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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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Ledare/Årskrönika
Michael Abraham
FÖRBUNDSDIREKTÖR

SBRs satsningar för att nå miljömålen

D

etta har SBR jobbat med sedan
2010 för att skapa möjlighet att
nå miljömålen för återvinning/
åtaranvändning av den uttjänta bilen.
Vi skapade nätverket BilRetur, där vi
tydliggjorde att bilen ska till bildemonte
raren först, så att kravet i BF 2007:186
och SFS 2007:185 om återvinning/åter
användning kan infrias. Att tydliggöra
återanvändningen av reservdelar, som
beskrivs i BF 2007:186 och SFS 2007:185,
är en viktig del i att kunna uppnå miljö
målen och för att skapa värden för
branschen.
Följande aktiviter för att skapa förutsätt

ningar till återanvändning och återvin
ning samt för att klara kommande miljö
mål har genomförts under åren
• Producentavtal är tecknat
• Morgonräd mot svartskrotare tillsam
mans med polisen
• Förbundet har drivit frågor till miljö
överdomstolen, där vår uppfattning
vann laga kraft
• EU utbildningar till ett värde av 4,2 mkr
för förbundets medlemmar
• KTH-EQP projekt, vilken kvalitet har
plast från demonteringsbilen?
• Chalmers-ELV-Demo projekt
inför 95 procent
• Branschprojekt plast för reparation
till bilplastteknik
• Branschgemensam utbildning: Lacktid
listan, kvalitetslistan begagnade delar
• Chalmers-Realize Closing The Loop
• Utbildningsportal för medlemsföretagen
• Medverkat i MRF:s lack- och skade
konferens den 24 januari 2015.
• Medverkat i MRF:s Servicemarknads
dagen 9 oktober 2014
Att använda begagnade reservdelar istäl

let för nytillverkade är ett vinnande kon
cept för alla inblandade, speciellt för mil
jön. Det fick drygt 220 medlemmar i
Motorbranschens Riksförbund, MRF,
som deltog i lack- och skadekonferensen,
och ungefär lika många närvarande på
Servicemarknadsdagen information om.
4   ›|nbå
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Projektet med att reparera skadade
plastdelar är ett bra exempel på att
branschgemensamma aktiviteter skapar
goda förutsättningar för att skapa värden
både ur ett miljöperspektiv och ur ett
syselsättningsperspektiv. Man skapar
arbetstillfällen för verkstad, bildemonte
rare, plastreparatör och billackerare.
Syftet med projektet var att se om det går
att reparera och återanvända plastdelar
som tidigare har slängts och malts ner.
Demonterarna lärde sig att bedöma olika
skador för att se vilka som kunde repare
ras. Delarna skickades till bilplasttekniks
verkstäder, där de reparerades och använ
des i skadereparationerna. Projektet blev
en så stor framgång att det nu har övergått
till produktion och bilåtervinnarna har
blivit leverantörer till Bilplastteknik.
En vinst för alla inblandade. Demonte
rarna har kunnat öka sin försäljning och
skadeverkstäderna har ökat antalet verk
stadstimmar. Försäkringsbolagen har fått
lägre skadekostnader och uppfyller sina
miljömål. Som exempel kan If nämnas
som minskar sina koldioxidutsläpp med
runt 1 000 ton per år genom att använda
begagnade reservdelar istället för nytill
verkade.
För att kunna öka användningen av

begagnade delar och därmed även infria
de nya miljömålen har branschen tillsam
mans tagit fram ett regelverk för garanti
hantering av begagnade delar. MRF och
SFVF har varit med om att ta fram Green
Parts-garantin som gäller för alla begag
nade bildelar som är högst 15 år gamla
eller har använts i 20 000 mil. Garanti
tiden är 12 månader eller 1 000 mil.
I garantin ingår material och arbetskost
nad.
Verkstäderna ska också kunna känna
sig säkra på att den begagnade delen de
köpt håller rätt kvalitet.
Under hösten 2013 och våren 2014
genomförde MRF en uppdaterings- och
repetitionskurs för lacktidlistan. Vi passa
de då på att informera om den nya kvali

tetslistan för begagnade reservdelar.
På halvårsmöte i Helsingborg den
4 oktober 2014 genomfördes en utbild
ning av kvalitetslistan. Alla fick praktiskt
bedöma reservdelarna som var utlagda
och även lämna in sina svar. Det framkom
många positiva förslag och alla insåg att
det krävs utbildning för att säkerställa
att man bedömer kvalité på den reservdel
som ska säljas på ett sådant sätt att kun
den verkligen vet vad han/hon får.
Dagens bildemonterare/återvinnare
jobbar utifrån ett miljö- och kvalitets
tänkande, där
1) återanvändning är Högst på närings-/
miljökedjan
2) återvinning är näst högt upp
3) deponi/avfall är längst ner på närings
kedjan och det som uppstår när
fantasin har tagit slut.
Alla måste vi samarbeta för att uppnå
miljömålet som nu är 95 procent av bilens
vikt, det gäller att: biltillverkare, bilhan
deln, verkstäder, försäkringsbolag, bilåter
vinnare, bildemonterare, råvaruhandeln,
fragmenteringsindustrin och myndig
heterna har en inriktning som går mot
samma mål.
Från Förbundets (SBR) och BilReturs
sida finns alltid en öppen dialog som
syftar till att skapa mervärde i de proces
ser som krävs för att kunna återanvända
och återvinna bilen i kretsloppet på bästa
sätt, både för miljön och för de ekono
miska värden som bevisligen går att skapa
i form av arbetstillfällen och återbruket
av reservdelen.
En intressant iakttagelse är att vi för

modligen aldrig kommer att kunna säga
att nu är vi klara, eftersom det kommer
nya rön/nya material som ständigt ger
branschen nya utmaningar och möjlig
heter,. I vissa samanhang kan det även
kallas för möjlighet till ständiga förbätt
ringar, det är positivt, utmanande och ger
energi till att orka jobba med miljö i fokus
som bildemonteraren dagligen gör på ett
utomordentligt sätt.

En ny kurs på Utbildningsportalen ska visa hur man dränerar en bil på rätt sätt enligt bilskrotningsförordningen.

Nya kurser i Utbildningsportalen
Utbildningen i kvalitetsklassning
är klar att läggas ut och ännu en
ny kurs i sanering är på gång till
Utbildningsportalen. Nu har även
hela norska Bilretur anslutit sig till
portalen.

E

-learning är den nya tidens sätt att
öka företagets kompetens snabbt,
smidigt och billigt. Training Part
ners affärs- och kompetensportal ger SBR:s
medlemsföretag tillgång till skräddarsydd
utbildning i de egna datorerna dygnet runt,
när det passar den övriga produktionen
bäst.
Flera medlemsföretag har redan anslutit
sig till Utbildningsportalen precis som hela
norska Bilretur. En styrgrupp med repre
sentanter från SBR och övriga motor
branschen tar fram lämpliga utbildningar.
Just nu håller Training Partner på att
lägga in den viktiga utbildningen i kvali
tetsklassning.
– Bildelar måste bedömas på samma sätt
över hela landet, säger Mikael Rosholm,
projektledare på Training Partner. Det är
en trovärdighetsfråga för branschen.

Utbildningen i kvalitetsklassning kom

mer sedan kontinuerligt att följas upp på
förbundets halvårsmöten för att säkerställa
att branschen har en gemensam syn på hur
man bedömer begagnade reservdelar.

Under året kommer även en ny utbild
ningsfilm att läggas in i portalen. Den kom
mer att tas fram i samarbete med Chalmers
och visa hur man på ett korrekt sätt dräne
rar en bil. Det är viktig information, efter
som bilåtervinnarna måste dränera bilen
på rätt sätt för att klara återvinningsindu
strins krav på det material som ska levere
ras. Hela kedjan måste fungera för att åter
vinningsmålet på 95 procent ska kunna nås.
– Den här filmen ska ge enkla och tydliga

instruktioner, säger SBR:s förbundsdirek
tör Michael Abraham. Om man följer den
steg för steg så är det lätt att bocka av kra
ven i bilskrotningsförordningen. Med den
här filmen ska man få in rätt rutiner. Fram
förallt är det bra för nyanställda, men även
den som har dränerat bilar under många år
kan behöva en uppdatering. Det är bra om
vi kan erbjuda utbildningar som alltid finns
tillgängliga för våra medlemsföretag, efter
som det krävs både information och utbild

ning för att klara av att förbättra återvin
ningen. Det kan vara lätt att glömma de
små detaljer som kan krävas ibland och då
är det bra om de finns tillgängliga i en
utbildningsportal där man har åtkomst när
man så behöver det. Dessutom kommer det
nya sorters bilar som ska dräneras, till
exempel gas- och elbilar. Och i framtiden
kommer man förmodligen att ta ur mer
metaller ur bilen. Det händer mycket och
det gäller att hänga med i utvecklingen.
Ytterligare en branschspecifik utbildning

som är klar för portalen är Airbaghante
ring.
Text: Agneta Trägårdh
Foto: Shutterstock

Fakta:
Varje företag betalar en grundkostnad som
baserar sig på antalet anställda:
Företag som har 1 – 9 anställda betalar en
fast kostnad på 1 950 kronor/år.
Företag som har 10 – 19 anställda betalar
en fast kostnad på 2 950 kronor/år.
Företag som har 20 eller flera anställda
betalar en fast kostnad på 3 950 kronor/år.

Till det kommer en kostnad på 400 kronor
per person och år för varje anställd som
ansluts till portalen.
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UTBLICK EU-kommissionens syn på bilåtervinning

EU-handläggare om återviningens största utmaningar

9,5 miljoner bilar spårlös

EU:s miljökrav på bilåtervinning har effektivt minskat bilismens
belastning på naturen. Men en viktig gåta gäckar miljöövervakarna.
Hur kan 9,5 miljoner äldre bilar försvinna i Europa varje år?
EU-kommissionens policy-handläggare Artemis Hatzi-Hull har
talat med NBÅ om dagens största utmaningar inom bilåtervinning.
Om återstående problemen och tänkbara lösningar.

