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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.
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141 24 Huddinge
Telefon: 08-746 93 00
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Miljön är global
och saknar landsgränser

S

eriösa bilåtervinnare skapar förut
sättningar för att satta miljömål ska
kunna infrias, under förutsättning
att myndigheterna gör sin del. Det är
viktigt att myndigheterna tar sitt ansvar
i arbetet mot oseriösa aktörer i branschen.
Europeiska Miljöbyrån gör en bedöm
ning av Europas miljötillstånd vart femte
år och sammanfattar den i en rapport
”Europas miljö – tillstånd och utblick”
(State of the Environment Report –
SOER). I rapporten för 2015 konstaterar
man:
”Det behövs en mer ambitiös miljö
politik om Europa ska uppnå sin vision
för 2050 – leva gott inom planetens
gränser. Det behövs också nya strategier
för hur vi hanterar komplexiteten av
många miljöproblem. Varken nuvarande
miljöpolitik eller ekonomi- och teknik
drivna effektiviseringar kommer att räcka
till”.
De flesta miljöutmaningarna har en stark
koppling till produktion och konsumtion.
Det är komplicerade system att påverka
eftersom de också ligger till grund för
arbetstillfällen och försörjningsmöjlig
heter. Vinster i effektivitet kan också mot
verkas av ökad konsumtion.
Därför behövs det nya strategier som
gör det möjligt att hantera komplexiteten
i att olika faktorer påverkar varandra,
även det som händer globalt påverkar på
nationell nivå. De politiska beslut som tas
och de insatser som görs nationellt och
lokalt riskerar annars att motverkas av
globala trender.

Europa är fortfarande långt från
att nå visionen för
2050 om att ”leva
gott inom planetens
gränser.”
Rapportens viktigaste slutsatser:

Framtidens välstånd är beroende av
djärvare steg inom politik, inhämtning
och användande av kunskap, investeringar
och innovation.
Europas nuvarande miljö- och klimat
politik har lett till betydande vinster,
förbättrad miljö och livskvalitet och
samtidigt drivit på innovation, ökad
sysselsättning och tillväxt.
Europas invånare har de senast 20 åren
fått allt renare luft och vatten, mindre
avfall deponeras och mer resurser åter
vinns.
Trots dessa framsteg står Europa
inför en rad svårlösta och växande
m
 iljöutmaningar.
Europa är fortfarande långt från att nå

visionen för 2050 om att ”leva gott inom
planetens gränser” som fastställs i EU:s
sjunde miljöhandlingsprogram.
Det krävs genomgående förändringar
av de produktions- och konsumtions
mönster som ligger till grund för miljö
problemen.
Även om vi i Europa numera använder
naturresurserna mer effektivt än tidigare
så bryter vi fortfarande ner den resursbas
som vi är beroende av för vår överlevnad.

Minskad biologisk mångfald och klimat

förändringar är fortfarande allvarliga hot.
Vi gör därför ett avstamp med den
Nordiska Konferensen 8-9 maj i Stock
holm, där vi visar att vår bransch och
våra medlemsföretag har utvecklat bil
skrotningen till en i dag miljövänlig bil
återvinning. Alla nordiska länderna
medverkar. Vi har inför denna konferens
bjudit in politiker och myndigheter för
att de ska få insikt i vad den seriösa
branschen jobbar med.
En fråga som alltid kommer i släptåget

när det gäller miljöfrågor är ekonomin,
vad krävs för att klara en bra miljö?
Politiskt sätter man oftast miljö och
ekonomi i samma diskussion.
Det är viktigt att miljöfrågan och de
ekonomiska åtagandena kan samverka
för att man ska kunna skapa goda för
utsättningar till en bättre miljö steg för
steg.
Vi har även tittat på vad man globalt ser
som utmaningar och jämfört med den
uppfattning som finns i Sverige.
Ni som jobbar seriöst med bilåtervinning

kan vara med och påverka detta på ett
positivt sätt. Förbundet har medvetet
jobbat med Chalmers, KTH, IVL och
Formas för att skapa en plattform, där
man ska kunna skapa förutsättningar för
branschföretagen att utveckla verksam
heten så att den uttjänta bilen blir till en
miljötillgång.
Välkomna till den Nordiska Konferen
sen, där får ni möjlighet att se och höra
mer om de här viktiga frågorna.

Sista minuten: Håll almanackan öppen
Kvinnliga nätverket planerar en träff i Stockholm i slutet av augusti/september
4   ›|nbå
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Utbildningsportalen ger
SBR:s medlemsföretag tillgång
till en plattform med bland annat
e-learning, alltså skräddarsydd
utbildning i de egna datorerna
dygnet runt.

Stor aktivitet på Utbildningsportalen

P

Nu har kvalitetsutbildningen lagts in på Utbildningsportalen. Där finns sedan tidigare
flera andra utbildningar och en helt ny utbildning i dränering är på gång.
– Det är kul att se vilken aktivitet det har blivit på portalen, säger Michael Rosholm
på Training Partner.

å bara några månader har många av
SBR:s medlemsföretag hunnit fort
bilda sina medarbetare med hjälp av
kurserna på Utbildningsportalen. Fler och
fler inser fördelarna med Training Partners
affärs- och kompetensportal som ger SBR:s
medlemsföretag tillgång till skräddarsydd
utbildning dygnet runt i de egna datorerna.
Så här många av användarna har hittills
blivit godkända i de olika kurserna:

Chefens ABC:
ECO Driving:
El Grunder
Kvalitetsutbildningen:
Miljöutbildningen:
Pyroteknisk översikt:

29 procent
15 procent
11 procent
13 procent
10 procent
13 procent

Intresset för utbildningen i kvalitetsklass
ning har varit stort. På kort tid har redan 13
procent av alla som är anslutna till Utbild
ningsportalen gått kursen och blivit god
kända. Alla som har gått en utbildning får
ett utbildningsbevis.
– Det är bra för branschen att kunna visa
på en kontinuerlig fortbildning, säger
Michael Rosholm. Man kan se det som ett
led i SBR:s arbete för att höja statusen i bilå

tervinningsbranschen. Ett utbildningsbe
vis visar att personalen är utbildad för det
den arbetar med.
– Jag vet att Bilprovningen har haft stor
hjälp av Utbildningsportalen, som de kal�
lar Kompetensportalen, när de har fått sina
tillstånd. Swedac, som gör ackrediteringen,
har tittat på portalen för att se om alla med
arbetare har den utbildning som krävs.
Utbildningsportalen har fått ett stort

genomslag i de övriga nordiska länderna.
– Branschorganisationerna i både Norge
och Danmark har följt SBR:s banbrytande
arbete med portalen, berättar Michael Ros
holm. Intresset därifrån är stort. Även
andra intresseorganisationer har hört av
sig. Det visar att vi har tagit ett steg i rätt
riktning.
Norska BilRetur är först av de övriga
nordiska länderna med att skriva avtal med
Training Partner och kommer att läggas in
i SBR:s utbildningsportal som en egen
organisation.
– Det är viktigt att vi värnar integriteten
för varje organisation, säger SBR:s för
bundsdirektör Michael Abraham. Norska
BilRetur ser bara sina medlemmar och SBR
ser bara sina.

Däremot har alla ett gemensamt ekono
miskt intresse av att så många som möjligt
ansluter sig till Utbildningsportalen. Kost
naden blir lägre ju flera som delar på den
och utbildningspotten blir större.
– Det gör att flera branschanpassade
utbildningar kommer ut på portalen, säger
Michael Rosholm.
En styrgrupp med representanter från
SBR och övriga motorbranschen tar fram
lämpliga utbildningar.
– Det är viktigt att använda sig av styr
gruppen om man har önskemål om nya
utbildningar, säger Michael Abraham.
I styrgruppen ingår Bosse Ericsson, SFVF,

Joachim Due-Boje, MRF, Bengt Öberg,
Bilskadeoptimering, Mats Andersson, Bil
demo Uppsala, Peter Werner, Sollentuna
Bildemontering, Johan Himberg, Örebro
Bildemontering, Johan Livered, Atracco
Group, Magnus Daag, Kolbäcks Bildemon
tering, Carina Hagström Kihlberg, Allbil
delar Huddinge, Michael Abraham, SBR/
BilRetur, Gunnar Månsson och Michael
Rosholm, Training Partner.
Text: Agneta Trägårdh
Foto: Shutterstock
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UTBLICK Nordisk konferens – framtidens bilåtervinning

”Spännande dagordning
på nordiska konferensen”
Den nordiska konferensen 8 – 9 maj blir startskottet för framtidens bilåtervinning.
– Vi är glada över att det anordnas en gemensam konferens, säger Børge Madsen,
direktör för Dansk AutoGenbruk. Dagordningen är mycket spännande för båda dagarna.
Det blir intressant att få höra om miljöarbetet i de närmaste grannländerna och få en
debatt, både med de närvarande miljöpolitikerna och representanterna från Egara.

M

iljömål, återvinning och eko
nomi är några av punkterna på
dagordningen under den nor
diska konferensen i Stockholm.
– Här har vi möjlighet att tillsammans
rusta branschen för framtidens utmaning
ar, säger SBR:s förbundsdirektör Michael
Abraham. Ett syfte med konferensen är att
lyfta fram och höja värdet på bilåtervinnar
nas miljöarbete.
En av talarna på konferensen är Artemis

Hatzi-Hull, ansvarig för ELV-direktivet på
EU-kommissionens Generaldirektorat för
miljö.
Enligt EU-direktivet ska 95 procent av
skrotbilen återvinnas från och med i år.
Under konferensen kommer man att dis
kutera hur man bäst ska nå det målet.
– Det handlar till exempel om att hitta
nya värden i bilen, säger Michael Abraham.
Förutom föreläsningar och diskussioner
anordnas också studiebesök under konfe
rensens första dag.
Deltagarna får möjlighet att åka till Arc
Metal i Hofors och titta på hur ädelmetaller
utvinns ur katalysatorer. De kan också välja
6   ›|nbå
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att besöka Allbildelar och Stena Recyclings
fragmenteringsanläggning i Huddinge.
De som vill kan delta i tre olika work
shops hos Training Partner i Arlanda stad,
där deltagarna också får chansen att prova
på att köra bil på företagets testbana.
Det kommer också att anordnas en mini-

mässa på Clarion hotell i Arlanda, där olika
leverantörer presenterar sina varor och
tjänster.
Klara för att ställa ut på mini-mässan är:
• Olanders Recycling Tools AB
• Galwin Bildelar AB
• Berg & Ström System AB
• Mätorit Data AB
• Yallotrade AB
• Human Factor AB
• Ecobark Sweden AB
• Arc Metal AB
• Schenker
• Recyctec
Efter en späckad inledningsdag får delta

garna koppla av med en grillafton på fre
dagskvällen.
Under lördagen avlöser olika föreläsare
varandra. Chalmers redovisar delar ur Rea

lize-projektet, där man bland annat har tit
tat på hur man ska få lönsamhet i en utökad
demontering. Stena Recycling, Skrotfrag
och Kuusakoski Sverige berättar om hur
återvinningsindustrin jobbar för ett
95-procentigt miljömål. Och BIL Sweden
utvecklar sina tankar kring bilåtervinning
från biltillverkarnas perspektiv.
Efter en frågestund, där deltagarna har

möjlighet att ställa frågor till föreläsarna, är
det dags för respektive förbunds årsmöte.
Lördagen avslutas sedan med en skärgårds
kryssning där det bjuds på supé.
Samtliga nordiska förbund ser fram
emot helgen.
– Vi hoppas att konferensen ska stärka
samarbetet mellan de nordiska länderna,
säger Jan Molberg, generalsekreterare i
NBF, Norges Biloppsamleres Forening. En
sådan här konferens leder till ett viktigt
utbyte av erfarenheter, vi kan inspirera var
andra till bättre lösningar. Konferensen ger
också en tydlig signal till myndigheterna i
alla de nordiska länderna när vi visar att
branschen samarbetar över gränserna.
Text: Agneta Trägårdh
Foto: Stena Recycling

De svenska,
norska, danska

och finska
förbunden deltar i
den nordiska konferensen i Stockholm.
Där ska man staka ut
vägen för framtidens
bilåtervinning.
Det blir bland annat
studiebesök på Stena
Recyclings anläggning i Huddinge.

