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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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ANSVARIG UTGIVARE
Michael Abraham, SBR
telefon: 070-633 26 91
michael.abraham@sbrservice.se
info@sbrservice.se

Stora framsteg för branschen

I blickpunkten

NORDISK BILÅTERVINNING
är organ förSBR, Sveriges
Bilåtervinnares Riksförbund
Karlavägen 14 A • SE-114 31
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Stora framsteg för branschen

D

en nordiska konferensen och tillhörande årsmötet 2015 fick en
bra start med fredagens givande
aktiviteter hos ArcMetal, Training Partner
och Allbildelar/Stena Recycling, som
samtliga gav en god inblick i vad bilåtervinning verkligen betyder.
Detta följdes upp med en minimässa,
där våra leverantörer Olanders Maskiner
& Verktyg AB, Galwin Bildelar AB, Berg
& Ström AB, Mätorit Data AB, Yallotrade
AB, DB Schenker, Human Factor, Ecobark,
Arc Metal AB, Recyctec och Vindici Security AB såg till att avrunda en givande och
intressant studiedag. Stort tack till er alla.
En mycket spännande fredagseftermiddag avslutades med en fantastik grillafton.
Vi jobbar för att bilåtervinning ska betraktas som en mycket viktig kugge i en process
där bilen hanteras rätt och är en miljötillgång. Temat för föreläsningarna under lördag förmiddag gick i miljöns tecken och
handlade om den verklighet vi står inför:

• Charles Berkow, politiskt sakkunnig på
miljödepartementet, pratade om
bilåtervinning för framtiden.

Det känns mycket
positivt att åter
vinningsbranschen
bidrar till utveck
lingen av ett hållbart,
resurssnålt samhälle.”
• Artemis Hatzi-Hull, EU-kommissionär,
berättade om EU:s mål för bilåtervinning.
• Olaf Bråstad från Norge Miljøstiftelsen
Bellona, pratade om framtidens bilåtervinning.
• Børge Madsen, vd för danska förbundet
DAG, tog även han upp bilåtervinning
för framtiden.
• HenkJan Nix, EGARA, berättade om de
bilåtervinningsfrågor som organisationen arbetar med.
• Chalmers Maria Ljunggren Söderman
och Klas Cullbrand redovisade delar ur
projektet ”Realize, Closing the loop”.
• Kristofer Sundsgård, Stena Recycling
och Paul Johansson, Skrotfrag AB
Svensk Bilåtervinningsindustri redovisade hur återvinningsindustrin jobbar
för framtida miljömål.

• BIL Sweden informerade utifrån bil
tillverkarnas perspektiv.
Att reducera CO2-utsläppet genom återanvändning/återvinning är miljösmart och
ger även god ekonomi för hela samhället.
Konferensen visade en tydlig inriktning på
ett högt miljötänkande, där alltid återanvändningen av reservdelen ger högsta
utväxlingen, men där vi även ser värdet i
att kunna hantera olika material för ren
återvinning. Det värdet ska inte ignoreras.
För att inte tappa fokus kommer förbundet fortsätta att både driva och medverka
i projekt som gynnar branschen och den
samhällsutveckling som krävs för att klara
miljömålen.
Det känns mycket positivt att återvinningsbranschen och dess medlemsföretag
bidrar till utvecklingen av ett hållbart,
resurssnålt samhälle som gynnar alla i
samhället. Vi har åstadkommit en hel del,
men det finns säkert lika mycket till att
göra. Som ordspråket säger: ”Tar man inte
nästa steg, kan man bli stående för resten
av livet.”
Till sist, men inte minst viktigt, önskar
jag Er alla en härligt trevlig semester med
sol och värme.
Michael Abraham
Förbundsdirektör

Hur många fler skäl behöver du för att gå med i SBR?
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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 Jan-Olof De Land,
070-266 35 75.eller jan-olof.deland@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.
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Kvinnliga nätverket
tar båten till Sandhamn
Sista helgen i augusti tar SBR:s
kvinnliga nätverk båten till
Sandhamn. Där, i skärgårdsidyllen, väntar ett späckat program.

hit med ångbåt redan 1865. Det gör
Sandhamn till en av Sveriges äldsta
badorter. Under åren har ön varit ett
populärt sommarnöje för kungligheter, grosshandlare och seglare. Konstnärer som Zorn och författare som
Strindberg har hittat inspiration och
avkoppling här, där det både finns
karga klippor och vita sandstränder.

Ä

nda sedan den första träffen
för snart tre år sedan har det
kvinnliga nätverket varit en
succé. Ryktet har spridit sig inom förbundet och för varje nytt möte växer
nätverket, som är till för ALLA kvinnor
som arbetar på förbundets medlemsföretag.
När det planerade mötet i våras ställdes in var besvikelsen stor och alla har
sedan dess ivrigt väntat på ett nytt
datum. Nu kan det avslöjas: den 29 – 30
augusti.
– Vi träffas i Stockholm och åker tillsammans båt till Sandhamn, där vi ska

bo på Seglarhotellet, berättar Carina
Hagström-Kihlberg, initiativtagare
och motor i det kvinnliga nätverket.
Sandhamn bjuder på en vacker och
unik miljö i det yttersta havsbandet,
bara en dryg timmas båtfärd från
Stockholm. De första badgästerna kom

På senare år har Sandhamn också blivit känt för Viveca Steens deckare Morden i Sandhamn, som utspelar sig på
ön.
Det blir lunch, spännande föreläsningar, guidning runt på ön och god
middag på lördagskvällen innan båten
går tillbaka på söndagen.
Inbjudan kommer snart ut, men se till
att boka helgen i kalendern redan nu.
Agneta Trägårdh

Ana Begagnade Delar blir Bildelslagret
Bildelslagret i Lidköping har
köpt Ana Begagnade Delar i
Trollhättan.
– Vi ser redan flera samordnings
vinster, säger ägaren Mats
Svensson.

A

na Begagnade Delar har i och
med ägarbytet bytt namn till
Bildelslagret i Trollhättan. Från
och med den 1 juni är verksamheten i
full gång.
– Vår vision har varit att växa i lagom
takt, säger Mats Svensson. Jag är van att
ha företaget på mina fem fingrar. Men
när den här möjligheten dök upp, tyckte vi att det var ett bra tillfälle för oss.
De båda verksamheterna har skilt sig
åt.

– I Trollhättan har de haft mycket
mer försäljning i butik över disk än vad
vi har i Lidköping, säger Mats Svensson. De arbetar med Saab och Opel och
vi har jobbat med VW, Audi och Skoda.
Jag tycker att man kan säga att vi nu har
två bolag som kompletterar varandra
på ett bra sätt.
Bildelslagret i Trollhättan är ett dotterbolag till Bildelslagret i Lidköping.
– Tillsammans kommer vi att skrota
cirka 1 200 bilar per år. Jag törs inte
spekulera i omsättningen, men någonstans runt 25 miljoner skulle jag tippa,
så vi är inte speciellt stora jämfört med
många andra i branschen.
Sonen Hampus Svensson blir ny
platschef i Trollhättan.
– Det känns väldigt roligt att försöka

få snurr på verksamheten här, säger
han. Vi drog igång samtidigt som det
var Saab-festival här, så det var lite speciellt.
Samordningsvinsterna har redan börjat märkas.
– Vi har till exempel en gemensam
budbil, som både kör ut delar till kunderna och som går emellan Lidköping
och Trollhättan. På det viset får vi
många fler delar att erbjuda kunderna.
Nio av de tolv anställda har valt att
stanna kvar med de nya ägarna.
– Nu ska vi försöka öka försäljningen
och öka hastigheten på demonteringen, säger Hampus. Det är inget unikt
förr oss, det är väl så alla demonteringar jobbar i dag.
Agneta Trägårdh
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UTBLICK Nordisk konferens – framtidens bilåtervinning

Artemis Hatzi-Hull, från EU-kommissionen.
Expert på återvinning av bilar.

Charles Berkow, politisk tjänsteman på
Miljö- och energidepartementet, inledde.

Olof Bråstad, Bellona, sjöng en bit
Bellman och pratade om elektronik.

Nordisk konferens sökte svar på å
Den andra dagen av den nordiska konferensen för bilåtervinnar hölls
ombord på Teaterbåten vid Skeppsbron. Producentansvar, certifiering
och 95-procentsmål, beskriver ganska väl vad som sades. Och så en
norrman som sjöng Bellman.

M

en det började med Charles
Berkow politisk tjänsteman på
Miljö- och energidepartementet.
Han inledde med en historisk översikt över
de senare decenniernas miljöpolitik och
konstaterade att begreppet »cirkulär ekonomi«, som är högaktuellt nu, också var det
för 20 år sedan.
– En skillnad i dag är kanske att det i dag
finns både ambitioner och en bred enighet
om ökad återvinning, sade Charles Berkow.
Liksom flera andra av talarna pratade

6   ›|nbå
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han också om det EU-förslag inom avfallsområdet, som nyligen drogs tillbaka.
Initiativet handlar bland annat om att

minska farliga ämnen i produkter som ska
återvinnas, om ökad återvinning och mindre avfallsmängder. I dag ökar avfallet.
Charles Berkow berättade också att det
regeringsuppdrag som nu ligger på Naturvårdsverket bland annat ska titta på ett
»morotssystem« som kan locka fler att
lämna in uttjänta bilar.

