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Så kan vi fortsätta minska bilens miljöpåverkan
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Först i Stockholm med
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Citera oss gärna men glöm inte
att ange källan.
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n kort återblick på vad som hänt
under 2015 och vi kan konstatera
att många pusselbiltar har lagts på
plats. Vi har avslutat Realize projektet
med Chalmers som har varit pågående
sedan 2013. Det har framkommit många
saker under projektets gång. Chalmers har
presenterat resultatet och vi skriver också
om det i den här tidningen. De bilåtervinnare som medverkade i projektet har
redan anammat vissa delar av det arbetssätt man provade.

FÖRBUND

Nya utmaningar
i branschen – så möter vi dem
VINNARE

S

När du klickar på SBR-loggan skall följande text komma upp:
Vi är miljö och kvalitetscertifierade
enligt ISO 9001/1401 och innehar bilskrotningsauktorisation. Allt för din
trygghet. www.sbrservice.se
Det känns mycket positivt för oss att vår

Under 2016 kommer vi att jobbare vidare

med några projekt i ett innovationsprogram som ska hjälpa oss att kunna
utveckla verktyg för att kunna säkerställa
arbetsmiljön och effektivisering av vissa
moment vid miljödräneringen av bilen.
Vi har även för 2016 tagit beslut om att ni
alla ska synas på hitta.se med egen unik
informationssida (utan kostnad). Detta
förstärker att ni jobbar seriöst med att
återvinna bilen då ni alla kan uppvisa att
ni är miljöcertifierade, se nästa spalt.

bransch och våra medlemmar kan bidra
till en minskad miljöpåverkan, sänkta
kostnader och samtidigt skapa arbetstillfällen. Varje bransch som har en sådan
uppsida måste kunna sträcka på sig lite
extra och få välförtjänt beröm, så att alla
orkar fortsätta med sitt goda arbete.
Då alla inför framtiden ser över sina
marginaler är dessa projekt viktiga, det är
centralt att se över sina processer så att vi
lägger vår tid och kraft på det som kan
förbättra marginalerna.
Vid årsmötet kommer vi att kunna

redovisa flera positiva saker kring projektet som rullar på med oförminskad fart.
SBR och BilRetur, nätverket för ELV
bilar, har under 2015 genomfört lokala
träffar för att identifiera lokala skillnader
och jobba för att hitta bra lösningar för
återvinningsmålen och logistiken kring
hur vi tillsammans kan jobba för ökad
återvinning.
Många goda kontakter har tagits med
myndigheter och biltillverkare. Alla är
positiva till ett samarbete, där man jobbar
tillsammans för att kunna öka återvinningen av den uttjänta bilen.
Att få jobba med ett miljöarbete som
inbegriper återanvändning och återvinning är en unik möjlighet, det är få branscher som kan erbjuda denna möjlighet.
Väl mött vid årsmötet 8-9 april i Stockholm
Med bästa hälsningar
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,
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.

Branschförbund sedan 1961
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Spänn fast bilbältet
– nu är det årsmöte

Välfyllt program 8-9 april på Hotell Sheraton i Stockholm

S

om vanligt bjuder SBR:s årsmöte på
ett späckat program med de senaste
branschnyheterna. Förutom minimässa med flera av branschens leverantörer, väntar spännande föreläsningar med
bland annat representanter från Tesla, Håll
Sverige Rent, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Arbetsförmedlingen och
Training Partner.
Mötet hålls på hotell Sheraton i centrala
Stockholm, rakt över gatan för dem som
kommer med tåg, och inleds med lunch
och aktuell information från SBR:s ordförande Carina Hagström-Kihlberg och förbundsdirektör Michael Abraham.
Därefter är det fritt för alla att gå runt och

titta i montrarna och prata med de olika
leverantörer som ställer ut på Mini-mässan.

vilka tjänster som kan hjälpa bilåtervinningsbranschen.

På kvällen samlas deltagarna som vanligt
för en trerätters supé som en avrundning
på mötets första dag.
Under lördagen avlöser föreläsarna varandra.
Representanter från Tesla informerar om
sin elbil och berättar om tekniken. Teslas
elmotor har en rörlig del, rotorn, som gör
att bilen kan accelerera omedelbart, steglöst och ljudlöst. Efter 3 sekunder är bilen
uppe i 100 kilometer.
Karin Kouao från Training Partner
berättar om Utbildningsportalen och om

Arbetsförmedlingen ger tips på hur man

Billigare och säkrare
frakt med nya ramavtal
4#3IBSUFDLOBUOZBSBNBWUBMNFE
%#4DIFOLFSPDI#VTTHPET%F
OZBBWUBMFOTLBHFNFEMFNTGÕSFUBHFOCÇEFCJMMJHBSFPDITÅLSBSF
USBOTQPSUFS

B

illigare, snabbare, mindre skador
och miljövänligare. Ungefär så kan
frakterna med de nya avtalen sammanfattas när DB Schenker och Bussgods
själva får beskriva dem.
– Med ramavtalet får alla medlemmar
samma pris oavsett var i landet de finns,
säger J-O Deland på DB Schenker. Vi vill
att de som är intresserade av avtalet tar
kontakt med våra lokala kontor för att
komma igång med affären. Vår policy är
att föra en dialog med kunden på lokal
nivå. DB Schenker kan erbjuda frakt av allt
från små paket till sådant som kräver stora
järnvägsvagnar. Och vi har också möjlighet att koppla på sjö- och flygfrakter när
det behövs.

De lokala representanterna tittar på vilket behov demonteringen har.
– Vi kan komma med tips på hur man
ska packa för att minska skaderisken. Det
är något vi är väldigt noga med, det får inte

förekomma några skador på det vi transporterar. Vi jobbar enligt Toyota-modellen och följer upp varje enskilt fall om det
mot förmodan blir någon skada. Vårt
fokus är att hålla skadorna nere.
DB Schenker har tre olika prisnivåer
beroende på hur mycket man fraktar.
3. Upp till 100 000 kronor
2. 100 000 – 500 000
1. 500 000 – 1 miljon.
Den som skickar för över 1 miljon har
en individuell prissättning.
DB Schenker är också specialiserade på
frakt av farligt avfall.
– Vi har spetskompetens och är gärna
bollplank åt våra kunder, säger J-O Deland.
Förutsättningarna bli annorlunda när man
kan ringa sin lokala fraktpartner.