TVÅ BILDEMONTERARE UNDER ETT TAK

Karstorp och Valla– bildelar till alla!

Begagnade originaldelar med kontrollerad kvalitet, funktion och spårbarhet

BILDEMONTERING AB
Telefon: 0150-66 01 60

Telefon: 011-495 40 00
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UTBLICK Naturvårdsverkets utreder – hur finansiera återvinning av uttjänta bilar?

Kan smarta avgifter
göra slut på dumpningen?
Naturvårdsverket ska ge besked i höst
Vem ska betala för att uttjänta, övergivna bilar forslas bort och tas
om hand på ett miljövänligt sätt? Detta seglivade problem har
Naturvårdsverket fått i uppdrag att ta fram ett svar på.

U

ppdraget är en direkt fortsättning
på den förra regeringens begäran
om en bredare kartläggning av
hur omhändertagande av uttjänta bilar och
bildelar fungerar i praktiken. Resultatet
redovisades i juni 2011. I höstas kom det
nya uppdraget, också det från den förra
regeringen: att ge tydliga förslag på hur
omhändertagandet av övergivna bilvrak
ska finansieras. I slutet av november 2015
ska Naturvårdsverket presentera vad man
kommit fram till.
– Uppdraget innehåller tre frågor som

regeringen vill ha svar på, säger regerings
uppdragets projektledare, Katrin Nilsson
Taylor vid Naturvårdsverkets enhet för
regeringsuppdrag och remisser.
• Ersättning till kommun och stat. Hur
ska kommunerna och staten – Tra
fikverket och Polisen – ersättas när de
tar hand om uttjänta fordon som man
inte lyckats hitta ägarna till, eller där
ägarna trots påstötningar inte betalar
för bortforslingen?
• Ersättning till bilägare som lämnar
bilen till auktoriserad bilåtervinning.
Hur kan ett producentfinansierat
system för ersättning utformas så
att dumpning och illegal skrotning
minskar?
• Risk för miljön. Vilka blir konsekven
serna om förordningen om flyttning av
fordon i vissa fall förändras, så att det
blir möjligt att vid akut risk för miljö
skada även flytta fordon som inte är
uttjänta?
I mars anordnade Naturvårdsverket ett

8   ›|nbå
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I flera år har vi
påtalat det vi tycker är
de tydliga problemen
– avställningsreglerna
och registerhållningsavgiften.
första dialogmöte med bland annat SBR,
Bil Sweden, kommuner, Håll Sverige Rent
och andra intresseorganisationer.
– Det var ett roligt och givande möte
som gav oss många tankar från olika håll.
Vi har stor nytta av dem i vårt vidare arbe
te, säger Katrin Nilsson Taylor.
Också SBR:s förbundsdirektör Michael

Abraham, som deltog i dialogmötet, tyckte
att träffen var öppen och bra. SBR fick
redovisa sina åsikter – ännu en gång, säger
han lite trött.
– I flera år har vi påtalat det vi tycker är
de tydliga problemen – avställningsreg
lerna och registerhållningsavgiften – men
ingenting har hänt hittills.

Antalet avställda bilar ökar. Förra året var
drygt en miljon av den svenska bilparken
på 4,5 miljoner bilar avställda. Av dessa var
knappt 187 000 bilar avregistrerade och
skrotade, enligt uppgifter från SCB. En
mycket stor del av de avställda bilarna är
långtidsavställda.
– Men alltför många är bara avställda
genom att ägaren ”glömmer bort dem”
bakom husknuten eller någon annanstans.
Vi menar att en höjning av registerhåll
ningsavgiften från dagens 60 kronor till

exempelvis 150 kronor per år skulle lösa
problemet. En rejält höjd avgift skullr göra
att fler, särskilt de som har många bilar stå
ende, istället låta skrota sina bilar, säger
Michael Abraham.
– Och, tillägger han, de extra pengar som
den höjda avgiften genererar skulle kunna
användas till att skapa en transportersätt
ning som finansierar hämtning av bilar
som idag bara blir stående.
Han betonar också vikten av att det blir
seriösa bilåtervinnare som tar hand om de
uttjänta bilarna. Att ett företag har bil
skrotningsauktorisation räcker inte, det är
ingen garanti för att allt går rätt till, påpe
kar han.
– Många har varken utrustning, verktyg
eller utbildning för att utföra uppdraget
miljövänligt och lagenligt, även om de fått
auktorisation. De åker snålskjuts på att
myndigheterna inte utför kontroller. Och
den svarta skrotningsverksamheten är ju
utanför alla bestämmelser, där behövs
verkligen stora insatser.
Michael Abraham menar också att det är
för lätt att ställa av bilen. Det behövs strik
tare regler, till exempel krav på att den som
vill ställa av sin bil ska ange varför och hur
länge, anser han.
Detta och en hel del annat kommer SBR
att föra fram till Naturvårdsverkets arbets
grupp.
– Vi kommer att lägga fram ett tydligt
förslag med våra åsikter till utredningen,
säger han.
Kanske ger det resultat den här gången.

Text: Britta Linebäck

Avställda och skrotade bilar– en jämförelse
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Dräneringsutrustning
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Dräneringsutrustning
tät ytbeläggning för ej dränerade fordon
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Exempel:
AC tömning/tillstånd
Airbags hantering/tillstånd
Dräneringsutrustning
Tät ytbeläggning för ej dränerade fordon
Tillstånd överhuvudtaget

Dessa företag åker snålskjuts på
myndigheternas oförmåga att utföra
kontroller, att man följer lagkraven
för att få bedriva bilskrotning

De bedriver verksamhet utan
hänsyn till de regler som finns
Negativt för miljön, då de oftast
bara dumpar avfall i naturen.

Är miljö/kvalitetscertifierade enligt tredje
partsprincipen, ISO, Branschcertifiering,
eller EMAS
Årliga revisioner/rapporter
Följer lagkraven
Investerar i verksamheten
Har utrustning/verktyg/utbildning,
för att klara kraven
Bedriver en verksamhet som säkerställer
både miljö och arbetstillfällen

Källa: SBR

Kan ej avregistrera bilen då de inte
har tillstånd för det. Bilägaren får
problem, då de kvarstår som ägare
till ett fordon som inte längre finns
De kan bedriva denna verksamhet
p.g.a. myndigheternas oförmåga att
agera. Denna typ av verksamhet har
fallit mellan stolarna
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Kenneth Lindberg, Kjell Söderberg och Bengt Öberg sitter på över 100 års erfarenhet av skadereglering och försäkrings
ärenden för bilar.

Alla vinner på återvunna bildelar
Återvunna bildelar är bra för miljön, skapar arbetstillfällen
och bidrar till lägre kostnader. Därför vill Länsförsäkringar
se en större andel återanvända delar användas vid
karossreparationer.

K

jell Söderberg och Kenneth Lind
berg företräder Länsförsäkringar
och Bengt Öberg driver firman
Bilskadeoptimering AB. I mitten av april
träffades de tre i Mjölby för att diskutera
och utarbeta en strategi för ökad använd
ning av begagnade bildelar vid reparationer
av karosskador. I dag används cirka 13 pro
cent begagnade delar vid skaderepara
tioner.
10   ›|nbå
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– Ju större andel återanvända delar som
skadeverkstäderna använder desto bättre,
konstaterade Kjell Söderberg vid träffen.
Det finns en bild av att begagnade delar
skulle hålla för dålig kvalitet, vilket inte är
fallet enligt de tre männen, som tillsam
mans har betydligt mer än 100 års erfaren
het av skadereglering och bilförsäkrings
ärenden. I dag finns väl utvecklade bedöm

Till viss del handlar det om
verkstädernas ovilja att
ändra sina rutiner och sitt
arbetssätt.
ningssystem för begagnade delar, vilket
innebär att kvalité absolut inte behöver
vara ett problem.
– Till viss del handlar det om verkstäder
nas ovilja att ändra sina rutiner och sitt
arbetssätt. Man har helt enkelt vant sig att
jobba med nya reservdelar, sade Kenneth
Lindberg.
Han konstaterade samtidigt att använd
ning av återvunna delar kräver kunniga

– Ju större andel återanvända
delar som skadeverkstäderna
använder desto bättre, säger Kjell
Söderberg.
bilåtervinningsföretag som satsar på att
utbilda och fortbilda sin personal.
En större andel återvunna delar vid
karossreparationer skulle innebära mins
kad miljöpåverkan, lägre kostnader och
fler arbetstillfällen.
– Länsförsäkringar har en miljöcertifie
ring som vi arbetar i enlighet med. Det är
en viktig komponent, liksom kostnader
och arbetstillfällen, sade Kjell Söderberg.
Inom Länsförsäkringar pratar man i dag
om värdeanpassad reparation, vilket inne
bär att en skadad bil kan värderas och repa
reras utifrån en anpassad budget. Detta
förekommer redan, men bolaget vill se en
större del sådana reparationer. En förut
sättning är att återvunna reservdelar
används i större utsträckning.
– Vi måste få med ett större spektrum av
delar, inte bara de som är nästan nya, sade
Kenneth Lindberg.
I dag tillbringar en bil betydligt mindre tid

på skadeverkstad än för omkring 20 år
sedan. Antalet arbetstimmar har under
dessa år minskat från 14 till 6,5 för en med
elskada.
Förklaringen är bland annat att fler
krockskadade bilar löses in av försäkrings
bolagen och istället för att lagas går till åter
vinning.
– Om man har ett tak för vad reparatio

– Systemen för att hitta

begagnade reservdelar måste bli
mer transparanta och helst ett enda
system, säger Bengt Öberg.