– Bilar ska lämnas till återvinning. I det
här uppdraget ligger bland annat att titta på
ett ersättningssystem för kommuner, Trafikverket och polisen för att flytta och hantera de bilar som ingen tar ansvar för.
Han berättade också att det finns planer
för att förbättra tillsynen inom området
bilåtervinning, liksom tankar om att skärpa
reglerna för auktorisation.
Från EU-kommissionen kom avfalls

experten Artemis Hatzi-Hull, som poängterade att Bryssel är ganska nära och att
hon sökte mycket respons och input.
Hon berättade att EU-förslaget om ett
ramverk för cirkulär ekonomi, som drogs
tillbaka, ska förnyas och förstärkas och att

Börje Madsen, Dansk Autogenbrug,
berättade om läget i Danmark.

Henk Jan Nix, EGARA, anser att det borde finnas ett regelverk som innebär att
den sista fordonsägaren är tvungen att ta sitt fordon till återvinning.

återvinningens alla utmaningar
det ska komma igen i slutet av året. Det lär då
också innehålla en bredare palett av regler.
– Grundtanken är att hålla produkter
och ämnen inom det ekonomiska systemet
så länge som möjligt och undvika att de blir
avfall, sade Artemis Hatzi-Hull.
Syftet är bland annat att göra Europa
mindre beroende av jungfruliga råvaror.
Liksom att skona miljön, eftersom efterfrågan på till exempel ovanliga metaller växer
när medelklassen ökar globalt.
I en cirkulär ekonomi är det viktigt att få
med betydligt fler uttjänta bilar, så kallade
ELV:er – end of life vehicles, menar Artemis Hatzi-Hull. Inte minst eftersom bilar
står för 8-9 miljoner ton avfall bara inom
EU-området.

– De stora utmaningarna är illegal skrotning och illegal export av uttjänta bilar.
Men vi har också sådant som nanomaterial,
flamskyddsmedel och ny teknologi, till
exempel från elbilar.
Artemis Hatzi-Hull nämnde också medlemstaternas gemensamma system för rapportering, som används dåligt. Hon anser
dock att arbetet med ELV-direktivet går
framåt och är lovande. Även om mycket är
beroende av att medlemsländerna faktiskt
driver igenom regelverk och arbetsmetodik.
Olof Bråstad från den norska miljöorgani-

sationen Bellona inledde med att sjunga en
bit Bellman och pratade sedan om hur

mängden elektronik i bilar hela tiden ökar.
– Det är en enorm ökning. I Norden är vi
generellt bra på att återvinna elektronik
men hur är det möjligt att vi inte tillvaratar
metallerna? Istället hamnar de i naturen.
Han menar att vi behöver en omvänd bilfabrik där bilar efter att ha tjänat färdigt
demonteras och återvinns 100-procentigt.
Så kommer det också att bli, tror Olof
B
 råstad.
– Vi ser en ökad professionalisering
inom bilåtervinning, en mer kunskapsintensiv bransch, vilket är ett gott tecken.
Börje Madsen från danska DAG, Dansk
Autogenbrug, berättade om den danska
situationen för bilåtervinnare, som liknar
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»

UTBLICK Nordisk konferens – framtidens bilåtervinning

Anna Henstedt, miljöansvarig på BIL Sweden, Maria Ljunggren Söderman,
talade om bilbranschens ansvar.
Chalmers, är projektledare för Realize.

»

den svenska. Han betonade bland annat
den möjlighet som finns att samarbeta
med försäkringsbolag om reservdelar.
– Där finns en stor potential, sade Börje
Madsen.
EGARA är de nationella bilåtervinnarorga-

nisationernas paraplyorganisation och
representerades av Henk Jan Nix. Organisationen arbetar bland annat gentemot
EU-kommissionen och med att koordinera gemensamma aktioner. Organisationen kan även hjälpa individuella medlemmar med exempelvis rådgivning.
– I frågor om bilåtervinning fungerar vi

också som expert för kommissionen. Vi är
små och har korta beslutsvägar, vilket gör
oss effektiva, sade Henk Jan Nix.
Han betonade fördelarna med begagnade

reservdelar, bland annat miljövinsten, och
att detta, tillsammans med ELV-arbetet, är
två viktiga punkter för EGARA.
Henk Jan Nix anser att det borde finnas
ett regelverk som innebär att den sista fordonsägaren är tvungen att ta sitt fordon till
återvinning. Han påpekade också att
omkring fyra miljoner bilar »försvinner«
inom EU varje år.

Spontan överläggning med bl a Finlands ordförande
Kari Laine med hustrun Päivi Kuivasniem, Riku Arolainen och
förbundsdirektör Jörgen Härmälä i i lunchsamtal mer Henk Jan Nix
och Siiri Sveinsvold från Egara.
8   ›|nbå
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Klas Cullbrand, konsult och projektledare på Chalmers Industriteknik.
Maria Ljunggren Söderman från Chalmers, projektledare för Realize, betonade
att så kallade knappa metaller inte ska
hamna på deponi – EU har inlett ett kartläggningsprojekt för knappa metaller – och
att material med olika komponenter skapar utmaningar. Till exempel elektronik
som ofta ligger inbäddad i andra material.
Hon pratade också om möjligheterna att
återvinna plast i större utsträckning.
Realizeprojektet har visat att lönsamhet
är nyckeln för att nå 95 procents återvinning. Dit når man bland annat genom att
demonterarna kan få bort maximalt med
oönskat material, större volymer, vilket till

Konferensen kan börja. Representanter för samtliga förbund i Norden samlades på scen för att välkomna alla tillresta.

Paul Johansson, Skrotfrag AB,
efterlyste bättre tillsyn och kontroll.

Mitt i stundens allvar spricker leendet upp. Artemis Hatzi-Hull får uppmuntrande ord
och en symbolisk gåva av Michael Abraham, SBR.

exempel är en nyckel till att kunna sälja
återvunnen plast. Viktigt för ökad lönsamhet är demtonteringstid och transporteffektivitet – att inte köra för mycket luft.
– Där är ett viktigt med samarbete mellan demonterare, eftersom man måste upp
i kvantitet, sade Klas Cullbrand, konsult
och projektledare på Chalmers Industriteknik.
Paul Johansson från Skrotfrag AB konstaterades att bilar skrotas tidigare och att
elektroniken är ett problem.
Även han konstaterade att man klarar 95
procents återvinning. Frågan är dock om

det blir lönsamt. Han nämnde också problemen med dåligt fungerande kontroll
och tillsyn av oseriösa bilåtervinnare.
– Det uppstår en osund konkurrens.
Därför måste vi få med myndigheterna på
bättre tillsyn och kontroll.
Kristofer Sundsgård från Stena Metall

sade att återvinnare idag varken är som
Tony Soprano eller som Albert och Herbert, utan går mot ökad professionalisering. Han konstaterade också att globaliseringen har skapat en större efterfrågan på
metall överlag och att alla i återvinningskedjan måste kunna tjäna pengar.

Kristofer Sundsgård, 
Stena Recycling.

Anna Henstedt, miljöansvarig på BIL Sweden talade om bilbranschens ansvar men
sade samtidigt att BIL Sweden inte är en
producentorganisation. Hon pratade också
om mer avancerade fordon som kräver mer
av återvinnarna och betonade att ägaransvaret borde vara tydligare.
– Det behövs också ett utökat samarbete
mellan olika aktörer och så ska det vara
lättare för bilåtervinnarna att göra rätt.
Konferencier för konferensen var SBR:s
egen Michael Abraham.
– Planeringen för denna Nordiska Konferens påbörjades redan sommaren 2014,
vi räknade med att cirka 250 personer
skulle komma från
alla de nordiska
länderna. Det var
många pusselbitar
som måste komma
på plats då vi hade
både fredag och
lördag med aktiviteter och resor till
olika platser.
– Men nu så här
efteråt känns det
riktigt bra, det blev en mycket lyckad konferens tack vare ett bra samarbete med alla.
Tack till alla er som gett positiv återkoppling.

Text: Johan Granath Foto: Mark Olson
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UTBLICK Nordisk konferens – Minimässan

Christofer Abraham Nordik Making, Ingrid Berg Berg & Ström, Namir Younan Recyctec och Daniel Grabinski Galwin
mötte sina beställare och kunde svara på allt som inte ryms i ett vanligt telefonsamtal.

Minimässa med massor av möten
Det var folkmyller och munterhet
i rika mått när bilåtervinningens
egen minimässa drog igång på
Clarion hotell vid Arlanda. Vid
båsen fick många beställare och
leverantörer träffas för första
gången öga mot öga.