M

ed nya lagar i Europa skulle
bilarnas belastning på miljön
snabbt minska. Det var för
hoppningen när EU-parlamentet fast
ställde ELV-direktivet år 2000.
– Lagen har fått en oerhört positiv effekt.
Tack vare direktivet har spridningen av bly
minskat med 96 procent. Kadmium och
kvicksilver har fasats ut, säger Artemis
Hatzi-Hull.
Hon är policy-handläggare hos EU-kom
missionens generaldirektorat för miljö.
Återvinning är hennes specialområde.
– Numera finns utvecklade system i alla
medlemsländer för insamling, demonte
6   ›|nbå
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ring och återvinning av uttjänta bilar –
ELV, säger hon.
– Tack vare kraven på bilproducenterna
består nytillverkade bilar av ämnen som
kan återvinnas och som inte förgiftar vår
miljö. En bil som tillverkas i år ska kunna
återvinnas eller återanvändas till 95 pro
cent av sin vikt. Det är en väldigt hög siffra.
– Bilindustrin har gjort stora investe
ringar i ny teknik för att klara miljökraven.
Det är exakt vad lagstiftarna hoppades på.
Ifjol genomförde EU-kommissionen en

utvärdering av olika tvingande lagar på
miljöområdet. En av lagarna som granskats
är ELV-direktivet. Väldigt mycket positivt

Många bildemonterare i Europa är
bekymrade över
95 procents regeln.
har hänt sedan lagens tillkomst för 14 år
sedan.
Utvärderarna samlade in synpunkter
från alla som spelar en roll i bilåtervinning.
Projektledarna bjöd in folk från bilindu
strin, bildemontering, från medlemsstater
och miljöorganisationer. De anordnade
workshops och seminarier där alla fick
komma till tals, berättar Artemis HatziHull.
– Jag märkte att många bildemonterare i
Europa är bekymrade för hur det ska gå när
återvinningskraven höjs till 95 procent
under 2015.
– Som jag ser det kan inte bildemonte
rarna göra särskilt mycket mer. 75 procent
av en bil består av stål. Det är en lätt sak att

st borta

Artemis Hatzi-Hulls uppdrag inom EU
EU-kommissionen som har ett 40-tal
generaldirektorat, förkortat GD. Varje
GD bevakar ett särskilt politiskt område.
Inom ett generaldirektoratet finns ett
antal direktorat med ännu mer specialiserad bevakning.

återvinna. 3 procent är glas. Det kan man
ta vara på. Och så batteriet. Men alla plast
delar då? Stoppningen i sätena, stötfång
arna, airbags, all plast i inredningen som
blir allt vanligare i dagens bilar?
Kanske 10-15 procent av en bil går aldrig
att återsälja. Där är plasten vårt största
bekymmer, menar hon.
– Utan post-shredding teknologi kom
mer vi aldrig att klara målet. Det är där
förbättringen måste ske.

Artemis Hatzi-Hull är handläggare på GD
Miljö och övervakar, bland annat, ELV-direktivet. Målet med direktivet är att få bort antalet övergivna bilar i naturen och att minska

kontakt med s k intressenter – bilproducenter, bildemonterare, fragmenteringsindustrin – för att lösa miljöfrågorna
på bästa sätt.

Bra att veta om EU-kommissionen
EU-kommissionen består av 28 ledamö-

ter, en från varje medlemsland. Ledamöterna kallas kommissionärer. De ska inte
företräda sina egna länder och inte ta
order från sina hemländer. Deras uppgift är att jobba för hela EU:s bästa.

Längst fram i teknikutvecklingen är en

post-shredding anläggning i den holländ
ska staden Tiel, menar EU-handläggaren.
Den drivs av statliga ARN för bilåtervin
ning. Där räknar företaget med att komma
upp i 95 procents återvinning av bilarna.
Anläggningen vill vara ett mönsterföretag
för övriga Europa. Fler goda tekniknyheter
kan växa fram där i Tiel, menar Artemis
Hatzi-Hull.
Ett hinder i återvinningsprocessen hand
lar inte om fysiska ting. Det handlar om

uttjänta bilars miljöbelastning. Hennes direktorat följer upp vilka effekter som direktivet
får på miljön.
Direktoratet har återkommande

Därför svär alla en ed när de tillträder
att de inte ska ta instruktioner från
regeringen i hemlandet.
EU-kommissionen bevakar alla typer
av politiska frågor inom EU och föreslår
nya lagar.

EU-direktiv – vad är det?
Ett direktiv en typ av lag som EU-parlamentet röstat fram. Direktivet sätter upp mål
medlemsländerna ska uppnå. Varje med-

lemsland får avgöra exakt hur målet ska nås.
Alla medlemsländer ska vara framme
vid målet inom en fastställd tidsram.

»
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UTBLICK EU-kommissionens syn på bilåtervinning

Bättre demontering fordrar bättre information…
information – att den saknas. ELV-direkti
» vet
ger bilproducenterna ansvar att till
handahålla anvisningar om hur demonte
ring ska utföras. Idag erbjuds sådan infor
mation via IDIS (International Dismant
ling Information System), men demon
terarna är mycket kritiska. IDIS anvisningar
är allmänt hållna och oanvändbara för
andra än amatörer som gör enkla ingrepp,
enligt branschfolk.
– Vill man ha mer precisa instruktioner
är det alltför dyrt. Med all elektronik och
inbyggda datorer i moderna bilar behövs
mycket bättre dokumentation. Så har jag
förstått demonterarnas kritik, säger Arte
mis Hatzi-Hull.
Bilproducenterna, å sin sida, hävdar att de

uppfyller direktivets krav genom IDIS.
Vi frågar om EU-parlamentet inte bör
ta upp ELV-direktivet på nytt och precisera producenternas informationsansvar.
Demonterarna behöver anvisningarna för
att ha en chans att återvinna effektivt. Men
den tanken slår hon bestämt ifrån sig:
– Öppna direktivet på nytt? I don’t think so.
Ingen i Brüssel skulle komma på tanken.
Riskerna är alltför stora. När direktivet väl
tagits upp till omprövning vet man aldrig
var det kan ta vägen. Hur lång tid skulle en
omprövning ta? Och vilket resultat kunde
vi vänta oss? Branschfolk var ännu tydli
gare än vi – riv inte upp något direktiv.
Men EU-myndigheterna kan inte tillåta

låsningen kring bra information ska bestå.
Artemis Hatzi-Hull ser två utvägar:
– Först behöver vi undersöka om bilde
monterarnas klagan är berättigad. Om kri
tiken stämmer kommer vi att föra en dis
kussion med bilproducenterna om hur
artikel 8 i direktivet ska tolkas.
– Vårt direktorat kan via webben förtyd
liga innebörden av direktivet i FAQ-avsnit
tet där vi svarar på vanliga frågor. Men den
förklaringen blir inte juridiskt bindande.
– Om man vill få ett rättsligt svar på vad
direktivet egentligen innebär behöver frå
gan först prövas inför en nationell domstol.
Jag förstår inte varför bildemonterarna inte
gjort så än, om informationen verkligen är
undermålig.
Om en domstol i exempelvis Sverige
8   ›|nbå
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Vi kan aldrig acceptera
att illegala bildemonterare
tar emot bilar, plockar isär
dem på någon bakgård
och säljer delarna på Ebay.
skulle känna osäkerhet inför ett sådant
beslut kan de inhämta synpunkter från
EU-domstolen i Luxemburg.
– Jag vet inte om frågan behöver gå så
långt juridiskt. Men det är fullt möjligt.
EU för statistik över bilåtervinning i med

lemsländerna. I en EU-studie år 2009 kom
ett chockbesked – cirka 9,5 miljoner äldre
bilar försvinner ur statistiken varje år!
– Dessa saknade fordon är ELV-direk
tivets allra största problem idag.
– Nästa överraskning var när vi upptäck
te att dessa bilar aldrig lämnar Europa. De
är kvar – men de syns inte i något register.
Allt tyder på en omfattande olaglig hante
ring, en svart marknad.
Frågan om de osynliga fordonen har
tagits upp på ministernivå. En reflektion
från de samtalen var att klassningen ELV
egentligen görs av en individ, bilens ägare.
När ägaren lämnar den till skrotning är den
inte längre en begagnad bil, den är en ELV.
– Men när ägaren fått ett skrotningsintyg
i handen, hur vet han eller hon att stationen
som tagit emot den inte återregistrerar den
och säljer den som begagnad? Här finns en
lucka i hanteringen, eller hur?
För att täppa luckan har Artemis Hatzi-

Hulls myndighet GD Miljö skapat en tydlig
guide för tullen om vad som skiljer en
begagnad bil från en ELV. De riktlinjerna
finns på myndighetens website i ett doku
ment med titeln Correspondents’ Guidelines
No 9.
GD Miljös andra metod är att kräva in ny

redovisning från alla medlemsländer. Hur
många fordon har ni på vägarna? Hur
många ELV har ni? Hur många skrotnings
intyg har ni utfärdat. Om siffrorna inte går
ihop kräver GD Miljö en förklaring.
– Om ett medlemsland sedan inte agerar
för att undanröja bristerna kommer vi att
inleda en rättsprocess mot dem.
Vissa länder, som Sverige, har anammat
»best practice« principer när det gäller
registrering av skrotade bilar. Återkom
mande besiktning av skrotningsstationer
är en av dem.
– Vi kan aldrig acceptera att illegala bil
demonterare tar emot bilar, plockar isär
dem på någon bakgård och säljer delarna
på Ebay. När vi samtidigt har bilåtervin
nare som betalar sin skatt, investerar i mil
jövänlig utrustning och arbetar för att
skona miljön – då måste vi sätta ner foten.
– Ett land som passivt ser på medan ille
gala skrotare tillåts fortsätta får räkna med
juridiska konsekvenser från min myndig
het. Vi ses inför EU-domstolen.
Många förordar en generös skrotningsav
gift för att se till att uttjänta bilar inte över
ges i naturen. Artemis Hatzi-Hull avråder
från den lösningen.
– Vissa länder har prövat den lösningen,
men avsikten har inte varit att värna miljön
utan att sälja fler nya bilar. Men de förvänt
ningarna infriades aldrig. Nybilsförsälj
ningen ökade inte. Både Tyskland och Bel
gien prövade ett år, tror jag. Men sedan
släppte de idén.
När EU:s direktiv var nytt fanns en bred
kritik från bilindustrin över den höga kost
naden för alla miljöåtgärder som behövdes.
– Men utvärderarna visade att direktiven
egentligen lyft bilindustrin. Numera upp
fattas bilproducenter som miljömedvetna
och ansvarstagande. Det stärker deras
varumärken.
I EU:s återvinningsstatistik märks ett
icke-EU-land, Norge. Siffrorna imponerar
på denna EU-handläggare.
– Norge lämnar redovisning helt frivil
ligt. Och jag måste säga att de verkar väldigt
samvetsgranna och måna om miljön. Så är
det, faktiskt.
Text Mark Olson Foto: Shutterstock, privat

Vi har fläkten du söker!
När begagnat inte räcker hela vägen
Se vår katalog på www.galwin.se

www.olanders.nu

EU miljöhandläggare
till den nordiska
konferensen

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.