I dag tillbringar
en bil betydligt
mindre tid på
s kadeverkstad
än för omkring
20 år sedan.
nen får kosta och ser att man slår i taket
med nya reservdelar, så kan det mycket väl
gå under taket med begagnade delar, sade
Bengt Öberg. Då blir det reparation istället
för inlösen och fler arbetstillfällen för verk
städerna.
En del av strategin för att öka använd
ningen av återvunna reservdelar är bättre
samarbete och informationsutbyte mellan
skadeverkstäderna, liksom effektivare sam
verkan mellan bilåtervinningsföretagen.
En viktig del i strategin är att Länsförsäk
ringar tydligt förmedlar sina krav och
ambitioner på området. Det vill säga är
tydliga kring målsättningen att öka ande
len begagnade delar och att målsättningen
kommer att följas upp.
Kjell Söderberg, Bengt Öberg och Ken
neth Lindberg menar också att systemen
för att hitta begagnade reservdelar måste
bli mer transparanta och helst ett enda sys
tem. I dag finns flera parallella och problem

– Det är oerhört viktigt med
rätt del vid rätt tid, det ger lägre
kostnader generellt, säger Kenneth
Lindberg.
med ”låsta” delar. Detta skapar en situation
där många begagnade reservdelar inte syns
eller är tillgängliga, vilket skapar en dålig
och ineffektiv marknad.
– Det är viktigt att alla delar blir tillgäng
liga. Lika viktigt är att man ska kunna vän
da sig till en leverantör och därigenom få
veta det totala utbudet för en viss del, sade
Kjell Söderberg. Jag vill kunna lita på att en
kontakt räcker för att jag säkert ska kunna
överblicka utbudet.
En viktig fråga för verkstäderna och för

Länsförsäkringar är leveranssäkerhet. Med
en korrekt kvalitetsbedömning av den
aktuella reservdelen uppstår inga fel och
ledtiden på verkstad blir kort.
– Det är oerhört viktigt med rätt del vid
rätt tid. Det innebär kortare tid i hyrbil och
lägre kostnader generellt, sade Kenneth
Lindberg.
För bilåtervinnarna är begagnade delar
en ekonomiskt viktig fråga. Med en mer
transparant marknad för återvunna delar
skulle den totala försäljningen öka och
bilåtervinnarnas lager minska, vilket skulle
gynna hela bilåtervinningsbranschen.
Text och foto: Johan Granath
NBÅ återkommer i nästa nummer om
reparationer med begagnade mekaniska
delar.
NORDISK BILÅTERVINNING 2 · 2015
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Värdebaserad
reparation
räddade
felfri bil
Sven Axelsson i Linköping blev erbjuden att lösa in sin VW Polo som
blivit påkörd och plåtskadad.
Men det ville han inte och fick istället ett erbjudande om reparation
med pristak, vilket han valde och är
mycket nöjd med.

I

månadsskiftet januari-februari i år
körde en snöröjare för nära och orsa
kade rejäla plåtskador på den parke
rade polons bakdel. Bilen är en av familjens
Axelssons totalt fyra bilar och ett arv från
Svens mamma som gick bort för några år
sedan.
– Den har ett affektionsvärde för mig.
Dessutom är det en jättebra bil: 2001 års
modell, 5 000 mil, otroligt välskött och inte
ett fel, säger Sven Axelsson.
Det första budet för att reparera plåtska
dorna – bilens bakre högra hörn, baklucka
och bakljus – låg högt. Länsförsäkringar
erbjöd Sven Axelsson att lösa in bilen och
låta den gå till återvinning.
– Jag ville absolut inte skrota den, förut
om skadorna var ju bilen i kanonskick. Jag
sade det till bolagets representant som sva
rade: ”Ok, det kan finnas en annan lösning,
jag måste ringa ett samtal”.

Den lösningen handlade om att göra repa

rationen med begagnade delar. Uppdraget
gick till MT:s Bilplåt i Linköping, som
kunde utföra jobbet för en betydligt min
dre summa än ursprungsbudet.
– Det var helt perfekt: bilen blev åter
ställd och jag nöjd och glad. Det innebar
jobb för verkstaden och försäkringsbolaget
tjänade på affären.
Det är katastrofalt att inte använda fung
erande återvunna delar, menar Sven Axels
12   ›|nbå
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Sven Axelssons VW Polo var på utflykt vid fototillfället. Men han har fler bilar,
bland annat en Jaguar -99 års modell.

son som själv lagat sina bilar med begag
nade reservdelar genom åren.
Han är mycket nöjd med hur reparatio
nen av Polon blev, liksom med Länsförsäk
ringars bemötande.
– Det underlättade kanske att snörö
jartraktorn var försäkrad i samma försäk
ringsbolag men det funkade jättebra. En
tillmötesgående och positiv försäkrings
människa är precis vad man behöver när
man råkat ut för något sådant här.
MT:s bilplåt, den plåtverkstad som repare
rade Sven Axelssons Polo, har stor vana att
använda återvunna delar vid karossrepara
tioner.
– Vi ligger på 47 procent begagnade delar
vid skadereparationer, säger Mikael Jans
son, som driver företaget. Begagnat är vår
första prioritet och vi ligger på halva priset

jämfört med nya delar, trots det har vi bra
lönsamhet.
Vid plåtskador tar Länsförsäkringar kon
takt med MT:s och man kommer överens
om ett pristak för reparationen.
– Vi hittar ett ungefärligt tak, det kan slå
på en tusenlapp hit eller dit men fungerar
jättebra, säger Mikael Jansson.
Han ser bara vinnare på att en större
andel begagnade delar används vid kaross
reparationer.
– Det är bara fördelar. Verkstäderna får
jobb, priset blir lägre och kunden blir nöjd,
vilket är det viktigaste för oss. Dessutom
kan reparationer med återvunnet innebära
att bilen får nyare delar än den hade innan,
och till och med att den får ett uppdaterat
rostskydd.
Text och foto: Johan Granath

– Vi vill bidra till en
bättre miljö, säger Isabella Carlbom och
Camilla Holmqvist, som
säljer sockor av bambu i
sitt företag IC Bambu.

Vill vi betala för miljön?
Den som köper begagnade
bildelar gör en god affär. Både för
plånboken och miljön. Men är folk
beredda att betala mer för att få en
miljövänlig produkt?

D

et har Camilla Holmqvist och Isa
bella Carlbom undersökt med
hjälp av sin nätbutik IC Bambu.
Tjejerna går i trean på gymnasiet och har
ett starkt intresse för miljö och natur. Som
gymnasiearbete bestämde de sig för att
undersöka om folk är villiga att betala mer
för ett miljövänligt alternativ.

De startade ungdomsföretaget IC Bam
bu, där de säljer sockor i både bomull och
bambu i den egna nätbutiken.
– Vi vill se om det i längden är möjligt att
konkurrera ut dagens klädindustri med ett
miljövänligare alternativ, berättar Isabella
Carlbom.
Bambu är naturligt antibakteriellt och
kan, till skillnad från bomull, odlas utan
användning av bekämpningsmedel. Det är
dessutom extremt snabbväxande.
– Bambu kan växa över en meter på ett
dygn, berättar Camilla Holmqvist.

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

I sin nätbutik säljer tjejerna bomulls
sockor som kostar 19 kronor paret och
bambusockor som kostar 39 kronor.
Och vilka strumpor köper då folk?

– Vi har sålt lite mer av bambusockorna,
säger Isabella och Camilla. Så när det
handlar om en relativt billig produkt som
sockor verkar det som att konsumenterna
är villiga att betala mer för ett miljövänligt
alternativ.

Följ oss på Facebook

NORDISK BILÅTERVINNING 2 · 2015

›|nbå   13

UTVECKLA VERKSAMHETEN Kungsåra Bildemontering

Bildemo utan

Kungsåras vision – raka produktionsflö
Återvinning av bildelar i Sverige är en mycket arbetsintensiv verksamhet.
På Kungsåra bildemonteringar har ett 30-tal anställda demonterat cirka
2 500 bilar per år. Men på drygt ett år har företaget lyckats öka produktionstakten till minst 3 500 bilar årligen. Vi åkte dit för att se hur det går till.

för vartenda steg i arbetsprocessen. Siff
rorna behövs om vi ska förstå hur företaget
utvecklas, säger Erik Pettersson.

T

gått en intensiv omställning. Tillsammans
med konsulter från Training Partner har
Kungsåra jobbat för att säkra sin framtid i
återvinningsbranschen. Varenda anställd
har varit delaktig i omställningen, och siff
rorna på chefens tavla berättar goda nyhe
ter. Företaget kan idag ta hand om 1 000
fler bilar per år med oförändrad arbets
styrka. Trolleri? Nja – Erik Pettersson tar
oss på rundvisning för att ge en bild av vad
som hänt.
Första anhalten är avdelningen Retur
bilen där kunder får skruva och plocka bil
delar själva till enhetspriser. Där får besö

ack vare bildemonteringar som
Kungsåra skonas svensk natur dag
ligen från allvarlig skada. Varje år
tar företaget in ett par tusen försäkringsbilar för sanering, återvinning och demon
tering. Alternativet – att bilarna skulle
lämnas åt sitt öde i en skog eller på någon
undanskymd avstjälpningsplats – är lika
absurt som det vore katastrofalt för miljön i
Sverige. Tusentals värdefulla komponenter
skulle också gå förlorade.
Utan en aktiv bilåtervinning vore svensk
natur illa ute. Men det finns bara ett krux.
14   ›|nbå
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All bildemontering i Sverige sköts av privata
företag. Det betyder att det miljöskyddet
måste ge ett överskott. Annars skulle hela
denna miljöhantering rasa ihop i landet.
Ingen behöver påminna Kungsåras ägare
Erik Pettersson om att intäkterna måste
vara större än utgifterna på en bildemonte
ring. På en whiteboard i hans arbetsrum
trängs mängder av siffror som ger honom
en omedelbar bild av hela verksamheten
här utanför Västerås.
– Ja, idag ser jag allt. Här finns statistik

Sedan hösten 2013 har Kungsåra genom

»

Erik Pettersson
Kungsåras ägare.

n flaskhalsar

löden med minsta möjliga spilltid
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Joakim Erikcsson

testar och dränerar.

Jasse Troçic demonterar.