10   ›|nbå
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M

odern bilåtervinning är inget för
solospelare. Om verksamheten
ska bära sig är det lagspel och
nätverk som gäller. Med rätt utrustning,
datakraft och kunskap kan en bildemonterare göra en viktig insats för miljön samtidigt som företaget ger plusresultat.
Fredag den 8 maj samlades en hel bransch
på hotellet Clarion Arlanda för att möta
några av sina viktigaste leverantörer. Här

fanns specialister på allt från databashantering till glykolåtervinning och spedition.
Under en enkel rundvandring på mässan
var det många tjänster och produkter som
fick ett ansikte – representanter som mer än
gärna bjöd svarade på frågor och talade för
sin vara. Här träffade vi på:
• Olanders Maskiner & Verktyg AB,
Patrik Olander

Mikael Rosholm och Gunnar Månsson Training Partner, George Stade Human Factor och Ernst Persson Vincici
Security talade med nyfikna och trogna kunder med samma glöd.

n och möjligeter
• Galwin Bildelar AB,
Daniel Grabinski
• Berg & Ström AB, Ingrid Berg och
Britt-Inger Berg
• Mätorit Data AB, Kjell Axelsson
• Yallotrade AB, Torsten Östervall
• DB Schenker, Jan Olof de Land
• Human Factor, George Stade
• Ecobark, Per Nyman
• Arc Metal AB, Pär Rosendahl

• Recyctec, Namir Younan
• Vindici Security AB, Ernst Persson
• Training Partner, Mikael Rosholm
och Gunnar Månsson
• Blastbox, Christofer Abraham
Det blev många goda möten och ett
välkommet inslag i en konferens där
effektivt miljöskydd och lönsamhet är ett
ständigt samtalsämne.
Text och foto: Mark Olson

Efterfrågan
på glykol

är alltid större
än tillgången.
Företaget
Recyctec har
utvecklat en en
unik renings
metod för att
återanvända
glykol ur bilars
kylsystem.
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UTBLICK Arc Metal i Hofors

Kasserade katalysatorer
värda sin vikt i ädelmetall
15 ton slagg smälts ner varje dag
Arc Metal i Hofors är ett ovanligt företag vars vanligaste produkt är
guld, silver och andra ädelmetaller utvunna ur smälta bilkatalysatorer.
Företaget är ensamt i Sverige om att behärska smälttekniken och ett
av få i Europa och världen.

F

rån Arlanda till Hofors är det
omkring 18 mil. Den sträckan tur
och retur gjorde några nyfikna
deltagare per buss i samband med SBRs
nordiska konferens den 8–9 maj. Målet:
studiebesök på Arc Metal.

Skrot från

katalysatorer
på väg till
smältning
och åter
vinning.

Ur den långsamma
processen
utvinns ädelmetaller.
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Bruksorten Hofors ligger runt fyra mil
rakt västerut från Gävle. Här finns
metallindustri sedan århundraden. Förklaringen till detta är enligt Pär Rosendahl, vd för Arc Metal, stort metallurgiskt kunnande, innovationsförmåga

och hög kvalitet. Det har gjort ortens stål
känt och använt i stora delar av världen.
– Verktyg, vapenstål, ren malm och
vattenkraft. Det var Hofors stora tillgångar och det som gjorde att metallproduktion startade här för drygt 300 år
sedan, säger han.
Företaget har sin bakgrund i de stålkoncerner som varit och fortfarande är
verksamma i Hofors. Under 1920-talet

blev SKF, Svenska kullagerfabriken, ägare
till Hofors bruk. Genom en sammanslagning av SKF Steel och finska Ovako OY
år 1989 bildades Ovako AB. Vid denna
tidpunkt gjordes en stor satsning som
bäddade för det som 1993 skulle bli Arc
Metal.
– Man investerade väldigt mycket i att
få stålet ännu renare, bland annat genom
att bygga upp en stor forsknings- och
utvecklingsavdelning. Arc Metal är en
följd av den satsningen, säger Pär Rosendahl.
Vid den här tiden ökade efterfrågan på
metall och därmed priserna, vilket bland
annat innebar att det uppstod en marknad för att återvinna ädelmetall.
– De är ju ovanliga och finns i ganska
små kvantiteter per ton bruten malm, vilket gjorde dem intressanta att återvinna
och så har det fortsatt.
Studiebesöket har intagit ett konferens-

rum där Pär Rosendahl berättar och bjuder på smörgåstårta. Plötsligt ljuder en
signal som innebär att det är dags att
tappa ugnen på smält slagg. Vi rör oss
snabbt ut i den stora produktionshallen
för att se på skådespelet.
På behörigt avstånd ser vi hur den glödande slaggen tappas. Strålningsvärmen

I dag tillbringar
en bil betydligt
mindre tid på
s kadeverkstad
än för omkring
20 år sedan.

når långt och materialet kommer att hålla sig glödande länge. Kvar i ugnen blir en
legering av ädelmetaller. Dessa metaller
är betydligt tyngre än det övriga materialet i smältan och väger omkring nio kilo
per liter. Slaggen väger drygt två kilo.
Ädelmetallen sjunker alltså till ugnens
botten och stannar där när övrigt material hälls av.
Ugnen kan fyllas på med nytt material
och så upprepas processen.
Bland de metaller som utvinns av Arc

Bruksorten
Hofors är

känd för sin
metallindustri
sedan mer än
trehundra år.
– Verktyg, vapenstål, ren malm
och vattenkraft
var Hofors stora
tillgångar, berättar Pär Rosendahl,
vd för Arc Metal.
Idag är det bil
katalysatorer
som är den stora
råvaran för Arc
Metal.

Metal finns platina, palladium, rhodium,
guld, silver och rutenium. Dessa utvinns
i form av en »kaka« som tas om hand och
säljs vidare till ett företag i England som
framställer de olika metallerna.
Pär Rosendahl konstaterar att de bilkatalysatorer som hamnar på marknaden
nu, kommer att skrotas och återvinnas
först om cirka 15 år. Råvarutillgången för
Arc Metal lär alltså inte sina än på ett tag
men kanske inte varar för evigt.

»
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UTBLICK Arc Metal i Hofors

vår stora råvara är om
» 15–år.ViDetfår sekanvilken
vara något annat än bilka-

något ur men misslyckats. Ofta kan vi
slutföra arbetet, säger Pär Rosendahl,
samtidigt som vi passerar behållare med
slaggmaterial från olika metallföretag
från olika länder.

talysatorer.

Processen att utvinna ädelmetaller ur

slagg och katalysatorer är relativt okomplicerad men långsam. (Det ska dock
nämnas att Arc Metal inte gärna skyltar
med sin teknik och sina ugnar). När
katalysatorerna kommer till företaget
från Sverige, övriga Norden, Europa och
länder i såväl Sydamerika som i Asien,
klipps katalysatorerna upp och innanmätet smälts.
– Vi har försökt att automatisera det
här jobbet men det är svårt, säger anställde Per Holmkvist, som visar runt i
anläggningen och pekar på den manuella klippstationen där två man sköter
jobbet, dock inte dagen för vårt besök, då
maskin och personal får vila.

Det är i katalysatorns inre, som består
av ett porslins- eller keramikliknande
material, som de åtråvärda metallerna
finns.
Under en dags produktion kan Arc
Metal smälta omkring 15 ton slagg vilket
ger 30–45 kilo ädelmetall.
– Det handlar om 2–3 kilo per ton
slagg, säger Pär Rosendahl.
Från början var Arc Metals produktion
liten och råvaran bestod av katalysatorer

Konferensdeltagare följer

intresserat skådespelet när ugnen
tappas på glödande, smält slagg.
från den svenska marknaden. Det räckte
inte som råvara och företaget började
importera. Tack vare den relativt stora
andelen ädelmetall i katalysatorerna,
blev det en bra affär att utvinna materialet.
Arc Metal har numera kunder över hela
världen och jobbar bland annat åt andra
metallurgiska företag som är specialiserade på att utvinna ädelmetaller ur andra
produkter.
– Det händer att vi får hit legeringar
som något företag försökt att utvinna

Arc Metal sitter på ett stort metallurgiskt kunnande som man är mycket rädd
om. Trots detta har man byggt ugnar som
sålts utomlands. Man befinner sig nu i en
process att sälja en ugn till Kina.
– Ädelmetall från bilkatalysatorer är
vår stora produkt. Men våra kunskaper
och lönsamheten i att sälja en ugn kan
göra det intressant, säger Per Rosendahl
och berättar att ugnen ska användas till
att utvinna ädelmetaller ur slagg och att
affären handlar om ganska många miljoner kronor.
Arc Metal har ytterligare en produkt i
sitt sortiment: Spillvärme från den
energi- och värmekrävande processen att
smälta slagg och katalysatormaterial. Det
innebär en vinst för klimat och miljö att
kunna återanvända en del av den värmeenergi som krävs för smältning. Att återvinna ädelmetaller betyder sannolikt en
ännu större miljö- och klimatvinst, eftersom mindre jungfrulig metall måste brytas i naturen.
Text och foto:
Johan Granath

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
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Telefon: 011-495 40 00

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

MultiCool of Sweden
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VINNARE

Komplett utrustning för återvinning av köldmedium

S

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

Tfn. 054-85 64 27 Fax. 054-85 48 14
Hedjämnan 3, 654 60 Karlstad
www.frykmalm.se

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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SBR INIFRÅN Alf Persson mot nya mål

”Hektiskt, roligt, fantastiskt!”
Alf Persson tar farväl och byter bransch
Alf Persson lämnar inte bara uppdraget som ordförande för SBR. Han lämnar
hela bilåtervinningsbranschen.
– Det känns vemodigt, det har varit väldigt roliga år, säger han.

N

är det är dags för den här intervjun
har Alf Persson dagen innan
lämnat över ANA:s demontering
till Bildelslagret i Lidköping.
– Det har varit väldigt hektiskt och nu
känns det nästan lite tomt.