Schenker har som mål att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantören
i världen. Även Bussgods är en miljövänlig
leverantör, eftersom transporterna sker
med befintlig busstrafik i så hög grad som
möjligt, i bussar som kör efter tidtabell.
Man kör alltså både passagerare och paket
på samma gång.
– Vi är snabba på både längre och lokala
transporter, säger P O Lindgren på Buss-

nyrekryterar personal och Lars Alm från
Håll Sverige Rent delar med sig av hur Sveriges mest kända miljöorganisation jobbar
med att få ut sitt budskap.
Tommy Letzén, MFR:s nye vd, kommer
att informera om förbundet och samarbetet med bilåtervinningsbranschen.
Många minns säkert Lars Hofman från
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Spänn fast bilbältet när han levererar ännu
en oförglömlig föreläsning om el och
elbilen. Lördagen avslutas med årsmötet.

gods. Lokalt kan vi hämta upp gods och
sedan leverera det samma dag. Vi är ingen
budfirma, men vi har de möjligheterna.
Med lokala transporter menar vi länet och
närliggande län. Vi kan till exempel hämta
i Örebro och leverera till Eskilstuna, eller
hämta i Lycksele och leverera till Östersund samma dag. Gods från Stockholm till
exempelvis Kiruna är framme före lunch
dagen efter det skickas. En bil går på natten från Stockholm till Luleå, där bussen
tar godset den sista biten till Kiruna. Det
är bra för bilåtervinnare som finns längre
ner i landet och som ska skicka paket till
Norrbotten. Bara flyget kan matcha oss
där. Vi är både billiga, snabba och har en
låg skadefrekvens. Fördelen är att godset
hanteras varsamt, det spelar ju ingen roll
hur billigt det är om det man skickat är
trasigt när det kommer fram.
Även Bussgods har en pristrappa, där det
blir billigare ju mer gods man skickar.
– Med oss finns även möjlighet att skicka
till grannländerna, säger P O Lindgren. Vi
har samarbetspartner i både Norge och
Finland.
"HOFUB5SÅHÇSEI
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Fällande dom i tingsrätten för grovt miljöbrott

Fängelse för grovt miljöbrott

”Nu vet svartskrotarna
vad som väntar”
%FUWÇNÅOOFOTPNESFWTWBSUTLSPUVUBOGÕS4UPDLIPMNIBSEÕNUTGÕSHSPWUNJMKÕCSPUU
m+BHÅSOÕKENFEEPNFO EFOHFSFOCSBTJHOBMUJMMBOESBPTFSJÕTBBLUÕSFS TÅHFSLBNNBS
ÇLMBHBSF+BO0MPG"OEFSTTPOQÇ3JLTFOIFUFOGÕSNJMKÕPDIBSCFUTNJMKÕNÇM/VWFUEFBUUOÅS
QPMJTPDIÇLMBHBSFLOBDLBSQÇEÕSSFOLBOEFUMFEBUJMMGÅOHFMTF

D

et var den 1 november 2011 som
polisen, efter tips av grannar i
området, slog till mot svartskroten
utanför Stockholm. SBR:s förbundsdirektör Michael Abraham var också med vid
tillslaget. Verksamheten stoppades och
polisens tekniker jobbade sedan i fem
dagar med att ta prover på både marken
och de bilar som stod uppställda på
området.
– Anledningen till att målet har dragit ut
på tiden, är att det gjordes en mycket
omfattande platsundersökning, en av de
största som har gjorts, säger Jan Olof
Andersson. Enormt mycket prover skickades till SKL för analys. Sedan skickade de i
sin tur vissa prover vidare. Det har tagit
lång tid, men tack vare att undersökningen
var så grundlig kunde den leda till domen
för grovt miljöbrott.
6
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Tingsrätten skriver
att det inte är ett
minimistraff för det
här brottet. Hade inte
utredningen tagit så
lång tid, hade straffet
blivit fängelse.
De båda männen bakom svartskroten har
haft ett antal bolag, som i tur och ordning
har gjort konkurs. Totalt har bolagen haft
långt mer än 3 000 bilar registrerade på sig.
På tomten fanns också en press, som
använts för att pressa bilar.
– De har systematiskt struntat i alla regler och förordningar och vällt ut avfallet till
höger och vänster, säger Jan Olof Andersson. Det handlar inte bara om att de ska

straffas för miljöbrottet, utan också om
osund konkurrens. De hederliga bilåtervinnare som följer alla lagar och förordningar ska inte konkurreras ut av svartskrotar. De här männen har startat fyra, fem
bolag på löpande band. Ett fastighetsbolag
har varit paraplyet som har fortsatt att äga
marken. Det har trixats med bolagsordningar, det har gjorts konkurser, man har
utnyttjat lönebidrag, det har funnits målvakter. Sammantaget har det varit en riktig
soppa. Sådan här verksamhet är nästan alltid kopplad till ekonomisk brottslighet.
Normalt sett så vet man att de som fuskar
med miljösäkerheten inte heller har alla
papper i ordning.
– Det har varit en nyttig läxa för oss alla
och en erfarenhet vi tar med oss.
I domen konstaterar tingsrätten att det
faktum att så många bolag har figurerat

motorolja, oljefilter, servoolja, rutor och
däck kvar.
t I själva pressanordningen satt en Ford
som var så inklämd att en närmare
undersökning var omöjlig. Dock kunde
man konstatera att bakdäck och fälgar
samt motorn med oljefilter fanns kvar
på bilen.
Tingsrätten skriver i domen att det är
ställt utom allt tvivel att bilskrotningsverksamheten mellan 2007 och 2011 har orsakat de höga nivåerna av alifater i marken,
vilket beror på utsläpp av smörjolja, bensin
och diesel.

som verksamhetsutövare under det bolag
som äger tomten, måste uppfattas som ett
försök att undgå myndigheternas kontroll.
Markproverna som togs i november 2011

visar föroreningar i form av alifater, som
härstammar från oljeprodukter som smörjoljor, bensin och diesel.
Redan 2007 gjorde miljöavdelningen på
Upplands Bros samhällsbyggnadsförvaltning ett besök på området. Man kunde då
konstatera att det bedrevs verksamhet som
inte kunde beskrivas som annat än bilskrotning. I den åtalsanmälan som gjordes
går det att läsa att det fanns ”ett stort antal
uttjänta fordon och ett enormt däckupplag”. Skrotbilarna och däcken var vingligt
staplade på höjden och täckte i stort sett
hela fastigheten. På fria markytor syntes

oljespill. Inne i verkstadslokalen flöt olja
över hela golvet och luften var kvävande av
ångor från bensin och olja. Motorer och
andra bildelar låg både i högar och strödda
på golvet i oljan.

I domen går också att läsa att de båda männen systematisk har bedrivit omfattande
bilskrotningsverksamhet i strid med de
krav som ställs på sådan verksamhet. ”Gärningarna har vidtagits för vinnings skull
och medfört eller kunnat medföra varaktiga skador av stor omfattning”. Tingsrätten
konstaterar därför att man inte kan se
någon annan rubricering än grovt miljöbrott. Ett brott som ger fängelse mellan sex
månader och sex år.
Eftersom utredningen har tagit så lång
tid, de båda männen är tidigare ostraffade
och tingsrätten gör bedömningen att det
inte finns något skäl att tro att någon av
dem kommer att återfalla i brott, blev straffet istället villkorlig dom i förening med
160 timmars samhällstjänst.
– Domen är ett bra avstamp för framtiden, säger Jan Olof Andersson. Det är bra
att man satte ner fötterna. Tingsrätten skriver att det inte är ett minimistraff för det
här brottet. Hade inte utredningen tagit så
lång tid, hade straffet blivit fängelse. Det
visar andra som bedriver svartskrotning att
de kan ha fängelsestraff i upp till sex år att
vänta. Domen ger också råg i ryggen till
tillsynsmyndigheterna, som ser att det går
att göra något åt sådana här verksamheter.

