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Först i Stockholm med
Green Parts Garanti på begagnade bildelar

AllbildelAr i Huddinge Ab
är den första bildemonteraren i Stockholm
att erbjuda Green Parts Garanti på
begagnade bildelar.
Garantin gäller för mekaniska delar som
exempelvis motorer, växellådor och
elektronikkomponenter och det innebär en stor trygghet
för dig som köpare.
Garantin ersätter felaktiga bildelar och kostnader för
i- och urmontering av dessa.

Köp era bildelar hos oss

och vi tar ansvar genom hela köpet.
För fullständiga garantivillkor se
www.allbildelar.se.

Hökärrsvägen 125
141 24 Huddinge
Telefon: 08-746 93 00
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Ledare/Årskrönika

”Vi ska vara stolta
över det vi gjort”

V

i har nu avverkat ett mycket intressant år, nu väntar nya utmaningar
för kommande år. Det har redan
gått två år sedan namnbytet till Sveriges
Bilåtervinnares Riksförbund och sedan
medlemsföretagen i förbundet tog beslut
om krav på miljö/kvalitetssäkring för ett
medlemskap i branschförbundet.
Att vi lever i en tid då miljön står i fokus
blir allt tydligare överallt, inte minst i
samband med det internationella miljömötet i Paris. Därför känns beslutet som
togs redan 2013 helt rätt i tiden.
Det finns alltid en svårighet med att
jobba långsiktigt i en föränderlig värld.
Men vi kan känna oss trygga i att se att
satsningen på ökad medvetenheten gällande miljöomhändertagandet av bilen
ger vår bransch en positiv image i miljöfrågan. Vi har en viktig funktion när det
gäller miljöarbetet och vi bör utan tvekan
känna stolthet inför vad som gjorts.
Det krävs långsiktighet och ett industriellt tänkande för att jobba på att utvinna

de värdefulla råvarorna ur ELV-bilen (End
of Live Vehicle). Projektet Mistra Closing
the Loop har tydligt visat att rätt miljödränering och hantering av den uttjänta bilen
ger minskad miljöpåverkan och en ökad
resurstillgång. Det man tidigare kallat
avfall, kan för morgondagen bli en resurs
som dessutom kan ger ersättning istället
för utgift. Det är därför viktigt att vi som
jobbar med att ta hand om uttjänta bilar
ser på verksamhet utifrån ett långsiktigt
perspektiv. Att ELV-bilen skall komma till
företag som är miljö/kvalitetscertifierade
borde vara en självklarhet, en korreket
miljödränering av bilen minskar miljöpåverkan och det är precis det kravet som
årligen kontrolleras via miljöcertifieringens revisioner.
Det kommer att bli en mycket intressant
tid framöver, som ni kommer att kunna
följa i Nordisk Bilåtervinning under kommande nummer och år.
Medlemmarna ska få ut ännu mer av
sitt förbund, de storkundsavtal som finns
4   ›|nbå
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Michael Abraham
FÖRBUNDSDIREKTÖR

ska ses över och kompletteras inför 2016.
SBR söker vidare för att hitta flera områden, där vi kan reducera medlemmarnas
kostnader.
Nya tider/Turbulenta tider // Hur påver-

kar det oss?
Att saker påverkar oss på olika sätt
medför också att vi måste finna olika
typer av lösningar, en del kanske mer
komplexa än andra.
Under de gångna åren har många saker
lagts på plats och skapat en god utveckling
för att minska miljöpåverkan i alla led:
• Samarbete med biltillverkarna, återförsäljarföreningen, verkstadsföreningarna
och myndigheter gör att fler förstår
vikten av att återanvända mer av bilen.
• Utbildningsportalen gör det smidigt
och enkelt att utbilda sina medarbetare.
• Projektet Mistra Closing the Loop har
påvisat att man kan minska miljöpåverkan betydligt när man hanterar den
uttjänta bilen korrekt.
• MRF/SVFV har varit behjälpliga med
att ta fram garantipaket för begagnade
reservdelar till allmänreparationsverkstäderna, en begagnad reservdel minskar miljöpåverkan och ger lägre kostnader för bilägandet samtidigt som det
kan ge flera arbetstimmar till verkstaden.
• BilRetur har skapat en bra plattform för
att kunna infria miljömålen.
• Projekt som bedrivits tillsammans med
IVL- KTH med forskningsprojektet
EQP, Ekoeffektivt plastkretslopp genom
hållbar återvinning av konstruktionsplaster, från den uttjänta bilen.
• Ett projekt tillsamman med motorbransch och försäkringsbransch, där
reparation av plast från demonteringsbilen legat i fokus har visat sig vara
mycket framgångsrikt, plastdetaljer från
demonteringsbilen har kunnat återföras
via bilplastteknik till skadeverkstäderna
så att både miljön skonas och kostnader
för skadereparationerna kan hållas nere,
en tydlig vinn-vinn lösning.

Nordisk Bilåtervinning(NBÅ) kommer

under kommande år att utvecklas till att
än mer redovisa de miljösmarta åtgärder
som vi inom branschen gör för att demonteringsbilen ska vara en tillgång och inte
en belastning för miljön.
Vi vet alla att den moderna bilen är och
kommer att utvecklas med mer material
som inte enbart är metall, vi bör därför
se över vad som krävs för att möta den
framtid som de moderna bilarna för
med sig.
Vår ståndpunkt är att en seriös hantering av demonteringsbilen ska löna sig,
och med det menar vi att det regelverk
som finns skall följas av alla som jobbar
med ELV-bilar, oavsett hur många bilar
man hanterar.

Tyvärr ser vi att det finns stora skillnader

i hur detta regelverk efterlevs och följs upp
av tillsynsmyndigheterna, det är en av
anledningarna till att våra medlemmar
tagit beslut om att alla som är med i
branschförbundet ska vara miljö- och kvalitetscertifierade.
Den inriktning och de åtgärder förbundet gjort hitintills är att det skall vara lönsamt att följa de lagar och krav som reglerar hanteringen av ELV-bilen. Vårt goda
samarbete med myndigheter, försäkringsbolag, biltillverkare och övriga motorbranschen kommer att fortsätta att ge bra
avkastning för alla inblandade.
Vi har en gemensam boplats, ”Vårt Jord-

klot”. Det vi gör eller inte gör påverkar oss
alla. Låt oss ta hand om Moder Jord på
bästa sätt.
En ”miljöklok återvinning” är att en
återvunnen reservdel minskar miljö
påverkan med 100 procent och på köpet
minskas även kostnaden för bilägandet,
i detta fall är det handlingen som räknas,
inte tanken.
Med bästa hälsningar
Michael Abraham
Förbundsdirektör

Säker demontering av gasbilar
– ny utbildning lär ut hur det går till
Biltillverkarna är mycket nöjda
med den utbildning i att demontera gasbilar, som tagits fram för
SBR/BilRetur:s medlemsföretag.
– Det är en jättebra utbildning
och det är särskilt positivt att man
tagit fram ett verktyg för att fackla
ut gasen, det är ett mycket viktigt
och värdefullt verktyg, säger
Anna Henstedt på BIL Sweden.

E

ndast några få detaljer återstår innan den teoretiska
delen av utbildningen i att
demontera gasbilar ligger ute på
Utbildningsportalen.
Det är Alexander Enulescu på KonveGas, som håller i utbildningen som tagits
fram av SBR/BilRetur, BIL Sweden och
Sveriges Fordonsverkstäders Förening,
SFVF.
Riskerna med att demontera en gasbil
är minimala om det görs på rätt sätt och
med rätt utrustning.
Utbildningen innehåller både en teoretisk och en praktisk del. Alexander
Enulescu rekommenderar att de-
monterarna går båda delarna.
För att underlätta för demontering-

arna har SBR/BilRetur köpt in en gastömningsutrustning, som Olanders
Recycling Tools AB har tagit fram
tillsammans med SEDA i Österrike.
– Det som gör CNG-gas till ett
svårbehandlat bränsle när det kommer till dränering är att gasen är
under väldigt högt tryck, säger Patrik
Olander. Utrustningen som SEDA
har tagit fram tillsammans med oss
och BilRetur är i nuläget den snabbaste och det är också den enda som
är godkänd på marknaden.
Utrustningen fungerar genom
att gasflaskans ventil öppnas med
en specialtillverkad magnet för
att sedan transportera gasen
vidare upp till tryckregula-

Patrik och Ingemar Olander på Olanders Recycling Tools AB, demonstrerar utrustningen för att fackla ut gasen i gasbilar. Den enda som är godkänd på marknaden.
torn och vidare till facklan där gasen
eldas upp.
– Tryckregulatorn får ner trycket från
flaskan till 2 bar, vilket är det optimala för
en stabil låga i facklan, förklarar Patrik
Olander.
Ingemar och Patrik Olander har
varit med på flera av BilReturs möten
för att presentera utrustningen, som
är godkänd av den tyska certifieringsorganisationen TÜV, för BilReturs
medlemmar.
Meningen är att utrustningen ska

hyras ut till i första hand SBR:s och
BilReturs medlemmar till ett självkostndspris.
– Vi har även gjort det möjligt för
de verkstäder som har en affärsrelation med våra medlemsföretag att
hyra utrustningen., säger BilReturs
vd Michael Abraham. På så sätt
säkerställer vi en säker tömning av
gastankarna.
Tidigare har många släppt ut
gasen, vilket är förödande för
miljön. Att fackla ut gasen,
alltså bränna ut den, är en

både säker och miljövänlig hantering.
KonveGas har tagit fram fyra olika
utbildningar, två för SBR:s medlemsföreag och två för medlemmarna i SFVF.
Utbildningsportal. Förutom utbild-

ningen i säker dränering av gasbilen är
också följande utbildningar klara på
Utbildningsportalen:
• Säker hantering av elbilen
• Dränering
• Kvalitetsutbildning av begagnade
reservdelar
• PU (pyroteknisk) översiktsutbildning
• PU (pyroteknisk) utbildning för
ansvariga
• El-grundutbildning på bilens elsystem
• Allmän miljöutbildning
• Chefens ABC
• ECO-driving
Styrgruppen har också tagit beslut om
följande utbildningar:
• Utökad utbildning för säker demon
tering av elbilen
• AC-tömning, köldmedia/AC-intyg
vad gäller nya AC-gasen R1234yf
Text och foto:
Agneta Trägårdh

NORDISK BILÅTERVINNING 5 · 2015

›|nbå   5

BilRetur siktar framåt

Alla BilReturs möten runt om i landet har varit välbesökta. Här är det träff i Malmö.