Bildelslagret har köpt hela demonteringen och i fortsättningen heter den Bildelslagret i Trollhättan.
– Jag ingick inte i köpet, säger Alf och
skrattar. Men jag ska stanna kvar och hjälpa
till under en övergångsperiod.
Parallellt jobbar Alf med andra uppgifter
inom ANA.
16   ›|nbå
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Demonteringen startades en gång i tiden

för att Saab skulle kunna skrota sina provbilar på ett miljöriktigt sätt, med hög återanvändningsgrad och stor sekretess i de fall
ingen fick se de hemliga bilarna.
– Och för att vi skulle kunna ta hand om
allt övrigt bilmaterial som kom från bilfabriken, säger Alf, som vid den tiden var
chef för krockbanan och den som fick ta
hand om demonteringen.
Han var också den som fick ta över som
ordförande för SBR när Torvald Forsman
efter 25 år på posten valde att kliva av. Ingen enkel uppgift, men Alf har klarat den
med bravur.

Under hans fyra år som ordförande har
förbundet gjort en rejäl klassresa. Något
annat kan man inte kalla det.
– Både branschen och förbundet har
ändrats radikalt, säger Alf Persson. Den
största förändringen kom redan efter flytten till Stockholm. Då hamnade SBR mitt i
kärnan, där allting händer. Det var väldigt
bra för SBR att hamna där alla andra i branschen finns, vi fick en helt annan kontakt
med MRF, BIL Sweden, Naturvårdsverket
med flera. Vi har varit väldigt aktiva och
arbetat för att höja ribban. SBR är numera
ett begrepp i Bilsverige. Michael Abraham
har gjort ett jättejobb som förbundsdirek-

Alf Persson slutar inte bara som SBR:s ordförande. Han lämnar hela branschen.

tör. Han har varit otroligt aktiv och haft
möten med alla av betydelse. Det har gett
förbundet en rejäl skjuts framåt.
SBR har ett gott rykte i branschen.
– Förbundet har alltid följt en rak och
klar linje, även om det har varit turbulent
inom demonteringsbranschen. Men vi har
aldrig hamnat i någon fälla och jag känner
att alla har litat på det vi har sagt.
Som ordförande har Alf rest runt i Europa

och träffat både representanter från
EGARA och andra förbund. Han har också
varit på många studiebesök i andra europeiska länder.
– Vi i Sverige ligger långt framme, om
inte främst som jag ser det. Jag har verkligen aldrig behövt skämmas när jag varit
ute. Nu senast var jag i Irland och jag kan
säga att det är stor skillnad på hur bilåtervinning fungerar där och här hemma. Där
pressas bilarna med glas och allt kvar.
– Bilbranschen är långt framme i Sverige
och vi är en del av den. Vi är duktiga.
Många bitar har hamnat rätt. Projekten
med Chalmers och KTH har också lyft
branschen, vad jag vet är det ingen som har
drivit sådana projekt tidigare.

Med sin bakgrund inom Saab har Alf en
bred erfarenhet från bilbranschen.
– Det har varit en fördel, eftersom jag har
haft ett helhetstänk. Jag vet till exempel hur
biltillverkarna tänker konstruktionsmässigt.
Alf har också varit en av de drivande när
det gäller att göra om och förenkla kvalitetslistan, där begagnade bildelar testas och
hamnar i olika kvalitetsklasser.
– Det är naturligtvis mycket viktigt att en
kund vet vad han får oberoende var den

begagnade delen köps. Något som i dag är
en förutsättning och naturligtvis ökar branschens förtroende gentemot kunderna.

Jag kunde inte sitta
kvar även om jag
hade blivit omvald.
Jag har ju ingen
demontering längre.
Nu slutar alltså Alf som ordförande.

– Jag kunde inte sitta kvar även om
jag hade blivit omvald, jag har ju
ingen demontering längre, säger han. Det
kommer att kännas konstigt att inte jobba
med bildemontering efter 20 år i branschen. Jag har haft jätteroligt under de här
åren. Uppdraget som ordförande har tagit
mycket tid, men det har varit väldigt trevligt. En otrolig upplevelse. Jag har fått träffa
så många intressanta människor.

– Det är en väldigt rolig bransch. Vi har
haft olika folk i styrelsen, men det har alltid
varit sanslöst högt till tak. Det har aldrig
förekommit något skitsnack bakvägen, alla
har spelat fair och diskussionerna har varit
schyssta. Vi har tyckt olika och diskuterat
så att skjortan har stått rakt ut, det är så det
ska vara. Men sedan har vi diskuterat klart
och tagit beslut. Vårt mål har alltid varit att
stärka branschförbundet. Det måste vara
starkt och det är det i dag. SBR är ett bra
och renhårigt förbund, där det är väldigt
högt till tak.

Text: Agneta Trägårdh
Foto: Mark Olson

Som ordförande har Alf Persson jobbat nära förbundsdirektör Michael Abraham. Tillsammans har de höjt ribban för
branschen.
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UTVECKLA VERKSAMHETEN Ny på ordförandeposten

Första kvinnan någonsin
SBR:s nya ordförande skriver historia
Carina Hagström-Kihlberg har skrivit historia. Som första kvinna tar hon över
ordförandeklubban i SBR, Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund.
– Det känns väldigt hedrande, säger hon själv.

F

å människor har ett sådant driv som
Carina Hagström-Kihlberg. Hon är
en doer. När hon inte driver företaget Allbildelar tillsammans med sin bror
Richard Hagström, sitter hon i olika styrelser, eller ordnar träffar med det kvinnliga nätverket inom SBR, som hon själv har
dragit igång. Arbetsdagarna är många och
långa.
– Jag har en förstående man, som stöttar
mig i det jag gör, säger hon. Det stödet är
viktigt att ha.
Ett helt arbetsliv i en mansdominerad
bransch har gett Carina skinn på näsan, fast
kanske har hon alltid haft det. Hon är rak
och ärlig. Det är aldrig några konstigheter,
hon säger vad hon tycker och tänker och är
inte rädd för att säga obekväma sanningar.
Men hon lyckas göra det utan att någon tar
illa upp. Hon är en tuffing med stort hjärta,
som alla gillar. Därför är det inte så konstigt
att reaktionerna på att hon blir ny ordförande för SBR enbart har varit positiva.
– Responsen har varit enorm, säger hon
själv. Även från dem jag kanske inte hade
trott.

Efter sju år som vice ordförande är hon
redan inarbetad i SBR:s styrelse. Och nu ser
hon fram emot att fortsätta att leda styrelsens jobb som ordförande. För att hon ska
få tid över till sitt nya uppdrag, har vissa
omorganiseringar gjorts på Allbildelar.
– SBR:s förbundsdirektör Michael Abraham och jag jobbar bra ihop och förbundet
har en mycket bra styrelse, så det känns
väldigt spännande att få vara med och driva
branschen framåt, säger hon.
En bransch som står inför många utmaningar.
– Den största utmaningen är att hålla
ihop branschen, så att vi tillsammans blir
starka och inte motarbetar varandra. Det är
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pa kraven på alla som får bilskrotningsauktorisation, vi menar att det ska krävas en
certifiering. Samma krav som förbundet
ställer på sina medlemmar. SBR är ganska
unikt som förbund, eftersom det är vi själva
som har drivit fram tuffare regler för branschen.

Fakta om SBR:s nya ordförande
Carina Hagström–Kihlberg
Ålder: 48 år.
Familj: Man och fyra barn

(tre av dem bonusbarn).
Arbetar som: Kvalitets- och miljöansvarig på Allbildelar.
Intressen: Fotboll, golf (HCP 19), ”är en
idrottsnörd”, men är också intresserad
av vin och har tagit in ett eget vin
från Spanien.
Aktuell som: Ny ordförande för SBR.

viktigt att vi samarbetar över olika konstellationer och gränser. Målet är ju att vi ska
sälja mer begagnat.
– Vi ska fortsätta att jobba med miljön i
fokus. Samarbetet med bilproducenterna
och transportstyrelsen ska naturligtvis
fortsätta och utvecklas. Vi ska också bearbeta myndigheterna för att få dem att skär-

Det var inte alls självklart att Carina
skulle börja jobba inom demonteringsbranschen och pappa Connys företag Allbildelar.
– Nej, det ville jag inte alls när jag var
yngre. Jag började jobba med ekonomi.
Men så behövde pappa hjälp med bokföringen och ekonomin och det blev naturligt
att hoppa in. Sedan behövdes det folk på
försäljningen och jag började jobba där
istället.
1989 tog Carina och hennes bror Richard
över familjeföretaget när Conny kände att
han ville trappa ner.
– Jag tycker fortfarande att det är kul med
ekonomi. Det är bra att kunna läsa en resultat- och balansräkning när man driver
företag.
Mycket har hänt under Carinas 27 år i
branschen.
– I dag handlar det om ett miljöarbete.
Det är den största skillnaden. Vilka steg vi
har tagit, så duktiga vi har blivit. Samtidigt
står vi inför nya utmaningar, till exempel
alla nya typer av bilar. Det kommer att krävas mer utbildning och att vi börjar arbeta
närmare verkstäderna.
Från och med i år ska också 95 procent av
skrotbilen återvinnas.
– Tillsammans med bilproducenterna
och fragmenteringsföretagen kommer vi
att nå miljömålen.
Text: Agneta Trägårdh
Foto: Mark Olson

Norska NBF:s styrelseordförande Tor Alm tackar värdarna Carina Hagström-Kihlberg och
Richard Hagström för alla förberedelser och all gästvänlighet som gjort konferensen möjlig.