Den 8 – 9 maj samlas hela den nordiska bilåtervinningsbranschen till konferens i Stockholm. En av talarna är Artemis Hatzi-Hull, ansvarig för ELV-direktivet
på EU-kommissionens Generaldirektorat för miljö.

M

iljömål, återvinning och ekonomi ska diskuteras.
Konferensen handlar om att hitta nya väger till 95 pro
cents återvinning. Den syftar även till att höja värdet
på det viktiga miljöarbete som bilåtervinningsbranschen gör.
– Här har vi möjlighet att tillsammans rusta branschen för
framtidens utmaningar, säger SBR:s förbundsdirektör Michael
Abraham, en av initiativtagarna till konferensen.
Medlemmarna i alla de nordiska förbunden har bjudits in.
Förutom föreläsningar av olika nordiska miljöpolitiker kommer
även de stora fragmenteringsföretagen att medverka och berätta
om sitt arbete mot 95 procents återvinning.
SBR och NBF senarelägger sina årsmöten och håller dem i sam
band med den nordiska konferensen. Även det danska förbundet
har satt av tid för en egen träff.
Under konferensen 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.
Bilåtervinningsföretaget Allbildelar och Stena Recyclings frag
menteringsanläggning i Huddinge öppnar sina dörrar för en
rundvandring.
På fredagskvällen anordnas en grillafton. Och på lördagskväl

len är deltagarna inbjudna till en skärgårdskryssning med supé.
– Jag är övertygad om att det kommer att bli en mycket givan
de och informativ helg, säger Michael Abraham.

Bildemontering
i hjärtat av Värmland
0563-52020

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

HÄGGS.se

0652-565000

Låga priser, bra kvalité & snabba leveranser

Text: Agneta Trägårdh Foto: Shutterstock
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UTVECKLA VERKSAMHETEN Vägen till 95 procents återvinning

– Vi måste samarbeta för att nå 95 procents-målet, säger Anders Sverkman, ELV-ansvarig på Stena Recycling.

Vägen till 95 procent – utökad
Resultaten från försöken i Realize-projektet gör
att Stena Recycling och flera av BilReturs medlemmar nu ska arbeta med en utökad demontering. Allt för att öka materialåtervinningen och
nå 95 procents återvinning.

F

rån och med i år ska 95 procent av skrotbilen återvinnas.
Att demontera flera delar på bilarna kan vara en väg att nå
målet. Det visar försöken från Realize-projektet så här långt.
De demonteringar som har deltagit i projektet har plockat bort
över 100 extra delar utöver det som vanligtvis demonteras.
Allt material har sorterats för sig och sedan skickats till
Stena Recycling. Nu ska flera av medlemmarna i BilRetur prova att
arbeta med en utökad demontering.

Det viktigaste är att vi tillsammans
hittar nya lösningar för att både öka
lönsamheten och klara miljömålen.
– Det är viktigt att ta tillvara erfarenheterna från Realize-projek
tet och hitta de områden som det är mest angeläget att jobba vida
re med, säger Anders Sverkman, ELV-ansvarig på Stena Recycling.
Från Stenas sida har vi tittat över våra processer för att se hur vi
kan jobba så effektivt som möjligt för att kunna säkerställa kravet
på 95 procents återvinning.
– Det gäller att hitta former för att tillsammans kunna öka
utvecklingsprocessen, så att det demonteras mer material och att
så mycket som möjligt av det materialet återvinns genom ett effek
tivt flöde.

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
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demontering och samarbete
Försöken från Realize-projektet tyder på att en kombina
tion av utökad demontering och så kallad post shredder tek
nik, där man återvinner material efter fragmenteringen, är
mest effektivt.
– Slutsatserna får vi dra när projektet är klart, men redan nu

kan vi dra nytta av det som kommit fram så här långt, säger
Anders Sverkman. Det viktigaste är att vi samarbetar och till
sammans försöker hitta nya lösningar för att både öka lönsam
heten och klara miljömålen.
– Från Stena Recyclings sida har vi gjort stora investeringar
i Halmstad för att i samarbete med BilReturs medlemmar
kunna återvinna så mycket material som möjligt.

Fakta om Realize-projektet
Realize – Realizing resourceefficient recycling of vehicles
– är ett tvärvetenskapligt
forskningsprojekt med mål
att hitta strategier för en mer
resurseffektiv återvinning av
fordon. Realize ska:
•• Kartlägga användning
och återvinning av kritiska
material i fordon

•• Utveckla och utvärdera
tekniska lösningar för återvinning av fordon: demontering, fragmentering, sortering och behandling av restavfall
•• Identifiera organisatoriska
och institutionella möjligheter att stöjda utvecklingen
av svensk återvinningsverksamhet

Text: Agneta Trägårdh Foto: Stena Rercycling, Shutterstock

lysatorer?

Uttjänta Bilbatterier och kata
Vi köper dem gärna av er!

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

Vi Hämtar!

Vi Återvinner!

Vi Betalar!

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

Anders Löfgren
i full frihet

Ställer sig till branschens förfogande

N

Anders Löfgren har lång erfarenhet från bildemonteringsbranschen,
bland annat som vd för Lagagruppen. Efter många år med ett övergripande ansvar, är han nu redo att gå ner mer på detaljnivå i en ledningsgrupp.
– Jag har en vision för branschen, säger han.

är Galwin 1996, som på den tiden
hette Per Lage, sökte en ny vd var
det Anders Löfgren som fick
jobbet. Han arbetade då som exportchef på
Hags, som tillverkar utrustning för lek
parker.
– Jag tyckte att bildelsbranschen verkade
intressant, berättar han. Men så blev mark
nadschefen på Hags sjuk och de lockade
tillbaka mig.
När företaget såldes till en amerikansk
ägare blev Anders Löfgren vd.
Under 2003 bestämde sig ett antal
demonterare för att skapa ett varumärke
för begagnade bildelar. Anders, som aldrig
riktigt hade släppt kontakten med bran
schen, tyckte att det lät som en spännande
utmaning. Den 1 januari 2004 började han
som vd för den blivande Lagagruppen på
halvtid. De andra 50 procenten var han ny
vd för Galwin.
Tillsammans med styrelsen och en
reklambyrå skapade Anders Löfgren varu
märket Laga.
– Styrelsen var aktiv, det var en kul tid
när vi började bygga varumärket, säger
han. Vi satsade mycket på marknadsföring
med bland annat tv-reklam.
12   ›|nbå
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Om flera demonteringar
går samman kan man
samla experter på
olika märken.
– Under den här tiden lärde jag mig att
det inte alltid var så lätt att ringa och kom
ma fram till bildemonterarna.
Så föddes tanken på ett kundcenter hos
Laga i Jönköping, dit telefonsamtalen går
när inte demonteringen har svarat på 45
sekunder.
Även Lagabasen, en gemensam webbutik

med försäljning av begagnade bildelar, tog
form. I dag går många webbeställningar
genom kundcentret i Jönköping.
När Lagabasen föddes fanns redan Bil
delsbasen.
– Ju flera plattformar, desto större chans
att få sälja begagnade bildelar, säger Anders
Löfgren. Jag skulle gärna se att det fanns
ännu flera än vad som finns i dag. De
befruktar varandra.
Under 2010 blev Anders vd för Laga
gruppen på heltid. Tre år senare knackade

Recopart på dörren och erbjöd honom ett
nytt vd-jobb.
– Då hade jag varit på Laga i tio år och
kände att det kunde vara dags för en ny
utmaning.
Anders hade flyttat från Jönköping till
Stockholm och Recopart har sitt huvudsäte
i Göteborg.
– Det geografiska avståndet blev för
stort, säger han.
Då fick han frågan om han ville bli plats
chef på Atracco i Huddinge och vara med
och bygga om hela anläggningen.
– Jag har alltid drömt om att få vara med
och bygga en bildemontering från grun
den, så det var jättekul att få ta över en
demontering som hade varit eftersatt och
bygga om den.
När anläggningen var klar, kände Anders
att hans uppdrag var slutfört.
– Jag tycker att platschefen måste vara
mer delaktig i försäljningen och jag kan
inte tillräckligt mycket om detaljerna. Sam
tidigt kände jag att det var dags att börja
trappa ner lite. Jag är snart 65 år.
I dag sitter Anders i BilReturs styrelse och

han har även ytterligare ett styrelseupp

Förstärk
er ledningsgrupp
eller styrelse
m

ed gedigen
branscher faren
het
och framtidsvis
ioner

ANDERS LÖFG
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elar AB • VD La
gagruppen AB
VD Recopart A
B
Platschef Atrac
co Bildemonte
ring Huddinge
För mer info: 07
22-257500
anders@marvo
lia.se

drag. Han arbetar också med Zbee, det
elfordon som Hans Folkesson och Clean
Motion har tagit fram.
– Vi ställde nyligen ut på Stockholms
mässan, berättar han. Intresset var väldigt
stort.
Själv kör han det lilla elfordonet varje
dag året runt.
– Det finns ju ingen värme, men det är
bara att klä på sig. Jag brukar säga att det
inte är kallare än att cykla.
Anders Löfgren har en vision för hela
branschen.
– Jag är övertygad om att vi måste gå mot
större enheter. Visst finns det grupperingar
i dag, men det handlar mer om gemensam
ma saker som kvalité, emballage, garantier
och leveranser. Trots allt finns det konkur
rens.
– Jag menar att man måste skapa en kun
skapsbank under ett och samma tak. Titta
på till exempel försäljningen av nybilar.
I dag säljer många bilfirmor flera olika
märken. De kanske säljer sex olika märken,
men varje försäljare är expert på ett märke.

hen:

– Få bildemonteringar demonterar
enbart ett märke, men om en demontering
är expert på ett märke är det närmast en
företagshemlighet. Om flera demontering
ar går samman kan man samla experter på
olika märken på ett och samma ställe. Var
ken demonterare eller säljare kan vara
experter på alla märken.
Enligt Anders Löfgren finns det tre olika
vägar att gå mot större enheter:
1. Någon i branschen köper upp andra
demonteringar.
2. En riskkapitalist går in ”fast det ordet är
så nersmutsat, det är bättre att kalla det
en investerare”.
3. Ett samägande, man ”äger varandra”, så
att man har allt under samma tak. Till
exempel genom ett nytt bolag med olika
delägare.
– I dag finns det 5 miljoner begagnade bil

delar på marknaden, jag tippar att cirka
hälften står för 80 procent av branschens
omsättning. Det är kuranta, attraktiva
delar. Om någon skapar en enhet där man
har hälften av dem, alltså 1,2 miljoner delar,

i en och samma organisation blir det väl
digt mycket enklare för kunden. I dag har
vi Fenix-synken som innebär att kunden
kan köpa delar av en enda demontering,
som i sin tur kan köpa delarna som saknas
från kollegorna. Men då missar man kun
skapen. Om man har ett enda försäljnings
ställe kan man släppa kunskapen till alla i
den gruppen. Jag är helt övertygad om att
det är så det kommer att se ut om några år.
Med en gemensam kunskapsbank står man
emot alla yttre krafter som konkurrerar om
att sälja delar. En sådan utveckling ger
också ett antal fler synergier och samord
ningar.
Det där med att trappa ner ligger inte rik
tigt för Anders Löfgren. Därför har han
bestämt sig för att ställa sin erfarenhet och
sina kunskaper till demonteringsbran
schens förfogande.
– Jag känner att jag har en hel del att till
föra i en ledningsgrupp, säger han och
berättar att han har ett färdigt koncept att
erbjuda.
– När jag var vd i Lagagruppen hade jag
en fantastisk styrelse. Jag tror att man behö
ver någon som skjuter på och ser till att det
händer saker. Där känner jag att jag är rätt
person.
Här ovan ser ni hur hans erbjudande ut.

Text och foto:
Agneta Trägårdh
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Foto: Staffan Gustavsson

I BLICKPUNKTEN Nya tag för BilRetur

– Ett mycket positivt möte, säger BilReturs
vd Michael Abraham.

Anna Henstedt och Åsa Ekengren från BIL Sweden vill att tillsynsmyndigheterna lättare ska kunna se vilka som är seriösa bilåtervinnare.

Bilproducenternas plan för BilRetur
Bättre marknadsföring och synlighet på webben
Nu ska bilproducenterna marknadsföra BilRetur mer aktivt till sina återförsäljare. Det var
beskedet när BIL Sweden och BilReturs styrgrupp träffades för att diskutera framtiden.

U

nder våren planerar bilproducen
terna flera olika aktiviteter för att
stärka nätverket BilRetur.
– Det var väldigt positivt att höra att BIL
Sweden har en aktiv plan, säger BilReturs
vd Michael Abraham. Självklart gynnar det
alla medlemmar i BilRetur och på sikt
innebär det att de kommer att få flera bilar.
Bilproducenterna har även sett över
informationen på sina hemsidor så att den
klart och tydligt talar om för bilägarna att
de ska vända sig till någon i BilReturs nät
verk när det är dags att skrota bilen.

På mötet diskuterades också hur branschen
ska bli bättre på att lyfta fram de bilåtervin
nare som gör allting rätt, det vill säga inves
terar i den utrustning som krävs för verk
samheten, lämnar in uppgifter till bilprodu
centernas rapporteringssystem, följer lag
kraven och har ordning på sina papper.

14   ›|nbå
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– Det är hög tid att de oseriösa och halv
seriösa aktörerna inte längre får åka snål
skjuts på de seriösa bilåtervinnarna, säger
Anna Henstedt, miljöansvarig på BIL Swe
den. Vi måste se till att verksamheten blir
mer transparent så att det blir lättare för
tillsynsmyndigheterna att avgöra vem som
är ”the good guy”.
En annan fråga som diskuterades var hur

samarbetet mellan återförsäljare och bil
återvinnare kan förbättras.
– Det var ett väldigt bra möte som drev
viktiga frågor framåt säger Mats Anders
son på Uppsala Bildemontering, som sitter
i BilReturs styrgrupp. Jag tycker att det är
bra att vi försöker ha en gemensam agenda
och tillsammans jobbar för att bilen ska
komma till rätt ställe, där den tas omhand
på ett miljöriktigt sätt.

Bilproducenternas materialrapporteringssystem ”Bosab” ses över och förbätt

ras. Åsa Ekengren på BIL Sweden är en av
dem som jobbar med att systemet ska bli så
användarvänligt som möjligt. Hon passade
på att återkomma till styrgruppen med det
hon tidigare bett om hjälp med, till exem
pel att få rätt enheter och korrekta hjälp
texter för varje materialkategori.
– Det är viktigt att BilReturs medlemmar
tar sin chans att hjälpa till här, så att det blir
tydligare för tillsynsmyndigheterna vilka
bilåtervinnare som sköter sig och har god
koll, säger Åsa Ekengren.
En tanke med det förbättrade rapporte
ringssystemet är att innehållet ska kunna
fungera som en lathund för tillsynsmyn
digheterna.
Agneta Trägårdh

I BLICKPUNKTEN Bränder – vad hände sedan?

Efter branden

Karstorps Bildemontering
byggs upp i Karstorp igen
Skaderegleringen efter branden på Karstorps Bil
demontering tar tid. Men för vd:n Eddie Jonsson gäller
det ändå att börja planera för återuppbyggnaden.
–Just nu lutar det åt att vi bygger upp anläggningen
på samma plats som tidigare, säger han.

K

ontorslokalerna, verkstaden, konferensvåningen och ett
lager med 122 000 reservdelar, totalt 10 000 kvadratmeter,
försvann i branden den 7 november förra året tillsammans
med flera hundra skrotbilar. Sedan dess har Eddie Jonsson och
hans personal arbetat hårt för att inte kunderna ska bli lidande.
Några tränger ihop sig inne på däckmarknaden i Karstorp, den
enda byggnaden som klarade sig i branden, övrig personal åker till
systeranläggningen Valla Bildemontering i Katrineholm.
– Allt flyter på bra, men vi har så klart begränsat arbetsutrymme,

säger Eddie Jonsson som för dagen är kall och frusen. Han har
varit med när kommunen har tagit prover på marken och grund
vattnet i Karstorp.
– Man vill se så att inte branden har påverkat grundvattnet. Som
tur är finns det inga sådana indikationer.
Försäkringsbolaget är fortfarande långt ifrån någon lösning. Det
kan ta upp till två år innan allt är klart.

– Det är en trög process, säger Eddie Jonsson. Mycket har också
dragit ut på tiden på grund av årstiden.
Det mesta av röjningsarbetet är klart.
– Husen är borta, det är bara några högar med restprodukter
kvar.
Direkt efter branden var Eddie Jonssons tanke att han skulle hitta

nya lokaler som företaget kunde flytta in i så fort som möjligt,
eftersom han tyckte att det skulle ta för lång tid att bygga nytt. Men
efter att ha tittat på ett antal lokaler har han tänkt om.
– Alla lokaler vi har tittat på har haft flera minus än plus, säger
han.
Därför är planen just nu att bygga upp anläggningen på samma
plats som den tidigare låg, i Karstorp.
– Men det är fortfarande en massa frågetecken, även om vi har
många tankar och idéer, säger Eddie Jonsson.
Text: Agneta Trägård Foto: Mark Olson
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Händelsernas centrum. Gunnar Werner utanför gamla huset
i Sollentuna. Här fick han idén som skulle förändra en hel bransch.

Gunnar Werner
skriver som en kråka
– tack och lov!

Mätorits framgångssaga började på hans lager

D

Han är en bildemonterare med ordningssinne. Men Gunnar Werners handstil tar inga priser.
Överallt på hans lager dinglade handskrivna lappar med namn på bildelar.
En sorglig syn. Året var 1984.
– Jag skriver så j-la illa, sade Gunnar.
– Det måste finnas något bättre sätt att ha koll på lagret. Eller?
Han fick till slut ett svar. Men hur han fick det är en lång historia.
Det är också historien om dataföretaget Mätorits födelse, barndom och mognad
i bildemonteringsbranschen.

et fanns en tid när internet inte
spände över hela världen. När
datorer saknade hårddisk och när
ingen vanlig människa hade en aning om
vad som stod på hyllorna hos landets alla
bildemonterare. Då, i mitten på 80-talet,
16   ›|nbå

NORDISK BILÅTERVINNING 1 · 2015

fick Gunnar Werner på Sollentuna Bil
demontering nog. Någon datamänniska
borde kunna hjälpa honom skapa ordning.
Och visst fanns det en sådan människa.
Han hette också Gunnar. Gunnar Nordén,
mätingenjör hos Skanska i Snösätra tog sig

an uppdraget på sin fritid. På kvällarna
knackade han fram ett program för kod
ning av bildelar på den tidens dataspråk –
Visual Basic för pc. Efter frukost varje dag,
på vägen till jobbet, släppte ingenjör
Nordén en uppdaterad version av pro

Mätorit idag – tre datakunniga herrar vars kunskap om bilåtervinningens it-hantering blivit en viktig del av

vardagen för väldigt många demonteringsföretag. Överst: Stefan Gartz och Kjell Axelsson. Vid tangenterna
Andreas Loqvist. Förr siktade de mot satelliter. Nu siktar de mot Molnet – the Cloud.
grammet till sin namne på Sollentuna Bil
demontering. Där testades versionen
dagtid på firmans ABC 80 där texten lyste
vitt mot skärmens svarta bakgrund. Varje
dag kom nya önskningar från Sollentuna.
Varje dagen-därpå återkom injengören
med ett förbättrat program. Datadisket
terna var stora och fladdriga då och kal�
lades ”floppy disk”. Men deras stadiga inne
håll skulle bli banbrytande.
Kompanjonerna blev också vänner, lade

bort titlarna, blev kända som Gunnar och

I Saudi arbetade
jag med data
övervakning av
kirurgi på sjukhus.