BilRetur samlar krafter för f
Viktigt fortsätta jobba för god samverkan i bilbranchen säger vd
BilRetur har blivit den självklara samarbetspartnern för såväl biltillverkare
som myndigheter.
– Det är viktigt att vi jobbar med sådant som gynnar både branschen
och nätverkets medlemmar, förklarade BilReturs vd Michael Abraham
när han åkte runt och träffade medlemsföretagen.

U

nder sex veckor har Michael
Abraham rest från Malmö i söder
till Kramfors i norr för att ge nätverkets medlemsföretag möjlighet att vara
med och ge synpunkter på vad BilRetur ska
fokusera på i sitt fortsatta arbete. Totalt har
155 personer från 73 företag kommit på
träffarna. Vid dessa möten har även Stena
6   ›|nbå
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Recycling, Kuusakoski, Skrotfrag och Bil
Sweden varit med.
På varje möte har medlemmarna själva fått
arbeta i grupper för att ta fram viktiga
punkter som de tycker att BilRetur ska
jobba med.
Samma sak gjordes på träffarna 2014.

Och nu, ett år senare, kan så gott som alla
de punkterna bockas av. Medlemsföretagens önskemål har genomförts.
Till exempel tar nu samtliga fragmenteringsföretag som samarbetar med BilRetur,
alltså Stena Recycling, Kuusakoski och
Skrotfrag, enbart emot karosser från auktoriserade bilåtervinningsföretag.
– Vi köper inte från någon som inte har
auktorisation, försäkrar Anders Sverkman,
ELV-ansvarig på Stena Recycling AB.
Detsamma säger Mats Englund på Kuu
sakoski Sverige AB och Paul Johansson på
Skrotfrag Sverige AB.
Anders Sverkman har även passat på att

framtiden
Michael Abraham

ta död på ryktet att Stena ska skapa en egen
bildemontering på den stora anläggningen
i Halmstad.
– Det är ett falskt rykte, vi har ett avtal
med BilRetur och alla bilar ska gå den
vägen. Vi vill att alla bilar ska komma till er,
både försäkringsbilar och ELV-bilar.
En viktig del i BilReturs arbete är att sätta
stopp för oseriösa aktörer i branschen. För
det krävs samarbete med myndigheterna.
– Vi har ständiga möten med representanter för landets kommuner och länsstyrelser för att informera om BilRetur och
skapa förståelse för att kontrollerna och
regelverket måste vara desamma över hela

”Så här stor…” Jörgen Granath demonstrerar för deltagarna i hans arbetsgrupp,
bland annat Ronny Pettersson.
landet, berättar Michael Abraham. Många
kommuner har vaknat till och insett att de
har gett auktorisation till företag som inte

uppfyller alla kraven i bilskrotningsförordningen.
Företagen har till exempel inte utrustNORDISK BILÅTERVINNING 5 · 2015
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»

BilRetur siktar framåt

»

ning, utbildning och tillstånd för att kunna
hantera pyroteknik och tömning av köldmedia i bilens AC system. De har heller inte
en tät hårdgjord yta, där bilar som inte dränerats måste förvaras.
BilRetur har tagit fram en lista på vad
som skiljer seriösa bilåtervinnare från oseriösa aktörer och svartskrotar.
– Nu finns det svart på vitt, säger Michael
Abraham. Det gör det enkelt för myndigheterna att se vem som kan anses vara seriös.
Mycket av arbetet i BilRetur handlar om

att ”kratta manegen” för medlemsföretagen
så att det blir enklare för dem att göra affärer lokalt.
Exempel på det är det brev som biltillverkarna står bakom och som har gått ut via
Bil Sweden, där man tydligt informerar alla
sina återförsäljare om att de ska använda
nätverket BilReturs medlemsföretag.
Ett annat exempel är att Transportstyrelsen nu, efter flera möten med BilRetur, tittar på hur man enklare ska kunna hantera
avregistrering av fordon. Tack vare ett
gemensamt projekt har man kommit fram
till att de ska kunna avregistreras utan det
sista gula registreringsbeviset. Men enbart
av auktoriserade bildemonteringar, vilket
är ytterligare ett sätt att försvåra för oseriösa aktörer på marknaden.
På BilReturs kickoff i februari 2013 var alla
överens om att bilbranschen stod inför
rejäla utmaningar. Man konstaterade att
branschen måste arbeta tillsammans mot
ett och samma mål. Det var också anledningen till att BilRetur bildades.
Kanske fanns det ändå en och annan som
inte trodde att samarbetet skulle bli verklighet. Att demonteringsbranschen inte på
allvar skulle bli insläppt i den innersta cirkeln.
På de senaste träffarna runt om i landet
har man kunnat konstatera att de farhågorna har kommit på skam. Det har blivit
precis tvärtom. BilRetur och SBR har arbetat sig till en central plats i bilbranschen. De
återvinningsmål som finns kan enbart klaras via samverkan och samarbete. BilRetur
är den självklara samarbetspartnern för
både bilbranschen och myndigheter.
Anna Henstedt från BIL Sweden, som var
med på några av träffarna, gav sitt stöd åt det
arbete som har gjorts under det gångna året
8   ›|nbå
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Jesper Sanderling och Janni Wivel från Sten Norbergs Bil AB, hade några frågor
till BilReturs vd Michael Abraham.

Demonterarna, bland annat Peter Svensson, från Svenssons Bildemontering,
passade på att ställa frågor om skrotpriserna till Stena Recyclings Tibor Ratz.

och det som planeras för kommande år. Hon
poängterade att det brev som biltillverkarna
har skickat ut till samtliga återförsäljare ger
ett gott signalvärde på att man inser vikten
av att samverka för att klara återvinningsmålen. Ett sådant brev hade varit en omöjlighet för bara några år sedan.
BilReturs vd Michael Abraham menar att

det är viktigt att fortsätta jobba för samverkan.
– Genom det kan vi finna goda lösningar
på hur vi ska kunna infria återvinningsmålen.
Text och foto:
Agneta Trägårdh

Seriösa återvinnare

Oseriösa återvinnare

Svartskrotningsverksamhet

Har Bilskrotningsauktorisation.

Har Bilskrotningsauktorisation

Dessa har ingen Bilskrotnings
auktorisation

•• Har utrustning/verktyg/utbildning
som exempelvis:
AC tömning/tillstånd
Airbags hantering/tillstånd
Dräneringsutrustning
Tät ytbeläggning för ej dränerade
fordon.
•• Dessa företag följer lagkraven.
De investerar i verksamheten.
De har utrustning/verktyg/
utbildning, för att klara kraven.
•• De bedriver en verksamhet som
säkerställer både miljö och
arbetstillfällen.
•• Är dessutom miljö/kvalitetscertifierade enligt tredje partsprincipen,
ISO eller Branschcertifierade med
årliga revisions rapporter.
•• Följer helt gällande regelverk för
bilåtervinning som är BF 2007:186.

•• Saknar delvis utrustning/verktyg/
utbildning.
•• Saknar oftast detta:
Ingen AC tömning/tillstånd
Ingen Airbagshantering/tillstånd
Ingen Dräneringsutrustning
Ingen tät ytbeläggning för ej
dränerade fordon.
•• Dessa företag åker snålskjuts på
myndigheternas oförmåga att
utföra kontroller, att man följer
lagkraven för att få bedriva
bilskrotning.
•• Följer delvis gällande regelverk för
bilåtervinning som är BF 2007:186

•• Ingen utrustning/verktyg/
utbildning
Exempelvis:
Ingen AC tömning/tillstånd
Ingen Airbags hantering/tillstånd
Ingen Dräneringsutrustning
Ingen tät ytbeläggning för ej
dränerade fordon
Inga tillstånd överhuvudtaget.
•• De bedriver verksamhet utan
hänsyn till de regler som finns.
Negativt för miljön, då de oftast
bara dumpar avfall i naturen.
•• 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
•• Följer ej BF 2007:186
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I BLICKPUNKTEN Två återvinnare får nya ägare

Expansiva Atracco ska garantera
Atracco har köpt Signalen AB, som
har anläggningar i Mönsterås och
Linköping.
– Det var logiskt, säger tidigare
ägaren Leif Fehling, som fortsätter
som vd. Branschen förändras och
jag tror att vi får se större enheter i
framtiden.