Fulltecknat schema. Ändå hann värdarna Carina Hagström-Kihlberg och Richard Hagström med några korta sekunder
till en gruppbild med EU:s policyhandläggare Artemis Hatzi-Hull och Henk Jan Nix, Egara, denna historiska dag..
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I BLICKPUNKTEN Stena Recycling

Tillverkar global råvara av uttjänta bilar
Stena levererar till hela världen

Stena Recyclings jättelika hammarkvarn i Huddinge maler ner en bil i små
fragment på någon m
 inut. För varje steg i den följande processen stiger den
söndertrasade bilens värde. När sorteringen och finfördelningen är klar har
bilen förvandlats till råvaror som efterfrågas i många länder.

Före besöket – på med varningsoverall och skyddshjälm.
Stenas guider berättar om viktiga säkerhetsrutiner.
20   ›|nbå
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N

ågra steg innanför grindarna hos
Stena Recyling i Huddinge träder
besökare in i ett främmande landskap. När de står bredvid anläggningens
utrustning i megaformat framstår dagens
alla gäster i skyddsväst och hjälm som
pysslingar i en Astrid Lindgren-saga.

En munsbit. Kranen får grepp om hela bilen och
för den till hammarkvarnens inmatningsband.

Det är första dagen på den nordiska kon-

ferensen, och Stena har fått besök av över
130 personer från bilåtervinningsbranschen. Många av dem driver demonteringar som befriar bilen från fungerande
komponenter som behövs vid reparationer.
Då har återvinningen bara börjat. Nästa
steg börjar här på Stena. Ingen människa
har användning för en hel demonterad bil.
Men…

…de olika råmaterialen i bilen har ett bra
marknadsvärde, om man bara lyckas skilja
ut järn, koppar, aluminium, zink och plast.
Det är just vad Stena gör här i Huddinge.
I den här processen smulas bilen ner i så

kallade fraktioner stora som knytnävar.
Längs rullande banor siktas och sorteras
materialet. Järnhaltigt material styrs in på en
egen bana med hjälp av magneter. Icke-

magnetisk metall rullar vidare på en annan.
När massan av material passerar under
cyklonen – som en dammsugare med fin
inställd lyftkraft – sveps lättviktiga fragment
upp och förs in på separat rullband.
Det lätta materialet siktas. Finkorniga
ämnen blir fines. Grövre stoff blir fluff.
Fines består av metalloxider, glas och
smuts, och små mängder av järn och ickemagnetiska metaller. Finkornigt, men väl-

Hammarkvarnen (till höger i bilden) är numera helt inbyggd vilket dämpar Från operatörshytten övervakas hela probuller, förhindrar dammspridning och ger högre säkerhet.
duktionsprocessen vid dataskärmar.
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»

I BLICKPUNKTEN Stena Recycling

1

Fluff. 				

2

Icke-magnetiska metaller.

3

Återvunnen råvara till en hel värld

2

Cirka 70 procent av en fragmenterad bil är järn. Cirka 10 procent består av
icke-magnetiska metaller. Stålverk och gjuterier i Indien, Pakistan och Bangladesh
är några av Stenas viktiga kunder. Från Huddinge transporteras återvunnen metall
till Värtahamnen och skeppas vidare mot Asien via Hamburg
och Rotterdam.
Grova blandade fragmenteringsrester – fluff – har
använts som bränsle tillsammans med rötslam. Med
mer avancerad förädling blir det möjligt att framställa
renare syntetiska bränslen ur delar av fluffen.
Till höger: Stenas process i Huddinge som den
ser ut på dataskärmen i operatörshytten.

»

digt blandat, med andra ord. Denna finkorniga fragmenteringsrest kan användas som
konstruktionsmaterial vid deponier. Fluff
däremot en alltjämt en utmaning för återvinningsindustrin när 95 procent av bilen
ska återvinnas.
I december öppnar Stena en ny enhet i

Halmstad med mycket större möjligheter
att separera och förädla fluff. Från den tidpunkten kommer all fluff från Stenas olika
anläggningar i Sverige att föras till Halm-

NORDISK BILÅTERVINNING 3 · 2015

3

4

stad, berättar Stenas sakkunnige guide
Kristofer Sundsgård.
– Idag ser vi investeringar i hantering av
fluff och icke-magnetiska metaller som de
potentiellt mest lönsamma, säger han.
Enheten i Halmstad blir Europas mest
moderna, enligt Stena. Många har ögonen
på hur den nya tekniken kommer att fungera, både praktiskt och ekonomiskt.
– Idag har vi en rätt okomplicerad teknik
för sortering och återvinning. Men för
Stena gäller det att göra processen effektiv

.
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Fines.

1

och säker. Logistiken måste också vara fullständigt genomtänkt.
Stena i Halmstad kommer att kunna sortera fram ett 30-tal fraktioner ur inkomna
bilar. Det som är tekniskt möjligt måste
också vara en fungerande affärsidé för att
vara hållbart. Stena står inför en spännande
fas som skapar nya möjligheter för alla som
samarbetar kring framtidens bilåtervinning.

BEGAGNAT
www.ådalens.se

4

Järnhaltiga fraktioner.

Text och foto: Mark Olson

Kristofer Sundsgård på Stena Recycling var besökarnas kunnige ciceron genom anläggningens
säregna landskap där tågvagnar, fartyg och bilvrak staplas i väntan på fragmentering.

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

Följ oss på Facebook
NORDISK BILÅTERVINNING 3 · 2015
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I BLICKPUNKTEN Yallotrade

Yallotrades nya ansikte
Allt fokus på återvinnarna för Patrik Åkerlöf
Bilåtervinnarna har blivit en av Yallotrades viktigaste kundgrupper.
Så viktig att när försäljningschefen Jonas Elde nu slutar, görs en
omorganisering så att hans efterträdare Patrik Åkerlöf
enbart kommer att arbeta mot demonteringsbranschen.

S

om försäljningschef på Yallotrade
har Jonas Elde arbetat både mot
demonteringsbranschen och försäkringsbolagen. Nu tar vd Torsten Östervall hand om försäkringsbolagen och
Patrik Åkerlöf får ägna sig helt åt bilåtervinnarna.
– Vi tycker att det är tråkigt att Jonas
slutar, men är samtidigt väldigt glada
över att vi har kunnat rekrytera Patrik,
säger Torsten Östervall. Han har en bred
erfarenhet av mekanisk konstruktion och
är expert på produktionsutrustning. Det
här blir en spännande och passande uppgift för honom. Han har både drivit eget
och jobbat mycket i Kina och Taiwan. Vi
tror att det kommer att bli mycket bra.
I dagsläget har närmare 50 demonterare

anslutit sig till Yallotrade.
– Vi har haft en stor tillströmningen
den senaste månaden, säger Torsten Östervall. Och med den nya organisationen
kommer vi att fokusera ännu mer på våra
partners. Patrik har rivstartat och är just
nu ute på en rundresa bland bilåtervinnarna.
Jonas Elde går vidare till Moderna Försäkringar, som är kund till Yallotrade.
– Det har varit väldigt trevligt att jobba

24   ›|nbå

NORDISK BILÅTERVINNING 3 · 2015

ner med åren. Det är en väldigt spännande bransch, som gör ett otroligt miljöarbete i det tysta. Gemene man har
ingen aning om vilka hårda krav som
ställs på branschen.
Jonas Elde är även imponerad av bil
återvinnarnas IT-kunskap.
– Tänk att de klarar av att jobba i sex
olika affärssystem.

Patrik Åkerlöf tar över efter
Jonas Elde på Yallotrade.

Han har både drivit
eget och jobbat mycket
i Kina och Taiwan.
Vi tror att det kommer
att bli mycket bra.
med bilåtervinnarna, säger han. Jag
kommer att behålla kontakten med flera
av dem, eftersom de har blivit goda vän-

Inte helt oväntat tror Jonas Elde att alla
demonteringsbilar i framtiden kommer
att fördelas genom auktion.
– Jag tror verkligen på den modellen,
även om det också finns andra vägar.
Bilarna kanske blir lite dyrare på auktion
än om man har avtal med försäkringsbolagen, men förtjänsten blir högre eftersom
man kan styra verksamheten och bara
köpa de bilar man kan tjänar pengar på.
Jonas Elde tror också att branschen

måste bli bättre på att samarbeta.
– I dag är det för många slitningar. Jag
skulle vilja säga: använd vilken leverantör
du vill, men gör affärer. Det ligger fortfarande många affärer och väntar om man
bara hittar ett fungerande samarbete.
Text och foto:
Agneta Trägårdh

Kvalitetstestade begagnade reservdelar
till de flesta bilmärken.

Bildemontering
i hjärtat av Värmland
0563-52020

BRA E
VIC
SER

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

www.olanders.nu

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

Nordisk
Branschens egen tidskrift

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.

Kärlek och framtidstro.
Staffan och Britt-Inger Berg
har inte bara gedigen yrkeskunskap och branschkännedom – de har varandra.

Nytt och fräscht på hjärnkontoret
Programproducenterna Berg & Ström bjöd in till Motala

Solen lyser stolt på Motalahimlen när dataföretaget Berg & Ström
firar sin flytt från faluröd lantlig idyll till luftig, topprustad kontorsmiljö
i staden. Här arbetar hjärnorna bakom programmet Fenix, skapat för att
göra bilåtvinnarnas vardag enklare, snabbare och mer överblickbar.

E

tt framgångsrikt företag måste ha ett
hjärta. Berg & Ström har två. Och de
bankar för varandra. Paret Staffan
och Britt-Inger Berg leder ett företag som
växer och utvecklas i takt med att bilåtervinnarnas jobb förändras. Sedan starten
1977 har IT och datateknik fullständigt exploderat, med nya möjligheter precis hela
tiden. Parets företag i Fornåsa, med Laga
som dominerande ägare, har hållit sig i
framkanten av den utvecklingen.