Vid brottsplatsundersökningen 2011

gjordes följande fynd:
t På en gjuten betongplatta stod en
maskin för bilpressning på hjul.
t På området fanns containrar som innehöll pressade bilar.
t Vid säkring av markprover på området
kunde en mer eller mindre stark oljeoch/eller bensinliknande lukt kännas.
t Av de bilar som undersöktes hade flertalet olika vätskor kvar, liksom däck,
rutor med mera.
t På bilpressen stod en Mazda, som hade

Både polisen och åklagarsidan lovordar
Michael Abrahams insats, både som expert
under tillslaget och som vittne under rättegången, där han på ett mycket tydligt sätt
visade på skillnaderna mellan seriös bilåtervinning och svartskrotar.
– Förbundet kommer att fortsätta jobba
för att sätta stopp för såväl oseriös bilåtervinning som rena svartskrotar, säger
Michael Abraham.
"HOFUB5SÅHÇSEI
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Realize-projektet slutfört

Realizeprojektet

Utökad demontering blir för kost
%FUHÇSBUUÇUFSWJOOBFO&-7CJMUJMMQSPDFOU3FTVMUBUFUBW3FBMJ[F
QSPKFLUFUPDIGÕSTÕLFONFEFOVUWJEHBEEFNPOUFSJOHWJTBSFOTUPS
WJOTUGÕSNJMKÕO.FOSFOUFLPOPNJTLUCMJSÇUFSWJOOJOHFO
GÕSEZSGÕSEFNPOUFSJOHTCSBOTDIFO

R

edan i dag är återvinningen hög hos
seriösa bilåtervinnare. De dränerar
och demonterar bilen enligt Bilskrotningsförordningen. Skrotbilen töms
på alla vätskor, som bensin, diesel, olja och
glykol, på ett miljösäkert sätt och allt som
inte kan gå med till fragmenteringen
plockas bort, till exempel däck, glasrutor,
katalysatorer och batterier. Slutligen
demonteras de delar som kan säljas som
reservdelar. Den avplockade karossen
skickas därefter till fragmentering, där den
tuggas sönder till småbitar, som sedan sorteras i olika materialfraktioner. Vissa material kan återvinnas och resten hamnar i
fluffen, restavfallet. Det mesta av fluffen går
till energiåtervinning, men en del hamnar
också på deponi.
Enligt EU-direktivet måste i dag 95 procent av skrotbilens vikt återvinnas, varav 85
procent ska vara materialåtervinning.
Realizeprojektet visar att man kan nå
8
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återvinningsmålen med en utökad demontering. Under tre år har forskare och bilåtervinnare tillsammans tittat på hur man
ska kunna få en ökad och mer effektiv återvinning av skrotbilen. I ett av de fem delprojekten i Realize har man gjort försök
med utökad demontering hos tre av SBR/
BilReturs medlemsföretag: Walters Bildelar, Eklunds Bildelslager och Thomassons.
nu. 100 extra delar på totalt 220 bilar har
plockats bort enligt en speciell plocklista.
De bilarna har sedan jämförts med en referensgrupp av bilar, där man bara har
demonterat det som måste tas bort enligt
lagen. Det avplockade materialet har sorterats i 12 olika fraktioner. Tack vare den
noggranna sorteringen har materialet i de
olika fraktionerna kunnat gå till separat
materialåtervinning eller till energiåtervinning.
I den extra demonteringen tog man till
exempel bort el- och elektronikdelar, alu-

miniumdelar, gummi och vissa typer av
plast samt material lämpat för förbränning.
De extra delarna som togs bort vägde i
genomsnitt 208 kilo per bil och minskar
koldioxidnotan med runt 200 kilo koldioxid per bil, vilket motsvarar en körsträcka
på 150 mil med en genomsnittlig ny bil.
Med den utökade demonteringen uppnås återvinningsmålen. Bilen återvinns till
99 procent.
– En helt hundraprocentig återvinning
går aldrig att uppnå, eftersom det alltid blir
en del materialspill i själva återvinningsprocessen, säger Klas Cullbrand, konsult
och forskare på Chalmers Industriteknik,
som varit projektledare för delprojektet
med utökad demontering. Det är också
troligt att de faktiska återvinningsgraderna
blir något lägre än detta eftersom de antaganden som gjorts i beräkningarna påverkar återvinningsgraden mer positivt än
negativt.
– Vi är inte förvånade över resultatet, vi
vet att materialåtervinningsgraden ökar
med 1 procent för varje 10 - 15 kilo plast
som plockas bort och materialåtervinns
separat, så vi hade en liten aning om hur
mycket som måste demonteras för att
målet skulle uppnås.

teringen. Enklast är naturligtvis att ge ett
kilopris på plast, men det finns en aspekt
till. När flera delar plockas bort, väger
karossen mindre, vilket betyder att demonteringarna får mindre betalt. Det måste
också vägas in i priset.
En annan utmaning med plastdetaljerna är

tsamt att genomföra
Det är främst den utökade demonteringen
av plastdetaljer som har gett den ökade graden av återvinning och som påverkar just
materialåtervinningsgraden mest. I dag sitter flertalet plastkomponenter kvar på
bilen när den går till fragmentering och blir
en del av fluff-fraktionen, som sedan återvinns som energi.
Den tyngsta materialfraktionen var aluminiummotorer som i genomsnitt väger 92
kilo per bil. Det var också den fraktionen
som hade störst betydelse för miljön, eftersom nyproduktionen av aluminium är
extremt energikrävande.
Den utökade demonteringen tar tid och i
dagsläget är det inte ekonomiskt försvarbart att lägga flera timmar på att ta ut så
mycket material som dessutom ska lagras
och fraktas. För att klara återvinningsmålen krävs dock inte samma omfattande
demontering. Det blir istället viktigt att
fokusera på de mest lovande plastdetaljerna och plocka 15 – 30 kilo av dem, vilket
medför betydligt kortare demonteringstider.
Under projektets gång blev demonterarna snabbar och snabbare.
– Vi såg att tidsåtgången reducerades