»

kare möta Radde Šuvakov som står
ensam i kassan. En man klippt och skuren
för sitt uppdrag, menar Erik Pettersson.
Här gäller det att vara sakkunnig, trevlig
och rak mot kunder som har alla upp
tänkliga önskemål och frågor.
Insikter om hur verksamheten kan för
bättras uppstår ofta hos anställda som
Radde Šuvakov – personer med daglig
insyn i hur jobbet flyter. Idén att ställa upp
skottkärror som kundvagnar på en stor
marknad, med lås som öppnas för en tia i
pant, föddes hos honom. Likaså de stiliga
och tydliga löpsedlarna på väggarna med
vikig information till kunderna. Dem har
Radde skapat med ett program han lärt
sig på eget initiativ.
Vill man lyfta ett företag är personalens
insikter en gyllene tillgång. Anställdas
frustrationer och förhoppningar ger vik
tig vägledning av var flaskhalsar ligger
och var outnyttjade möjligheter döljer sig.
När konsulterna Per-Erik Steen och
Patrik Wall kom till Kungsåra hösten
2013 ägnade de första veckan åt en genomlysning av företaget. De tog tid att träffa
alla på Kungsåra – ägaren, styrelsen,
arbetsledningen, säljare, demonterare,
truckförare – alla som bidrar till företa
gets resultat.
– Ett företag måste ha ett tydligt mål som
alla är överens om, säger Per-Erik Steen.
– Våra intervjuer är alltid konfiden
16   ›|nbå
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tiella. För att ge uppriktiga svar om vad
som är bra och vad som fattas behöver
anställda känna den tryggheten – att vi res
pekterar sekretessen. Konstruktiv kritik
kan ofta leda till välbehövlig förändring.
Dag två låser konsulterna in företagsled
ningen i ett rum för att göra en omvärldsanalys. Hur påverkas företag av händelser
i samhället, ny lagstiftning, trender på
marknaden? Hur produktivt är företaget
jämfört med andra bildemonteringar?
– Den dagen är ofta jobbig för ledning
en, men de flesta brukar säga att den är
oerhört nyttig, säger Per-Erik Steen.
Omdaningen av Kungsåra sker enligt
en känd metod – Lean Production. Meto
den föddes faktiskt i bilbranschen, hos
Toyota i Japan. Uppryckningen går steg
för steg, och alla stegen börjar på bosta
ven S. Sortera, Systematisera, S täda, Stan
dardisera och Säkra. Se diagrammet på
högersidan.
Snabbt blir det en självklarhet att tala
om nyckeltal och uppföljningar. Genom
att jämföra sig med liknande företag kan
Kungsåra se sin relativa styrka och svag
het.
Upptäcktsfärden med siffrornas hjälp
har avslöjat flera fysiska bromsfaktorer i
produktionen. Ett enkelt exempel är sta
ketgrindarna på Returbilens område.
Nya fjärrstyrda grindar gör att mycket

onödig tid sparas in när bilar flyttas mel
lan avdelningarna. Numera forslas inte
bilar kors och tvärs genom anlägg
ningen, de följer en
utstakad sträcka.
Ett annat exem
pel är dörrarna
mellan avdel
ningar. Bor
ta är nu alla
handtag
och gång
järn. Idag
öppnas
porten vips
som en rull
gardin så fort
man närmar sig
dörröppningen.
Allt för att jobbet Dennis Olsson
ordnar varuleveranser.
ska flyta på.
Andra förbättringar är dubbla uppsätt

ningar spolaggregat i tvätthallarna för att
få bort onödig väntetid när olika åter
vunna delar ska rengöras av fler personer
samtidigt. Avdelningen för kvalitetsmärk
ning och paketering är helt ombyggd med
en rullande transportbana som ger
mycket bättre ergonomi och friare flöde.
Ägaren Erik Pettersson har fått gräva
djupt i fickorna för att klara alla nya inves
teringar. Han skämtar om att det bara är
ärtsoppa på menyn hemma nuförtiden.

Radde Šuvakov möter alla
kunder hos Returbilen.

Sortera

Systematisera
Säkra

Kundtjänst

med närhet till receptionen

Standardisera

Städa

Niclas Fröbom värderar

och förpackar.

Penti Yllitalo fortsätter gärna
Robin Pettersson

demontera trots att han passerat
pensionsåldern.

håller ordning på lagret.
Men investeringarna är verkligen nödvän
diga, inser han. På Kungsåra gäller Lean
Production. För att uppnå ett mål som alla
är överens om fordras både omställningar
och nya resurser.

– Det gäller att göra rätt investeringar för
att bli mer effektiv. Framtiden i återvin
ningsbranschen kräver det, säger Erik Pet
tersson.
– Idag krävs många fler mantimmar för

att renplocka en bil jämfört med för 15 år
sedan. Bildelarna har blivit mer svåråtkom
liga på bilar med modern design. Samtidigt
har kundernas krav på komponenternas
kvalitet och utseende blivit allt högre.
NORDISK BILÅTERVINNING 2 · 2015
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»

Många bildemonteringar i Sverige har en

nas verksamhet. Hela säljavdelningen, med
en uppsättning datorer och dataskärmar,
har flyttats för att bli fullt synlig för kunder
som besöker receptionen. Det öppnar för
mycket mer personlig kontakt.
Under projektets gång har alla anställda

samlats för hitta gemensamma normer och
regler. Om mötet med kunder. Om mötet
med arbetskamrater. Här är några:
• Vi ska ta reda på fakta av kunden och
vara pålästa.
• Vi ska inte lova det vi inte kan hålla.
• Vi ska sortera verktyg – då blir det lätt
städat.
• Vi ska prata direkt med varandra och
inte bakom ryggen.
Anslag hänger här och var som visar vilka
regler som alla enats om. Training Partner
betonar att varenda åtgärd de rekommen
derar innebär att företaget ska tjäna mer
pengar. Att kunden får en bra kontakt, att

Foto: Agneta Trägårdh

personalstyrka på 20-30 anställda. Men
företagen har mycket varierande resultat.
Varför? Nyckeltal ger en del av förkla
ringen. Därför har demonteraren Jasse
Trojçic en klickräknare nära till hands när
han jobbar. Varje gång han blir klar med en
komponent trycker han på klickräknaren.
Den här förmiddagen visar räknaren att
han blivit färdig med närmare 40 olika
delar. Siffror som dessa kan ge en fingervis
ning om företaget håller samma arbetstakt
som liknande bolag. Här kan konsulternas

översyn kanske likna den traditionella nid
bilden av övervakande effektivitetsexperter
med stoppur som stressar fram högre
arbetstempo. Därför frågar vi arbetsleda
ren i demonteringshallen Dennis Brunn
kvist hur han har det med pulsen nuförti
den. Har jobbet i verkstan blivit stressigare?
– Faktiskt inte, säger han.
– Jag märker att jag själv fått bort många
uppgifter i arbetsdagen som tidigare kräv
de tid men gav liten utdelning. De sysslor
na har vi rationaliserat bort. Det behöver
inte bli mer stress bara för att man jobbar
mer effektivt, säger Dennis Brunnkvist.
– Samma sak gäller för de flesta, tror jag.
Vid första anblicken verkar framgång
vara lika med ordning, raka flöden och bra
tempo. Men framgång handlar om väldigt
mycket mer – kunder, till exempel. Och
samarbetsandan i hela personalstyrkan.
Konsulterna från Training Partner betonar
också de mjuka delarna av bildemonterar

Per-Erik Steen från Training Partner predikar Lean Pro- Heléne Pettersson håller ordning på redovisning och fakturering.
duction, nyckeltal och återkommande uppföljning.
Drygt 700 bilar står idag på gårdsplan. Inom ett år är den ansamlingen borta.
18   ›|nbå
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Kronan på verket.

Ett fynd som en anställd
gjorde på loppis. Han ringde
direkt till Erik Pettersson
som sade: ”Köp”.

arbetskamrater visar
respekt för varandra och
vårdar umgänget, gör att
ett företag kan locka både
fler kunder och bra yrkesfolk
som värdesätter trivsel i jobbet.
En av de unga som lockats till Kungsåra är
Joakim Ericsson. Idag har han tagit in en
kvaddad Porsche, testat och mätt motorn
och andra viktiga delar i bilen. I det svå
raste momentet – att bedöma växellådans
kondition – behöver han hjälp av verksta
dens mest erfarne, Mattias Karlsson. Sedan
har Joakim dränerat bilen och gjort den
redo för demontering.
Joakim Ericsson lockades till Kungsåra
för några år sedan. Sedan han fick place
ring här i verkstan har hans arbetsliv tagit
verklig fart. Det krävs mycket kunskap för
att göra en fackmässig bedömning av en
värdefull bil som en Porsche, Ferrari,

Maserati eller Rolls Royce. Bedöm
ningen får stor betydelse för bildelarnas
priser.
– Jag har lärt mig groteskt mycket under
den här tiden, säger Joakim.
– Här blir man aldrig fullärd, men jag har
en fantastiskt läromästare. Där står han –
Mattias Karlsson,
Den typen av kapital behöver varje före
tag som vill utvecklas – anställdas egen
längtan att utvecklas i sina jobb. Och med
arbetare som gärna bjuder på kunskaper.
Lycka till Kungsåra.
Text och foto: Mark Olson

Vi ska ha fokus på kunden. Det är en av pesonalens egna
grundregler för verksamhet på Kungsåra.

Låna en skottkärra men panta en tia. Idén väcktes hos
Radde Šuvakov i kassan på Bilretur.
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Realize-projektet / Återvinning av plast och gummi

Minuterna räknas när
plast och gummi ska återvinnas
Realizeprojektet söker svar om framtidens metoder
Riv, slit och snabba ryck. Det krävs hårda tag för att återvinning av plast och gummi ska
bära sig ekonomiskt för bildemonterare. Maxtid per bil är 15-30 minuter, annars är det
inte lönt. Det är en av insikterna från ett delprojekt i Realize som blir klart i höst.

F

örsiktighet är absolut ingen idé när
man ska utvinna plast och gummi ur
uttjänta bilar. En van bildemonterare
ägnar idag tid och möda åt att frigöra kom
ponenter med lätt handlag. Komponen
terna är värdefulla på marknaden för
begagnat och måste hanteras därefter. Men
när detaljer i plast och gummi ska åter
vinnas måste det gå undan. Om delarna
knäcks eller repas spelar ingen roll. De ska
ändå aldrig återmonteras på någon bil. De
ska bli råmaterial till andra slutprodukter.

Tre olika bildemonteringar har deltagit i

Realize-projektet: Thomassons i Helsing
borg, Walters i Falkenberg och Eklunds i
Skövde. Ur totalt 220 bilar har de återvun
nit tolv olika fraktioner, d v s materialtyper
som bland annat plast- eller gummidetal
jer. Över 100 olika delar har plockats av
bilarna och källsorterats. Avsikten har varit
att se vilken tid och teknik som behövs,
men också att testa hur det går att sälja det
återvunna materialet.
Delprojektledare Klas Cullbrand på
Chalmers Industriteknik har deltagit i pro
jektet.
– Resultatet hittills är gott. Vi kan uppnå
en hög nivå på återvinningen. Det hade vi
också räknat med, säger han.
I projektet har demonterarna ägnat 2-5
timmar åt varje bil för att frigöra fraktioner
som kanske har ett marknadsvärde som
återvunnet material.
– Att ägna så mycket arbetstid åt alla de
delarna är inte alls realistiskt i praktiken.
Med tanke på materialets värde får det ta
15-30 minuter som mest för en demonte
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rare. I praktiken gäller det till en början
cirka tio delar. Annars blir det svårt att få
ekonomi i den hanteringen, säger Klas
Cullbrand.
Det finns köpare för återvunnen plast
och gummi. Projektet har hittat var efter
frågan finns. Och nu vet man en hel del
om vilka priser och vilka transporter som
behövs för att affären ska bli av.
Några av de viktigaste insikterna hittills:
• Endast detaljer som består av samma
typer av plast är värda att demontera.
• Det krävs stora volymer av ett plastma
terial för att det ska vara ekonomiskt
intressant. Många kilo på varje bil. Små
mängder av unik plast medför mycket
arbete men tillför för små intäkter.
Eklunds Bildelslager har gjort återvin
ningstestet på Volvobilar – V70, S60 och
S80. Det står nu klart vilka plast- och gum
midetaljer på bilen som är lämpliga att
återvinna för ett demonteringsföretag.
I första hand gäller det:
• exteriörplast
• bränsletank
• mattor
Försöket har gjort ägaren Dag Eklund
betänksam.
– Den här typen av återvinning ställer
nya krav på en arbetsplats. I den här pro
cessen behövs flera stora containers för att
sortera alla de olika typerna av material,
säger han.
– När man tar loss bränsletanken sprids
farliga ångor trots att den är dränerad. Vi
vill inte ha in de gifterna i vår arbetsmiljö,
säger han.