När Berg & Ström bjöd in branschen till
inflyttningsfest den 4 juni började gästerna
strömma in långt före kl 10. Nyfikna användare, IT-experter och försäkringsfolk.
Det blev programnyheter till kaffet. De
demonstrerades vid flera olika stationer.
Stefan Gapko förevisade hur miljörapportering går undan i nya versionen. Jan Helge
Henriksen tog fram sin iPad och mobil för
att lägga in nya delar i databasen. Omedelbar uppdatering. I en sal bredvid berättade

Fint folk på besök. Kunder och samarbetspartners började

bänka sig i de nya lokalerna redan före utsatt tid. Populärt ställe.
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Britt-Inger Berg med schvung om hur satsningen på en snabbare, stabil koppling till
försäkringsbolagens kalkyleringsprogram
CABAS nu är på plats.
Som sig bör, hördes även nya önskemål
från kunderna surra i försommarluften.
Nya önskningar är vardagsmat för ett ITföretag som detta.
Vid tolvslaget väntade kanalbåten Kung
Sverker i Motala hamn för att svepa hela
sällskapet vidare på en lunchtur på Göta
Kanal. Vi på redaktionen önskar all lycka
på den vidare färden.
Text och foto:
Mark Olson

Nu lyfter vi. Jan Helge Henriksen verkar helt flygfärdig när
han knappar på sin arbetsstation i nya lokalen.

UTVECKLA VERKSAMHETEN Hos Berg & Ström

Bakom skärmens lysande blå textfält finns systemutvecklaren Stefan Gapkos nya kod som förenklar all miljörapportering.

Surfplatta som verktyg. Systemutvecklaren Jan Helge Henriksen visar hur databasen uppdateras med mobilen eller paddan.

Britt-Inger Berg i berättartagen. Det goda samarbetet med den centrala databasen Orion har gjort Fenix starkare och smidigare.

Småskalig början. Leif Fehling och Lars Fehling framför den
historiska bilden då Fenix kunde köras på en 9-tums Macintosh.

David Blom demonstrerar hur ett par klick med kameran
räcker för att bildelen med bild ska registreras i databasen.

Lunchkryssning på kanalen. Dagens besökare fick se Motala från sin allra vackraste sida, ombord på kanalbåten Kung Sverker.
NORDISK
NORDISKBILÅTERVINNING
BILÅTERVINNING35·· 2015
2013
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I kretsloppet – Samordning med försäkringsbolag och verkstäder

BilRetur
kan sätta standard
–D

En större användning av begagnade bildelar vid försäkringsreparationer ställer
krav på demonterarna. Nätverket BilRetur, där alla bildemonterare är miljö- och
kvalitetscertifierade, kan vara en lämplig utgångspunkt. Enligt Bengt Öberg,
som har företaget Bilskadeoptimering AB och ett långt förflutet inom If, är det
absolut viktigaste för bilåtervinningsbranschen att metodiskt bygga förtroende
hos verkstäder och försäkringsbolag.

e demonterare som levererar
till verkstäder måste se till att
deras personal är utbildad
och att man håller utlovad kvalitet på sina
leveranser. Utbildningsportalen är ett bra
och mycket användbart redskap för detta.
säger Bengt Öberg,
Biltillverkarna har ställt sig bakom Bil-

Retur och de riktlinjer som är framtagna.
Ett informationsbrev har skickats ut som
tydliggör detta. BilRetur har valts av bilbranschen för att leva upp till reglerna om
producentansvar, menar han. Bengt Öberg
anser att det ligger i hela billåtervinningsbranschens intresse att få en väl fungerande
marknad för begagnade delar. Det skulle
kunna gagna hela motorbranschen.
– Det måste vara ordning och reda och
verkstäderna ska kunna lita på att demon-

terarna levererar vad som utlovas. Det har
stor negativ inverkan när verkstäder får
begagnade grejor som inte håller måttet,
eftersom de då inte köper begagnat igen.
Tyvärr har inte alla demonterare anammat de garantikrav som branschföreningarna MRF och SFVF ställer på levererade
begagnade delar. Det gör det svårare att
motivera verkstäderna att använda begagnade delar. Förtroendeskadan som dåliga
delar orsakar är svår att laga, menar Bengt
Öberg.
– Verkstäderna vill inte ha problem, det
är ju givet. Jag skulle också köpa nya delar
om de begagnade inte höll vad som utlovats.
Kenneth Lindberg företräder Länsförsäkringar och vill se en större enhetlighet
från leverantörshåll, det vill säga demonterarna. Kravet måste enligt honom vara att

försäkringsbranschen kan söka i en databas och få tillgång till hela utbudet av
begagnade delar där.
– Vi eller verkstäderna ska inte behöva
leta på mer än ett ställe.
Kenneth Lindberg känner inte BilReturs

organisation tillräckligt väl men menar att
nätverket spelar en viktig roll och kan vara
en byggsten i effektivare och större användning av begagnade delar.
– Det bör kunna öka möjligheterna och
vi måste verkligen se till att det blir mer
begagnat – att vi får tillbaka delar och att de
inte försvinner ur systemet. En stor bit av
detta handlar om miljön. Alla bör hjälpas
åt för att så effektivt som möjligt återvinna
så mycket som går på ett fordon.
Text och foto: Johan Granath

Beg. bil- och husvagnsdelar
stor sortering
märkesdemontering

AUTODEMONTERING TT
www.autodemontering.se

Ommavägen 9 275 33 Sjöbo Sweden

Telefon 0499 - 49 000

Helproffs på
begagnade
bildelar!

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

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

– Låt nätverket BilRetur sätta standardkrav på demonterarna, säger Bengt Öberg, Bilskadeoptimering AB.
Här tillsammans med Kenneth Lindberg och Kjell Söderberg som företräder Länsförsäkringar.

FENIX 5

Tillsammans skall vi nå oanade höjder!
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Intresserad? Kontakta David på telefon +46 (0)36 31 16 96
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AKTUELLT FRÅN STENA
ANDERS SVERKMAN

AKTUELLT FRÅN

S

Branschansvarig ELV
Stena Recycling

Positiv respons
på nordiska konferensen
Foto: Mark Olson

BR arrangerade i maj ett nordiskt
möte för bilåtervinnare. Programmet var som helhet mycket
lyckat och för oss i Stena Recycling var det
särskilt glädjande att vi tillsammans med
Allbildelar fick ta emot cirka 130 besökare
under studiebesöket i Huddinge i samband med konferensen.

Vi i Stena Recycling är glada över all posi-

tiv respons vi fick från deltagarna vid konferensen. Där deltog bland andra representanter från EU-kommissionen, Miljödepartementet och från bilproducenterna
genom BIL Sweden. Artemis Hatzi-Hull,
som är ansvarig för hanteringen av producentansvaret avseende ELV inom EU, och
Henk Jan Nix från EGARA presenterade
sin syn på hur bilåtervinningen behöver
utvecklas inom EU. Vi fick en tydlig res
pons på att vi ligger långt fram i utvecklingen även med europeiska mått mätt.

Det var ett bra tillfälle att visa upp hur vi

samarbetar med Allbildelar, som ju är
medlem i BilRetur och också granne till
vår fragmenteringsanläggning. Allbildelar
visade exempelvis hur de på ett effektivt
sätt hanterar både glas och pyroteknik i
form av airbags med mera.
Det blir särskilt tydligt hur viktigt det är
med den hanteringen hos bildemonterarna när man ser den fortsatta processen där
materialet går vidare och hanteras på vår
fragmenteringsanläggning. Tillsammans
kan vi hantera återvinningen av bilarna på
ett både effektivt och säkert sätt.

BIL Sweden berättade bland annat om hur

Närmare 130 konfe
rensdeltagare gjorde
studiebesök hos oss
i Huddinge.

Under konferensen fick vi också möjlig-

heten att berätta om hur vi utvecklar verksamheten på Stena Nordic Recycling Center i Halmstad. För att nå de högt ställda
kraven på återvinning av bilar genomför
vi både en omfattande utveckling av processerna hos oss i Stena och fortsätter att

gör i Halmstad gör det möjligt för oss att
tillsammans öka materialåtervinningen.
I Halmstad kommer vi att kunna återvinna
mer av metaller och plaster än tidigare.

utveckla samarbetet med bildemonterarna. Den satsning vi i Stena Recycling

positivt de ser på samarbetet med BilRetur, som gör det möjligt för oss att tillsammans uppfylla kraven på återvinning av
bilarna. Ju fler bilar som kommer in i nätverket BilRetur, desto bättre är förutsättningarna att öka materialåtervinningen
på ett effektivt sätt.
Med detta vill vi från Stena Recyclings
sida passa på att önska alla läsare en riktigt härlig sommar!