I dagsläget är det
inte ekonomiskt
försvarbart att lägga
flera timmar på att
ta ut så mycket
material, som dessutom ska lagras och
fraktas.
drastiskt från första bilen som demonterades till 70:e bilen. Man lärde sig nya metoder. Snabbast gick det på de ställen som
hade en enda kille som demonterade
bilarna. Han lärde sig till exempel exakt var
han skulle sätta handen för att slita loss
stötfångarhöljet på bara några sekunder.
– Enkel slutsats, ja det går att öka återvinningen av plastdelar. Det är inte breaking
news. Om man ska göra det med vinst, eller
åtminstone plus minus noll, är främst beroende av materialpriset, demonteringstiden
och transportkostnaderna. I dagsläget är
råvarupriset på de flesta material relativt
lågt. Det är också något komplicerat när det
kommer till att välja betalningsmodell
mellan återvinningsföretaget och demon-

att de ofta är skrymmande och tar stor
plats.
– Man behöver på något sätt komprimera materialet för att kunna frakta det,
säger Klas Cullbrand. Annars blir frakterna
både för dyra och innebär en onödig belastning för miljön.
Även om råvarupriserna är låga, vet man
att det finns metaller i bilarna som har ett
relativt högt värde. Katalysatorer och högtalare är områden i vilka platina och sällsynta jordartsmetaller återfinns. De, liksom guld, silver, gallium, tantal och en rad
andra metaller finns också i styrsystemen
för motorer, transmissioner, inneklimat
och säkerhet. I dag återvinns mindre än 50
procent av de flesta knappa metaller, i vissa
fall så lite som 1 procent.
I Realize har man studerat innehållet av
25 sådana metaller i nya bilar och slutsatsen är att runt några tusentals ton knappa
metaller kommer att gå förlorade per år i
Sverige om inte återvinningssystemet förändras.
En strategi på kort sikt kan vara att få igång

demontering och återvinning av fordonselektronik, något som Realize började
undersöka genom de 1 400 motorstyrdon
som plockades ut i demonteringsförsöken.
Man tog alltså motorstyrdon från fler bilar
än de som ingick i försöket med utökad
demontering för att få ett brett underlag.
– Dagens EU-direktiv bidrar till hög
återvinning, men ger främst incitament till
att återvinna det material som väger tungt,
säger projektledaren Maria Ljunggren
Söderman på Chalmers. Vi drar slutsatsen
att en förändring kräver både politiska
beslut och mer utvecklande marknader för
mer specialiserade sekundära material.
Det behövs också politiska incitament
för att designa fordon för funktionell återvinning.
– Vi ser fram emot att fortsätta forska om
bilåtervinning, avslutar Maria, som tillsammans med bland andra de övriga forskarna i Realize nyligen fått pengar från
Mistra för en fortsättning på projektet.
"HOFUB5SÅHÇSEI
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Realize-projektet slutfört

»

”Varje skrotbil
är en förlust”
4#3IBSSÅLOBUQÇWBEEFU
LPTUBSBUUNJMKÕTBOFSBPDI
EFNPOUFSBFOTLSPUCJM7BSKF
TLSPUCJMJOOFCÅSFOGÕSMVTUQÇ
LSPOPSGÕSCJMÇUFSWJOOBSOB
m%FNÇTUFGÇCFUBMUGÕSTJUU
NJMKÕBSCFUF TÅHFS4#3T
GÕSCVOETEJSFLUÕS.JDIBFM
"CSBIBN
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träkningen visar att det
kostar 1 236 kronor att ta
hand om bilen på ett riktigt
sätt. Intäkterna som genereras uppgår
till 913 kronor. Varje bil innebär alltså
en förlust för demonteringen.
Det globala prisraset på råvarumarknaden har medfört en prisnedgång med 40 procent sedan årsskiftet
2014-2015 för det material som bilåtervinnarna säljer.
I dag är det alltså inte lönsamt med
en utökad demontering, eftersom
bilåtervinnarna får för lite betalt för
materialet. De gör ett stort miljöarbete och får själva betala för miljövinsten.
– Seriös bilåtervinning bygger på
att alla i kedjan gör rätt, säger Michael Abraham. Bilåtervinnarna som
sanerar och demonterar bilen och
sedan de leverantörer som tar emot
både avfallet och det material som
ska återvinnas. Det är oerhört viktigt
att till exempel glykol och olja kommer till rätt leverantör. De oseriösa
bildemonterarna och svartskrotarna
låter istället vätskorna rinna rakt ner
i marken. Oseriös hantering skadar
miljön. Kommunens miljökontor
borde införa hårdare kontroller för
att stoppa svartskrotarna och de seriösa bilåtervinnarna måste få betalt
för sitt miljöarbete.
Michael Abraham och förbundet
har sin uppfattning klar.
– Det är viktigt att bilägaransvaret
lyfts fram i den här debatten.
"HOFUB5SÅHÇSEI

FAKTA om Realizeprojektet

Realizing resource-efficient recycling of vehicles
Projektledare: .BSJB-KVOHHSFO
4ÕEFSNBO $IBMNFST
Deltagare i Realize:
% #JM3FUVS4WFSJHFT#JMÇUFSWJOOBSFT3JLTGÕS
CVOE
% $IBMNFST*OEVTUSJUFLOJL
% $IBMNFSTUFLOJTLBIÕHTLPMB
% &LMVOET#JMEFMTMBHFS
% *7-4WFOTLB.JMKÕJOTUJUVUFU
% ,VVTBLPTLJ4WFSJHF
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4UFOB3FDZDMJOH
5IPNBTTPOT
8BMUFST#JMEFMBS
7JLUPSJB4XFEJTI*$5
7PMWPLPODFSOFO

3FBMJ[FÅSFUUBWTKVQSPKFLUJGPSTLOJOHT
QSPHSBNNFU.JTUSB$MPTJOHUIF-PPQ
m ñOBOTJFSBUBW.JTUSBm
TUJGUFMTFOGÕSNJMKÕTUSBUFHJTLGPSTLOJOH

De tolv olika fraktionerna:
Aluminiummotorer

Kablage

Polyeten (PE)

#ÇEFMÅUUPDITWÇSÇULPNMJHULBCMBHFJ
PMJLBTUPSBNÅOHEFSCFSPFOEFQÇ
QMBDFSJOHFOJCJMFO*OHFOOZGSBLUJPO
GÕSCSBOTDIFO EÅSFNPUWBSNÅOHEFO
LBCMBHFWÅTFOUMJHUTUÕSSFÅOWBETPN
WBOMJHFOEFNPOUFSBT
Golvmattor (VNNJ
Golvmattor EPDM
Demontering BWGÕMKBOEFEFMBSCFEÕNT
IBTUÕSTUFíFLUQÇNBUFSJBMÇUFSWJOOJOHT
HSBEFO

#SÅOTMFUBOLBSPDITQPMBSWÅUTLFCFIÇMMBSF
Polypropen (PP)
&YUFSJÕSBQMBTUEFMBSTPNTUÕUGÇOHBSF
PDIJOOFSTLÅSNBS
Ren plast
#FTUPEGSÅNTUBWJOUFSJÕSBQMBTUEFMBSTPN
TUPMQCFLMÅEOBEPDIJOOFSMJTUFS
Blandplast

