären. Sedan måste demonterarna vara duktiga på det de gör.
Det gör stor skillnad och blir enklare om
alla delar är inlagda i systemet med originalnummer.
– Här finns definitivt en utvecklingspotential. Vissa är duktiga, andra är mindre duk-

Yallotrade sköter verksamheten från vänsterpartiets gamla lagerlokal på Kungsholmen.
Här vidareutvecklas ständigt datasystemen.
också ett förflutet inom försäljning och
produktutveckling i internationella bolag.
– Man kan väl säga att jag fick i uppdrag
att rensa upp och ta företaget till nästa fas,
säger han. Vi är till exempel ISO-certifierade sedan i somras. Det blev lite konstigt att
kräva att demonterarna ska vara certifierade och sedan inte vara det själv. Vi är ett
annnat bolag i dag än vi var när vi startade.
Men vi lever fortfarande efter att lösningen
är tillgänglig för alla som vill vara med och
köpa bilar genom Yallotrade, så länge man
har de certifieringar och auktorisationer
som krävs för att kvaliteten i branschen ska
fortsätta att utvecklas. Det har hänt mycket
i bolaget och vi söker ständigt efter nya lösningar och förbättringar.

Vi erbjuder ett
komplett system för
hantering av inlösta
demonteringsbilar.
tiga. Det är viktigt att demonterarna arbetar
tillsammans och gör det enklare för verkstäderna att köpa begagnat. Ju mer demonterarna samarbetar desto bättre är det.
För 1,5 år sedan anställdes Yallotrades nye
vd Torsten Östervall, som närmast kommer från telecom-branschen. Han har

Torsten har lyckats med det svåra arbetet
att sänka kostnaderna och höja intäkterna
genom att få in flera kunder. I dag har Yallotrade avtal med fem olika försäkringsbolag som har valt att auktionera ut sina
inlösta demonteringsobjekt via Yallotrades
webbaserade marknadsplats: Dina Försäkringar, Gjensidige, Moderna, Euro Insurances och Vardia Försäkring. Ytterligare
några är på väg att teckna avtal.
– När vi kommer ut till försäkringsbolagen är vårt problem vad vi ska prata om, vi
har så mycket att berätta, säger Torsten
Östervall. Vi erbjuder ju ett komplett system för hantering av inlösta demonterings-

bilar. Från värdering och lösen av kreditoch leasingspärrar till utbetalning av försäkringsersättning.
Den som får sin bil inlöst blir också direkt

erbjuden en ersättningsbil för samma
summa som den gamla bilen har blivit
inlöst för. Bilägaren väljer själv om han
eller hon vill ha pengarna eller direkt köpa
en annan bil. Allting sköts på nätet.
– Försäkringsbolagen får en mycket smidigare administration. De får också en
enkel uppföljning på att bilen verkligen har
blivit skrotad och att delarna har gått tillbaka till skadereparationer. Vi sköter om
alla delar. För demonterarna blir vi ett styrverktyg. Om de har många bilar på gården
köper de färre demonteringsobjekt. Och
om de har färre bilar på gården så köper de
mer. Fördelen är att de kan välja vilka bilar
de köper. Är de duktiga på Audi, kan de
välja att bara köpa Audi.
Ryktet säger att det är dyrt att köpa

demonteringsbilarna genom auktion.
– Det stämmer inte riktigt, säger Torsten
Östervall. Dessutom är det så att de demonterare som tjänar mest på att köpa genom
oss tittar bara på hur mycket de kan sälja på
bilen. Man kan säga att vi skapar en handelsplats där marknaden sätter priserna.
Text & foto: Agneta Trägårdh
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AKTUELLT FRÅN

”Problemet med dumpade
bilar måste belysas bättre”

ANNA HENSTEDT Miljöansvarig • BIL Sweden

D

BIL Sweden. Mötet gällde i första hand
frågan om administrativ avregistrering,
något som både SBR och BIL Sweden
motsatte sig. Sommaren 2013 hade näm
ligen Transportstyrelsen administrativt
tagit bort 110 000 långtidsavställda fordon
ur trafikregistret. På detta vis frigör Transportstyrelsen nya registreringsnummer.