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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Sommarhälsningar
Glad Sommar
Glad Sommar

önskar

önskar

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

ISO 14001
Certifierad

Branschen som uppfann återvinningen

019 - 670 12 00

Glad sommar

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

önskar

AB ARONS
BILDEMONTERING

ALINGSÅS BILDELAR AB

ÖNSKAR ALLA
EN SKÖN SOMMAR

Nitgatan 3 • 441 38 Alingsås

Tel. 0322-105 27

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

Da mormors Peugeot gik o graven
Tre steder i Danmark stillede
Miljøstyrelsen og de danske autogenbrugere op for at modtage
danskernes udtjente biler.
Danske bilejere – måske især de yngste af
dem – kender ikke tilstrækkelig til, hvordan man på pæn og ordentlig vis kommer
af sin udtjente bil. Det var en grundene til,
at Miljøstyrelsen i maj satte gang i en kampagnen “skrotspot.nu”, der frem til sommerferien skal udbrede budskabet om godkendte autogenbrug, skrotpræmie og
skrotningsattester. Kampagnen blev skudt
i gang med hjemmesiden af samme navn
og tre centrale events i Aarhus, Odense og
København. På dagen kunne bilejerne frit
aflevere deres gamle bil og gå hjem med
1.500 kroner i kolde kontanter.
I den danske hovedstad medvirkede tilmed miljøminister Kirsten Brosbøl, der af
Keld Jensen, Suhr’s Autogenbrug, og
direktør i Dansk Autogenbrug, Børge Madsen, modtog en introduktion til miljøbehandlingen og ophuggets ædle kunst – altsammen bivånet af konsulent i Miljøstyrelsen, Jens Michael Poulsen.
Ifølge Miljøstyrelsen er det på baggrund
af indberetninger fra branchen selv, at styrelsen har sat kampagnen i gang. Det sker
nogenlunde samtidig med, at skrotattesten
bliver digital, hvilket bilejerne også skal
vide.
»Over 2.000 biler efterladt i naturen eller

Amanda Bødker skriver her under på, at familiens gamle Peugeot kan gå til skrot,
og gik hjem med sin skrotpræmie – 1.500 kroner.

Over 2.000 biler
efterladt i naturen
eller andre steder
hvert år.
Det skal vi have
sat en stopper for.
andre steder hvert år, og et ukendt antal
biler bliver afleveret til uautoriserede auto
ophuggere. Det skal vi have sat en stopper
for,« udtalte miljøministeren forud for
event’en.

Fra bil til fragment
Dansk Autogenbrug fortalte den mærkelige historie om den danske
reparationsgrænse under årets Folkemøde på Bornholm.

F

orargelse – hovedrysten – undren.
Danskerne havde ikke megen forståelse for, hvordan det danske Folketing
kunne vedtage en lov om, at biler ikke må
repareres, hvis de er skadet for mere end en
vis procentdel af deres handelsværdi –
tilmed en procent, der sættes yderligere ned
pr. 1. januar 2016. Bedre blev det ikke, da de
hørte, at skader ifølge loven kun må gøres op
med nye reservedele – ikke brugte.
Under den danske Almedalsvecka – Fol32   ›|nbå
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kemødet på Bornholm syd for Ystad i midten af juni – medvirkede Dansk Autogenbrug med fragmenterne af den Suzuki Swift,
som de danske automekanikere havde med
ved samme lejlighed for tre år siden. Dengang
reagerede danskerne også med vantro, når
de fik at vide, at bilen kunne have været
repareret for bare 2.000-3.000 danske kroner og have kørt videre i årevis.
Siden har bilen været forbi autoophuggeren, bilpressen og shredderen.

Tilfredshed i DAG

Fra Dansk Autogenbrug er der tilfredshed
med kampagnen:
»Det glæder os, at miljøministeren vil
være med til at udbrede kendskabet til, at
der står højt kvalificerede, ISO-certificerede autogenbrugere parat til at tage imod
danskernes udtjente biler; biler, hvis gode
reservedele kan komme andre bilejere til
gavn,« siger direktør Børge Madsen.
Kampagnen fortsætter på nettet i form af
bannerannoncer – især på sites, der besøges
af de yngre generationer, for hvem skrotpræmien måske er mindre kendt stof.
Af Adam Pade

Historien på film

Dansk Autogenbrug delte telt med sin erhvervspolitiske hovedorganisation, Håndværksrådet – svarende til svenske Företagarne – og havde over to dage scenen for sig
selv, hvor besøgende i hundredvis hørte
historien om den danske reparationsgrænse. Til formålet havde DAG fremstillet en
pjece med billeder fra den film, der fortæller hele historien om Suzukiens lange vej
forbi autoophuggeren, bilpressen og shredderen – og ud til Fjernøsten for at indgå i
fremstillingen af en ny bil.
Reparationsgrænsen er en del af den
danske lov om registreringsafgifter på biler.
Af Adam Pade

Ledare NORGE
JAN MOLBERG

Generalsekretær NBF

NBFs landsmøte
og Nordisk Konferanse i Stockholm

D

et norske bransjeforbundet valgte
å sette fokus på utviklingen i
Norge hvor flere og flere biler
som vrakes går rett til fragmentering er
en uheldig utvikling.
Vi formulerte dette slik i vårt budskap
til konferansen:
”Antall vrakede biler i Norge ca. 150
tusen hvert år. Av disse blir ca. 40 tusen
biler sendt rett til fragmentering uten dele
plukk. Disse bilene blir tatt inn hos biloppsamlingsbedrifter som ikke har delesalg. Dette er veldig uheldig og representerer en sløsing med ressurser. Flere hundre tusener brukte bildeler blir borte fra
markedet. NBF ønsker derfor at myndighetene forskriftsfester at bilene skal deledemonteres før fragmentering. En slik
løsning er i større grad i samsvar med EU
direktivets intensjoner, gjenbruk som den
øverste handling i avfallskjeden.”

Bellonas innlegg

Foredragsholderne på konferansen i Stockholm bekreftet at NBFs holdning er riktig.
Bellonas representant seniorrådgiver Olaf
Brastad var helt klar i sitt innlegg: Industrien må akseptere EUs prinsipp om at

streng oppfølging av den vedtatte
a vfallskjeden.

EU kommisærens beskrivelse
av hovedprinsippet i den
sirkulære økonomien:

40 tusen biler blir
sendt rett til fragmen
tering uten dele plukk.
gjenbruk er øverst i avfallskjeden. I dag er
det ikke samsvar med avfallskjeden EU har
vedtatt og bilindustriens praksis i Norge.
Dette bør snarest harmoniseres. Han
påpekte at utviklingen av EU s sirkulære
økonomi vil fremtvinge en forskriftsendring av avfallsforskriften.
EU kommisjonær Artemis Hatzi Hull
påpekte også viktigheten av EUs sirkulære
økonomi. Denne innebærer en mere

- Circular economy systems keep the
added value in products for as long as
possible and eliminate waste. They keep
resources within the economy when product has reached the end of its life, so that
they can be productively used again and
again and hence create furher value –

Andre innlegg på den
nordiske konferansen

Den svenske sakkyndige, (tilsvarer p
 olitisk
sekretær i Norge) uttalte at bilskrotning er
en betydelig miljøinnsats.
Flere foredragsholdere fremholdt at
IDIS systemet ikke fungerer.
Myndighetene i alle nordiske land må
bli vesentlig flinkere til å gjennomføre
kontroller for å få bort den useriøse delen
av bransjen. Som direktøren i Skrotfrag
AB i Sverige uttalte: «Sertifisering har
ingen verdi hvis ikke kontrollmyndig
hetene skjerper kontrollene».

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

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

Til kamp for
gjenbruk av bildeler
-I

Flere hundre tusen bildeler av god kvalitet går til spille hvert år på grunn av uklare
miljøregler. Nå går Bellona og Norges Biloppsamleres Forening til kamp for å for å
få norske myndigheter til å følge EUs miljøregler.

Norge lar vi hundretusenvis av bildeler gå til spille hvert
år. Norske myndigheter praktiserer dermed elendig miljøpolitikk som strider mot sunn fornuft. Grunnen er at
Norge etter 10 år fortsatt ikke har fulgt opp et miljødirektiv fra EU
som sier at alle vrakede biler må innom deledemontering, sier
Bellona-rådgiver Olaf Bråstad.

Hver år blir ca. 40.000 biler, eller ca. 30 prosent av alle Norges

vrakbiler, ikke deledemontert. Det er bilprodusentene som har det
overordnede ansvaret for forsvarlig innsamling og behandling av
kasserte kjøretøy. Norsk regelverket er ikke i tråd med den aktive
miljøprofilen Norge har forpliktet seg til gjennom EU-direktiver.
– Vi ser flere og flere aktører i bransjen som ikke tar seg bryet
med å demontere bildelene, men heller lar bilen selges som skrapmetall. Praksisen er fullt lovlig innenfor dagens regelverk. Vi får
mange tilbakemeldinger fra frie verksteder og forsikringsbransjen
som reagerer sterkt på at bildeler av topp kvalitet hakkes opp til
skrapmetall, sier styreleder i NBF, Tor Alm.

Norges regelverk står i strid med EUs direktiv for bilgjenvinning
og gjenbruk, som krever at biler skal inn for deledemontering når
de vrakes. I Norge er det 130 virksomheter som har konsesjon til
å ta imot vrakede biler.
– Bilene som vrakes er nyere enn før og delene som er på mar34   ›|nbå
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kedet er derfor ofte solid nok til å brukes igjen. Problemet er at
dagens regler ikke prioriterer gjenbruk. Nå har Miljødirektoratet
brukt mange år på å vurdere saken uten å rette opp avfallsfor
skriften i tråd med EUs direktiv, og det holder ikke, sier Bråstad.
For mer informasjon, kontakt: Olaf Bråstad, seniorrådgiver
industri og avfall, Bellona, 976 80 324
Tor Alm, styrelder, Norges Biloppsamleres Forening

Vekst
og miljø
er et
felles
ansvar
Nygren Design as

- vi gjenvinner batterier

www.batteriretur.no
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Namdal Bilopphuggeri

Arne Brøndbo og Bjarne Brøndbo

Artist og
bedriftsleder
Namdal Bilopphuggeri 40 år

Før Bjarne Brøndbo slo gjennom og ble en av Norges største popstjerner
med DDE, trådte han sine barnesko på bilopphuggeriet til faren i Skage
i Namdalen. Men selv om Bjarne har slitt ut mangt et par popstjernesko opp gjennom årene har han alltid hatt et par arbeidsko på Namdal
Bilopphuggeri og disse bruker han fortsatt flittig.