4UPSCMBOEOJOHBWQMBTUEFMBSNFEFO
SFMBUJWUTUPSGÕSPSFOJOHJGPSNBWUFYUJMPDI
NFUBMMFSTBNUCMBOEOJOHBSBWPMJLBQMBTU
UZQFS UJMMFYFNQFMJOTUSVNFOUCSÅEPSPDI
NJUULPOTPMFS
Brännbart

5JMMFYFNQFMNBUUPSJUFYUJMPDIUFYUJM
CFLMÅEEBQMBTUEFMBS
Motorstyrdon
Elektronik

#MBOEBEFFMFLUSPOJLEFMBSTPNTUFSFP
NPEVMFSPDIEJWFSTFTUZSFOIFUFS
Elmotorer

&OCMBOEOJOHBWTNÇPDITUPSBFMNPUPSFS 
UJMMFYFNQFMHFOFSBUPSFS TUBSUNPUPSFSPDI
NPUPSFSUJMMUPSLBSBSNBS
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% 4UÕUGÇOHBSFZUUFSIÕMKFGSBNPDICBL
% )BTQMÇU QMBTU
% 5PSQFEQMÇU QMBTU
% *OOFSTLÅSNBS
% (PMWNBUUPS MÕTB
Av resultatet BUUEÕNBÅSEFWJLUJHBTUFGSBL
UJPOFSOBBUUEFNPOUFSBVSNJMKÕTZOQVOLU
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Gastömningsutrustningen

Ny utredning om övergivna
”Den fungerar
bilar
oroar
återvinnarna
fantastiskt bra” )VSTLBWJJ4WFSJHFUBIBOEPNVUUKÅOUBCJMBSTPNMÅNOBTJTLPHTHMÅOUPS
%FEFNPOUFSJOHBSTPNIBSQSPWBU
EFOOZBHBTUÕNOJOHTVUSVTUOJOHFO
ÅSOÕKEB
m%FOGVOHFSBSGBOUBTUJTLUCSB TÅHFS
1FS.PMJO WFSLTUBETDIFGQÇ#PSÇT
#JMEFNPOUFSJOH

GÕSBUUSPTUBPDITQSJEBNJMKÕHJGUFS 0DIWFNTLBCFUBMB &GUFSCBLMÅYBO
GÕSTJOVUSFEOJOHQSFTFOUFSBEF/BUVSWÇSETWFSLFUFOOZJOPWFNCFS%FUOZBGÕSTMBHFUWÅDLFSPSPJIFMBÇUFSWJOOJOHTCSBOTDIFO
TPNOVIBSFOBUTPNFOHFNFOTBNTLSJWFMTFUJMMSFHFSJOHFO&OLMBTU
PDIFíFLUJWBTUÅSBUUIÕKBSFHJTUFSIÇMMOJOHTBWHJGUFOGÕSBUUñOBOTJFSB
IÅNUOJOHPDIÇUFSWJOOJOHBWÕWFSHJWOBGPSEPO

I

å lagstiftarnas språk kallas det ”förordningen om flyttning av fordon i
vissa fall”. När kommuner eller
staten plockar in övergivna bilar måste
någon betala. Utredarna har analyserat
olika ersättningsmodeller. En producentfinansierad lösning är samhällsekonomiskt mest lönsam, enligt Naturvårdsverket. Utredarna föreslår att en fond
finansierad av producenterna inrättas för
att bekosta insamling och återvinning av
övergivna fordon. I princip innebär det att
nybilsköparen betalar för åtgärden som
eventuellt behövs någon gång i framtiden.
Varken SBR, Håll Sverige Rent, BilSweden, BilRetur, Stena Recycling eller Sveriges Kommuner och Landsting stödjer
utredningens förslag. Organisationerna
förespråkar istället Transportstyrelsens
förslag på en liten höjning av vägtrafikregisteravgiften som finansieringsmetod.

samband med att det blev klart att en
utbildning i att demontera gasbilar
skulle läggas upp på Utbildningsportalen, beslutade SBR/BilRetur att en gastömningsutrustning skulle köpas in för att
garantera en säker hantering. Utrustningen
har tagits fram av Olanders Recycling Tools
AB i samarbete med SEDA i Österrike. Den
fungerar genom att man facklar ut gasen.

Utrustningen hyrs i första hand ut till SBR:s

och BilReturs medlemmar till ett självkostnadspris, men även de verkstäder som har
en affärsrelation med medlemsföretagen
ska kunna hyra den.
Nu har några demonteringar fått prova
den nya utrustningen.
– Vi är väldigt positiva till den, säger Per
Molin. Den är enkel, lättskött och lättmanövrerad. Och det följde med en väldigt
lättförståelig manual, som var bra att ha
även om man har gått utbildningen på
Utbildningsportalen. Man lärde sig snabbt
att ställa in rätt flöde. Om gasen kom ut för
fort bildades det en stor isklump.
Borås Bildemontering har inte demonterat

så många gasbilar, men de gånger de fått in
någon har det varit ett problem att veta vad
de skulle göra med gastuberna.
– Vi har pratat med Räddningstjänsten
om att de skulle hjälpa oss, men det blev aldrig något av det. Därför tycker vi att det är
ett väldigt bra initiativ av SBR och BilRetur
att skicka runt den här utrustningen. Det är
ju toppen att varje demontering samlar ihop
några gasbilar, kör sitt race och sedan skickar den vidare. Nu är det bara viktigt att det
blir en hård intern kontroll på varje företag
så att alla delar kommer med. Det är också
viktigt att den inte blir stående på ett företag
utan att den får snurra runt ordentligt som
det är tänkt.
"HOFUB5SÅHÇSEI
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Ett starkt motiv bakom det alternativet är
att hela kollektivet inklusive den siste ägaren av fordonet – inte bara nybilsköparen
– står för kostnaden. Avgiften träffar även
ägare av avställda fordon, vilka är överrepresenterade bland övergivna uttjänta
fordon. Avgiften kan få en viss förebyggande effekt.
”Det är ju de försumliga bilägarna som
dumpar bilar i naturen som är förorenare
i miljöbalkens mening, inte producenterna”, enligt Transportstyrelsen.
SBR:s förbundsdirektör Michael Abraham förtydligar organisationernas syn:
– Man kan inte lägga ansvar på bilproducenten om en bilägare inte tar sitt
ansvar. Om en bilägare ställer bilen i blåbärskogen och går därifrån – hur ska biltillverkaren veta det? Det finns inte på
kartan.
– Så fort bilen blir 17 år gammal och går
sönder får bilägaren ställa fordonet lite var
som helst men bär inget ansvar för sina
handlingar. Det är inte rimligt.