Som ni vet finns det nu ett nytt uppdrag.
Naturvårdsverket ska undersöka hur
kommuner och stat kan kompenseras för
sitt omhändertagande av övergivna bilar.
BIL Sweden förutsätter att det som en
följd av uppdraget kommer en kartläggning som visar på hur stort (eller litet)
problemet är. Det ska bli intressant att ta
del av den. En sådan kartläggning är något
BIL Sweden länge efterfrågat. Det är
mycket allvarligt om antalet övergivna
bilar har ökat.

Nu i höst meddelar Transportstyrelsen att
de kommer att fortsätta med sin registerstädning som inleddes sommaren 2013.
SBR och BIL Sweden tycker detta är
mycket olyckligt, då det riskerar att osynliggöra det faktum att fler och fler bilar
ställs av. Genom att tillämpa den administrativa avregistreringen försämrar man
även kvaliteten på bilregistrets innehåll.
Enda sättet att få bort en bil ur bilregistret,
förutom export utförd på rätt sätt, bör
vara skrotning med skrotningsintyg.
Det råder också oklarheter om vad en bil
demonterare ska göra om en avregistrerad
bil dyker upp för återvinning.

En tänkbar anledning till detta, om det
visar sig vara så, är det faktum att vi idag i
Sverige har mycket ”generösa” avställningsregler. Ställer du av din bil utan att betala
registerhållningsavgiften så händer inget,
trots att indrivning borde ske. Förutom att
detta leder till ett bekvämt sätt att föra
bilar ut ur landet, så ger det också en signal
om att ägaren inte har något ansvar för sin
bil. Antalet avställda bilar har ökat från år

Telefon 0499 - 49 000

Foto: Shutterstock

et har varit en höst fylld av politiskt spel, som ledde fram till att
regeringens budget fälldes, med
påföljd att nyval kommer att hållas i mars
2015. Återigen kommer vi att få följa en
ny valrörelse, med valresultat som med
stor sannolikhet påverkar er som bildemonterare.

Ställer du av din bil
utan att betala registerhållningsavgiften så
händer inget, trots att
indrivning borde ske.
till år. Om signalen från myndighetshåll
är att du inte har något ansvar för bilen,
kanske det inte är så konstigt om det
skulle visa sig att antalet bilar som överges
också ökar.
Hösten 2013 uppvaktades Transportstyrelsen av representanter från bl a SBR och

vårdsverkets uppdrag ska leda till en
grundlig genomlysning av hur stort
problemet med dumpade bilar är i
Sverige. Men vi hoppas också att frågan
blir belyst på ett sådant sätt att bilägarens
ansvar inte förringas.

Helproffs på
begagnade
bildelar!

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

Vi tar hand om
Er slutkörda bil

Beg. bil- och husvagnsdelar

Auktoriserad

AUTODEMONTERING TT

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

stor sortering
märkesdemontering

www.autodemontering.se

Ommavägen 9 275 33 Sjöbo Sweden
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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

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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AKTUELLT FRÅN STENA
ANDERS SVERKMAN

AKTUELLT FRÅN

Branschansvarig ELV
Stena Recycling

Gemensamma satsningar
för framtidens bilåtervinning
Foto: Shutterstock

Å

ret går mot sitt slut och vi blickar
med tillförsikt framåt mot 2015.
På Stena Recycling planerar vi för
omfattande investeringar i framtidens
bilåtervinning och vi gör det i samspel
med såväl bildemonterare som bilproducenter.
Bilåtervinning i Sverige är på framkant i
många avseenden. Det finns många välutvecklade bildemonteringar och från Stenas sida vill vi fortsätta att utveckla både
branschsamarbete och ny teknik. I Halmstad utvecklar Stena ny teknik för att
åstadkomma en ökad materialåtervinning
och vi har förvärvat en stor fastighet på
400 000 kvadratmeter där det blir helt nya
förutsättningar att hantera återvinningen
av både bilar och elektronik. För att öka
materialåtervinningen på ett lönsamt sätt
för alla inblandade parter är en viktig förutsättning att bildemonteraren har en tydlig roll i processerna. Det kommer att
behövas ökat fokus på kvalitet, kunskap
och effektiva processer. I Realizeprojektet,
som vi har berättat om vid flera tillfällen i
NBÅ, har vi sett olika möjligheter att uppnå en ökad materialåtervinning från bilar
genom en ökad demontering. Från Stenas
sida vill vi passa på att tacka Thomassons.
nu, Walters Bildelar och Eklunds Bildelslager, som samtliga har lagt ned ett stort
arbete för att hitta nya möjligheter i sam-