Återvunnen plast är väldigt skrymman
de. En container fylls snabbt, men värdein
nehållet är mycket lågt. Materialet måste
komprimeras och bli kompakt, annars för
svinner miljövinsten när det fraktas. Tänk
bara: en långtradare lastad med utslitna,
ångande bränsletankar. Det skulle vara
både dyrt och tokigt.
Dag Eklund ser ännu ett osäkerhetsmo
ment.
– Den senaste tiden har oljepriset sjunkit
rejält. Plast tillverkas av olja och den blir
billigare att producera. När bildemonterare
återvinner plast konkurrerar vi med en
industri som nu fått mycket billigare råvara.
Priset på plast sjunker. Det pressar också
ner priset på återvunnen plast.
Om det inte går att få lönsamhet i plast
återvinning återstår bara lagens krav på
producentansvar, menar Dag Eklund.
–Ytterst ligger det på bilproducenterna
att lösa problemet. Återvinningen måste bli
både rationell och ekonomiskt hållbar.
Här är delprojektledaren Klas Cullbrand
mer optimistisk:
– Plastspecialister jag talat med hävdar att
marknaden för återvunnen plast och färdi
ga granulat är tämligen okänslig för fluktua
tioner i råoljepriser, säger han.
I Falkenberg har Christer Persson på Wal
ters Bildelar tagit ett avgörande steg. Före
taget har gjort en miljoninvestering i ny
teknik för plaståtervinning. En ny maskin
med namnet Extreme Auto Processor är nu
på plats, men inlärningsperioden har pre
cis börjat.
Christer Persson kan framstå som en

Realize-projektet / Återvinning av plast och gummi

miljökämpe, men någon gloria vill han inte
att vi ska sätta på hans hjässa.
– Nej, jag källsorterar hemma, precis
som alla andra. Mer än så är det inte.
– Men jag är företagsledare som återvin
ner bildelar. Och jag ser vad som händer på
vår marknad. Privatpersoner kan inte läng
re gå under huven och laga sina egna bilar.
Den typen av köpare bli allt mer sällsynt.
För att behålla lönsamheten måste vi bli
mycket bättre på att återvinna material,
inte bara komponenter.
Tacksamt nog deltar även återvinningsfö
retaget Stena Recycling i projektet. Det var
Stenas anläggning i Halmstad som tog
emot projektets 220 bilar sedan demonte
rarna gjort sitt jobb. 220 bilar är en munsbit
för Stenas fragmenteringsanläggning där
materialet mals ned till mindre delar och
sedan sorteras ut för att så mycket material
som möjligt ska kunna återvinnas. I slutfa
sen återstår olika materialfraktioner, d v s
typer av material, som järn och metaller.
Det som inte kan sorteras ut hamnar i en
restfraktion, där en stor andel är det som

ofta kallas fluff. Vad fluff består av vet man
väl, eftersom det är kända material i de
demonterade bilarna som fragmenteras
och genom att analysera innehållet i fluffen.
– I praktiken kan materialet i restfraktio
nen antingen energiåtervinnas – eldas upp
– eller användas som konstruktionsmate
rial på deponin, säger Anders Sverkman,
branschansvarig för ELV på Stena.
Ett mål är att hålla mängden fluff på ett
minimum och att maximera mängden
enhetligt återvunnet material. Samtidigt
arbetar Stena ständigt för att kunna åter
vinna mer material från restfraktionen.
Stena Recyclings engagemang i Realize

och andra forskningsprojekt handlar inte
om något engångsexperiment, menar han.
Det är en del av en storsatsning på framti
dens återvinningsteknik. Men det är en ny
fas där många svar fortfarande saknas.
– Här handlar det om samarbete i högsta
grad, säger Anders Sverkman.
– Hur ska materialet från demonterarna
se ut när det kommer till oss? Vilken åter
vinning är ekonomiskt hållbar att sköta

hos demonterarna, och vilken del sköts
effektivast av oss?
– Det är inte effektivt att lägga stor tid på
demontering. Den tiden finns inte, den
kostar för mycket.
När samarbetet börjar ta form är trans
portkostnader en viktig faktor, menar han:
–Vi behöver en väl genomtänkt logistik.
Eftersom transporter belastar också mil
jön måste de alltid räknas in i miljöekvatio
nen.
Anders Sverkman är övertygad om att
den utökade återvinningen kommer att ge
en stor miljövinst när nya rutiner och nytt
samarbete kommit på plats.
– Det handlar mycket om vem som gör
vad. Det måste gå fort och skapa så stort
mervärde som möjligt, både för miljön och
för alla som återvinner, säger han.
För Stena Recycling har Realize varit ett

viktigt projekt för att undersöka hur hela
återvinningsprocessen bäst ska organiseras.
Text: Mark Olson
Illustration: Shutterstock
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UTVECKLA VERKSAMHETEN Däckåtervinning

Däckåtervinning

Liten aktör med stora flöden

N

Hur ser situationen ut för däckåtervinningsbranschen? Är däck fortfarande miljöfarliga?
Har SBR och Svensk Däckåtervinning (SDAB) en samverkan i återvinningsfrågor kring däck?
Och hur ser organisationens opinionsmässiga arbete ut?

BÅ har pratat med SDAB:s
Fredrik Ardefors.
Bolaget är däckbranschens
svar på förordningen om producentansvar
och uppgiften är att organisera insamlan
det av uttjänta däck. Dock inte riktigt alla,
enligt Fredrik Ardefors som är vd för
Svensk Däckåtervinning AB.
– Vi tar ansvar för och hämtar enligt
avtal alla de däck som hamnar på markna
den som utbytesdäck, samt de som sitter
på nya maskiner, tunga fordon med mera.
Men de fyra som sitter kvar på bilar som
hamnat hos en bilåtervinnare har vi inte
ansvar för. De ingår i producentansvaret
för bilen, säger Fredrik Ardefors.
Tidigare innehöll bildäck en hel del mil
jöfarliga ämnen, bland annat så kallade
HA-oljor, som sedan 2010 är förbjudna
inom EU. Detta har ökat användningsom
rådet för uttjänta däck. SDAB jobbar
också målinriktat strategiskt för att visa
vad uttjänta däck kan användas till. Man
gör jämförande livscykelanalyser och
arbetar tillsammans med forskare för att
hitta nya användningsområden. Exempel
på sådana områden är: fyllnad i konst
gräsunderlag, gummiasfalt och bränsle till
cementindustrin. Vattenrening kan, enligt
Fredrik Ardefors, vara ett framtida om
råde.
Organisationen bedriver dessutom lob
bying, och informationskampanjer.
– Vi jobbar med andra ord aktivt för att
öka materialvärdet och därmed hålla nere
återvinningskostnaderna.

22   ›|nbå

NORDISK BILÅTERVINNING 2 · 2015

Återvinning och hämtning av däck kostar

dock pengar och SDAB:s system bygger på
att däckimportörerna, via en återvin
ningsavgift som tas ut vid nyförsäljning,
förfinansierar återvinningen. Däck på
skrotbilar är däremot inte finansierade så,
eftersom bilimportörerna står utanför sys
temet och låter däcken följa hela bilens
återvinning och ekonomi. Därför får åter
vinnarna betala i efterskott för de däck
som tas om hand.

Däck på skrotbilar är
däremot inte finansierade. Därför får
återvinnarna betala
i efterskott för de däck
som tas om hand.

– Man kan säga att det är en brist i systemet

och innebär att det uppstår en parallell
däckhantering. Det är inte optimalt och
innebär även utmaningar inom rapporte
ring och uppföljning. Där har SDAB och
SBR ett gemensamt problem som vi får
försöka hitta en kreativ lösning till.
SDAB ägs av däckimportörerna och
branschens återförsäljare. Återvinningen
är omfattande och högre än vad som
borde vara möjligt. Förra året samlades
84 000 ton däck in, vilket motsvarar 104
procent, enligt Fredrik Ardefors.
– Vid privatimport av däck får vi in däck
i systemet som egentligen inte ingår i pro
ducentansvaret. Därför går siffran över
100 procent.

Det finns flera områden där Däckåter
vinningen och SBR skulle ha nytta av ett
samarbete, tror han. Ett problem är dock
att många bilåtervinnare inte är anslutna
till SBR, vilket innebär problem, eftersom
dessa är oorganiserade och saknar gemen
sam röst.
Samtidigt finns bilåtervinnare som erbju

der tjänster som däckverkstad och som
har däckhämtningsavtal. Andra är däck
importörer och betalar då återvinningsav
gift till däckåtervinningen för de däcken,
men i efterskott för de demonterade skrot
bilsdäcken.
– Det vore bra om vi kunde hitta ett
enkelt administrativt och kostnadseffek
tivt system tillsammans. Omhändertagan
det av däck är ändå en relativt liten kost
nad för bilåtervinningsbranschen, säger
Fredrik Ardefors.

Ett samarbete måste dock vara en vinst
för båda parter, särskilt demonterarna,
eftersom båda organisationerna är små
och specialiserade inom sina områden,
menar han.
– Vi är en slimmad organisation som
sköts av en person. Samtidigt har vi valt att
jobba med stora upphandlingsavtal och är
anpassade för stora däckflöden. Det ger
ekonomisk effektivitet.
Text: Johan Granath

Låt inte en del
förstöra affären
Det ligger i sakens natur. Ibland fattas det något. En annan gång är något
trasigt eller utslitet. Men låt inte det vara ett hinder för att ge kunden en
komplett lösning. Med över 75.000* reservdelar hjälper vi till att få hem affären.
*75 234 sist vi räknade

Kontakta oss
för mer information

Ring 08–5010 3070
www.reservdelar.se

I kretsloppet – Miljöpris till Walters

Hållbarhetspris till Walters
Falkenbergsföretaget Walters Bildelar med ett 30-tal anställda har
fått Falkenberg kommuns och företagarförenings hållbarhetspris. 
Enligt prismotiveringen är företaget ”aktivt i en bransch där bara
de bästa överlever”.

Företagets övergripande målsättning är

att öka återvinningen och minska energi
förbrukningen, samt att höja andelen
begagnade bildelar vid skadereparationer.
Att just Walters Bildelar belönats för sitt
miljö- och hållbarhetsarbete beror enligt
Christer Persson på att man konsekvent
har jobbat enligt sin målsättning om håll
barhet och återvinning.
– Vi följer de riktlinjer som finns och
arbetar kontinuerligt med att återvinna
mera, till exempel kabel, aluminium och
plast innan bilarna går till fragmentering,
säger han.