Stefan Gartz

Gutte. Tillsammans lade de grunden för
dagens datorstyrda lagerhantering där bil
delar rör sig ut och in och allt syns på en
lysande skärm placerad på skrivbordet.
År 1985 bildades Mätorit Data AB när
duons idéer började få vingar. Deras kod

lista och databashantering kunde
kanske lyfta alla bildemonteringar i
Sverige, hjälpa dem hitta eftersökta
delar hos varandra. Många lokala
marknader skulle bli synliga för
köpare från nord till syd.
Du som läser tänker säkert på Bil
delsbasen och Laga – dagens lätt sökbara
webbplatser där varje komponent visas
med nummer, namn och oftast en bild. Det
tar några sekunder att hitta bildelen oavsett
var i landet den finns.
Men det som känns självklart idag var
NORDISK BILÅTERVINNING 1 · 2015
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En snabbtitt på programmerarens Stefan Gartz’ dataskärm. Sökfönster dyker upp och försvinner.
Till vänster syns programkoden som ingen användare egentligen vill se.

»

bara en djärv tanke då Gunnar och Gutte
slet med alla koder.
Snilleblixten hade däremot slagit ner på
flera håll. Uppe i Ådalen snickrade bil
demonteraren Torvald Forsman och pro
grammeraren Leif Nordlander på ett eget
kodsystem. Behövde branschen verkligen
två olika kodlistor? Knappast. Gutte Wer
ner berättar om ett dramatiskt dygn på en
Ölandscamping med nattmangling och
belevade samtal när två kodlistor blev en.
År 1991 förvärvade SBR den reviderade
kodlistan som blivit bransch standard. Och
Torvald Forsman från Ådalen skulle bli
SBR:s ordförande i över 20 år. Insikten om
datoriseringens nödvändighet blev därmed
fast förankrad i förbundet.
Om man följer Mätorits fotspår fram till
idag kantas vägen av datafenomen som
en gång var heta – som Visual Basic, C++,
MS-Dos, Luxordatorer, diskettstationer,
modem, Btrieve, pervasive SQL, Novell
servrar. Och så till slut – Microsoft Windows.
År 1992 värvades två herrar som fort

farande står i centrum för företagets
utveckling och supportfunktioner – Stefan
Gartz och Kjell Axelsson. Deras berättelser
om datavandringen fram till dagens Win
18   ›|nbå
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Insikten om
datoriseringens
nödvändighet blev
därmed fast förankrad i förbundet.
dowsbaserade system låter stundtals som
science fiction. Som när Stefan redogör för
hur företaget nyttjade tv-satelliter för att
överföra information mellan landets bil
demonterare:
– Signalerna från satelliterna styrde de
synliga linjerna på människors tv-skärmar.
Men mellan de synliga linjerna i tv-bilden
finns också osynliga. Vi skickade informa
tion om tillgängliga bildelar via satelliterna
och tv:ns osynliga linjer, säger Stefan Gartz.
Det för tanken till den gamla skrönan om
nylonstrumpan framför den svartivita tv:n
som skulle skapa en färgbild. Men Stefan
intygar att det är sant. Metoden kallades
Teletext och användes fram till mitten av
90-talet.
Dagens program, Bildem, är oerhört mer
välmöblerat än då, när det lyste upp mörka
Luxorskärmar. Kunderna har ständigt nya
önskemål som vävs in i programkoden. Nu

behöver ett bra program för bildemonte
rare många olika funktioner. Listan blir
längre för varje år.
– Datautveckling är speciell. Ofta upp
täcker användarna behov och problem
först när det blir tekniskt möjligt att hitta
lösningar. Därför blir det aldrig stiltje i det
här jobbet, säger Stefan Gartz.
När Skatteverket införde nya krav på
kassaregister och kontanthantering gällde
det för programmakarna att hänga på.
Men lika viktigt som finesserna är drift
säkerheten. När datorn hos bilåtervinnaren
strejkar eller när en användare bara inte fat
tar hur en ny funktion funkar måste någon
hos Mätorit höra nödropen. Där är Kjell
Axelsson företagets nyckelspelare, placerad
tlll vardags på företagets kontor i Edsbro.
– För de flesta är jag bara Kjell, säger han.
Hör man hans lugna röst i luren ska det
snart fixa sig – så vill Mätorit att kunderna
ska känna.
– Idag kan jag ta över kunderna datorer
direkt från min arbetsplats med hjälp av
TeamViewer, säger Kjell Axelsson.
Som en osynlig hand styr han pekaren på
kundens dataskärm på demonteringens
kontor. Klickar, kollar, berättar, fixar kan
ske en bugg.

»

Kundernas önskelista blir ständigt
längre

• Fordon
• Lagerinventering
• Lagra fordon
• Lagerrapporter
• Lagra fordons åtgärder
• Beställning nydelar
• Fordonsrapporter
• Plocklistor rapporter
• Statistik kvitton
• Fakturering
• Återvinningsrapport
• Ändra följesedel
• Sälj delar
• Kundreskontra
• Returer
• Påminnelser
• Försäljnings statistik
• Räntefakturor
• Lagra begagnade delar
• Kreditfaktura
på fordon
• Inbetalning
• Lagra nya delar
• Efterkrav
• Lagra nya delar Galwin
• Försäkring
• Lagra nya delar med
• Återrapporter
fast lagernummer
• Lista fakturor
• Automatisk lagerplats
• Lista betalda fakturor
• Avboka delar
• Lista följesedlar
• Sökta delar
• Export
• Märklappar
• Ekonomisystem
• Stommar
• Utskrift av Journaler
• Demonteringslistor
• Fakturajournal

• Efterkravsjournal
• Inbetalningsjournal
• Kassajournal
• Kontantkvitto
• Kontant utan kvitto
• Efterkrav
• Underhåll av prislistor
• Galwin Quality Parts
• Begagnatprislista
• Registervård
• Användare
• Demonteringslistor
• Märkning delar
• Fabrikatkoder
• Inköpsregister fordon
• Åtgärdregister fordon
• Leverantörsregister
fordon
• Egen märkning fordon
• Gruppkopplingar
• Mottagare av avfall

• Kontoplan
• Kommunikation
• Bilregistret
• Webbshop
• Distanssupport
• Kompletterande modul
för bildhantering.
• Synkningsmodul för
synkning av lager
mellan godtyckligt
antal kunder.
• Backupmodul för automatiska backuper över
Internet.
• Fraktsedelmodul för
utskrift av fraktsedlar.
• Kassamodul för utskrifter
av kassakvitton med
automatisk kassalåda.
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Här i Upplands-Väsby finns Mätorits kontor i Oxfordhuset. Mittemot står Harvardhuset. Kromglans och marmorgolv.
Ändå sysslar de med bildemontering från morgon till kväll. Deras bästa verktyg är finstämd programkod.
På kromräcket från vänster: Andreas Loqvist, Kjell Axelsson och Stefan Gartz.

»

Datakunskap har Kjell Axelsson i ådrorna
sedan barndomen. Uppvuxen i Motala
med en pappa som jobbade på Luxor steg
han rakt in i datorernas värld av märkliga
textramsor och kommandon som får en
processor att lyda. Hemdatorn, en ABC 80,
var lockande sällskap i en tid då ordet data
nörd inte fanns.
– När jag pluggade datakunskap i gym
nasiet blev det jag som fick hålla i undervis
ningen, säger han.
Proogramspråk är inte som franska eller

tyska. Viktigaste skillnaden är att program
språk åldras och dör. Exempelvis Basic,
Fortran, Cobol och Assembler vilar nu i
frid och salig åminnelse.
Datakunskap är färskvara, och man kan
undra vad som får personer som Mätorits
tre anställda att sträva vidare i en bransch
utan fasta hållpunkter. En besökare på före
tagets kontor i Upplands-Väsby märker
snart att de här männen stortrivs med sin
uppgift. De är demonteringsbranschens
finlirare. Inga oljefläckar på kläderna, inga
grovkängor på fötterna. Ändå hanterar de
begagnade bildelar hela dagarna, precis
som alla andra i branschen.
Mätorits entré överträffar också det mesta i
branschen. Marmortrappa och blankpole
20   ›|nbå
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rade kromräcken upplysta av Hollywoodlampor. Bländande.
– Här jobbar guldgossarna, tänker man
och trycker lätt på porttelefonen.
Glamouren bleknar en aning när vi stiger
in på själva kontoret. Här ryms allt i ett
enda rum. Två män som brinner för sin
uppgift sitter klistrade framför sina data
skärmar. Kod och grå fönster packade med
information dyker upp och försvinner på
Stefan Gartz skärm medan han samtalar
via headset med en kund. Väggarna pryds
av en ensam oljemålning skapad av Stefans
konstnärliga hustru. I övrigt inget.
På Andreas Loqvists skärm pågår saker
som man inte får nämna i den här artikeln.
Han är fullt sysselsatt med framtiden –
visionen om att flytta demonterarnas data
hantering upp i ett moln – The Cloud.
Andreas och Stefan talar olika dataspråk.
Som företagets yngste siktar Andreas
Loqvist mot webben, nutidens gigantiska
skyltfönster och mötesplats. Andreas talar
språket html5 med sin dator. För honom
har programkod en sorts poetisk tjusning.
–Bra kod är enkelt, intuitivt – och elegant!
säger han.
På sin fritid har han skrivit musik med
datorns hjälp.

Programkod är en krävande konstform.
Det gäller att skriva så att en helt annan per
son ska kunna läsa varje rad i koden och
förstå varför man valde den ramsan.
– Förr skrev programmerare egna förkla
ringar i sina programfiler. Nu är trenden att
koden ska vara så enkel, begriplig och stan
dardiserad så att förklaringar blir överflö
diga, säger Andreas Loqvist.
Mätorit har egentligen bara en huvudupp

gift – att möta bildemonterarnas behov av
datahantering. I höst stiger användarna rätt
in i företaget. Användargrupperna i Sverige
och Finland blir delägare i företaget. Ägar
skapet ger den ännu mer inflytande över
företagets utveckling och säkrar att denna
centrala del av bilåtervinning får en säker
framtid.
Mätorit är inget monopolföretag. En liv
aktig konkurrent Berg & Ström utanför
Motala filar också på programkod i Fenix
och utvecklar sin dataservice. Nyheter
dyker upp på båda horisonterna. Den kon
kurrensen behövs, absolut. Flödet av idéer
och nytänkande i databranschens livsluft,
menar all tre kodälskande män här i Upp
lands-Väsby. Så fort vi skakat hand och tagit
farväl hörs tangenternas klapprande på
nytt. Som ljuv musik för en programmerare.
Text och foto: Mark Olson

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

Gruppförsäkring

Green Parts garanti

Motorfordonsförsäkring

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

TJÄNSTER & UTBILDNINGAR
• KVALITET

• ARBETSMILJÖ

• MILJÖ

• PRODUKTION

WWW.ASKENGREN.SE

”Jag annonserar i Nordisk bilåtervinning!”