Vi jobbar långsiktigt
för att minimera
riskerna både hos
bildemonterarna
och i vår egen
verksamhet.
spel med Stena Recycling. Det ger oss tillsammans möjligheter att öka materialåtervinning från bilarna och det är ett bra
sätt att visa att vi tillsammans kan uppnå
det som ingen klarar på egen hand. På så
sätt åstadkommer vi stor miljönytta.
Under året har vi genomfört många lokala

möten med medlemmarna i Bilretur runt
om i landet. Att träffas i mindre grupper
lokalt har varit uppskattat från medlemmarna. Från Bilreturs och Stena Recyclings perspektiv har det blivit en mycket
lyckad dialog. Vi jobbar nu för fullt för att
ta tillvara alla goda idéer från mötena och

det är viktigt att vi fortsätter dialogen
framöver.
Så här inför juletider känns det extra vik-

tigt att alla berörda hjälps åt för att åstadkomma en så säker hantering av bilåtervinningen som möjligt. Stena sätter alltid
frågor kring säkerheten i första rummet.
Vi jobbar långsiktigt för att minimera riskerna både hos bildemonterarna och i vår
egen verksamhet. Det är glädjande att så
många idag använder Blastbox för att
detonera alla pyrotekniska laddningar i
airbags med mera och det ger alla berörda
en betydligt bättre säkerhet i hanteringen.
Ju fler som tar till sig det sättet att jobba
desto bättre. Låt oss hjälpas åt att göra allt
vi kan för att undvika olyckor framöver.
Med detta vill vi på Stena Recycling
tacka för i år och önska alla läsare en god
jul och ett riktigt gott nytt 2015!
Anders Sverkman
Branschansvarig ELV i Stena Recycling

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

Stærkere bånd blandt autogenbrugere
Der skal i hvert fald samarbejdes
betydelig tættere blandt de dan
ske autogenbrugere. Sådan lyder
det fra DAG’s nye formand, Søren
Lundfold (34), der i disse år er ved
at overtage Tørring Autolager fra
sin far, Niels Lundfold.

med Bilgenbrug Danmark. Vi har nok en
vis tradition for vanetænkning i vores
branche, og dén vil jeg gerne rykke lidt
ved,« siger Søren Lundfold, der også udpeger reparationsgrænsen og adgangen til at
gøre skader op med brugte dele som vigtige
kæpheste.
Også han vurderer, at branchen har et stort

T

Søren Lundfold, DAG´s nye formand.

Noget foreningsmenneske er han ikke –

ser vi, hvad der sker,« lyder det stilfærdigt.
Søren Lundfold er sparsom med programerklæringer: Først skal der være tid til
at sætte sig ordentlig ind i sagerne, mener
han.

ørring Autolager bedriver både
ophug og mekanisk værksted – med
betydelig vægt på det første – og
blev etableret i 1979.
Efter endt handelsskoleeksamen gik
Søren Lundfold i lære som pladesmed, og
det var med den baggrund, han indtrådte i
virksomheden i 2004. Tørring Autolager
beskæftiger i dag 20 medarbejdere.

bortset fra klubarbejdet inden for fritidsinteresserne: Fodbold og håndbold.
»Men man kan ikke blive ved med at sige,
man ikke har tid. Nu springer jeg ud i det; så

Men én ting står fast:

»Jeg går meget ind for at samle frem for
at sprede, herunder samarbejde tættere

potentiale. Det skal blandt andet udløses
gennem en tættere kontakt med forsikringsselskaberne, mener han. I sin egen
virksomhed kan han dog glæde sig over, at
salget af brugte dele efter en vis stilstand
begynder at komme sig:
»Det kan der være flere årsager til, men
jeg vil ikke afvise, at det kan være en effekt
af den midlertidigt forhøjede reparationsgrænse,« vurderer Søren Lundfold.
Privat er Søren Lundfol gift med Didde,
med hvem han har børnene Isabella på otte
og Christoffer på seks. Parret ejer og driver
en landejendom med skovbrug ved Give
med i alt 23 hektar skov; skov, der meget
gerne bruges til jagt.

Ja til samarbejde
om kvalitet af brugte dele
Stort set samtlige involverede
parter – værksteder, forsikringsel
skaber 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.