Det känns jättebra
och visar att vi gjort
rätt i att satsa som vi
har gjort.
Inom företaget finns ett starkt engage
mang för återanvändning – ett engage
mang som nu alltså gett ett erkännande
från Falkenbergs kommun.
– Det känns jättebra och visar att vi gjort
rätt i att satsa som vi har gjort. Speciellt
med tanke på att mina brorsöner nyligen
klivit in i verksamheten. Det ger dem extra
råg i ryggen.
Walters Bildelar startade 1966 och har i

dag ett 30-tal anställda. Varje år tar man
emot 2 000-3 000 skadade och uttjänta
bilar, främst från Halland och Göteborgs
området. Ambitionen är att återvinna och
återanvända så mycket som bara är möjligt.
Företaget använder sig av ISO 14000-stan
dard som miljöledningssystem och ISO
9000 för kvalitetsledningsarbete. Man är

Foto: Martin Johansson

I

motiveringen står bland annat också
att Walters Bildelar är skickliga på att
investera i ny kunskap.
– Det är inga konstigheter egentligen,
men det gäller att personalen kan sina
saker och att de är personligt och profes
sionellt engagerade för att jobba med åter
vinning, säger vd Christer Persson, som
mottog priset i form av diplom och blom
mor vid ett arrangemang med företrädare
för kommun och näringsliv.

sedan år 1999 också tredjepartscertifierade
för miljö- och kvalitetsstyrning enligt Mär
kesDemos standard.

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

L

FÖRBUND
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Branschförbund sedan 1961
Blå= PMS 286
Gul= PMS Yellow
Grön= PMS 376
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Juridisk hjälp: Kontakta Michael Mittelton,
mmittelton@gmail.com eller mittelton@unitedlawyers.nu.
Tillsammans med vår traditionella verksamhet ger ett
medlemskap i ditt branschförbund många fördelar.
Som medlem får du bland annat lagbevakning som är företagsspecifik.
Intresserad av medlemskap i SBR,
Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund?
Mer information på vår hemsida www.sbrservice.se.
Ring 08-21 63 70
eller maila till
info@sbrservice.se,
ÅT
så besvarar vi frågorna.
S
ER
VINNARE
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.

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

Alloljepannor

s Bildelar

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

JUST NU!

20-30% vårrea på demoexemplaren
VARMLUFTSPANNOR
med tex. alloljebrännare
fr 25–700 kW
17 modeller

Tyska

arbetshäs

tar

e

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

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

Christer Persson är övertygad om att det
är strategiskt riktigt att satsa på återvinning
och miljöarbete, det är både viktigt för pla
netens framtid och ekonomiskt lönsamt på
sikt.
Enligt honom är en förutsättning för fram
gång att ha kunnig, professionell personal
som är uppdaterade inom sitt område. En
annan viktig förutsättning för att jobba
med storskalig återvinning är att ha gott
om plats.
– Man behöver stora ytor för att kunna ta
många bilar. Bilåtervinning är överlag en
verksamhet som kräver utrymme.
Christer Persson menar att bilåtervin
ningsbranschen är bra på miljöarbete och
definitivt bättre än sitt rykte.
– De jag känner till är proffsiga och tar
miljöarbetet på stort allvar. Samtidigt kan
alla bli bättre och det gäller att hänga med i
utvecklingen, eftersom det händer väldigt
mycket inom vårt område hela tiden.

Text: Johan Granath

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

Walters Bildelars
Christer Persson,

trea från vänster,
fick ta emot utmärkelsen för årets
Hållbarhetsföretag
i Falkenberg 2014.
Priset delades ut vid
Företagarnas Awardparty av Johan Falk,
etta från vänster,
verksamhetsledare
för EMC. I motiveringen står bland annat:
”På ett innovativt sätt
har företaget inte
bara satsat på att bli
ett av Sveriges främsta i sin bransch utan
också investerat i ny
kunskap för att möta
framtiden på ett
offensivt sätt. Ett
företag som inte
bara Falkenberg kan
vara stolta över utan
hela Sverige.”

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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I BLICKPUNKTEN Rena spillolja med ny teknik

Från farligt avfall
till nykvalitet
Stena Recycling kan med en ny metod rena spillolja
så att den blir likvärdig med nyproducerad tung eldningsolja.
–Vi är först med den här lösningen och det är en kvalitetsstämpel som jag är både stolt och glad över att vi har lyckats med,
säger Staffan Persson, vd på Stena Recycling AB.

S

tena Recycling AB kan nu som
första företag i Sverige erbjuda
marknaden en produkt som tidi
gare varit klassad som farligt avfall. Den
spillolja som bolaget tar hand om för
energiåtervinning kan, efter behandling,
likställas med de tunga eldningsoljor som
produceras ur jungfrulig råvara. Något
som innebär en stor energibesparing och
miljövinst.

Med den nya behandlingen hanteras nu

spilloljan på ett både kostnadseffektivt
och miljömässigt korrekt sätt.
Spillolja har redan tidigare kunnat
användas till energiåtervinning.
– Men om man tar in farligt avfall vet
man aldrig vilken kvalitet man får, säger
Jan-Erik Andersson, ansvarig för pro
duktområde Farligt avfall på Stena Recy
cling. Det nya är att vi kan kvalitetssäkra
spilloljan. Kvaliteten är mycket hög.
Produkten, kallad Stena ERC14, fram
ställs vid Stena Recyclings anläggning i
Halmstad och kan användas i svenska
avfalls- och samförbränningsanläggning
ar inom till exempel cement- och kalkin
dustrin, där man har ett stort behov av
energi.
– Det är viktigt för oss som stor energi
förbrukare att använda återvunnet avfall
som bränsle, säger Magnus Öman, som är

vice vd och operativ chef vid
SMA Mineral. Stena Recyclings
nya produkt ger oss på Svenska
Mineral ytterligare möjligheter
att öka andelen återvunnet
bränsle i vår produktion,
vilket bidrar till ett mer
hållbart samhälle
Enligt miljöbalken

kan ett ämne eller
ett föremål som
blivit avfall upp
höra att vara det
om det hanteras
på ett sätt som
gör det jämför
bart med de pro
dukter som säljs
på marknaden,
vilket alltså Stena
Recycling nu har
lyckats med.
– Vi bidrar till att ta ytterli
gare steg i avfallstrappan, vilket är viktigt
ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Staffan
Persson. Våra kunder får en kvalitetssäk
rad produkt genom innovativ återvin
ning, vilket gagnar både dem och oss.
Text: Agneta Trägårdh
Foto: Stena Recyling, Shutterstock

– Våra kunder få en kvalitets

säkrad produkt genom innovativ
återvinning, säger Stena
Recyclings vd Staffan Persson.

Det nya är att vi
kan kvalitetssäkra
spilloljan. Kvaliteten är mycket hög.

Beg. bil- och husvagnsdelar
stor sortering
märkesdemontering

AUTODEMONTERING TT
www.autodemontering.se

Ommavägen 9 275 33 Sjöbo Sweden
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Telefon 0499 - 49 000

Helproffs på
begagnade
bildelar!

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

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

MultiCool of Sweden

Komplett utrustning för återvinning av köldmedium

Naturens egen lösning
för att absorbera vätskor

Kampanjpris paket - 12.900 SEK!*
* Art.nr.- 900-069
exkl. moms & frakt

Se vår dagvatteninsats
på Nordiska konferensen
8-9 maj 2015
Mer info på www.ecobark.com
Tel 0382-465 60 • 0733 54 65 60 • Fax 0382-465 61

Servicesnabbkoppling

Tömningsaggregat

Serviceslang
2,5 meter

Serviceslang
2,5 meter

Digital
våg

Typgodkänd
returflaska 12,5 liter

www.multicool.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!”

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

”Jag började annonsera 2013 och fick
respons direkt! Jag har annonserat i alla
Nordisk bilåtervinning sedan dess och
fortsätter självklart även 2015!”
Carina Sånart
Sånart Boxholm AB
System för batterinsamling och annat miljöfarligt avfall

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

Vill du också boka annons i Nordisk bilåtervinning?
Kontakta annonsansvarig Charlotte Blomfeldt
042-12 43 00
media.support@telia.com
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AKTUELLT FRÅN

Avancerade bilar kräver
avancerade bilåtervinnare

V

ÅSA EKENGREN Teknisk samordnare
servicemarknad • BIL Sweden

i har passerat sista datumet då
bilåtervinnare ska rapportera
förra årets materialomhänder
tagande till sin kommun. Känslan är att
antalet bildemonterare som rapporterade
i år, jämfört med förra året, har stigit avsevärt. Mer info om statistik återkommer
vi med i kommande nummer av Nordisk
Bilåtervinning. Boten som sedan i höstas
är införd, på 5000 kr, till den bilåtervinnare som inte rapporterar, verkar ha gett
effekt!

Ni som har ordning
på er verksamhet
måste gynnas,
genom att tillsyn
verkligen sker hos
dem som inte uppfyller miljökraven.

BIL Sweden har tillsammans med Bil

Retur fortsatt det arbete som det skrevs
om i förra numret av Nordisk Bilåtervin
ning, det vill säga att aktiviteter nu görs
för att stärka nätverket BilRetur. Alla bil
producenter och importörer har gått ut
med information till sina återförsäljare
och verkstäder om vilka aktiviteter de nu
ska ta tag i för att stötta och stärka Bil
Retur. Tanken är att öka dialogen mellan
den BilRetur-anslutna bilåtervinnaren,
bilåterförsäljare och märkesverkstäder på
orten.
Allt mer avancerade bilar kräver allt mer
avancerade bilåtervinnare. Alla utav
dagens bilåtervinnare kanske inte kom

mer att kunna leva upp till morgondagens
krav, då bilarna blir allt mer krävande att
ta hand om. Kanske finns det redan idag
de bilåtervinnare som inte lever upp till
dagens krav, men hur kan man veta det,
om inte tillsyn sker?
Vi måste fortsätta att påminna kommu
nerna om deras viktiga roll att utöva till
syn. Ni som har ordning på er verksamhet
måste gynnas, genom att tillsyn verkligen
sker hos dem som inte uppfyller miljö
kraven. Vi tror att förbättringar som vi är
på väg att införa i rapporteringssystemet,

kan vara en hjälp för kommunernas till
synsenheter.
Det ska bli enklare att avgöra om en bil
återvinnare uppfyller bilskrotningsförord
ningen. Som hjälp i detta arbete har BIL
Sweden skapat en liten arbetsgrupp med
BilRetur-anslutna bilåtervinnare, för att
finna rätt nivå på informationen. BIL
Sweden och BilRetur ser också tillsam
mans över behovet av kurser med mera,
för att man som bilåtervinnare ska klara
av mer och mer avancerade fordon.

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

Begagnade och nya Bildelar
Demontering av nyare krockskadade bilar.
Mottagning av skrotbilar.

Måndag-fredag 7-16.30
Gösslunda, Lidköping
www.bildelslagret-lidkoping.se

0510-170 66

www.olanders.nu

Bildemontering
i hjärtat av Värmland
0563-52020

Försäljning och service
Tel.: +46 (0)35 10 95 15

safe shear
Olanders Recycling Tools AB
The original - made in Usa

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

• Spec. Anpassad För
Europeiska Bilmarknaden!
• Billig i underhåll
• 1000-tals sålda exemplar

HÄGGS.se

Seda Jumboline

• Kompakt Design
• Robust Bilramp
• Inbyggda Pumpar
• Galvaniserad Plattform
• Atex Certifierad Tankborrmaskin

0652-565000

Låga priser, bra kvalité & snabba leveranser

När du vill värna om miljön...
Tel vxl. 019-670 12 00 • Fax 019-32 15 80 • info@orebrobildemontering.se

Begagnade originaldelar
250 000 artiklar i lager
Märkesdemontering för Volkswagen, Audi, SEAT och Skoda
Maskingatan 1 • Örebro

Övriga bilmärken
Stortorp • Örebro

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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AKTUELLT FRÅN STENA
ANDERS SVERKMAN

AKTUELLT FRÅN

I

Branschansvarig ELV
Stena Recycling

Illegal export av skrotbilar
– största utmaningen för EU
Foto: Shutterstock

det förra numret av NBÅ skrev jag
om att det är viktigt att bilar lämnas
in för återvinning till en seriös bil
demonterare, som i samarbete med oss i
Stena Recycling kan se till att bilarna åter
vinns på ett säkert och miljöriktigt sätt.
Mot den bakgrunden var det intressant att
ta del av de presentationer som gjordes
nyligen vid en konferens kring bilåtervin
ning i Berlin och de diskussioner som
fanns vid konferensen.