D

et hele startet i 1972 da Arne
Brøndbo, far til Bjarne, startet firmaet Containerservice. Som
navnet sier så gikk forretningsideen ut på å
tilby containere samt tømming av disse.
Butikken gikk såpass bra at Arne etterhvert
tenkte tanken på å utvide butikken slik at
man hadde flere ben å stå på. I og med at
man hadde god erfaring med henting av
containere og handtering av avfall var det
36   ›|nbå
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nærliggende å prøve seg på bilinnsamling.
De første kjøretøyene tok Brøndbo hånd
om i 1975, men innsamlingen skjøt for
alvor fart i 1976. Og da vrakpanten kom i
1977 var det full drift. På denne tiden ble
bilinnsamlingen drevet på leid område,
men det skulle ikke gå lenge før man var
herre over egen butikk. For fra og med
1980 etablerte Brøndbo seg på egen tomt
på Skage Industriområde. Siden da har

Ansatte ved Namdal Bilopphuggeri.
virksomheten foregått derfra. Bygninger
ble reist og i 1984 ble første del av industribygget tatt i bruk.
Så langt hadde Arne vært eneste blad

Brøndbo på bruket, men i 1986 tok det
slutt. Da startet Arne og Liva Brøndbos
eldstesønn Bjarne i firmaet på fulltid. Selv
om Bjarne også den gang var særdeles opptatt med artistvirksomhet lot det seg kombinere med å bygge opp firmaet så vel som
artistkarrieren. 1988 er på mange måter et
merkeår for bedriften. Da ble nemlig Namdal Bilopphuggeri AS stiftet der tanken var
å utvikle bedriften med fokus på delesalg.
Det igjen ga nye utfordring med tanke på

I dag har bedriften 14 personer ansatt og kan vise
til en omsetning på ca. 25 millioner NOK i 2014.
plass. Derfor tok man tak og bygde på en
butikk, administrasjonsavdeling og et
ekstra lager. Slik var man godt rustet fram
til 1997. Da ble et moderne høylager med
smalgangstrucker bygd.
Samme år ble også Namdal Bilopphuggeri

det første norske firmaet som tok i bruk
FENIX. Etterhvert som flere norske bildemontører fikk FENIX ble vår kompetanse
viktig som «hjelpesenter» for uerfarne nye
norske brukere. Dette tok mye av tiden vår,
men var også viktig for å løfte bransjen inn
i ei ny tid.
I år 2004 kjøpte Veolia metall AS 52 prosent av bedriften og etablerte merkevaren

Bil1Din. I kjølvannet av det satset man på
salgsutvikling. Et av grepene man gjorde
var å etablere importavtaler med Sverige
(LAGA Callsenter). Det lå mange utfordringer i drive salg fra Sverige, men problemene ble løst.
Bil1Din vokste stadig og i 2007 samarbeidet man med flere bildemontører i Norge.
På dette tidspunktet hadde man gjort
delene til 10 norske bildemontører tilgjengelig i databasen til Bil1Din. To år etter
skjedde det endringer i Bil1Din. Gebro
Invest (eid av Bjarne Brøndbo og kona Lise
Greftegreff) kjøpte tilbake alle aksjene fra
Veolia metall AS. Bedriften startet umid-

Foto: Jan Aage Hal

delbart en betydelig satsing på å øke
salgsvolumet og lykkes stadig med dette. I
2010 gikk både Bjarne Brøndbo og kona
Lise 100 prosent inn i daglig drift som henholdsvis daglig leder og controller. Året
etter utvidet de ved å starte import fra Danmark og England.
I år feirer Namdal Bilopphuggeri 40 år.
I dag har bedriften 14 personer ansatt og
kan vise til en omsetning på ca. 25 millioner NOK i 2014.
Namdal Bilopphuggeri AS er I 2015 en av
de største som omsetter brukte bildeler i
Norge.
Jan Molberg
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INSIDE EGARA

INSIDE EGARA

EGARA joins Nordic meeting and
EU parliamentary breakfast meeting

E

GARA was invited by the Nordic
meeting’s organising committee
some time ago and decided this was
an important meeting and have a presentation. Artemis Hatzi-Hull (EC) was
invited also. Both the Nordic organisations as well as EGARA were happy to find
out she accepted and joined the 2 days
programme on May 8th and 9th.

The programme involved a welcome at

the Clarion conference center at Arlanda.
Here all were welcomed by the organising
committee and the programmes were
explained. Later that day we visited
Albildelar car dismantling and shredder
Stena Recycling. Albildelar had just made
big investments in their site and kept it
spot on clean. Their stock was impressive.
At Stena we had a very interesting tour. We
got to see and get explained all processes.
The day was closed with a barbecue at
which we spoke many people.

Next morning we walked to the Theater

Ship at which we had a line up of presentations from many stakeholders like the
Swedish Ministry, The Norwegian resarch
institute, Stena, Chalmers research institute, the Swedish producers organisation,
Artemis and EGARA. The afternoon was
reserved for the association’s closed general meetings. In the evening we had dinner at the Theater Ship.
The whole setup of this Nordic meting
seemed to work out really fine. What was
good for EGARA, was that we could actually speak to the associations’ members

38   ›|nbå
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themselves personally, as well as have a
speech. We could explain what EGARA
really does and we could learn from members what their concerns and opinions are.
We also had the opportunity to take Artemis directly to people that had issues with
all kinds of things. She spoke to stakeholders, but also to members and hear about
their specific national topics. Personally,
I think Artemis went home with tons of
usable info and impressions (I did for
sure).
It was good to be at this meeting for so

many reasons, it was good to have Artemis
around and the organisation deserves a
big compliment for this 2 days meeting!
***
At May 13th, a parliamentary breakfast
meeting at 08:00 was organised by Beate
Kummer from Scholz in Brussels. Among
many stakeholders, also present were
Members of Parliament (MEP) KarlHeinz Florenz and Reinhard Bütikofer
and Chris Davies (former mep, but still
active in the environmental lobby). Artemis Hatzi-Hull (EC policy advisor ELV’s)
was also present.
Florenz made some rather strong statements: ‘SME’s have my interest, loopholes
in ELV Directive, Missing vehicles: EC
should do a better job’. Bütikofer (Greens)
stated that we all should coöperate. Chris
Davies made 3 points:
1. Best practises;
2. EPR (producer responsibility): not
only an OEM responsibility, but also

other players in the chain (dismantlers,
insurance, authorities);
3. circular economy.
Artemis replied to all 3:
1. Portugal came from nowhere and set
up good legislation and good enforcement
2. ALL economic operators should put
pressure on their governments
3. A stakeholder consultancy will be held
about circular economy.
Artemis had a short speech about the
main topics for her unit at the moment:
• The reporting methodology ( focus on
reliable n
 umbers and 1 common methodology);
• The fitness check (Directive is good,
implementations is the problem);
• The registration systems and non
coöperation of the MS;
• Pilots and infringement procedures;
• Waste shipment correspondence
guideline (waste status parts)

Personally, I’m of opinion that Artemis
as a policy advisor, is one of the best
informed, pro-active persons at the EC
and dares to start pilots and infringements. We benefit from this because we
are as industry fulfilling all obligations
from the Directive. It’s only fair that our
playingfield is taken good care of.
Beate Kummer gave a presentation and
stressed again the difference between car
and ELV. Too many ELV’s are leaving the
country as car, which they are not.The

Foto: Mark Olson

Skydda din verksamhet!

MärkDNA
med mikropunkter

Austrian government seems to
accept the Scholz definition: A
Vehicle is an ELV if it’s not
repearable for reasonable costs
in the land where it becomes an
ELV, even if the land of planned
import had cheaper labour. For
me this was a familiar one as in
The Netherlands we use it for
many years. They plea to have a
better suitable ELV definition
in the Directive.
Tobias Bahr (ACEA) made
some remarks about missing

vehicles and illegal exports.
ACEA and EGARA agree on
these points. Possibly we
should try to make a lobby at
DG Move.
Meetings like this breakfast
meeting are a good opportunity to meet the people we
need to deal with. It’s a very
efficient way to do some networking. We will visit more of
these smaller but important
come-togethers.

Komplett starpaket med:
MärkDNA
Skyltar
UV-lampa
Dekaler

4 995:www.safegruppen.se

Metall
Kom till Skrotfrag med ert metallskrot! Vi tar hand om all metallskrot till ett
marknadsmässigt konkurrenskraftigt pris. Koppar, aluminium och stål – vi
kramar ut det mesta i återvinningsprocessen för att så lite som möjligt skall
gå till spillo.

Järnskrot
Järnskrot ﬁnns i allt från gamla cyklar till jordbruksmaskiner. Vi tar emot järn i
alla former och ser till att det återvinns för att sedan ingå när någonting nytt byggs.

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
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› 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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