S

ignalen AB bytte ägare den 29 oktober.
– Vi märker ingen större skillnad,
säger Leif Fehling. Det handlar egentligen
bara om vem som äger aktierna. Signalen
är ett starkt varumärke med bra lönsamhet, vi fortsätter att jobba som tidigare.
Signalen startades för 39 år sedan av
bröderna Leif och Lars Fehling i Mönsterås. För tre år sedan köpte man Hårds
Bildemontering i Linköping.
– Både min bror och jag är i 60-årsåldern. Vi är pigga och glada och tycker

fortfarande att det är roligt att jobba, men
det började bli dags att säkra framtiden för
bolaget, säger Leif Fehling. Atracco, som
ägs av amerikanska giganten LKQ, är en
stark ägare. Det garanterar en framtida stabilitet som vi känner är viktig för att företaget ska fortsätta utvecklas på ett bra sätt.
Både Atracco och Signalen är med i Märkesdemo.
– Vi kände redan varandra. Det är inga
okända människor som är köpare. Atracco har erfarenhet och kan branschen. Vi

Hedbergs Bilskrot säljer
Anders Hedberg startade
med en obebyggd tomt och
en arbetsbod för 34 år sedan i
Västerås. Sedan dess har han
byggt upp en stor välskött
anläggning, där man skrotar
1 200 bilar per år. Nu är det
dags att trappa ner och därför
säljer han Hedbergs Bilskrot till
Bilia.
– Jag tror att Bilia ser det som en stor

fördel att ha allting i sitt hus, säger Anders
Hedberg, som efter 34 år säljer sitt livsverk.

10   ›|nbå
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S

jälv är han nöjd med affären, även
om han inte riktigt vet hur det ska
gå att jobba mindre.

– Jag är ju workaholic och har kommit
först och gått hem sist under alla år. Men
jag fyller 62 år nästa år och ingen av barnen vill ta över. Jag och min fru har jobbat hårt hela livet och det börjar bli dags
för oss att lugna ner oss lite. Dessutom är
jag gammal crossåkare och min rygg
bråkar.
När beslutet var fattat satte Anders in
en annons i Dagens Industri och fick
napp av två stora bolag direkt. Ett var
Bilia.
– Jag är glad att de valde oss, säger
Anders Hedberg. Det är många i branschen som vill trappa ner, det pågår ett

– Vi arbetar precis som innan,

säger Christian Gideskog, plats
ansvarig på Signalen i Linköping.
Att Atracco har köpt Signalen är
bara positivt. Det gör oss större
och starkare.

ra framtiden för Signalen
tycker att det är viktigt att det inte är något
investmentbolag som inte vet ett dugg om
bilåtervinning.
Enligt Atraccos vd Magnus Tagesson var

inte köpet något svårt beslut att ta.
– Signalen är ett välskött bolag med väldigt gott renommé i branschen, säger han.
Den geografiska placeringen i kombination
med de försäkringsbolag man samarbetar
med, kompletterar vår verksamhet på ett
mycket bra sätt. Vi vet också att Leif Fehling är kunnig och lätt att ha att göra med.

Det var många faktorer som spelade in och
som gjorde att vi kände att det skulle fungera bra.
Även Magnus Tagesson tror att branschen går mot större enheter.
– Jag tror inte att det blir som i elektronikbranschen att det bara blir tre stora
aktörer, men med tanke på att kraven blir
högre och högre, det krävs stora investeringar, måste man få volym i verksamheten
för att få lönsamhet.
På Atracco är man inte främmande för
att köpa flera demonteringar.

– Om vi hittar lämpliga, välskötta och
lönsamma demonteringar är vi absolut
öppna för det, säger Magnus Tagesson.
Förutom anläggningarna i Hedemora,
Växjö och Stockholm, har Atracco även en
demontering i Tromsö i Norge.
– Med flera anläggningar hittar man
synergieffekter som behövs för att driva
verksamheten framåt.
Text och foto:
Agneta Trägårdh

hela verksamheten till Bilia
generationsskifte. Det känns bra att Bilia
tar över. Jag tror att de kommer in som en
frisk fläkt i demonteringsbranschen med
nytt tänk och nya muskler. Det kommer
att stärka hela branschen.
Bilia tar över både demonteringen och ett
tillhörande fastighetsbolag. Man behåller
också de 17 anställda.
– Det var viktigt för oss, säger Anders
Hedberg.
Förhandlingar har förts under ett år
innan avtalet blev helt klart.
– Det är en lång process. Man har tagit
markprover och gjort andra kontroller.
Och så är det många tillstånd som ska

sökas. Men här har allting varit rätt skött.
Vi är ISO-certifierade och har ordning och
reda. Att Bilia vill köpa Hedbergs ser jag
som en bekräftelse på att vi har gjort något
bra.
Bilia tar över verksamheten i slutet av
januari 2016.
– Man kan säga att vi med köpet integrerar
bakåt i kedjan, eftersom vi använder
begagnade bildelar i vår skadeverksamhet,
säger Gunnar Blomkvist, ekonomidirektör på Bilia. Förvärvet ingår i vår hållbarhetsstrategi, det känns bra för oss att
kunna erbjuda begagnade delar till kunderna och till försäkringsbolagen, som

kräver att verkstäderna använder begagnat istället för nytillverkade delar.
Bilia har drivit bildemontering tidigare.
– Men det är så länge sedan att det nog
bara är jag på företaget som kommer ihåg
det, säger Gunnar Blomkvist, som menar
att det kan bli flera förvärv i framtiden.
– Jag utesluter inte att vi kommer att
växa i demonteringsbranschen, men den
är ny för oss och nu ska vi först lära oss
den. Vi är mycket nöjda med köpet av
Hedbergs. De har gjort det bra, det är en
lönsam verksamhet att bygga vidare på.
Text : Agneta Trägårdh
Foto: Magnus Westberg/VLT
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NORDISKA KONFERENSEN Vad hände sedan?

Efter bilåtervinnarnas varningar

EU-kommissionens studie ska
spåra Europas försvunna fordon
Cirkulär ekonomi har varit på tapeten
inom EU en längre tid. EU-kommissionen
hade ett färdigt förslag för ett år sedan men
drog tillbaka det i sista minuten. I stället
utlovades ett nytt och ”mer ambitiöst” förslag till slutet av 2015.
Tidtabellen höll. Kommissionens paket
för cirkulär ekonomi är en miljardsatsning
som ska driva på en omställning av både
produktion, konsumtion och återvinning.
Kretsloppet ska slutas – det är målet för
paketet.

Ett återkommande tema på
sommarens nordiska konferens
för bilåtervinnare var de miljontals
fordon som försvinner från europeiska länders miljöradar. I början av
december kom ett första svar från
EU-kommissionen. En studie för att
avslöja det gigantiska läckaget och
vilka som står bakom.

S

tudien är en del av det stora paketet
för en cirkulär ekonomi som EUkommissionen lanserade 2 december.
För att vinna laga kraft måste EU-parlamentet godkänna förslaget. Men studien är
redan inplanerad och utförare är upphandlade. Den startar i början av 2016.
– Vi inleder nu en undersökning för att
bedöma hur många av dessa ELVs som
råkat komma utanför de lagliga kanalerna
säger Artemis Hatzi-Hull, policyhand
läggare hos EUkommissionen med återvinning som specialområde.
– Studien ska granska situationen i varje

Artemis Hatzi-Hull var en av före-

dragshållarna på konferensen för Nordens
bilåtervinnare i somras. Nu ska EU-kommisionen ut på fältet för att avslöja bristerna.
medlemsstat och kontrollera vilka åtgärder
som vidtagits. Dessutom utvärderas åtgärderna som vidtagits på EU-nivå. Vilka
ytterligare insatser kan behövas för att ta itu
med problemet?

Några av de föreslagna åtgärderna är:
• Ta fram ekonomiska incitament som
gör det intressant för tillverkare att
erbjuda miljövänliga produkter som
är enkla att materialåtervinna.
• Främja en utveckling där de varor som
produceras är hållbara och energieffektiva. De ska gå att reparera och återanvända. Arbetsplanen för ekodesign
2015-2017 ska ses över för att bättre nå
målet.
– Budskapet som gick fram i Stockholm
var att skandinaviska bilåtervinnare är

Realize

Utökad demontering räddar miljön
Den 11 november hölls ett slutseminarum för forskningsprogrammet Mistra Closing the Loop, där
Realizeprojektet ingår. Forskarna
konstaterar att det krävs nya metoder för demontering, fragmentering och efterbehandling.

fem olika delprojekt. I en av delarna har
man gjort försök med utökad demontering, där 100 extra delar har plockats av
bilarna, hos Walters Bildelslager AB,
Eklunds Bildelslager AB och Thomassons.nu Grupp AB. De bilarna har sedan
jämförts med en referensgrupp av bilar,
där bara det som måste plockas bort
enligt lagen har demonterats.