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.
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 værk

tøjskasse 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
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Ledare NORGE
JAN MOLBERG

Generalsekretær NBF

Rapport fra årets fagkonferanse

N

BF gjennomførte årets fagkonferanse i Stavanger 17. og
18. oktober. Arbeidsutvalget
som arbeider med samarbeidsrutiner og utformer krav til aktørene
i de respektive bransjer la frem status i
arbeidet. Utvalget består av representanter
fra fire forsikringsselskaper, en fra Norges
Bilbransjeforbund og to fra Norges Bil
oppsamleres forening. SBR og MRF
(tilsvarende Norges Bilbransjeforbund)
la frem hvordan de hadde gjennomført
denne prosessen i Sverige. Arbeidsutvalget tar sikte på å sluttføre arbeidet
i løpet av 1. kvartal 2015.
Bedriftsbesøket hos Knoks Bildeler AS

Foto: Shutterstock

var meget vellykket. Her fikk vi se en stor
og moderne bedrift.
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Bring/Posten AS holdt undervisning i
kjøp og salg over landegrenser. Gjennomgang av regler og papir-rutiner på disse
områdene.
Politikerne i Norge arbeider med en
fremtidig skattereform.
Scheel-utvalget la den 2. desember 2014
frem for Finansdepartementet sin utredning; NOU 2014:13. Utvalget ble oppnevnt
av Regjeringen Stoltenberg II.

ringer i personbeskatningen, men betydelige skjerpinger i eierbeskatningen av aksjonærer og selskapsdeltakere.
Forslagene i utvalgets rapport var ikke
bare positive for det private næringsliv.
Det er imidlertid langt igjen til et endelig
nytt skattesystem. Næringslivet må i
behandlingsperioden påvirke politiske
myndigheter til å lage mere stimulerende
ordninger for næringslivet.

Resultatet er en svært omfattende og gjen-

Statsbudsjettet inneholdt egne budsjettmidler til bekjempelse av arbeidskriminalitet og useriøs næringsvirksomhet. Samarbeidet mellom tilsynene og flere tilsyn
(mindre tid på kontorene, kontrolløren).
Samtidig vet vi at regjeringen arbeider
med en større plan. Forhåpentligvis har
den kraftigere tiltak.

nomgripende utredning, som tar for seg
svært mange områder innenfor næringsog kapitalbeskatningen. Et gjennomgående
trekk i forslagene er at en forskyver skattebyrden over fra selskapsskatt og skatt på
sparing til skatt på eiendom og konsum.
Forslagene inneholder ingen større end-

Nygren Design as

Ren
luft er
et felles
ansvar

- vi gjenvinner batterier

www.batteriretur.no

NORDISK BILÅTERVINNING 5 · 2014

›|nbå   33

Bilretur AS returselskap

Norsk Industri arbeider for
konkurransedyktige rammebetingelser
for industriell virksomhet i Norge

N

orsk Industri arbeider for konkurransedyktige rammebetingelser
for industriell virksomhet i Norge.
Norsk Industri organiserer ca. 2 550
bedrifter med ca. 130 000 ansatte spredt
over hele Norge. Medlemsbedriftenes
interesser er Norsk Industris viktigste
fokus. Norsk Industri er engasjert i de mest
sentrale industri- og næringslivspolitiske
spørsmål av i dag.
Norsk Industri sin viktigste oppgave er å
få nordmenn til å forstå hvor viktig en levedyktig industri er for å sikre sysselsetting
og velferd. Økt verdiskaping er grunnlaget
for et økonomisk sunt og bærekraftig velferdssamfunn.
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Finansdepartementet
har hatt og skal ha
tett dialog videre med
forsikringsbransjen
i utformingen av
forslaget.
Et velutbygd utdannings- og opplæringstilbud er tilgjengelig for ansatte og ledere i
deres medlemsbedrifter. Organisasjonen
tilbyr dessuten et vidt spekter av konferanser og andre nettverksbyggende og kompetansehevende møteplasser.

Norsk Industri yter medlemsbedriftene
juridisk veiledning knyttet til det å være
arbeidsgiver og bistand i svært mange
spørsmål, hovedsakelig innen HMS, kompetanse og bransjemessige forhold.