– Transportstyrelsens förslag är mycket
bättre och mer rättvist.
Miljödepartementet har tagit emot
utredningen, och Conny Hägg håller samman den fortsatta hanteringen av frågan.
– Utredarna har föreslagit att förstabilsköparen får betala en slant för att finansiera bland annat omhändertagande av
bilen när den eventuellt hamnar i skogen.
Den kostnaden läggs på bilens pris. Så det
är egentligen köparen som får betala.
–Transportstyrelsen förespråkar en
annan lösning – att låta hela bilkollektivet
stå för de här slarvpottarnas tillkortakommanden. Vägtrafikregisteravgiften måste
alltid betalas av ägaren vare sig man kör
bilen eller inte. Det är också ett alternativ.
Medan frågan bereds hos Miljödepartementet är Conny Hägg noga med att inte
kortsluta den hanteringen med oöverlagda kommentarer:
– Vi har inte tagit ställning till det ena
eller andra förslaget. Vi är medvetna om
att det finns en del synpunkter från, bland
andra, Transportstyrelsen.
– Det finns en obalans mellan de två
förslagen när det gäller utredningsnivå.
Men vi ska titta på de här alternativen och
se på hur vi tar det här vidare. Möjligen
kommer vi att återremittera rapporten.
Det beror på.
Något snabbt förslag lär det knappast bli,
enligt Conny Hägg. Inte under våren. Inte
heller under hösten.
– Det kommer att ta längre tid eftersom
det är komplicerade saker som ska inrättas. Även budgetmässigt ingår besluten i
en större process.
Har Miljödepartementet noterat att det
finns en reaktion hos i princip alla som
håller på med återvinning att Naturvårdsverkets förslag missar målet?
– Ja, absolut.
5FYU.BSL0MTPO

AKTUELLT FRÅN SFVF

BO ERICSSON WE

Förödande
förändring

S

FVF avstyrker å det kraftigaste Transportstyrelsens förslag
om glesare frekvenser för kontrollbesiktning av personbilar
och lätta lastbilar.
Det förslag som presenteras skulle innebära att Sverige sänker
ambitionsnivåerna till EU:s lägstanivå för bilbesiktningar.
Sverige saltar vägar och har den femte äldsta rullande vagnparken inom EU. Det är just äldre bilar som är mest utsatta för
olyckor och allvarliga fel. Att då förändra besiktningsreglerna så
att äldre bilar besiktas mer sällan är omdömeslöst och inte i
enlighet med de transportpolitiska mål som regeringen beslutade om under 2015, där man skriver att regeringen ”kommer att
intensifiera arbetet för ökad säkerhet och trygghet på vägarna. Sverige har i dag ett etappmål om högst 220 döda i vägtrafiken och en
minskning av antalet allvarligt skadade med en fjärdedel till
20202.”

Vi besiktigar cirka fyra miljoner bilar om året i Sverige. Över

150 000 svenska bilägare genomför årligen förbesiktningar av
sina bilar på en verkstad. Om så inte sker är vår samlade
bedömning att betydligt fler olyckor kommer att ske.
SFVF blir ofta kontaktad av verkstäder som uttrycker sin stora
oro över att bilar rostar och att ingen demonterar skydden under
bilen. Vid de tillfällen som skydden demonteras upptäcks allt
från rostiga gastankar, bränsletankar, säkerhetsbälten som
knappt har någon plåt att fästas i och mycket annat. Eftersom
många ägare av äldre fordon nästan uteslutande tar sina bilar till
verkstaden just inför den årliga kontrollbesiktningen, innebär
detta att många allvarliga fel och brister kommer att förbli oupptäckta under en längre tid innan de åtgärdas. Detta perspektiv
torde vara uppenbart för Transportstyrelsens utredare, ändå väljer man att inte analysera detta eller på något sätt ta med det i
beräkningarna.
Transportstyrelsens utredare menar också att många åtgärder,
som idag utförs av utbildad verkstadspersonal, egentligen bör
kunna utföras av fordonsägaren själv. Det är då rimligt att fråga
sig varför bilägarna då inte gör detta redan idag, om det nu är så
lätt, snarare än att betala verkstäder för att göra det. Vår bedömning är att den tekniska utvecklingen i kombination med täckkåpor gör att i princip ingen bilägare har kunskapen/tiden och viljan att skruva isär eller hissa upp bilen och göra kontroller.
Förutom en försämrad trafiksäkerhet kommer förslaget om
det går igenom att leda till förlorade inkomster för verkstäderna.
Det handlar om 100-tals miljoner kronor.
Bland annat kommer det att innebära neddragningar av personal, stängda verkstäder, stängda besiktningsstationer och så
vidare. Det i sin tur leder till högre arbetslöshet och därför måste
vi ge vår syn på saken.
SFVF uppmanar regeringen att inte förverkliga förslaget.
NORDISK BILÅTERVINNING 1 · 2016
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Försäkringsbolag Demonterare Verkstäder

info@yallotrade.com

08-410 434 00

Bilhandlare

www.yallotrade.com
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BRONNEBERG FLATPRESS
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BRONNEBERG BALPRESS
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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

ŝĞƐĞůʹ WĞƌŬŝŶƐϭϰϱ,ŬͬϭϬϲŬt
ϮϬϬƚŽŶ
ϭϱϱƚŽŶ
ϮϮƚŽŶ
ϴͲϭϰƚŽŶͬƚŝŵŵĞŶ
ϭϱͲϮϬƚŽŶͬƚŝŵŵĞŶ

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

HÄGGS.se
0652-565000
Låga priser, bra kvalité & snabba leveranser

Vad pluggar du med?
Vi har pluggar i alla storlekar och för alla ändamål.

När begagnat inte räcker hela vägen

TJÄNSTER & UTBILDNINGAR
r KVALITET

r ARBETSMILJÖ

r MILJÖ

r PRODUKTION

WWW.ASKENGREN.SE

Se vår katalog på www.galwin.se

Nordisk
Branschens egen tidskrift
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Återuppbyggnad på Karstorp – snart dags för invigning

Nya Karstorp tar form– blir
)ÅSUBS4WFSJHFTNPEFSOBTUFBO
MÅHHOJOHGÕSCJMÇUFSWJOOJOHGPSN
%FOBQSJMÅSEFUTMVUCFTJLUOJOH
GÕSOZB,BSTUPSQT#JMEFNPOUFSJOH
m"MMBGSÇHBSOÅSEFUCMJSJOWJHOJOHT
GFTU TÅHFSGÕSFUBHFUTWE&EEJF
+POTTPO+BHUÅOLFSJOUFQÇOÇHSB
GFTUFS KBHWJMMCBSBCÕSKBKPCCBJEF
OZBMPLBMFSOB

E

n glad Eddie Jonsson visar runt i
Karstorps nya lokaler. Det vimlar av
hantverkare på området, det är
entreprenörer och underleverantörer, och
alla vill de diskutera olika lösningar med
Eddie. Han hinner inte gå många steg i
taget innan han blir stoppad.
Sedan branden för ett år och fyra månader sedan, har Eddie i princip jobbat dygnet runt med ett enda fokus för ögonen: att
bygga upp anläggningen igen så fort som
möjligt.
– Eddie har varit en väldigt aktiv medspelare i byggandet, säger projektledaren
Lasse Lindström på Wilzéns Byggtjänst
AB, som är totalentreprenör för bygget.
Ibland kan det vara jobbigt när den man
bygger åt ska vara med och rodda i allt,
men så har det absolut inte varit här. Vi har
haft ett väldigt bra samarbete och Eddies
engagemang har bara varit av godo.