Under tre år har forskare och demonterare tittat på hur man ska kunna få en
ökad och mer effektiv återvinning av
skrotbilar. Realizeprojektet har innehållit

Rätt utförd bilåtervinning innebär en

12   ›|nbå
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stor miljöbesparing. Forskarna har kunnat visa att de extra 100 delarna minskar
koldioxidnotan med runt 200 kilo per bil,

vilket motsvarar en körsträcka på 150 mil
med en genomsnittlig nybil i Sverige.
– Det här visar återigen att en bil som
demonteras och dräneras på rätt sätt är
en miljötillgång, säger SBR:s vd Michael
Abraham. Samtidigt som en bil som hanteras av en svartskrot är en miljöbomb.
Slutrapporten är ännu inte helt klar, men
i nästa nummer av Nordisk Bilåtervinning kommer en lång och utförlig rapport om resultatet av Realizeprojektet.

Agneta Trägårdh

Nordisk konferens för bilåtervinnare. Artemis Hatzi-Hull fick en sakkunnig presentation av Stena Recyclings anläggning i Huddinge, ledd av Kristofer Sundsgård.
angelägna om att hejda den illegala hanteringen, och att de otillåtna demonterarna
ska straffas, säger Artemis Hatzi-Hull.
Bilåtervinnare i Norden gjorde intryck
på kommissionens återvinningsexpert:
– Jag märker att ni försöker göra ett bra

jobb med respekt för miljön och för lagen.
– Ni känner samma oro som demonterare i övriga Europa – de illegala demonterarna är en fara för mijön. När bilar försvinner från Europa försvinner också en
värdefull resurs. Det får inte fortgå.

I samband med konferensen deltog hon
i studiebesöket på Stenas Recycling i Huddinge.
– Jag kan bara säga att jag blev imponerad av professionaliteten, ordningen, logistiken, renheten, effektiviteten och kunskapen som präglar verksamheten. Jag brukar
framhålla den som ett gott exempel.
Även på den svenska horisonten har senhösten innehållit intressanta nyheter. I slutet av november presenterade Naturvårdsverket resultatet av sitt regeringuppdrag
om övergivna uttjänta bilar. Innehållet presenteras mer utförligt i nästa nummer, men
ett axplock av föreslagna återgårder
–Naturvårdsverket har sett över olika
alternativ till att ta hand om den uttjänta
bilen och lämnat in sitt uppdrag till miljödepartementen. Det som Naturvårdsverket
lämnat in kommer att behandlas och vi får
avvakta vidare vad miljödepartementen
kommer att göra under 2016, berättar
Michael Abraham, SBR:s förbundsdirektör.
Naturvårdsverket föreslår också en ny
juridisk formulering av flyttgrunden som
reglerar när ett övergivet fordon får avlägsnas. Det får ske om det innebär risk för
skada på växt- och djur-liv eller annan
skada på naturmiljön enligt den nya texten.
En tidigare utredning har föreslagit att
flytt får ske redan efter sex veckor om bilens
uppskattade värde understiger ett halvt
prisbasbelopp. Mer i nästa nummer.
Text och foto: Mark Olson

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

Vi tar hand om
Er slutkörda bil
Certifierad
www.hurvabildemontering.se
Mejerivägen 10, 291 94 Eslöv • 0413-310 01
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God Jul
Gott Nytt År
önskar

Glad Sommar
önskar

God Jul & Gott Nytt År
önskar Redaktionen

God Jul God Jul
önskar

När du vill
värna om
miljön...

d d
d God

ISO 14001
Certifierad

d
dJul d
d
d d &d
d
d
Gott
År
d Nytt
d
d
d d d
d
önskar
d
d
d
d
d

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

019 - 670 12 00

BILDELAR Falkenberg

God Jul & Gott Nytt År!
Önskar

Bilåtervinning
Begagnade bildelar

Branschen som uppfann återvinningen

www.waltersbil.se

önskar alla en

GOD JUL

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

EN RIKTIGT

God Jul

TILLÖNSKAS ER ALLA

önskar vi på

God
Jul
önskar

Fjärås Bildemontering AB
Köp BEGAGNAT - stort
sortiment.

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

AB ARONS
BILDEMONTERING

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

God Jul &
Gott Nytt År
önskar

ÖNSKAR ALLA

EN RIKTIGT GOD JUL
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ALINGSÅS BILDELAR AB
Nitgatan 3 • 441 38 Alingsås
Tel. 0322-105 27

www. skrotfrag.se

Tel: +46 (0)31 332 39 90

God Jul &
Gott nytt år
Önskar

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

God jul &

Gott nytt år!
önskar

Alloljepannor
Alloljepannor

AKTUELLT FRÅN SFVF

BO ERICSSON vd

”Ta ett gemensamt
beslut om garantierna”

N

u summerar SFVF hösten och som vanligt kan denna
sammanfattas som intensiv. Flertalet kedjor har under
hösten gjort enkätundersökningar för att utröna medlemskap i SFVF. Glädjande nog har det visat sig att SFVF har fått
mycket gott betyg och det känns som ett kvitto på att vi arbetar
med rätt frågor.
Det har i sin tur inneburit att SFVF har vuxit till att i skrivande
stund ha 1 700 verkstäder med i föreningen. Utav dessa verkstäder
är 38 % auktoriserade för ett eller flera märken, ca 60 st arbetar
med rostskydd, ca 185 st är skadeverkstäder, 35 st är lastbilsverkstäder och övriga är personbilsverkstäder. Det är med en stolthet,
glädje och ödmjukhet som jag och styrelsen avslutar 2015. Under
2016 kommer SFVF att växa både på kontoret och med antal medlemmar, men det återkommer jag senare om.
Här kan du se och läsa ett axplock vad vi har ägnat hösten åt:
• Arbetat med att få ROT
• Inspirationsdagen med
avdrag för bilreparationer
Motormagasinet
(arbetet fortsätter)
• Mängder av juridik
• Genomfört utbildning i Prakutbildningar
tisk verkstad för Konsument• Mängder av ARN möten
verket, Hallå Konsument,
(vi har 8 st ledamöter med
ARN och Konsumentvägledare
i ARN från SFVF)
• Arbetat med att inte avveckla
• Ett stort antal Försäkringsbesiktning av fordon
nämndsmöten (vi är två
• Mediakontakter i mängder
ledamöter från SFVF)
• Vittnesmål flertalet gånger för • Politikerträffar
våra medlemmar i Tingsrätten • Polisanmälning och möten
om butan istället för köld
och Förvaltningsrätten
medium
• Säkerställt att det finns en
utbildning i gasbilar (vi jobbar • MYSBY 6
• Möten med bl a Transportstypå elbilsutbildningen)
relsen, Konsumentverket,
• Arbetat med olika skolfrågor,
Arbetsmiljöverket, Training
bl a http://meckr.se/film-4/
Partner, Bilprovningen, Swe• Förhandlat fram en överenstic, Motormännen och Mynkommelse med Konsumentdigheten för samhällsskydd
verket (Verkstadens Reparaoch beredskap
tionsvillkor)
• Försäkringsbolagsmöten
• Telematic i bilen
• E-legitimation
Något som fått mig att reagera efter att ha genomfört utbildningar i
Praktisk verkstadsjuridik för nästan 1 000 personer under 2015 är
verkstädernas begränsade kännedom kring garantier och tvingande lagstiftning. Mina synpunkter kring detta har jag har tyvärr
även fått bekräftade av företrädare för ARN, Konsumentverket och
landets konsumentvägledare i samband med utbildningarna i
Praktisk verkstad.
SFVF har gjort en överenskommelse med Konsumentverket när
det gäller Verkstadens Reparationsvillkor. Det är därför hög tid att
alla bildemonterare gör något motsvarande, d v s kommer överens
om vilka garantier som ska gälla och när, därefter vore det bra om
den överenskommelsen blev känd för Konsumentverket.
Ha en riktigt god jul och ett gott nytt år!

DYR
UPPVÄRMNING?
Vi hjälper dig sänka
uppvärmningskostnaderna!
Alltid 100% förbränning av alla oljor.

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
Alloljebrännare-kit kompletta med
pump och filterpaket.
För alla förekommande pannor.
Fr. 15 kW – 1500 kW.
Även i ”villa-modell” 14–19 kW

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

Vi projekterar din lokals
värmesystem.
Vattenburet •Varmluft • Kombinerat

www.kroll.nu
tel:
410
402
info@kroll.nu
www.kroll.nu
|08
44
www.kroll.nu
tel:08
41008-410
40244
44 402
info@kroll.nu
www.kroll.nu
|tel:
tel:
08-410
402
44
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BMW Group’s Recycling and Dismantling Centre – Munich

When a Major Car
Company Dismantles
its Own Vehicles
A series of specialized workstations
disassemble each car one step at a time
In Munich, Germany the auto manufacturer BMW recycles more than
6 000 ELV:s each year. The process of dismantling resembles in many ways
the methods that were originally used to produce the cars. Instead of
an assembly line, BMW has organized at “disassembly line” where each
worker focuses on a single phase of the dismantling procedure.