Ett viktigt steg
på vägen är att så
många som möjligt
av bildemonterarna
har en certifierad
verksamhet.

Artemis Hatzi Hull, som är ansvarig för

hanteringen av producentansvaret
avseende ELV inom EU, menade att den
största utmaningen inom EU avseende
bilåtervinning är den illegala exporten
och att bilar försvinner ur systemet utan
att det finns tillräcklig kontroll av detta.
Det är väl i och för sig ingen nyhet att
detta är ett problem inom EU, men det
visar på att det som händer i Sverige inte
är något unikt. Desto viktigare då att vi
hittar rimliga lösningar för att förbättra
den här situationen. En viktig fråga blir
då både i Sverige och inom EU att säker
ställa att det finns en efterlevnad av den
lagstiftning och det regelverk som gäller
avseende bilåtervinning. Ett viktigt steg

på vägen mot en bättre efterlevnad är att
så många som möjligt av bildemonterarna
har en certifierad verksamhet.
Naturvårdsverket genomför nu och
under hösten ett uppdrag bland annat för
att utreda hur insamlingen av övergivna
bilar ska kunna finansieras på bästa sätt.

I det sammanhanget är det viktigt att
komma ihåg att det finns ett ansvar för
varje bilägare att se till så bilen verkligen
lämnas in för återvinning hos en seriös
bildmonterare. Den som lämnar in sin bil
till en medlem i Bilretur kan känna sig
trygg i att bilen verkligen tas om hand på
ett miljöriktigt sätt och att alla medlem
mar i Bilretur är miljöcertifierade.
En annan fråga som diskuterades vid

konferensen i Berlin var hur man på effek
tivaste sätt ska kunna öka materialåtervin
ningen. Det diskuterades olika tekniker
för att öka materialåtervinningen hos
fragmenteringsföretagen och det diskute
rades olika sätt att samverka mellan frag
menterare och bildemonterare. Från Stena
Recyclings sida har vi valt att samarbeta
med medlemmarna i Bilretur för en ökad
materialåtervinning. Vi testar möjligheten
att öka materialåtervinningen genom en
ökad demontering hos medlemmar i
kombination med en ökad materialåter
vinning i Stenas processer. Den typen av
samarbeten är en viktig förutsättning
för att lyckas i Sverige och liknande sam
arbeten skulle säkert vara till nytta även
i andra länder.

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

Fra sure miner til en smiley
Til sommer eller først på efteråret
vil foreligge et fælles sæt retningslinjer for definitionen af kvaliteten
af brugte dele – takket være et
samarbejde blandt alle involverede parter.

N

ærmest en blindtest. Sådan
foregik det, da medlemmerne af
arbejdsgruppen med repræsen
tanter for organisationer, forsikringssel
skaber og autogenbrugsorganisationer
skulle vurdere kvaliteten af brugte reser
vedele. En blindtest for så vidt som kvali
tetskoderne efter det nuværende system
var fjernet, og arbejdsgruppemedlem
merne skulle give dem karakter.
”Vi havde fået 10 dele i høj kvalitet. Her
efter bad vi arbejdsgruppens medlemmer
om at sætte kvalitetskoder på i et regneark.
Der var overvejende enighed, hvilket bety
der, at det nuværende system grundlæg
gende er godt nok.”
Således fortæller direktør i DAG, Børge
Madsen, der sammen med blandt andre
søsterforeningen BilGenbrug Danmark,
AutoBranchen Danmark og repræsentan
ter blandt forsikringsselskaber og taksato
rer har drøftet, hvordan forsikringselska
ber, autogenbrugere og værksted kan
udarbejde et fælles sæt retningslinjer for
definition af kvalitet.

Systemet er
nu præciseret
og moderniseret.
Så hvad der startede
med sure miner, ender
forhåbentlig med en
smiley.
Rynkede bryn

Hidtil har været anvendt det kendte system
med kode A-C, men der har været forskel
lige opfattelser af, hvad de enkelte koder
dækkede over. De forskelle bliver nu udlig
net, lyder det fra Børge Madsen.
Det har ind imellem forårsagede rynke

de bryn, når et værksted
har indkøbt B2- eller
B3-dele for at spare
penge, hvorpå auto
lakereren har skul
let rette flere fejl
uden at få sig betalt
for umagen. Med
klarere beskrivel
ser – og fotodoku
mentation – kan
der i højere grad ska
bes enighed om, hvor
dan omkostningerne
fordeles.
”Vi har nu formuleret et
udkast, der vil blive sendt i høring
hos alle involverede parter, og så er vi klar
med et værktøj, der helt sikkert bliver
anvendeligt for hele branchen, herunder
forsikringsselskaberne,” konstaterer Børge
Madsen.
De nu bilagte uoverensstemmelser har i
tidens løb både ført til, at DAG fandt det
fornødent at opsige en samarbejdsaftale
med daværende FAI, og at AutoBranchen
Danmark ligefrem fandt anledning til at
mene, at der slet ikke fandtes et kvalitets
kodesystem for brugte dele.
”Men det har der gjort i mange år, og
systemet er nu præciseret og modernise
ret. Så hvad der startede med sure miner,
ender forhåbentlig med en smiley,” lyder
det fra DAG.

Nordisk konference
i Stockholm Maj 2015
Fra Danmark glæder vi os over at der holdes en
samlet konference for de Nordiske lande

F

inland, Norge, Sverige
og Danmark.
Vi syntes der er lavet
en spændende dagsorden
både fredag og lørdag
De danske deltagere glæ
der sig især til at møde Nor
diske kolleager og udveksle

erfaring og minder fra tidligere Nordiske
møder.
Det bliver da også spændende at høre
om miljø tiltag i nabolandene og få en
debat om dette med de forskellige miljø
repræsentanter fra de forskellige lande
samt EGARA.
Vi glæder os til maj.
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Ledare NORGE
JAN MOLBERG

Generalsekretær NBF

En spennende vår
for bilbransjen i Norge

D

Dersom avgiftskuttene og de andre til
takene blir vedtatt vil dette føre til at flere
bytter ut sine gamle forurensende biler
med nye. Det kan også tenkes at vrak
panten vil bli vurdert i denne helhetlige
gjennomgangen.
Regjeringen har varslet at de vil komme
med sin helhetlige gjennomgang ved
fremleggelsen av revidert statsbudsjett,
i juni 2015.

en norske regjeringen arbeider
med en helhetlig gjennomgang
av alle bilavgifter. Arbeidet
foregår i departementene, men hele
prosessen er politisk forankret hos
Regjeringens støttepartier, Venstre
og Kristelig folkeparti.
Forslagene som er sendt til Regjeringen
er utarbeidet av alle aktører i bilbransjen
og med støtte fra Norges Automombil
forbund, (bileiernes egen medlems
organisasjon).

Prognoser viser at 25
til 30 prosent av alle
biler som selges i 2015
vil være lad-bar.

Bedre med nye biler

Bilbransjen bruker titalls milliarder kro
ner årlig på forskning og utvikling. Resul
tatet er at nye biler er bedre enn gamle.
Det vil si at de er mer miljøvennlige og
enda sikrere. For eksempel viser progno
ser at 25 til 30 prosent av alle biler som
selges i 2015 vil være lad-bar. Altså en bil
som helt eller delvis går på strøm. Det
igjen vil bidra til at Co2 utslippene fra biler
vil gå ned. Beregninger gjort viser at den
relative sikkerhet er forbedret med 86 pro
sent de siste 25 år.

Avgiftene

Bilbransjen har foreslått en reduksjon på
engangsavgiften på 25 prosent over en fem
års periode. I tillegg en ny modell som gjør
at de miljøvennlige alternativene belønnes.
Den nye teknologien er bra for klimaet,
bra for byluften og ikke minst bidrar til å
redusere antall skadde og drepte i trafik
ken.

NBF med ny samarbeidsavtale
med If forsikring

NBF har hatt en samarbeidsavtale med If
forsikring om mottak/kjøp av forsikrings
biler i 18 år. Overordnet rammeavtale. I for
bindelse med fornyelsen av avtalen ble det
innlevert et nytt tilbud fra NBF. Prosessen
som har pågått siden november 2014 ble
avsluttet 12. mars, da fikk NBF melding om
at vi hadde fått ny avtale i tre år.
Det gjenstår enkelte detaljer i avtalen.
Etter påske vil den endelige avtalen være
klar, (den sentrale avtalen). If forsikring
vil utpeke lokale samarbeidsbedrifter på
møtet etter påske.

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

Materialer blir til nye materialer: Hovedoperatørene og biloppsamlerne sørger for at materialene i norske kjøretøy blir gjenvunnet og får nytt liv. Det har Autoretur AS sørget for siden 2007.

I dag får nesten
hele bilen nytt liv
– Dere er pålagt å samle inn og
gjenvinne like mange kjøretøy som
dere slipper på markedet, sa EU i
2000. Da kom ”End of Life Vehicledirektiv” (ELV). Direktivet som stilte
nye miljøkrav til bilprodusentene
og importørene.
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N

oen år etter, i 2003, ble Autoretur,
den norske ordningen for gjen
vinning av biler etablert av Bilim
portørenes Landsforening. Men først i
2007 ble gjenvinningssystemet satt i virk
somhet.
– Autoretur AS’ oppgaver, på vegne av
norske bilimportører, er å ta ansvaret for de
produktene de sender ut på markedet gjen

nom hele produktets levetid. Også etter at
det er blitt avfall, forteller daglig leder i
Autoretur AS, Erik Andresen. Han har
ledet Autoretur siden høsten 2007.

Stort nettverk av biloppsamlere

Gjenvinningsjobben gjøres gjennom et
nettverk av biloppsamlere (BOP’er) over
hele Norge. Dekningsområdet per januar

Når målene: Erik Andresen er daglig
leder i Autoretur, den norske ordningen for
gjenvinning av kjøretøy. Allerede i 2013 klarte
Autoretur, hovedoperatørene og biloppsamlerne myndighetenes krav til 95 prosent
gjenvinningsgrad.
2015 strekker seg fra Varanger i nord til
Kristiansand i sør – fra Bergen i vest til
Kongsvinger i øst.
Alle BOP’ene har avtale med én av Auto
returs tre hovedoperatør. Bilgjenvinning
AS, Norsk Gjenvinning Metall AS og fra i
år, Bilretur AS.
Når kjøretøyene kommer fra biloppsam
lerne, ferdig miljøsanert, tar hovedoperatø
rene over materialene fra de kasserte bilene
og sender dem til spesialanlegg for gjenvin
ning.
– Autoretur AS sørger for at nettverket
fra hovedoperatørene til biloppsamlings
plassene og til slutt fragmenteringsanleg
gene fungerer etter kravene fra myndighe
tene, sier Erik Andresen som berømmer
alle i Autoreturs nettverk.