Själv är Eddie nöjd med hur bygget har
framskridit.
– Allt har fungerat väldigt bra, säger han.
Vi lade ner mycket tid på förarbetet, att ta
fram ritningar tillsammans med en arkitekt
och ramhandlingar på vad vi ville ha. Sedan
har vi haft bra projektledning och entreprenörer med duktiga arbetsteam på plats. Vi
hade också tur med vädret i höstas när vi
började med grundläggningen och reste
stommen.
Allt har blivit som Eddie ville.
– Jag törs nog säga att vi får Sveriges
finaste anläggning, allt här är ju skräddarsytt för verksamheten.
De tidigare lokalerna var tillbyggda allt
eftersom verksamheten växte.
16
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Eddie Jonsson JEFOTUPSBEFNPOUFSJOHTIBMMFO EÅSEFUCMJSÇUUBBSCFUTQMBUTFS
NFEGVMMIÕKETMZGUBS
– För 20 år sedan när vi byggde till verkstads- och lagerdelen, byggdes den längst
bort. Det betydde att medarbetarna fick
långt att gå när de hade raster eller behövde
gå på toaletten. Nu har vi valt att låta personalen arbeta närmare varandra, alla avdelningar ligger i anslutning till varandra. I

princip ska allt arbete ske på en och samma
arbetsplats. Tidigare hade vi en arbetsstation där vi testade och dränerade bilarna,
en station där vi plockade krockskaderelaterade delar, sedan flyttade vi bilen till en
station där vi demonterade motor, växellåda, bakvagn och sedan hade vi en slut-

r Sveriges modernaste
traverser för tunga lyft. Och en smådelstvätt.
– Vi ska demontera bilar och sälja reservdelar, det är det vi kan, säger Eddie. Nu får
vi rätt förutsättningar för att göra det så
effektivt som möjligt.
En speciell plats för motordemontering

ska skapas. Det finns också ett särskilt rum
för heta arbeten.
– Om vi till exempel behöver kapa en bil,
svetsa eller slipa. Här finns också en extra
arbetsplats med en lyft. Och ett arbetsbord
med utrustning om man till exempel behöver tillverka ett eget verktyg.

Nu kommer en person
att göra de flesta
momenten på en
arbetsplats. Bilen tar
den tid den tar vid en
arbetsplats, sedan är
den klar.
Inmärkning, fotografering och emballe-

Höglagret ÅSSFEBOLMBSUPDIIÇMMFSQÇBUUGZMMBTBWSFTFSWEFMBS NFOJEFNPOUFSJOHT
IBMMFOÇUFSTUÇSÅOOVFOEFMBSCFUF
skrotningsstation. Att flytta runt bilarna på
det sättet skapade flaskhalsar. Nu kommer
en person att göra de flesta momenten på
en arbetsplats. Bilen tar den tid den tar vid
en arbetsplats, sedan är den klar.
I den nya stora demonteringshallen finns
åtta arbetsplatser med fullhöjdslyftar som

klarar att lyfta en lätt lastbil upp till 3 500
kilo. Mellan varje arbetsplats finns en dräneringsstation med specialanpassad
utrustning från Wallmek. Vätskorna transporteras via ett rörsystem i en kulvert ut till
ett tankhus på gården.
I demonteringshallen finns också fyra

ring sker i ett särskilt rum.
– Mycket av det som ska ut på lagret
kommer att emballeras direkt så att det är
klart för leverans.
Bilarna kommer in i tvätthallen, efter att
först ha testkörts ute. De bilar som inte kan
köras, tas in med hjälp av en lastare. Därefter placeras de på respektive arbetsplats i
demonteringshallen.
– Vi kommer att utnyttja lokalerna
mycket bättre än vi gjorde tidigare, säger
Eddie. Speciellt kallagret som har byggts
som ett höglager, ett smalgångslager med
förarlyftande smalgångstruck.
Kallagret är helt klart och där jobbar
redan personalen med att fylla hyllorna
med reservdelar. Det är gigantiskt.
– Med tanke på att allt gick förlorat i
branden kommer det nog att ta tid innan
det är helt fullt, säger Eddie.
Men när det är fullt, finns ytterligare ett
rum på vänt att bli kallager. Under tiden
kommer de bilar som är för nya att demonteras att ställas upp där i väntan på att det
NORDISK BILÅTERVINNING 1 · 2016
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blir efterfrågan på reservdelarna.
Mittpunkten i byggnaden är en stor hall

där de olika flödena kommer att mötas.
– Än så länge är det naturligtvis obeprövat, men det känns som om jag är mest nöjd
med själva flödet, säger Eddie. Det känns
som en modern arbetsplats. Vi har tittat
mycket på vanliga fordonsverkstäder och
hur de jobbar där. Jag tycker att vi har lyckats undvika hinder i lokalerna. Vi har fria
ytor, både höjd- och ytmässigt.
Ljusa materialval ger en trevlig arbetsmiljö.
– Nu har vi nya rena fräscha lokaler och
vi ska se till att behålla dem i det skicket.
Själva ytan är ungefär den samma som
tidigare, men man har tagit från kontorsdelen och lagt det på verkstadsdelen istället.
På andra våningen ligger konferensdelen
med ett mindre rum för möten med max
tio deltagare och en stor konferenslokal
med både kök och bar och stora fönster
från golv till tak.
– Här ska vi kunna möblera om beroende
på vad lokalen ska användas till. Vi ska ha
fällbara bord och stapelbara stolar.
Allt försvann i branden.
– Det fanns inte så mycket kvar som en
skruv att återanvända.
När Nordisk Bilåtervinning var på besök

förra gången gick vi i ruinerna av det som
en gång var en av landets finaste demonteringsanläggningar. Det var kol och aska
överallt. Eddie var bedrövad och visste inte
vad som skulle hända. Det viktigaste för
honom var att inte personalen skulle bli
lidande. Lösningen blev att skicka de
anställda till systeranläggningen Valla Bildemonterig i Katrineholm, där man
trängde ihop sig och tog emot både Karstorps och Vallas bilar.
När man nu flyttar in i de nya lokalerna i
maj är det med vetskapen att inte en enda
anställd har sagts upp och att man tagit
emot samma volymer som tidigare för både
Valla och Karstorp under hela den här perioden. En närmast omöjlig situation löstes
på bästa sätt.
Allt var försäkrat, men försäkringspeng-

arna täcker långt ifrån allting.
– Branden var en stor smäll för både försäkringsbolaget och för oss, konstaterar
Eddie. Vi vet fortfarande inte vad den kommer att kosta oss totalt.
Likt en fågel Fenix har Karstorps Bilde18
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Karstorps vd &EEJF+POTTPO ÕWFSTUBCJMEFO PDIHSVOEBSFO3PHFS+POTTPO NJUUFO 
ÅSOÕKEBNFEIVSEFOZBMPLBMFSOBUBSGPSN
montering rest sig ur askan och kommit
tillbaka som landets modernaste bilåtervinningsanläggning. Personalen på både
Karstorp och Valla har fått nya lärdomar
under resans gång som de tar med sig.