A

delegation from the Swedish
Car Recyclers Association
visited BMWs recycling plant
in Munich this fall. The main
point of interest was BMWs
new I3 electric car. Large
amounts of composite material have been used in its
body and interior. Swedish dismantlers were there to learn more about
how cars like the I3 can be effectively recycled when the time comes.
“BMW is a company that has a very professional approach to recycling and environmental responsibility,” says Michael Abraham, SBR/BilRetur’s managing director.
“Electric cars and composite materials
will soon become a normal part of every dismantler’s working day. We need to be well
prepared for the changes to come.”
Sustainable business has been a key principle for BMW since the 1970s. That means
that cars should be designed not only to be
energy efficient with a minimum of emissions. Environmentally aware design must
also include the eventual recovery of vehicles. Making recycling more simple and efficient is an extremely important of sustainable car production.
An EU directive from the year 2000 makes
car manufacturers responsible for recollecting their autos when they reach the end of
their life cycle. But no regulations actually
require the companies to perform recycling
16   ›|nbå
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We test our vehicles to
be sure that they can
be disposed properly.
themselves. The BMW recycling facility in
Munich runs at a profit. But one of the real
benefits of recycling your own cars is that it
provides valuable insight into how design
affects the recycling process.
Volker Gutgesell,BMVs operational manager

at the centre explains the company’s view:
“We think that it is necessary to keep an
eye on our prototypes and test our vehicles
to be sure that they can be disposed properly. About 99 percent of the cars dismantled here have been originally produced
within the BMW group.”
Asked whether this type of disassembly
line would be practical for independent dismantlers, Mr Gutgesell answers cautiously:
“A linear flow only makes sense if you
have a certain amount of vehicles for dismantling. Otherwise the costs would overbalance the benefits.”
To dismantlers who may feel uneasy about

industrial giants expanding into their field
of work, BMW:s Gutgesell has reassuring
words. His company has no current plans to
expand its own recycling capacity. Moreover, BMW regards independent dismantlers as partners, not as competitors.

“Dismantlers are absolutely not competitors. On the contrary, we consider it our job
to provide other dismantling companies
with necessary knowledge to do their work.”
While BMW has access to unlimited
information about individual parts and
assembly methods, Volker Gutgesell emphasizes that all dismantlers can obtain documentation they need through the International
Dismantling Information System (IDIS).
“In addition all the serial numbers are available at www.bmw.com.”
As BMW sees it, dismantler’s everywhere benefit from the recycling work being done there
in Munich:
“We are proving at the Recycling and Dismantling Centre that our cars are easy to dismantle and we also try to provide other dismantling companies the current state of the art
in dismantling,” says Mr Gutgesell.
Text: Mark Olson Photo: BMW, Mark Olson

“BMW has automated the process of
emptying fluids from shock absorbers.
Very useful In a large scale operation
like this one in Munich.,” says Michael
Abraham, SBR/BilRetur.

BMW makes use of especially designed machines to perform certain stages
of the dismantling process. Here a machine extracts the car’s motor to separate
the aluminum (engine & gearbox) from the steel scrap.
NORDISK BILÅTERVINNING 5 · 2015
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www.olanders.nu

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

safe shear

Proffs på begagnade bildelar

Olanders Recycling Tools AB
The original - made in Usa

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

PSA Axles
•
•
•
•

Bildemontering
i hjärtat av Värmland
0563-52020

Europe’s leading supplier of
remanufactured PSA axles and Europe’s
only manufacturer of new PSA axles
New and refurbished axles available
With or without exchange of core
‘Starter pallet’ available

Vendelsömalmsvägen 94
136 69 Haninge
Sverige

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

Engines & Gearboxes
•
•
•
•

Access to over 2000 cars broken
per week
Products sourced direct from UK
From euro pallet to full truck
Refurbished engines available

www.shipmanbildelar.se
T: +46 (0)705957878
Org. Nr. 556932-3339

Följ oss på Facebook

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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Kvalitetstestade begagnade reservdelar
till de flesta bilmärken.

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

BRA E
VIC
SER

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

MultiCool of Sweden

Vi är SBRs samarbetspartner och erbjuder
medlemsföretagen marknadens bästa försäkringsskydd
Företagsförsäkring

Gruppförsäkring

Green Parts garanti

Motorfordonsförsäkring

Komplett utrustning för återvinning av köldmedium

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

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

Servicesnabbkoppling

Tömningsaggregat

Serviceslang
2,5 meter

Serviceslang
2,5 meter

Digital
våg

Typgodkänd
returflaska 12,5 liter

www.multicool.se

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

TJÄNSTER & UTBILDNINGAR
• KVALITET

• ARBETSMILJÖ

• MILJÖ

• PRODUKTION

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

WWW.ASKENGREN.SE

Nordisk
Branschens egen tidskrift
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AKTUELLT FRÅN MOTORBRANSCHENS RIKSFÖBUND

Livsfarlig hantering
av gas i ac-system

V

årt uppdrag är bland annat opinion,
kommunikation, attraktiv bransch
och förstås medlemsnytta. Vi ska
helt enkelt informera våra 1500 medlemmar om vad som sker i branschen.
För att ta reda på detta följer vi vad våra
myndigheter hittar på, i uppdraget ingår
även att bevaka EU-förordningar. Fram
till 2009–07–04 var det ackrediteringskrav
på företag som hanterade fluorerade gaser
till bilens luftkonditionering. Efter ett EUbeslut samma dag ändrades ackrediteringen till ett personligt certifikat för de
som utför arbeten på mobila luftkonditioneringssystem (ac). Den svenska F-gas
förordningen (17/2015) skärptes, och
begränsade hanteringen av mängden gas
till max 3 kg (KAT 5), det räcker till de
flesta personbilar och till hytten i en lastbil
eller entreprenadmaskin.
Kontrollen av certifikaten lade förord-

ningen i knäet på kommunernas miljö
och hälsa. Troligen var de inte beredda
på detta, några av våra kommuner har
inte resurser att kontrollera certifikaten.
Eftersom det inte finns några företags
certifikat ännu så har en del mindre
nogräknade företag hittat en affärsidé
med försäljning av gas. Den som säljer
fluorerande gaser måste förvissa sig om
att den som köper gasen har ett godkänt
certifikat. Samma företag säljer även så
kallad ”miljövänlig gas”, som inte påverkar
ozonskiktet. Samma gas fungerar som
drivmedel i ett ac-system, den gasen är i
själva verket gasol. Det är fullständigt
livsfarligt!
Gasen säljs till privatpersoner, som sedan
själva kan fylla sin bil med gasen efter en
kort utbildning via Youtube. Här begås
ytterligare ett brott, personer utan ac-certifikat får inte manipulera slutna system
med fluorerande gas. Anledningen till att
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privatpersoner köper gasol i stället för
att lämna in bilen för reparation av acanläggningen, är att det kostar från cirka
5 000 kronor upp till 15 000 kronor att
reparera de vanligaste felen på en luftkonditionering. Märk väl att bilens ac redan
har läckt ut den fabriksfyllda gasen, och

Vem släpar in gasol
grillen på utedasset,
stänger dörren och
öppnar gasolkranen,
väntar en stund och
sedan tänder på!?
nu fylls den med gasol. Själva lagningen
är enkel; köp även en flaska med tätningsmedel, då finns det en möjlighet att läckan
begränsas. Vi jämför detta med: vem släpar
in gasolgrillen på utedasset, stänger dörren
och öppnar gasolkranen, väntar en stund
och sedan tänder på!?
MRF anmälde ett av företagen som säljer

ac-gas till privatpersoner till en av våra
större kommuner i december 2014. De
informerade oss om att de inte skulle
hinna med att besöka företaget och
kontrollera om deras kunder hade några
certifikat. Vi fick gå vidare till övriga
myndigheter. Till dags datum har vi inte
märkt någon reaktion från våra myndigheter, MSB, Kemikalieinspektionen eller
Naturvårdsverket. Arbetsmiljöverket
tycker att det är bra att vi har uppmärksammat detta!? Vi har även vänt oss till de
största postleverantörerna, PostNord,
Schenker, DHL och Bring Citymail. Vi har
även informerat de vanligaste utlämningsställena. Trots detta har MRF nyligen
kunnat beställa dessa produkter och fått
dem levererade till privata adresser.

JOACHIM DUE-BOJE

Ansvarig servicemarknad, MRF
Det som nu återstod var att göra ett test.
Vi bokade tid och plats hos en stor
demonteringsanläggning i södra Stockholm som ställde upp med två testbilar.
Väl på plats så testkördes luftkonditioneringen för att se att systemet var intakt.
Ac- anläggningen tömdes och fylldes nu
med gasol från en av leverantörerna.
En tändanordning riggades och kamerautrustning monterades för att kunna
dokumentera eventuell händelse. En läcka
skapades från ventilen på lågtryckssidan,
efter cirka 30 sekunder lade vi kontakt på
tändanordningen. En dov smäll hördes
under fronthuven, sedan kom röken. En
snabb händelseutveckling av eld började
flamma från undersidan av fronthuven, vi
var nu tvungna att släcka. Notera att testet
utfördes utomhus och det blåste en del.
Vi vågade inte testa läckande gasol i kupén.
Femton personer var på plats och bevitt-

nade händelsen; Incert, en generalagent,
Dometic, SBR, MRF för att nämna några.
Alla kunde något chockade konstatera att
detta är farligt på riktig. Om bilar fylls
med gasol är det flera som på sikt kommer
att utsättas för fara, nedan några frågor/
påståenden:
• Lastning/lossning och transport av
gasen med postbilar.
• Mottagning, förvaring och leverans på
postutlämningsställen.
• Fyllning av gasol utfört av privatperson
utan certifikat.
• Det är livsfarligt att köra bilen, den är
fylld med gasol som troligen läcker.
• Vad händer när bilen kommer till verkstad inlämnad av någon som inte känner till att den är fylld med gasol?
• Arbetsgivaransvaret.
• Om bilen hamnar på en skadeverkstad.
• Vad händer om bilen krockar?
• När bilen kommer till demonterings
anläggningen?			