Rivende utvikling

Siden 2007 har mye skjedd i bilgjenvin
ningsbransjen. Årene har gitt en enorm
teknologisk utvikling, mye av materialene i
bilene har utviklet seg radikalt og nye pro
sesser for å gjenvinne materialer er oppfun
net og forbedret. Samtidig har gjenvin

ningsprosessene blitt mer krevende og også
kravene til gjenvinningsgrad har blitt skjer
pet.
Fra og med i år er det krav fra norske
myndigheter at 95 prosent av et kjøretøy
skal gjenvinnes. Minst 85 prosent skal
materialgjenvinnes. Restene energiutnyttes
og/eller sendes til deponi.
– 95-prosentmålet nådde vi allerede i
2013. Vi har bidratt til en svært positiv
utvikling når det gjelder graden av gjenvin
ning. I dag får nesten hele bilen nytt liv i
gjenvinningsprosessen, forteller Andresen.

Elbilbatterier kommer

Autoreturs nettverk er i konstant teknisk
utvikling. Spesielt de senere årene har
bransjen konsentrert seg om utdanning,
fag- og sikkerhetskompetanse. Ikke minst
har bransjen en utfordring med elbiler og
pluginhybrider med store batteripakker: I
februar var det 48.555 ladbare biler i Norge.
45.481 av dem er elbiler.
– Våre hovedoperatører jobber med å
videreutdanne biloppsamlerne for å hånd
tere denne nye teknologien, sier Andresen.

Vrakpanten er avgjørende

Høyere vrakpant har resultert i en kraftig
økning i innlevering av vrakede biler.
Fra 1. januar år 2013 økte vrakpanten til
kr 2.500 kroner. Fra 1. juli samme år ble
summen oppjustert til 3.000 kroner.
– Allerede i første kvartal 2013 kunne vi
se en markant effekt. Det ble levert inn 18,7
prosent flere vrakede kjøretøyer på lands
basis, sammenliknet med tidligere år, for
teller Andresen.
I 2014 fortsatte folk å levere inn biler til
gjenvinning, og nådde nesten rekordnivået
fra 2013.
– Det er hevet over enhver tvil at vrak
panten er et svært effektivt virkemiddel for
å få gamle og usikre biler ut av trafikken og
naturen, sier Andresen og Autoretur – som
anbefaler og stimulere ytterligere for å for
nye bilparken:
– Autoretur anbefaler en økning i vrak
panten på 500 kroner til 3.500 kroner. Men
på sikt bør vrakpanten økes til minimum
5.000 kroner for å få en tilstrekkelig utskif
ting og utfasing av gamle biler.
Erik Andresen, Jan Molberg

Om Autoretur AS:
• Startet i 2003 av Bilimportørenes Landsforening (BIL).
• Full virksomhet i 2007
• I 2015 har Autoretur tre hovedoperatører: Bilgjenvinning AS,
Norsk Gjenvinning Metall AS og Bilretur AS.
• God geografisk dekning med120 biloppsamlingsplasser
i hele landet.
• I 2013 klarte Autoretur en gjenvinningsgrad på 96,1 prosent.
• I 2014, 94,2 prosent – men gjenbruk og materialgjenvinning
økte fra 75,5 til 79,8 prosent i 2014 (målet er 85 prosent i 2015).
• Autoretur AS drives på nonprofit basis for å sikre at ikke kommer
sielle- og økonomiske hensyn kommer i veien for målet om innsamling
og gjenvinning av utrangerte biler.
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Bilretur AS returselskap

Nilsens Bilhuggeri på Kongsberg
blir nedlagt etter 50 års drift
Ole Nilsen som startet som bilopphugger og skraphandler
som 22 åring i 1964 legger ned sin virksomhet. Han har drevet
Nilsens bilhuggeri på Kongsberg i over 50 år.

N

ilsen har opplevd en formidabel
teknologisk utvikling i disse 50
årene. I oppstarten måtte han dra
til Sverige for å kjøpe biler som han kunne
selge deler fra. Han kjøpte biler i Borlenge,
50 mil fra Kongsberg. Så å si alle deler som
kunne demonteres på disse bilene ble vide
resolgt.
Først i slutten av 60 tallet fikk han inn
skade-biler fra Norge. Etter at delene var
skrudd av ble resten brent. Det metallet
som var igjen ble sendt til Hellik Teigen for
opphakking med saks.
Fra 1984 da vrakpanten ble innført ble det

skikkelig orden på råvareflyten. Da kom
det inn svært mange biler. Dette har grad
vis økt med årene.
Nilsen er imponert over de reglene som
myndighetene har innført for oppsamling
av miljøfarlig avfall. I gamle dager ble bile
ne tappet ute på jordet og det farlige avfallet
36   ›|nbå
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rant ned i grunnen. I dag blir nesten alt
samlet opp, gjenvunnet og gjenbrukt.
Fremtiden for bransjen er Ole Nilsen
imidlertid litt skeptisk til. Som han sier: ”det
eneste vi gjør nå er omtrent bare å tappe
bilen for væske og kaste ut føreren. Skal hug
gerne overleve, må de nok spesialisere seg
mere. Kanskje ha en som tar seg av italienske
biler, en som har tyske, en ansatt som tar
franske. Holde kompetansen høy”.
Ole Nilsen var med å starte Norges
biloppsamleres forening nbf i 1980. Han
har vært medlem i hele perioden han har
drevet forretning.
Pensjonist-tiden skal definitivt ikke bru
kes til å skru på biler, sier Nilsen. Han og
hans kone Barbro vil nyte pensjonist-tiden
til å reise og se andre steder i verden.
Nbf ønsker begge lykke til og takk for et
flott samarbeid.
Jan Molberg

Pensjonist-tiden skal
definitivt ikke brukes
til å skru på biler, sier
Ole Nilsen.

Det er bare 5,8 prosent igjen av
bilen etter at den er levert til oss.

I fjor ble 94,2 prosent av bilen din gjenvunnet.
Fra 2015 skal 95 prosent av bilen gjenvinnes. Det krever myndighetene. Heldigvis er
vi allerede på god vei til å nå gjenvinningskravet! I 2014 ble det levert inn 149.597
gamle biler som fikk nytt liv. Energibesparelsen vi skaper, tilsvarer det årlig energiforbruket til en by på størrelse med Kristiansand. Vi sparer miljøet for store mengder
CO2-utslipp. Alle vinner på gjenvinning.
www.autoretur.no

Kilder: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, Kapittel 4. Kasserte kjøretøy
Autoretur - Miljørapport 2014

Siste stopp - Ny start.
– Bilbransjens eget returselskap

NORDISK BILÅTERVINNING 2 · 2015

›|nbå   37

INSIDE EGARA

INSIDE EGARA

EGARA Spring Meeting

T

Dublin April 17th 2015

his year’s Spring Meeting was hosted by the
Irish IMVRA. All members’ representatives
met in Dublin. The morning conference was
organized by General secretary Toddy Cuthbert.
After a word of welcome from chairman Gerry
O’Connor, the first speaker was announced.
Jonathan Cullen from the Environmental Minis
try started with the first speech. He explained the
current situation and plans in Ireland. Deregistra
tion and responsibilities are divided over several
ministries. Enforcement wil be reorganized from 31
counties to three regions for more consistancy and
special knowledge. The biggest effort now lies in set
ting up one deregistration system and making it a
live, online system. Tackling illegals is also an item
as they realize too many vehicles are dismantled out
side the reporting scope.

Foto: Shutterstock

Second speaker was Bernadette Prosser, setting up
the producers network and reporting system. This is
a system formed by the OEM’s. It will replace the
current system in which 31 counties report sepa
rately to the national government. They aim to get
100% vehicles in their system. So all vehicles should
go to authorised dismantlers and illegals should be
excluded from getting ELV’s or issuing COD’s. In
Ireland about 100.000 ELV’s need to be dismantled
each year. They also want to invest in PST for separa
tion of non-metallics.
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Last speaker was EGARA’s chairman Paul Fox with
a speech about EGARA as an organisation, our
industrie’s business and our main topics. At this
moment in some countries the waste status of spareparts frustrates trade as well as recycling, without
any goal. Still 4.5 million ELV’s are missing in the
EU. ATF’s should be better protected against illegals.
Governments should realize the the loss in their
national income via illegals as they pay no taxes or
VAT to start with. To have a big advantage over ille
gals we need to have simple acces to producers data.
Also prevention and reuse are served with better
sales of spare-parts. They help decreasing the vehi
cles footprint they are used on. Good registration
systems, aided with push and pull factors should
direct ELV’s to only legal dismantlers. COD’s should
be issued by dismantlers only. Good spare parts
need to be salable at any time without unnecessary
efforts or meaningless administrative burden.
In the afternoon the closed EGARA meeting was
held. We had a good and efficient meeting. Besides
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the normal treatment and discharge of the finances,
main topics were parts info and waste status.
Both the ELV Directive and the Euro 5/6 regula
tion should help us getting acces to OEM info. The
Directive works indirectly via national implementa
tion and is not very strict in it’s directions. Euro 5/6
describes obligations to producers directly. EGARA
got a quite extensive answer from Mr. Philippe Jean
from DG Enterprises about Euro 5/6. Main points
are: we are in fact economical operators and there’s
no difference in new or used parts, which is good
news. We will use these facts in our advantage.
Waste status spare-parts means in some countries

governments feel they must be treated as waste at all
time. This makes especially export almost impossi
ble. Spare parts are products. This also the opinion
of the EC, but memberstates can make stricter rules.
The spare-parts waste status may be a topic next
TAC meeting in November. Members should check
what status their government uses or plans to use for
spare-parts, or already start lobbying not to choose
the option for waste and complicated and meaning
less certifications. Once removed from an ELV, a
spare part is chosen and judged good for direct reuse
and thus a product. It’s no sense making reaching
targets more difficult than necessary (or impossi
ble). It’s no benefit for car owners, not for govern
ments and not for our industry.
The second day we made an excursion to Gannon’s

City Recovery and Recycling Services. Every day
and all day long they tow all kinds of vehicles to their
facility for all kinds of purposes. From recovered
accident or stolen vehicles, to confiscated vehicles
for owners not paying taxes, to storing vehicles for
forensic investigations, all kinds of vehicles are
stored until given free for processing. Trucks, as well
as normal cars, motorcycles, scooters, quads and
even a lawn mower are waiting on site. The company
makes about 10.000 recoveries a year and about
4000 are depolluted and crushed a year. Dismantling
of about 5000 vehicles a year takes place in another
facility. Gannon’s has 15 recovery trucks driving
around and their facility is about 4.5 acres. We thank
Anthony Gannon for showing us around and
explaining his business.

Again EGARA had a fruitfull meeting and we thank

Gerry O’connor and Toddy Cuthbert for taking
good care of us.
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