Sundsvalls Bildemontering AB
Ekenäsvägen 7, Sundsvall
Telefon 060 53 78 90

”Jag började annonsera 2013 och fick
respons direkt! Jag har annonserat i alla
Nordisk bilåtervinning sedan dess och
fortsätter självklart även 2015!”
Peter Björkman
MultiCool of Sweden, utrustning för återvinning av köldmedium

Vill du också boka annons i Nordisk bilåtervinning?
Kontakta annonsansvarig Charlotte Blomfeldt
042-124300
media.support@telia.com

UTVECKLA VERKSAMHETEN Skydda sig mot stölder och inbrott
Att använda begagnade reservdelar istället för nytillverkade är ett
vinnande koncept för alla inblandade. Speciellt för miljön.
Det förklarade SBR:s förbundsdirektör Michael Abraham för deltagarna på MRF:s stora lack- och skadekonferens den 24 januari 2015.

D
SBR:s förbundsdirektör Michael Abraham berättade om vinsterna med att

använda begagnade originaldelar istället för nytillverkade. Miljön är den största vinnaren när verkstäderna använder begagnade reservdelar.

rygt 220 medlemmar i Motor
branschens Riksförbund, MRF,
deltog i lack- och skadekonfe
rensen. Deltagarna fick höra Michael
Abraham berätta varför de ska använda
begagnade originaldelar i sina skaderepa
rationer.
– Det finns många fördelar med att
använda begagnade reservdelar. Framför
allt för att det är en stor miljöbesparing,
men också för att verkstäderna faktiskt kan
öka sin beläggning när de väljer begagnade
originaldelar istället för nytillverkade.

Michael Abraham tog projektet med att

reparera skadade plastdelar som ett exem

Begagnade bil- och husvagnsdelar
Stor sortering
Märkesdemontering
www.autodemontering.se
Ommavägen 9 275 33 Sjöbo Sweden 0416-51 13 70
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Michael Abraham på MRF:s konferens:

”Alla tjänar på att använda
begagnade reservdelar”
pel. Syftet med projektet var att
se om det går att reparera och
återanvända plastdelar som
tidigare har slängts och malts
ner. Demonterarna lärde sig att
bedöma olika skador för att se
vilka som kunde repareras.
Delarna skickades sedan till
bilplasttekniks verkstäder, där
de reparerades och användes i
skadereparationerna.
Projektet blev en så stor fram
gång att det nu har övergått till
en permanent verksamhet. Bil
återvinnarna har blivit leveran
törer till Bilplastteknikverk
städerna.
Det är en vinst för alla inblan

dade. Demonterarna har kun
nat öka sin försäljning och ska
deverkstäderna har ökat anta
let verkstadstimmar. Försäk
ringsbolagen har fått lägre
skadekostnader och uppfyller
sina miljömål. Bara If minskar
sina koldioxidutsläpp med
runt 1 000 ton per år genom att
använda begagnade reserv
delar istället för nytillverkade.
Tidigare har det funnits en
viss skepsis hos verkstäderna
när det kommer till att använ
da begagnade reservdelar.

I dag finns samma garantier på begag
nade reservdelar som på nytillverkade.
– I dag finns det samma
garantier på begagnade reserv
delar som på nytillverkade, för
klarade Michael Abraham.
MRF och SFVF har varit med
om att ta fram Green Partsgarantin som gäller för alla
begagnade bildelar som är
högst 15 år gamla eller har
använts i 20 000 mil. Garanti
tiden är 12 månader eller 1 000
mil. I garantin ingår även
ersättning för arbetskostna
derna.
Verkstäderna ska också

kunna känna sig säkra på att
den del de köper håller rätt
kvalitet. Förbundets medlem
mar har jobbat mycket med att
få fram en enhetlig kvalitets
klassning av reservdelarna.
– Under hösten 2013 och
våren 2014 genomförde MRF
en uppdaterings- och repeti
tionskurs för lacktidlistan,
berättade Michael Abraham.
Vi passade då på att informera
om den nya kvalitetslistan för
begagnade reservdelar.

Telefon 0346-71 45 80 • www.waltersbildelar.com

Bilåtervinningsbranschen

styrs av olika lagkrav, bland
annat bilskrotningsförord
ningen och producentavtalet.
Det är biltillverkarnas ansvar
att se till att bilen tas omhand
på ett miljöriktigt sätt när det
är dags att skrota den. De har
valt att lägga sitt producentav
tal i BilRetur, som ägs av SBR
och Stena Recycling.
– I dag svarar SBR/BilRetur
för 75 procent av all bilskrot
ning i Sverige. Alla medlems
företag måste vara miljöcerti
fierade och kunna ta hand om
skrotbilen på ett riktigt sätt.
Från och med i år ska 95 pro

cent av bilens vikt återvinnas.
SBR och BilRetur medverkar i
flera olika projekt, där man tit
tar på hur man ska kunna
uppnå miljömålet.
– I Sverige konsumerar vi
som om vi hade tre jordklot.
Har vi råd med det? frågade
Michael Abraham.
– Dagens bilåtervinnare job
bar utifrån ett miljö- och kvali

tetstänkande, där återanvänd
ning är högst på närings-/
miljökedjan. Återvinning är
näst högt upp. Längst ner i ked
jan hittar vi deponi/avfall som
uppstår när fantasin har tagit
slut.
– Alla måste samarbeta för
att miljömålet på 95 procent
ska kunna nås: biltillverkare,
bilhandeln, verkstäder, försäk
ringsbolag, bilåtervinnare,
råvaruhandeln/fragmente
ringsindustrin och myndig
heterna.
Text: Agneta Trägårdh
Foto: Staffan Gustavsson

DOMINATOR
TRYCKLUFTDRIVNA

MEMBRAN- o DOSERPUMPAR
I mer än 30 år har vi tillverkat pumpar till bl.a.:
Fordonsverkstäder och Bildemonteringsfirmor

P10A

P30A

Telefon 036-18 11 60 · Telefax 036-18 11 69
info@dominator.se · www.dominator.se

Följ oss på Facebook
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AKTUELLT FRÅN

Dags för materialrapport

S

enast den sista februari ska bilåter
vinnare lämna in sin rapport i mate
rialredovisningssystemet, material.
bosab.se. För medlemmar i BilRetur sköter
Stena rapportering av det material som
lämnats till dem. För bilåtervinnaren gäller
det att inte glömma bort material som
lämnas till andra mottagare, till exempel
katalysatorer.

Det är gratis att använda redovisningssys

temet för alla auktoriserade bilåtervinnare
i Sverige. För att använda systemet måste
bilåtervinnaren registrera sig genom att
ansöka om ett användarnamn och ett
lösenord, maila till:
asa.ekengren@bilsweden.se.
De inrapporterade uppgifterna sam
manställs av BIL Sweden, som lämnar dem
till Naturvårdsverket, som i sin tur rappor
terar vidare till EU-kommissionen. Lagen
säger att vi idag ska återvinna minst 85
procent av allt material. Från och med rap
porteringsår 2015 ska vi klara 95 procent.
Bilåtervinnare ska redovisa vilket mate
rial som skickats och till vilken mottagare.
Med mottagare avses den som slutbearbe
tar materialet. En transportör, omlast
nings- eller mellanlagringsfunktion är
således inte mottagare. Om bilåtervinnare
överlämnar material till transportör,
omlastnings- eller mellanlagringsfunktion
måste bilåtervinnaren ta reda på vem som
i slutändan hanterar/återvinner materialet
och skriva in denne som mottagare. Det
är alltså bilåtervinnaren som har ansvaret
att finna uppgiften om vem som slutbear

ÅSA EKENGREN • BIL Sweden

betar materialet, sannolikt kan transpor
tören hjälpa till med kontaktinformation.
När bilåtervinnaren skrivit in en ”begä
ran om mottagare” kommer mottagaren
att få ett mail på den adressen som angi
vits i ansökan. Mottagaren behöver då fyl
la i fakta hur materialet har slutbearbetats.
När detta är gjort kan BIL Sweden god

känna mottagaren. Därefter kan bilåter
vinnaren se mottagaren i listan över ”god
kända mottagare” i systemet och lägga till
den i listan över ”mina mottagare”.
Vid frågor maila Åsa Ekengren på BIL
Sweden. Inkludera alltid organisations
nummer för respektive företag i all kom
munikation, systemet är baserat på dessa.
Den bilåtervinnare som inte gör sin
rapportering får böta 5 000 kronor.
Rapporten till kommunen bör bland
annat visa till vilken mottagare som bil
återvinnaren skickar sitt material inom
respektive kategori (de 30 kategorierna).
Om din mottagare inte ligger godkänd i
systemet kan det vara en god idé att ta itu
med detta snarast då processen ibland
drar ut på tiden: Bilåtervinnaren ska ange
önskade mottagare och mottagaren ska
komplettera sina uppgifter, sedan kan de
bli godkända. Bilåtervinnaren bör kom
municera med mottagaren om detta.
Vi som är i branschen känner till att
mängderna i de olika rapporteringskate
gorierna kan variera. Vissa år levereras
inget material, till exempel kan tanken
för spolarvätska ha fyllts i januari och
hamnar då på nästkommande års rappor

tering, det kan vara lämpligt att kommen
tera detta i rapporten till kommunen.
För att registrera export krävs idag

handpåläggning i systemet. Eftersom
de mottagande företagen inte alltid har
organisationsnummer i samma format
som i Sverige blir det problem att fylla i
”Ansökan om registrering av ny motta
gare” vid export. I övrigt behövs samma
information (se listningen nedan).
Bildemontören ansvarar för att kontakt
uppgifter finns tillgängliga och korrekta
vid export (fråga transportören om
uppgifterna inte är kända).
Det kanske inte finns någon webbadress,
men det bör finnas tillräcklig kontaktin
formation för att kunna nå företaget.
Maila informationen till mig så skapar
jag en profil för exportmottagaren.