Historien til Norsk Industri

Norsk Industris historie skriver seg tilbake
til 1889. I 1908 ble De Mekaniske Værksteders Landsforening, M.V.L., etablert. Formålet var »... at ordne Arbeidsforhold saavel til Arbeideres som Eieres og Arbeidsgiveres Tarv, samt Overenskomster hvor
fælles Opptræden ansees ønskelig«.
M.V.L. utviklet seg i takt med den økende
industrialiseringen av Norge. Mange nye

bransjer i industrien har kommet til i de
hundre årene som har gått. Inntil 2006 var
disse organisert i to store grupperinger på
arbeidsgiversiden; Teknologibedriftenes
Landsforening (TBL) og Prosessindustriens Landsforening (PIL). TBL hadde sitt
utspring i M.V.L. Mens PIL ble dannet i
1992 ved en fusjon mellom tidligere foreninger for treforedlings-, metallurgisk,
emballasje- og kjemisk industri. Noen år
senere også bergindustrien.
Sammenfallende interesser og et ønske
om større slagkraft førte til sammenslåingen av PIL og TBL til Norsk Industri fra og
med 1. januar 2006. De viktigste bransjer

og industrigrener i norsk fastlandsindustri
er representert i Norsk Industri.
Norsk Industri organiserer bedrifter i føl-

gende bransjer og industrier; Aluminium,
bergindustri, bioteknologi, elektro/energi,
emballasje, ferro, gjenvinning, glass/keramisk, gummi, kjemisk, legemiddel/farmasi, grafisk/print/kommunikasjon, bil,
maling/lakk, maritim/verft, møbel+ interiør, olje/gass, petroleum/landanlegg, plast,
renseri/vaskeri, sement, støperi, korrosjon/
isolering/stillas, teknologi, tekstil og treforedling.

Endring
Bildeteksten til side 36 i den siste
utgaven manglet:

Direktør Frode Hagen
 atteriretur AS.
B

Norsk Industri
– en landsforening i NHO
Norsk Industri er NHOs (Næringslivets Hovedorganisasjon) største landsforening med 25 prosent av de samlede
årsverk i NHOs medlemsbedrifter. Norsk Industri sikrer at
NHO-fellesskapet har industriens saker høyt på dagsorden.
Norges Biloppsamleres forening (NBF) vedtok våren
2012 å melde seg inn i Norsk Industri/NHO. Åtte NBF
bedrifter reserverte seg mot innmeldelse. Status i dag er at
snart halvparten av NBF sine bedrifter har gjennomført
innmelding. Samarbeidsavtalen mellom NBF og Norsk
Industri har fem år på å få alle bedrifter innmeldt.
NBF har de to og et halvt årene vi har vært medlem hatt
stor nytte av samarbeidet med Norsk Industri.

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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Fremst fra venstre: Jøran Birkelund, Tor Edvard Eriksen, Magnus Pedersen, Jan Tore Skog, Anita Finnset. Stående bak fra venstre:
Tone Hausmann, Njål Eriksen, Karsten Olsen, Hans Arne Nordgård, Lars Hansen, Åsmund Iversen, Tommy Gunberg, Tore Haldorsen.

Haldorsen demonterer årlig 1 300 bilvrak

Vi hogger ikke!
Har du kjørt bilen din til vrak i Midt
Troms er det svært sannsynlig at
den havner hos Haldorsen i Sør
reisa. Her demonteres brukbare
bildeler før bilen presses sammen
til en firkantet stålpakke.

S

ØRREISA: På folkemunne omtales
bedriften på Øyjordneset i Sørreisa
som bilhoggeri. Det synes daglig
leder Tone Hausmann ikke noe særlig om.

Demonterer

Vi driver jo ikke og hogger opp bilene. Vi
demonterer brukbare deler, fjerner miljøfarlige væsker og presser bilvrakene sammen i nær sagt firkanter av stål. Disse videresendes etter hvert til en bedrift i Danmark som viderefører gjenbruken av stålet.
Tone viser fram en svær haug med firkantede «stålpakker» biler der det meste er
fjernet, og nesten bare stålet er igjen. Inne
på verkstedgulvet står det i fronten «ferske»
kondemnerte biler.
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Blant annet en blå, pen RAV 4 som ser
forbausende velholdt ut, men har kollisjonsskader på den ene siden. Den har fått status
kondemnabel av forsikringsselskapet.
Jo da, mange biler kan se bra ut, men når
flere vitale deler må byttes ut kommer man
til et punkt der det er mere lønnsomt å bare
vrake bilen, sier Tone.