Stenas nya anläggning i
Halmstad är byggd för att möta
EU:s ökade krav på återvinning av
såväl bilar som elektronikavfall.

Studiebesök hos
Stena i Halmstad
på halvårsmötet
Stena Metallkoncern gör just nu en av sina största
satsningar när Nordens modernaste återvinningsanläggning byggs i Halmstad. SBR har valt att lägga sitt
halvårsmöte i Halmstad den 7 – 8 oktober 2016 för
att medlemmarna ska kunna göra ett studiebesök
på anläggningen.

I

samband med halvårsmötet planeras också en kickoff för
BilRetur, där såväl Stena som Kuusakoski och Skrotfrag
kommer att vara med. Även biltillverkare och myndigheter
är inbjudna.
– Vi hoppas bland annat att vi ska kunna bjuda på en provtur
med nya el- och gasbilar, säger BilReturs vd Michael Abraham.

En god jul och ett
gott nytt år önskar vi på

JÄMTLANDS
BILDEMONTERING

Stenas anläggning i Halmstad kommer att bli ett nav för återvinning i Sverige med sin fragmentering, NF-anläggning (metallupparbetning), SLF-anläggning (avfallsupparbetning) samt
Stena Technoworld First Treatment-anläggning (elektronikdemontering). Syftet med investeringen är att ta emot och förädla
återvinningsmaterial från hela samhället som sedan blir till råvaror för industrin.
– Vi kommer att skapa möjligheter att bearbeta och förädla fler
material än vi tidigare har gjort, säger platschef Johan Borglin.
Tillsammans med våra samarbetspartners i olika branscher
kommer vi att kunna hitta lösningar för deras speciella material
och därigenom få ut renare nya råvaror, bättre bränslen och mindre deponifraktioner.
– Ett bra exempel på de samarbeten vi kommer att kunna

utveckla är det med BilRetur och dess medlemmar. Satsningen i
Halmstad ger oss möjlighet att tillsammans möta ambitionerna
i ELV-direktivet.
Text: Agneta Trägårdh Foto:: Stena Metall

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

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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AKTUELLT FRÅN
ANNA HENSTEDT

Miljöansvarig • BIL Sweden

N

Dyrt med lappa-laga lösning

aturvårdsverket lade den 27
november fram sin rapport till
regeringen, på det uppdrag man
fått av Miljödepartementet, att bland
annat undersöka hur man kan minska
dumpning och illegal skrotning av bilar,
samt minska den kostnad det innebär för
kommuner och stat att ta hand om övergivna bilvrak.

Tyvärr har flera viktiga faktorer som BIL

Sweden, SBR, BilRetur och STENA i åratal
fört fram för att få till en mer välfungerande
bilåtervinning, fått mycket lite utrymme i
arbetet med rapporten. Vad bristande tillsyn har för inverkan på problemet med
dumpade bilar, borde Naturvårdsverket
ha analyserat lite mer, kan i alla fall jag
tycka. Idag finns kommuner där ökända
icke auktoriserade bildemonterare får
verka, utan ingripande.

Dessutom måste det säkerställas att sista

bilägaren uppfyller sina skyldigheter
g ällande den uttjänta bilen, oavsett om
vi talar om miljöbalken eller obetalda
registerhållningsavgifter, och inte kunna
undkomma sitt ansvar. Det är ofta samma
personer som står för den kriminella
handlingen att dumpa sin bil, och inte
bara en bil, utan bil efter bil. I många
andra länder är bilägaransvaret betydligt
strängare, det kunde man önska att det
vore också i Sverige. Skärpning av biläga-

Tyvärr har flera viktiga
faktorer fått mycket
lite utrymme i arbetet
med rapporten.
rens ansvar behandlades mer i den förra
utredningen som genomfördes 2011 om
hur bilåtervinningen fungerar i Sverige,
”Uttjänta bilar och miljön”. Förhoppningsvis kan frågan väckas till liv igen. Det
måste bli enklare att straffa bilägaren om
hon eller han dumpar sin bil i naturen,
och han eller hon bör ha ett ansvar att inte
lämna över sin bil till en icke auktoriserad
bildemonterare.
Naturvårdverket borde tänkt lite mer på
vilka grundorsakerna är till att problemet
uppstår och försöka åtgärda det, snarare
än att ta fram en lappa-och-laga-lösning
som kräver en massa pengar. I utredningen
saknas en heltäckande analys av dagens
situation med övergivna bilar, bristande
tillsyn och illegal verksamhet.
Ta saker och ting i rätt ordning; För
det första, genom skärpt bilägaransvar i
kombination med god och rättvis tillsyn,
skulle troligen antalet dumpade bilar kraftigt minska. Skärp dessutom tillsynen för
bildemonterarna, kontrollera och återkalla auktorisationen vid behov. Det är viktigt att alla bildemonterare konkurrerar på

lika villkor. När dessa första steg är
genomförda fullt ut, låt bilägarkollektivet
betala genom ett minimalt påslag på
registerhållningsavgiften, detta för att
täcka kostnaden för städ-notan som några
få illegala aktörer (som inte går att finna)
lämnat efter sig.
Tyvärr verkar inte det budskap gått

i genom som BIL Sweden, SBR, BilRetur,
STENA, SKL och Håll Sverige Rent fört
fram, nämligen att bästa sättet att finansiera ersättning till stat och kommuner
för omhändertagande av dumpade bilar,
är att höja registerhållningsavgiften.
Naturvårdsverket förordar istället en
producentfinansierad lösning (vilket
dessutom var vad Miljödepartementet
redan i uppdragsbeskrivningen hade
angivit som finansieringsmodell, istället
för att ange vilket problem man avsåg
att lösa). Även Transportstyrelsen och
Trafikverket tar i rapporten avstånd från
detta förslag, och förordar liksom BIL
Sweden, SBR, BilRetur, STENA, SKL och
Håll Sverige Rent, istället en förhöjd
r egisterhållningsavgift.
En producentfinansierad lösning innebär

i praktiken att kostnaden för hanteringen
av dumpade bilar kommer att tas ut av
förste bilägaren, genom en höjning av
nybilspriset. Detta följer inte principen att
det är förorenaren som ska betala.

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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AKTUELLT FRÅN STENA

AKTUELLT FRÅN

U

ANDERS SVERKMAN

Branschansvarig ELV
Stena Recycling

BilRetur allt viktigare
inom svensk bilåtervinning

Från Stena Recyclings sida vill vi för
BilRetur bidra till att vi tillsammans
kan göra mer affärer, öka materialåter
vinningen från bilarna och samarbeta
för en seriös bilåtervinning. Vi har
byggt upp ett unikt samarbete mellan
Bilproducenterna, BIL Sweden, SBR,
BilRetur och Stena. Samarbetet innebär
att vi kan genomföra aktiviteter som
annars inte skulle vara möjliga, aktiviteter
som gynnar alla parter i BilRetur.
I Halmstad har vi nu etablerat Stena

 ecycling Center där vi utvecklar fram
R
tidens bilåtervinning. Här gör vi stora

Foto: Shutterstock

nder den senaste månaden har
vi från Stena Recyclings sida
träffat medlemsföretagen i BilRetur på åtta platser runt om i landet.
För oss är det viktigt att kunna träffas
lokalt och fånga upp de frågor som är
viktigast att samarbeta kring. Det är
glädjande att se att många av BilReturs
medlemmar känner sig nöjda med hur
nätverket utvecklas. Det krävs ju sam
arbete för att vi tillsammans ska kunna
utveckla nätverket och uppnå högt
ställda miljökrav.

Vi tar med oss
e rfarenheterna från
projektet och testar i
praktiken hur vi kan
öka återvinnings
graden från bilarna.

investeringar för att kunna öka material
återvinningen. Mer av plaster och
metaller kan därmed återvinnas från
bilarna. Det är en viktig insats för miljön,
som ingen enskild part klarar på egen
hand. Det har utvecklats processer hos
medlemmarna i BilRetur såväl som hos
oss i Stena. En viktig del av detta är
samarbeten i forskningsprojekt som
Realize, som nyligen hade sin slutrapportering i Stockholm. I projektet genom
fördes en utökad demontering av 220
bilar så vi kunde se hur det påverkade
processerna hos bildemonterarna och
utfallet hos oss i Stena.
Vi tar med oss erfarenheterna från
projektet och testar i praktiken hur vi
kan öka återvinningsgraden från bilarna.
Genom de här satsningarna vill vi från
Stena Recyclings sida visa att vi tar vårt
ansvar för att driva utvecklingen mot
en så miljöriktig bilåtervinning som
möjligt.
Med de här raderna vill vi på Stena

 ecycling tacka för i år och önska alla
R
läsare en god jul och ett riktigt gott
nytt 2015!
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Nytt från Danmark

DAG afholdt generalforsamling i det nordvestjyske – ved den lille by, Farsø – den 7. november.

Regering fastholder
lav reparationsgrænse
Fra nytår 2016 skal en bil kasseres,
hvis den er skadet for mere end
65 procent af handelsværdien.