Materialredovisningssystemet genom

går en face-lift. Berg & Ström System AB
och BIL Sweden arbetar hårt på att få de
ingående beståndsdelarna på plats. Redo
visning för 2014 sker på samma sätt som
tidigare, men redovisningen för 2015 ska
ske i det nya systemet, som blir tydligare
och enklare att använda. Samtliga använ
dare kommer att behöva verifiera och
möjligen komplettera sin information
under året, information kommer fortlö
pande, eftersom arbetet ska ske i
omgångar. En ny användargrupp är kom
muner, som kommer att ha möjlighet att
köpa en inloggning för att se bilåtervin
nare och rapporter.

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

FENIX 5

Tillsammans skall vi nå oanade höjder!
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Intresserad? Kontakta Lennart på telefon +46 (0)36 31 16 92
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AKTUELLT FRÅN STENA
ANDERS SVERKMAN

AKTUELLT FRÅN

Branschansvarig ELV
Stena Recycling

Viktigt att bilar lämnas till bildemonterare
som samarbetar för en miljöriktig bilåtervinning

S

Nyligen hade vi besök från en av Sveriges
största importörer på Stena Recyclings
fragmenteringsanläggning i Huddinge.
Där fick de se hur deras bilar återuppstod
i form av återvunna råvaror hos oss i
Stena eller som begagnade reservdelar hos
Allbildelar, som är vår samarbetspartner
i Bilretur och granne i Huddinge. Det var
onekligen intressant att tillsammans med
importören se hur bilarna togs om hand.
En av många intresseväckare var när 11
pyrotekniska laddningar i en av bilarna
snabbt detonerades med hjälp av en Blast
box.
Säkerhet och miljö är viktigt för alla som

är inblandade i bilåtervinning. Airbags
och all annan pyroteknik som finns i
bilarna behöver hanteras på ett riktigt sätt.
Här är det glädjande att allt fler bildemon

Foto: Mark Olson

tatistiken för 2014 visar att Sveriges
auktoriserade bildemonterare avre
gistrerade ca 187 000 bilar, vilket är
en liten minskning jämfört med föregå
ende år. Det är viktigt att så många bilar
som möjligt lämnas in och att de lämnas
till en seriös bildemonterare som i samar
bete med oss i Stena Recycling kan se
till att bilarna återvinns på ett säkert och
miljöriktigt sätt. Då kan vi också samar
beta så att så mycket som möjligt av
materialet kan återvinnas.

Blastbox är ett
effektivt verktyg för
att detonera pyrotekniken i bilarna
terare använder sig av Blastbox, som är
ett säkert och effektivt verktyg för att
detonera pyrotekniken i bilarna innan
de går vidare till oss i Stena. Återvinning
av batterier till el- och hybridbilar är ett
annat område som är viktigt för framti
den. Stena Recycling samarbetar även
här i branschen för att kunna hantera
batterierna på ett säkert sätt. Det är inga
stora volymer i dagsläget, men de som

kommer in måste kunna hanteras på ett
säkert och miljöriktigt sätt.
Säkerheten är viktig, men nu gäller det

också att vi jobbar tillsammans för en
 tökad materialåtervinning. I Stena
u
Recycling har vi valt att göra det i samar
bete med bildemonterarna. Vi driver
aktiviteter tillsammans med medlemmar
i Bilretur för att ta vara på erfarenheterna
från Realizeprojektet mm. För att uppnå
återvinningsmålen gör vi samtidigt stora
investeringar i våra processer i Stena. Ju
större andel av materialet från bilarna som
kan återvinnas desto större blir vinsterna
för miljön.

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

S

“Alle disse reglementer!”

ådan udbryder hunden Snoopy i
den berømte amerikanske tegne
serie. Der er noget om snakken!
Må man transportere et udrangeret
køretøj uden at skulle indhente særskilt
tilladelse?
Det burde være et forholdsvis enkelt
spørgsmål at finde svar på, men har man
med myndigheder – og dermed jurister
– at gøre, så kan det hurtigt gøres svært.
To medlemmer Dansk Autogenbrug
blev i december 2014 standset af Politiet i
hver deres ende af landet. Ingen af dem
havde speciel tilladelse til at transportere
biler, idet de ikke mente, at det var et krav.
Begge var kørende i en lastbil indrettet til
autotransport. Det ene medlem fik et
bødeforlæg; det andet medlem slap.

Ikke enig med sig selv

I Dansk Autogenbrug rettede vi henven
delse til Miljøstyrelsen for at få sagen
belyst. Her viste det sig, at Miljøstyrelsen
ikke var enig med sig selv, og svaret var
derfor en smule uklart.
Miljøstyrelsen og det danske Folketing
har nu heller ikke gjort det nemt for sig
selv – eller for os. I Danmark opereres
nemlig med to sæt regler. Enten kan man

hed og være omfattet af Affaldsbekendtgø
relsen. Er man omfattet af Skrotbilbe
kendtgørelsen må man ikke transportere
biler for fremmed regning – men gerne
mellem eksempelvis to af virksomhedens
adresser.

Afventer klarere retningslinjer

Miljøstyrelsen og det
danske Folketing har
nu heller ikke gjort
det nemt for sig selv
– eller for os.
være registreret som godkendt autogen
bruger efter Skrotbilbekendtgørelsen, eller
man kan være affaldsindsamlingsvirksom

Det afhænger af, hvad ens virksomhed
beskæftiger sig med, hvor man skal være
registreret. Modtager man alene personog varebiler, er man et modtageanlæg. Så er
det tilstrækkeligt at være registreret efter
skrotbilbekendtgørelsen – forudsat man er
miljøgodkendt.
Men modtager man også lastbiler eller
andre typer køretøjer ud over personbiler,
skal man godkendes efter og registreres i
Affaldsregistret. Denne type køretøjer bli
ver nemlig betragtet som erhvervsaffald,
og så bliver autogenbrugeren til indsamlingsvirksomhed.
Nu har Miljøstyrelsen lovet Dansk
Autogenbrug at formulere et klarere sæt
regler, der vil blive offentliggjort på styrel
sens hjemmeside.
Det ser vi nu frem til!

Forsikringsselskab ville reparere biler i Polen
Efter bare en uge fortrød det
danske forsikringsselskab Codan
sin beslutning om at få repareret
skadede biler i Polen.

D

et skabte furore, da det store
forsikringsselskab Codan sidst
i januar annoncerede, at biler
skadet for mere end DKK 25.000 fre
mover skulle repareres i Polen. Sels
kabet meddelte, at 300 biler skulle indgå
i projektet, og at selskabets kunder ville
få tilbudt at få deres selvrisiko refun
deret, hvis de indvilgede i at lade deres
bil reparere uden for landets grænser.
Men Codan gjorde regning uden vært.
Både autobranchens organisationer,
danske folketingspolitikere og dele af
fagbevægelsen protesterede voldsomt

mod denne “udflagning”. Hvis først den
ne praksis blev almindelig i den danske
autobranche, ville det selvsagt betyde et
dramatisk tab af danske arbejdspladser.
Codan havde indgået aftale med et
helt nyindrettet, danskejet værksted i
den store polske provinsby, Poznan.
Værkstedet var indrettet med det mest
moderne, tekniske udstyr, og her var
ansat højt uddannet faglig arbejdskraft.
Værkstedet havde opnået certificering
efter den standard, der er bredt aner
kendt i Europa.

Fulgte blot andre brancher

Med flytningen af skadesreparationer
til udlandet ville den danske autobran
che føje sig til rækken af brancher, der
igennem årene har flyttet produktion ud
af landet. Den første branche af sin art

var den traditionelt store tekstilbranche,
og siden fulgte ikke mindst fødevare
branchen. Herudover benytter en lang
række brancher udenlandsk arbejds
kraft, ikke mindst fra Østeuropa.
Efter bare en uge meldte Codan bak. I
en pressemeddelelse oplyste selskabet, at
selskabet ikke havde “vundet opbak
ning” blandt selskabets kunder til “pilot
projektet”.
I Dansk Autogenbrug opfatter vi det
sådan, at det i realiteten blot er blevet
synliggjort, hvad der er foregået i årevis:
At dansk indregistrerede biler i stor stil
bliver repareret i vore nabolande – ikke
mindst af de danske forbrugere.
Altsammen skyldes det naturligvis de
høje danske løn- og produktionsom
kostninger og adgangen til det indre, frie
marked i EU.
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Ledare NORGE
JAN MOLBERG

Generalsekretær NBF

Nedgang i antall vrakede biler
i Norge fra 2013 til 2014

Å

rsstatistikken for antall vrakede
biler for 2014 viser en nedgang
på 6 774 biler i forhold til året før.
I 2013 var det samlede antallet vrakede
biler 156 522 biler og i 2014 ble det
149 748 biler. Dette er ingen dramatisk
nedgang, Økningen fra 2012 til 2013 var
på 35 000 biler, 2013 var kan hende et
ekstraordinært år? Vi har i øyeblikket
ingen sikre informasjoner på hvorfor
det har blitt en nedgang.

NBF arbeider med en ny sentral avtale/

tilbud til If forsikring. NBF har hatt en
sentral avtale med If i 18 år og har bare
gode erfaringer med samarbeidet. If har
også gitt uttrykk for at de har positive
erfaringer med samarbeidet med NBF
bedrifter. Avgjørelsen fra If om et evt.
fremtidig samarbeid vil bli tatt i løpet av
juni 2015. Det er mange NBF bedrifter
som har signalisert at de vil inngå lokale

positivt. Antall besøk på hjemmesiden og
delebasesidene har blitt mangedoblet bare
de første tre ukene. Vi ser med stor spen
ning på om hvor mye dette vil innvirke
på salget av brukte bildeler.

avtaler dersom NBF sentralt får en ny
avtale med If.
NBF har laget en radioreklame som skal

få folk til å kjøpe flere brukte bildeler.
Radioreklamen som er på 30 sekunder
sendes jevnlig på radiostasjonen P 4.
Dette skal holde frem til i slutten av mars.
Så langt har dette vist seg å være veldig

Myndighetene har intensivert arbeidet
med å få vekk useriøse aktører i alle bran
sjer. Rett før jul vedtok regjeringen en
handlingsplan og et direktiv for bekjem
pelse av useriøs virksomheter. Det vil nok
ta noen år før alle slike virksomheter er
utryddet. NBF bedrifter rapporterer frem
deles om aktører som tilbyr svart oppkjøp
av div. råvarer, f eks. katalysatorer.
Det samme gjelder tilbud om å leie inn
arbeidskraft gjennom illegale løsninger.
NBF rapporterer alle slike irregulære
forhold. (varsler politi og skattemyndig
heter).