La ei rose på bilsetet

Hun forteller at det å skille seg med en bil
kan være en riktig så følsom ting for mange.
I går var det ei dame som kom inn og la
på ei rose på setet til den gamle bilen. Og
jeg kan jo godt forstå at det er følelser knyttet til en bil man kanskje har hatt i 10 til 15
år, og så skal man være nødt til å kvitte seg
med den.
Og av den stadige demontering av vrakede biler blir det etter hvert svært mange
brukte bildeler inne på delelageret til Haldorsen.

33.000 bildeler

– Ei stund var vi oppe i nesten 40 000 bildeler her på lageret. Etter hvert som alderen

Ender som stålklump: Rundt 1300

vrakede biler demonteres og plukkes fra
hverandre hos Haldorsen i Sørreisa. Her
ser vi daglig leder Tone Hausmann foran
noen av bilene som skal presses til små
stålpakker før de sendes videre til gjenvinning i Danmark.
på delene stiger kommer man til et punkt
der det ikke er bryet verdt å lagerføre dem
lenger fordi alderen gjør at etterspørselen
daler. Etter ei opprydding nylig på delelageret har vi nå rundt 33 000 bildeler i hyllene forteller Tone.
- Bilvrakene vi får leveres av privatpersoner, samt at vi også får inn biler fra forsikringsselskapene. Samtlige biler ender sitt
liv som presset stålfirkant.
- De brukte bildelene fra kondemnerte
biler selger vi mest av i Troms, men også til
kunder i helt andre deler av landet.
Jan 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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INSIDE EGARA

INSIDE EGARA

Artemis Hazi Hull Answers
Questions at Egara Spring Meeting

E

GARA had her fall meeting last November

21st in Brussels. We took the opportunity to
invite Mrs. Artemis Hatzi Hull and she
gladly accepted. Artemis works at DG Environment of the European Commission and is responsible for ELV matters. EGARA asked her members
to send in questions that Artemis would answer.
Artemis promised to also bring a presentation
(available at your association) with the results and
conclusions from the Fitness Check (see: http://
ec.europa.eu/environment/waste/target_review.
htm)earlier this year.

Main points about the Fitness check were:

• Pilot procedures against many countries are
going on. Pilots mean the EC has questions for
Member States (MS) for not fulfilling obligations or good implementation. This procedure
is followed by infringement procedures if
MS remain unwilling to change.
• Some open infringements against MS are
going on.
• Missing vehicles and bad registration systems
are an item. The EC is working on their own
statistics and can use all info. There’s no reliable
EU database, reporting will become mandatory.
• Backfilling like Germany reports is an issue.
The waste frame Directive and ELV Directive
have different recycling definitions, this is taken
care of.
• Amendments of reporting for backfilling and
figurers of current car parks, exports, COD’s
and dismantling.

Main points in the members questions were:

Foto: Shutterstock

• Parts info: We can complain about producers
not fulfilling Euro5/6 (parts info). We should
however come with good eveidence of things
not being right.
• Deregistration figures are an issue. Figures do
not match. If anyone can deliver other official
figures than given in reports, they are very
w
 elcome.
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• Guidelines on export of waste. Sometimes
parts are considered waste, the guidelines are
not always used the same way. An assesment
for all kinds of export is planned by the EC
and for vehicles the guideline will be used.
• 5-Step waste Hierarchy: For specific things,
the ELV Directive prevales above the Waste
Frame Directive (WFD). The difference is to
be discussed by lawyers. 5-Step waste hierarchy
with reuse as important item in the ELV
Directive contradicts with the EC answer in
which producers obligations only seem to be
voluntary, thus meaningless. The responsible
for the Fitness Check will be asked to explain,
it’s clearly not as obvious as it seems.
• Used parts status: The ELV Directive prevales,
second hand parts are products: it’s reuse.
It’s not prevention. (That’s creating products
without waste.)
Some issues are not EU issues, they are a matter of

national enforcement. If the ELV Directive is
implemented and implemented the right way, that’s
as far as law goes. Enforcement of law is the next
step. The Directive doesn’t need to be changed in
this case. In case it can be proven the lack of enforcement actually happens and endangers the 95%
target, a stakeholder should complain.
EGARA took the opportunity to show Artemis
the shortcomings of IDIS. So far, the producers had
convinced the EC and others IDIS was what
dismantlers need for dismantling cars. We showed
we do not need obvious info, we need parts info
that’s nowhere in IDIS.
EGARA thanks Artemis very much for her time

and work. Artemis states she’s happy to be with
EGARA as she receives very good field info from
the industry itself. We hope to welcome Artemis
again in a future meeting.

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
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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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