S

idst i september forelagde den
danske regering sit finanslovsforslag
for 2016 – uden at lægge op til at
ændre i den danske bekendtgørelse om
registreringsafgifter. Hvis ikke oppositionen bringer sagen op, vil reparationsgrænsen blive nedsat fra 75 til 65 procent
fra årsskiftet.

Reparationsgrænsen?

Efter dansk lovgivning skal biler hugges op
– återvinnas – hvis de er skadet for mere
end 75 procent af deres handelsværdi. Skaden må herudover kun beregnes med nye
reservedele – hverken brugte eller alternative, nye. Ifølge regeringen er formålet at få
ældre mindre miljøvenlige biler væk fra
vejene, og så betyder import af nye biler

Generalforsamling
i det vestjyske
Vestjyske Farsø danner i starten af november rammen om Dansk Autogenbrugs
generalforsamling. Generalforsamlingen
samler som regel rigtig mange medlemmer
og ledende medarbejdere og er i høj grad
også tilrettelagt som et socialt arrangement.
Traditionen tro mødes medlemmerne
og deres ledsagere til en vinsmagning fredag aften den 6. november, hvorpå generalforsamlingen afvikles lørdag med efterfølgende aftenfest.
Formanden Søren Lundfold er ikke på
valg i år.
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naturligvis indtægter til staten fra registreringsafgiften. At en skadet bil ikke nødvendigvis bliver erstattet med en ny, har ikke
været muligt at forklare.

Positive politikere

Ifølge DAG’s danske fagblad, AUTObranchen, er der dog politikere, der mener, at
reparationsgrænsen er absurd. Både det
yderste venstrefløjsparti, Enhedslisten, og
det mere midtsøgende Radikale Venstre
kan godt se, at det er fråds med naturens
ressourcer at smide gode, brugte biler ud;
biler, der sagtens kunne have været repareret og kørt videre i årevis.
Regeringens egne beregninger siger, at det
vil koste op imod 100 millioner kroner for
statskassen at fastholde en høj reparationsgrænse. Da regeringen forelægger et finanslovsforslag, der lægger op til spare seks milliarder kroner næste år, har reparationsgrænsen naturligvis ikke mange chancer.

Giver ikke op

Men hverken Dansk Autogenbrug eller de
øvrige organisationer i den danske autobranches eftermarked har til sinds at give
op; hertil er reparationsgrænsen for absurd.
Branchen sætter blandt andet sin lid til, at
EU i dette efterår vil forelægge en ny “pakke” om cirkulær økonomi. Dansk Autogenbrug har været indbudt til at skrive høringssvar om pakken og har her forelagt en lang
række forslag til, hvordan biler kan fremstilles mere genbrugsvenligt. Foreningen
har blandt andet refereret til det svenske
projekt anført af Chalmars Tekniska Högskola om, hvordan ophug kan gøres mere
effektivt og ressourcebesparende.
Vedtages pakken i Europa-Parlamentet
må og skal landene tænke mere i genbrug
og reparérbarhed frem for genvinding. Og
så skal de danske autogenbrugere nok vide
at kende deres besøgelsestid.

Nye retningslinjer
for fælles definition af kvalitet
Dansk Autogenbrugs medlemmer blev
de første til at blive introduceret til et nyt
fælles sæt retningslinjer for definition af
kvalitet. Det skete under foreningens
regionsmøder i slutningen af september.
Kvalitetsbetegnelserne ligner sig selv,
men et udvalg nedsat med repræsentanter fra forsikringsselskaberne, begge de
danske autogenbrugsorganisationer, værk-
stederne og lakererne vil med udsendelsen af et nyt paradigme sikre, at alle

parter forstår det samme ved kvalitetskoderne.
Retningslinjerne skal gøre det mere

trykt for værkstederne at efterspørge
brugte dele, fordi de på forhånd kan
skønne, om den enkelte reservedel har
enkelte fejl eller er aldeles lydefri.
Den lille publikation bliver offentliggjort senere på efteråret.

Ledare NORGE
JAN MOLBERG

Generalsekretær NBF

NBFs fagkonferanse i Oslo

N

BF gjennomførte sin årlige fagkonferanse (halvårsmøte) i Oslo
16. til 18. oktober. Det deltok 30
bedrifter med i alt 68 deltagere.
Miljødirektoratet la frem de viktigste
funnene fra årets kontrollaksjon. De gav
uttrykk for at de var godt fornøyde, men
påpekte at det på noen områder var for
mange avvik. Heller ikke denne gangen
har Miljødirektoratet skilt mellom NBF
medlemsbedrifter og andre. I deres statistikk befinner det seg mange useriøse virksomheter som aldri kunne blitt NBF medlemmer. Blant disse er det mange alvorlige
avvik. Hvem følger opp disse? De har
i ngen bransjeorganisasjon.
I mai 2015 var det enighet mellom regje-

ringspartiene og støttepartiene om prinsippene for omlegging av bilavgifter. Prinsippet var at biler med reduserte utslipp
skulle få lavere avgifter.
Ved fremleggelse av statsbudsjettet i
oktober var ikke disse endringene med.
Spekulasjonene var mange. Var det VWsaken som hadde skremt politikerne?
Hadde byråkratene i Finansdepartementet
dratt i nødbremsen? Selv om debatten
rundt typegodkjenning og juks har bidratt

Årsaken til prisfallet
på verdensmarkedet
er mange. Hoved
årsaken er fallet på
etterspørsel samt den
stagnerte utvikling
i Kina.
til mye forvirring og usikkerhet, er det
med all sannsynlighet ikke det som er årsaken. Årsaken er nok generell økonomisk
innstramming i budsjettet.
Den Internasjonal flyktningkrisen førte
til at Regjeringen på nytt måtte justere
statsbudsjettet. Regjeringens samarbeidspartier gjorde store endringer i bilavgiftene. De største endringene gjøres i første
omgang for engangsavgiftene, det vil si
ved kjøp av bil. Engangsavgiftene endres
ikke totalt, men legges om slik at det blir
lagt større vekt på å straffe utslipp og mindre vekt på antall hestekrefter. Vi var skuffet i oktober, men nå er heldigvis den
lovede bilavgifts-pakken fra revidert budsjett kommet inn i budsjettet for 2016.

Stål og jernprisene er nå veldig lave.

 eldigvis har man etablert en minstepris
H
for biloppsamlingsbedriftene som skal
gjøre at ikke innsamlings-systemet bryter
sammen i dårlige tider. Garantiprisen er
i dag 943,- pr. tonn og fri frakt.
Årsaken til prisfallet på verdensmarkedet er mange. Hovedårsaken er fallet på
etterspørsel samt den stagnerte utvikling
i Kina. Det bygges mindre rundt om i
verden. Oppgangstider i USA samt
utviklingen i India kan fort løfte etterspørselen igjen.
NBF samarbeidsprosjekt med Norges
Bilbransjeforbund og forsikrings-selskapene SB 1, Gjensidige, Tryg og If.
Norges Bilbransjeforbund har tatt ut en
del reparasjonsverksteder som sammen
med 7 NBF bedrifter skal være med i et
såkalt pilotprosjekt i perioden januar 2016
til juni 2016. Dette prosjektet skal evalueres i juni 2016. Planen er at samarbeidsprosjektet tilbys alle NBF bedrifter som
ønsker å delta fra høsten 2016. Det vil bli
sendt ut samarbeidsavtaler og kravlister
samt forpliktelseserklæringer på ettersommeren 2016.

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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Lofoten bilopphøggeri

Finn Kristian Hansen vil ut av misbruket

Fra narkovrak til bilvrak
Finn Kristian Hansen (24) har misbrukt narkotika i ti år.
Med hjelp av kjærligheten, sin nyfødte datter og en
attføringsbedrift vil han ut av narkohelvete.

H

os Lofoten bilopphøggeri står Finn Kristian Hansen og
tømmer et bilvrak for girolje, frostveske og bensin, før
den skal hogges i deler som skal selges videre. Finn Kristian er tidligere narkoman, selv om det kan være vanskelig å se.
Siden han var 13 har han vært på kjøret. Han misbrukte blant
annet piller, alkohol, formfett, amfetamin, hasj og kokain. I lange
perioder var misbruket daglig.
– Det var fest hver dag. Jeg ruset meg for å flykte fra livet. Det
funket bra. Med rus ble livet behagelig og herlig. Men det var helt
jævlig dagen derpå. Jeg turte ikke å gå over stuegulvet engang.
Måtte gå langs veggen og unngå åpne plasser for ikke å få angst,
forteller finn Kristian åpenhjertig.