MEDLEMSFORDELER FOR NBF MEDLEMMER
• NBF har rammeavtaler med forsikringsselskaper,
kjøp av forsikringsbiler.
• Lavere kostnader for forsikringer gjennom SMB tjenester.
• Store rabatter på innkjøp av forbruksvarer.
Fordelsgruppen Norge.
• Levering av katalysatorer gjennom NBFs Servicekontor.
De beste priser, fritt avhentet, oppgjør med en gang.
• Tilgang på juridisk assistanse gjennom NBF og NHO.
• Tilgang til søkebasen NBF bildeler.no. NBF database.
• Rabattavtaler med Wurth, Veng, Hellanor og Kredinor.
• Rabattavtale på kjøp av kraft gjennom Trønder Energi.
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• Meget stor rabatt på frakt, gjennom Shenker.
• I tillegg oppdateringer fra sekretariatet og mulighet
til å delta på kurser og konferanser.
Mere opplysninger om disse avtalene får dere ved å klikke
på samarbeidspartenes logoer på vår nettside. Linker til
de forskjellige samarbeidspartnere vil da vises.
Interesse i medlemskap i NBF, Norges Biloppsamleres
forening. www.biloppsamlerne.com
Ring 22522943 eller 90803509
e post: jan.molberg@biloppsamlerne.com.

Nygren Design as

Ren
luft er
et felles
ansvar

- vi gjenvinner batterier

www.batteriretur.no
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Bilretur AS returselskap

Erik Andresen Direktør Autoretur AS

H

«Vrakbiler er ikke et problem, men en verdifull ressurs» sier Erik Andresen,
leder for Autoretur, som administrerer innsamling og gjenvinning av vrakbiler.
Autoretur har ansvaret for innsamling av vrakede biler i Norge på vegne av
bilprodusentene. (en egen avtale mellom Autoretur og Miljødirektoratet).

va er autoretur AS?  - Autoretur er
bilimportørerenes svar på at
næringslivet har et ansvar for pro
duktene de sender ut på markedet, også
etter at produksjonen er gjort og etter det
har blitt avfall.

Hvordan gjenvinner dere biler?

– Bilene kommer inn på et mottak der vi
først miljøsanerer dem, det vil si fjerning av
miljøskadelige stoffer. Deretter presses
bilen sammen og sendes til fragmente
ringsverk, hvor de gjenvinner bilen i ulike
fraksjoner. Vi får gjenvunnet cirka 96% av
bilens totalvekt. Dette viser at vrakbiler
ikke er et problem, men en verdifull res
surs.
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Hvorfor er denne prosessen så viktig?

– Det er viktig å sørge for at materiale ikke
kastes, men brukes om igjen. Det er mye
mer gunstig om man for eksempel kan
smelte om gammel aluminium og bruke
det på nytt i stede for å utvinne nye «jom
fru-materialer».
Hva er deres målsetting?

– Vi er et ideelt selskap, så målet vårt er ikke
omsetning eller det å tjene penger. Vi vil
bare drifte innsamling og retur av vrakbiler
mest mulig effektivt, slik at norske bilim
portører også etterkommer krav fra myn
dighetene på en god måte.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag
for dere?

– Vi er jo bare ett bransjekontor, så vi admi
nistrerer det hele. Det er hos de 120 opp
samlerne landet over at det virkelige arbei
det skjer, i tillegg har vi åtte fragmente
ringsverk, så det er ett nettverk med mange
ledd.
Orginalt trykket i Miljømagasinet Putsj
Tekst: Aurora Henni Krogh

Utvalgsarbeid
for å øke
bruk av
brukte deler
NBF har satt sammen et arbeidsutvalg
i samarbeid med Norges Bilbransje
forbund og de 4 store forsikringsselskapene if, Sparebank1, Gjensidige og Tryg.
Utvalgsarbeid er satt sammen for å øke
bruk av brukte deler. Bildemontørene
kjøper skadebiler fra forsikringsselskapene,
selger brukte bildeler til bilverkstedene
som bruker de på skadereparasjoner for
forsikringsselskapene. Derfor ønsket man
et utvalg som består av alle tre partene i
samarbeidet.

Leder av arbeidsutvalget, Siri Sveinsvoll.

U

tvalget skal se på muligheter for å øke samar
beidet og leveransene mellom Norges Bilopp
samleres Forenings medlemmer, Norges Bil
bransjeforbunds medlemmer og Forsikringsselskapene.
Hensikten er å utarbeide en felles regelsett med samar
beidsrutiner og krav til bedrifter som ønsker tettere sam
arbeid på kjøp og salg av brukte bildeler. Arbeidet så langt
har vært svært positivt og konstruktivt.
Arbeidsutvalget består av Siri Sveinsvoll, Knoks Bilde
ler/NBF, Leiv Magne Larsen, Kaldheims Bildeler/NBF,
Tor Simonsen, Norges Bilbransjeforbund, Jan Tore Olsen,
if, Geir Larsen, Sparebank1, Jan Erik Skår, Gjensidige og
Simen Wettre Brønner, Tryg Forsikring.
Parallelt med dette har det blitt satt sammen en arbeids
gruppe internt i NBF. Arbeidsgruppen skal bistå i arbei
det med og kvalitetsikre den delen av samarbeidet som
går på NBF sine forpliktelser i samarbeidet for å øke bruk
av brukte deler.
Denne arbeidsgruppen består av Bjarne Brøndbo,
Bil1Din, Geir Myren, Møre Bruktbildeler, Tom Grønvold,
Grønvolds Bildemontering, Jan Tore Skog, Haldorsen,
Leiv Magne Larsen, Kaldheims Bildeler, Siri Sveinsvoll,
Knoks Bildeler, Tor Alm, Toten Bilopphuggeri/NBF og
Jan Molberg, NBF.
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Bilretur AS returselskap

Dekkreturordningen i Norge
Norsk Dekkretur AS ble etablert
i 1994 for å løse de forpliktelser
produsenter og importører i
henhold til forskrift ble pålagt
når det gjelder innsamling og
gjenvinning av kasserte dekk

F

orskrift om innsamling og gjen
vinning av kasserte dekk påla
nemlig den enkelte produsent og
importør av dekk å samle inn og gjen
vinne like mange dekk som ble solgt ut
i det norske markedet, fra de samme
geografiske områder som nye dekk ble
solgt.
Miljøverndepartementet foreslo en
felles bransjeløsning i stedet for at pro
dusenter og importører på individuell
basis skulle løse sine forpliktelser. Indi
viduelle løsninger ville bli uoversiktlige
og totalt sett vesentlig dyrere enn en fel
les bransjeløsning.

Eiere

herunder både dekkimportører og bil
importører, ble derfor gjennom sine
bransjeorganisasjoner enige om å eta
blere Norsk Dekkretur AS.
Eierne av Norsk Dekkretur AS er
Dekkimportørenes Forening med 75 %
av aksjene, og Bilimportørenes Lands
forening med 25 %. Aksjefordelingen
reflekterer de to gruppenes ”markeds
andel” og forpliktelser i henhold til for
skriften.

Non-profit-selskap

Norsk Dekkretur AS er i henhold til sel
skapets vedtekter et såkalt non-profit-
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selskap. Selskapet skal gå i balanse, og
det skal ikke utbetales utbytte til eierne.
Av den grunn er også selskapet meddelt
skattefritak.

Økonomi

Siden kasserte dekk ikke har positiv
verdi (foreløpig), finansieres kostnade
ne ved innsamling og gjenvinning av
miljøgebyr på nye dekk. Miljøgebyret
innkreves av importør og produsent
ved salg til forhandler, og ligger i prisen
på dekk som forbrukeren betaler.

Norsk Dekkretur gjennom 20 år

Etableringen av Dekkretur har vist seg
å være meget vellykket. Ordningen har
fungert veldig bra. Innsamlingsprosen
ten har blitt veldig høy. Dekk
returs arbeid med
alternative gjen
bruksprosjekter
for brukte

dekke har gitt resultater. I dag benyttes
gamle bildekk som er kvernet opp som
underlag i forbindelse med bygging av
nye veier og som innhold i støyskjermer.
Innsamlet 116 prosent i 2013. Inn
samlingsgrad over 100 % betyr at det
også blir samlet inn dekk som vedkom
mer importører som ikke innfrir sine
forpliktelser i henhold til forskriften, og
som er lovbrytende gratispassasjerer i
systemet.
Jan Molberg

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.

BJARNE BRØNDBO,
GRÜNDER BIL1DIN

WWW.SKRYTHALS.NO FOTO: MARTHE A. VANNEBO

Vi finner delen for deg!
bedrift@bil1din.no

✆ 74 28 20 10
bedrift@bil1din.no www.bil1din.no

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
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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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INSIDE EGARA

EGARA continues
actions to obtain parts info

W

e reported before to do whatever is pos
sible to finally get producers info we
need to get our spare parts sold to the
right customers and to have everything functio
ning as well. As soon as we can report results or
anything new concerning our efforts we will report
about it. So far we can also mention ARA’s (the US
Automotive Rercyclers Association) approach to
obtain parts info. Simply said, they state they need
producers info for possible recals to prevent selling
parts that were the cause of a recall. We follow this
topic as it may lead to a succesfull outcome

EGARA Spring Meeting 2015 in Dublin

Foto: Shutterstock

For this years Springmeeting IMVRA volunteered
to host the annual Spring Meeting. EGARA hopes
to support the Irish association by being present
and to stress the importance of a well organised
vehicle dismantling branche. We already thank
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IMVRA for actions taken to facilitate EGARA’s
main event.

EGARA not present at IARC

EGARA was declined as a keynote speaker for the
second time. For EGARA reason to no longer give
patronage (permission to use EGARA logo on
IARC messages) or support this event at all. The
reasons the Steering Committee of IARC gave,
seem to count for EGARA, but not for other spea
kers. EGARA can no longer see the IARC covering
the whole recycling chain as the first step does not
get the opportunity to speak out our industries
priorities and concernes. At the moment we feel
our message is undesired, but if we ever get spea
king time, we will gladly join IARC again.

Skrotfrag har 20
ﬁlialer i södra
och mellersta
Sverige.

Skrotfrag AB
Box 11, 424 21 Angered, Sweden
Tel: +46 (0)31 332 39 90

Info@skrotfrag.se
www.skrotfrag.se
org.no.: 556159-6759

› 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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