I dag er han nykter der han står og skrur på bilene. Det har han

vært i ti måneder. Etter å ha funnet den store kjærligheten og fått
en datter, vil han ut av livet med narkotika. En gang for alle. Tre
ganger tidligere har han prøvd å bli kvitt misbruket, men har feilet
hver gang. Denne gangen mener han det skal bli annerledes.
– De tre første gangene var på avrusningsinstitusjon, siste gang
i 2009. Det funket ikke for meg. Denne gangen er det på eget initiativ og med egen vilje. Jeg har altfor mye å tape. Kjæresten, dat-

tera mi og huset. Det skal ikke skje, det er ingen vei tilbake. Rusen
er ikke verdt det.
Lofoten bilopphuggeri er en viktig faktor for å få finn Kristian
på riktig spor igjen. Det er en attføringsbedrift som skal hjelpe folk
utenfor arbeidslivet med arbeidstrening. Det har lykkes så langt
for finn Kristian.
– Jeg hadde aldri klart det uten dette stedet og støttespillerne
rundt meg. Jeg har alltid bare hatt venner som har brukt rusmidler,
derfor er det avgjørende at jeg får sjansen hos noen utenfor det
miljøet. Her må jeg forholde meg til arbeidsrutiner og kollegaer.
Her får jeg oppfølging av profesjonelle mennesker fra nav, sammen
lager vi en handlingsplan, sier han takknemlig.
Foreløpig har Finn Kristian satt seg to mål:

1. få bilsertifikat
2. kunne stå i full jobb
Lappen fikk han i sommer. Foreløpig jobber han halv dag, men
han har fortsatt to år igjen av tiltaksplassen sin hos høggeriet. Han
har trua på at dette skal kunne gå.
– Vilde Sofie er to måneder og verdens fineste jente. Hun har gitt
meg et nytt syn på livet, hun motiverer meg, sier Finn Kristian.
– Jeg ser så stort potensial i mange av dem som jobber her. De
for tjener virkelig en sjanse til å komme tilbake til arbeidslivet og
bidra til samfunnet. Det får de gjennom en attføringsbedrift slik
som denne, sier Yngve Jenssen.

Om Attføring
En attføringsbedrift samarbeider med Nav
og tilbyr primært attføringstjenester for å få
mennesker tilbake til jobb, og kan bistå alle
mennesker med varierende grad av yrkeshemming, inkludert langtidssykemeldte,
sosialhjelpsmottagere, langtidsledige og
uføretrygdede.

Om Lofoten Industri
Lofoten bilopphuggeri er en del av attføringsbedriften Lofoten Industri AS.
Bedriften består av mange avdelinger deriblant
reklame, snekkeri, vaskeri, sveising, barnehage,
systue og catering Bedriften eies av flere
aksjonærer der de største er Nordland Fylkeskommune, Vågan kommune og Vestvågøy
kommune
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Han er avdelingsleder ved høggeriet og jobber like mye med
mennesker som med biler. Det er to ansatte her, resten er på tiltak,
elleve stykker.
– Dette er et springbrett for å komme seg videre. Folk på tiltak
har ulike bakgrunn. Ofte er det bare en bagatell som har gjort at
de har falt utenfor, det gjelder å finne årsaken og bygge dem opp
igjen. Hjelpe dem å finne motivasjonen, sier Jenssen engasjert.

Størst i Norge på moderne bilgjenvinning.
Vi sender over hele Europa. Besøk våre hjemmesider.

Motivasjon er derimot ikke noe problem for Harry Bertnsen og

Ivar Nilsen. Begge nærmer seg 60 og tenker at høggeriet er det
siste stedet de skal innta lunsjen sin. De er ikke på tiltak for å få
seg jobb senere, de vil bare arbeide og bidra, men kan ikke jobbe
andre steder. Harry på grunn av en vond skulder og Ivar på grunn
av sykdom.
– Jeg kan ikke ta på meg ordinær jobb på grunn av en skulderskade, men jeg vil jobbe når jeg kan og så mye jeg kan. Jeg vil ha
noe å stå opp til og et sted å gå og møte hyggelige kolleger hver
dag slik at jeg ikke føler meg isolert fra omverdenen. Det hadde
gjort meg deppa, sier Harry, mens han rydder plassen for skrot
som kan ødelegge maskinene som skal knuse bilene.
En av de gode kollegaene Harry snakker om er Ivar som står og
skifter dekk i verkstedet. Bilene som kommer inn har ofte brukbare dekk som kan gjenbrukes. Ivar jobber ikke fort, men han
jobber målrettet og det ser ut som han gjør en god jobb når han
vrenger av dekkene. Han har hatt slag og er uføretrygdet. Han
trenger ikke pengene sier han, bare å føle seg nyttig og ha et holdepunkt i livet er nok.
– Jeg er her kun for å ha en jobb å være i ikke på grunn av pengene. De vil ha meg gående rundt her og jeg kan hjelpe til med
det jeg klarer, det er jeg takknemlig for. Det er veldig viktig å ha
et sted man kan gjøre seg av, sier Ivar.
Selv om Harry og Ivar nærmer seg 60 og ikke ser for seg en
ordinær jobb senere, er de fleste på tiltak mellom 18 og 30 år.
forhåpentligvis er de langt fra ferdige i arbeidslivet selv om de
kanskje ikke er der de skal være.
–De som er her får dagpenger gjennom nav. Sammen med nav
skal vi prøve å få dem ut i arbeid igjen. Det krever mye oppfølging
og dokumentasjon. Vi hjelper dem blant annet med å søke skole
og utdannelse. Vi følger dem på bedriftsbesøk i tillegg til å gi dem
arbeidstrening, forteller Yngve Jenssen.
Jenssen forteller om en gutt som nylig var på høggeriet. Etter å
ha vært der og funnet ut at bil var noe han likte og kunne så fikk
han fagbrev og lærlingplass ved et lokalt bilverksted.
– Det er motiverende å se at tiltaksløse ungdommer finner en
gnist og vil noe. De vil ut av et dårlig mønster og øke livskvaliteten. For meg er det både utfordrende og spennende å hjelpe dem,
det gjør at jeg trives så godt her. Jeg både håper og tror at Finn
Kristian Hansen er blant dem, sier Jenssen stolt.
Tekst og foto:
Tri Nguyen Dinh

NORGES STØRSTE
BILDEMONTERING

Mer enn

0
0
75b.il0
deler på lager

Bjørnstadmyra 5, 1712 Grålum | Tlf.: 69 12 72 22 | www.obd.no | salg@obd.no

NORDISK BILÅTERVINNING 5 · 2015

›|nbå   27

- vi gjenvinner batterier

www.batteriretur.no
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Nygren Design as

Vekst
og miljø
er et
felles
ansvar

I fjor ble 149.597 gamle biler brukt til noe nytt.
Vi gjenvinner 94,2% av alle deler og materialer fra biler som leveres til vraking. Det blir
enten gjenbrukt, eller gjenvunnet som energi eller nye materialer som f.eks gryter
i alle slags størrelser. 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

Foto: Shutterstock

Fall meeting in Brussels
EGARA had her Fall meeting in Brussels again. Brussels is central and the
EC is close. Mrs Artemis Hatzi-Hull had the time to visit our meeting to
give some updates and Mr. Johannes Chatzis from IDIS had a presentation
about the IDIS system.

In the IDIS system, producers can display dismantling info about their vehicles. The system is free and available in 30
languages. The quality of the info
depends on the input of producers. If
dismantlers feel info is wrong, incomplete or missing, they can report to IDIS
who will try to get the info from the producer. Johannes stated these reports are
very welcome as they make IDIS better
and more usable. The info is not VIN
based. It’s type based and in some cases
VIN ranges are mentioned. But the system is not meant for parts info or info
per individual vehicle. This is important
to know, as many member states are of
opinion that producers fulfill the obligations from the Directive about recycling
and reuse information.
IDIS is about recycling information,
but certainly not about reuse info. Some
producers put recall info in IDIS, but
not all. Special requests can be put on
the IDIS agenda when there’s need for
special info.
Artemis had some news about unknown whereabouts of ELV’s and reports.
Both topics will be on the TAC agenda
next year. It’s not clear how many vehicles are in circulation and how many are
leaving. This is all about registration,

Foto: Wiki Commons

reporting, incentives and enforcement.
Another topic is the spare parts status,
is it waste or not? At this moment both
France and Ireland consider spare parts
as waste until a car is repaired. Artemis
is very clear: The EC do not consider
them waste, but national implementations can lead to the waste status of used
parts.
The reason for this is the (wrong)
assumption that newer legislation
(WFD: Waste frame Directive) prevails
over older (ELV Directive) which is not
true. Specific legislation (ELV Directive) prevails over general legislation
(WFD). In most memberstates this is no

problem, but some are very hard to convince.
One last item was brought up. In some
countries VAT needs to paid over the
whole price of a spare part. Normally for
spare parts there’s a margin agreement
as VAT is already paid over the part. In
case of spare parts VAT is normally only
paid over the profit. EGARA will
investigate the different national agreements about VAT margins on spare
parts and scrap also.
Again we had a useful and constructive Fall meeting. Next meeting will be
the Spring meeting in May in France.

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
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Fördelaktiga fraktkostnader: Kontakta Jan-Olof De Land,
070-266 35 75.eller jan-olof.deland@dbschenker.com
Lägre försäkringskostnader: Kontakta Stefan Ehn,
026-614100 eller stefan.ehn@direct.se
Låga certifieringskostnader: Kontakta Jonas Danielson,
031-335 01 80 eller jonas.danielson@askengren.se
Förmånliga utbildningskostnader: Kontakta Karin
Kouao, 010 456 78 51 qkarin.kouao@trainingpartner.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.

RI

INSIDE EGARA

INSIDE EGARA

Branschförbund sedan 1961
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Blå= PMS 286
Gul= PMS Yellow
Grön= PMS 376
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Blå= C 100 M 66
Gul= Y 100
Grön=C 50 Y 100

Skrotfrag har 20
ﬁlialer i södra
och mellersta
Sverige.

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

Info@skrotfrag.se
www.skrotfrag.se
org.no.: 556159-6759
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Begagnade
originalbildelar.
Till verkstadsägare
som vill jobba MiljöSmart:
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