– Av katastrofen blev det något bra till
slut, säger Eddie.
"HOFUB5SÅHÇSEI

Utbildning för bildemonterare
SBR och Arbetsförmedlingen i nytt samarbete
4WFSJHFT#JMÇUFSWJOOBSFT3JLTGÕSCVOEPDI"SCFUTGÕSNFEMJOHFOQMBOFSBSBUU
TUBSUBFOVUCJMEOJOHGÕSCJMEFNPOUFSBSF
m7JUBSUBDLTBNUFNPUTZOQVOLUFSGSÇOBSCFUTHJWBSOBTÇBUUWJLBOBOQBTTB
VUCJMEOJOHFOFGUFSCSBOTDIFOTÕOTLFNÇM TÅHFS.JDIBFM"CSBIBN GÕSCVOET
EJSFLUÕSQÇ4WFSJHFT#JMÇUFSWJOOBSFT3JLTGÕSCVOE

A

rbetsförmedlingen har tidigare
skräddarsytt utbildningar för
motorbranschen. Under hösten
2015 genomförde Motorbranschen och
Arbetsförmedlingen ett samarbete i form
av ett pilotprojekt för att utbilda maskinmekaniker. Ansvarig på Arbetsförmedlingen var arbetsförmedlaren Levent
Bozkir.
Caj Luoma, ordförande för Motorbranschens yrkesnämnder, presenterade flera
förslag på företag som uppgett ett behov
av mekaniker. Till slut skapades ett samarbete med Nobina, Lantmännen Maskin
och Swecon.
– För att skapa samarbeten med företag
måste Arbetsförmedlingen i största möjliga utsträckning utgå från företagens
verksamhetsförutsättningar. Jag upplever
att Arbetsförmedlingen och Levent Bozkir har det för ögonen i det här fallet,
säger Caj Luoma.

Utifrån branschens kompetenskrav

bjöd Arbetsförmedlingen in ett antal
sökande. De tre företagen intervjuade
och valde gemensamt ut lämpliga kandidater.

Valda kandidater erbjöds via Arbetsförmedlingen en arbetsmarknadsutbildning
med tungbilsmekaniker som inriktning.
Utbildningen pågår under tolv månader och består både av en praktisk och en
teoretisk del.
Företagen är hittills mycket nöjda med
resultatet av den del av utbildningen som
är genomförd.
– Våra två bolag inom Lantmännens
Maskindivision, Lantmännen Maskin
samt Swecon, finns med anläggningar
över hela landet, säger Fred Stenudd, HR
konsult Lantmännen Division Maskin. Vi
har ett kontinuerligt behov av att rekrytera duktiga mekaniker som behärskar
såväl tekniken som att möta våra kunder.
Det är alltid en utmaning för oss att hitta
den kompetensen. Vi uppskattar det stöd
som Arbetsförmedlingen ställer upp med
genom att bidra med en rekryteringsutbildning och med ett innehåll som motsvarar våra krav.
Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund
och Arbetsförmedlingen planerar nu att
tillsammans driva ett liknande arbete för
att utbilda bildemonterare.

– Jag träffade Levent Bozkir under
våren 2015 och han presenterade då detta
upplägg. Ett bra och modernt sätt att finna lösningar till ett rekryteringsbehov.
Som jag nämnde till honom har nog
branschorganisationerna som MRF och
SFVF ett större behov, då de har betydligt
många fler personer som jobbar inom
verkstad/reservdelsavdelningar i bilbranschen. De har som sagt genomfört ett test
som gett bra utfall. Levent kommer att
presentera mer om detta vid vårt årsmöte
8-9 april säger Michael Abraham.
– Vi kommer tillsammans att skapa en

kompetensprofil som baseras på vad kandidater bör kunna, kontrollera om nuvarande arbetsmarknadsutbildningar går
att använda och titta på möjligheterna att
skräddarsy en utbildning, säger Levent
Bozkir på Arbetsförmedlingen.
Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund
kommer att återkomma med fortlöpande
information under 2016.

Fråga Levent Bozkir
)ÅSIBSEVNÕKMJHIFUBUUTUÅMMBGSÇHPSUJMM-FWFOU 
GSÇHPSLPNNFSBUUCFTWBSBTJOÅTUBOVNNFS
Ålder: 29 år
Anställd på Arbetsförmedlingen sedan mars 2015
Uppdrag: Arbetsförmedlare, ansvarig för samarbetet mellan

riksförbunden inom verkstadsindustrin
Skicka in frågor till Levent.Bozkir@Arbetsformedlingen.se
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BilRetur siktar framåt

Karin Kouao ansvarar för
SBR:s utbildningsportal

”Det är kul att se
hur hårt alla jobbar
för kvalitet”
4PNQSPKFLUMFEBSFQÇ5SBJOJOH1BSUOFSÅS
,BSJO,PVBPCMBOEBOOBUBOTWBSJHGÕS4#3T
VUCJMEOJOHTQPSUBM
m+BHWJMMBUUCJMÇUFSWJOOBSOBTLBTF
QPSUBMFOTPNFOLVOTLBQTCBOL 
TÅHFSIPOPDICFSÅUUBSBUUóFSBOZB
VUCJMEOJOHBSÅSQÇHÇOH

K

arin Kouao (uttalas ko-wow) har
ett förflutet inom resebranschen
och började på Training Partner
för två år sedan.
– Det finns många beröringspunkter
mellan resebranschen och den bransch
som jag nu jobbar inom, säger hon. Mycket
handlar om kundservice och kundnytta.
Oavsett bransch så är medarbetarna vår
viktigaste resurs. De ska utveckla sig själva
och företaget. Med rätt förutsättningar
ökar trivseln, man blir effektivare och det
leder till ökad lönsamhet. Den tekniska
biten har jag inte haft tidigare, men det
finns väldigt mycket kunskap inom företaget, som jag både lär mig av och har nytta
av. Det fungerar jättebra.
Bilåtervinningsbranschen är en ny bekant-

skap för Karin Kouao.
– Det är en spännande bransch där det
händer otroligt mycket. Utvecklingen är
enorm. Det är kul att se hur hårt alla jobbat
för kvalitet och miljön. Tyvärr tror jag att
många har en förutfattad och förlegad bild
av branschen, det är roligt att få vara med
och ändra den bilden. Demonterarna gör
ett otroligt jobb och kraven är höga. Inte
nog med att de ska säkerställa att produkter
och tjänster uppfyller kundens behov, krav
och förväntningar. De ska även säkra fram-
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tida miljökrav och säkerhetskrav, ett
omfattande jobb för att ha fortsatt förtroende för företaget från stat, kommun, kunder och försäkringsbolag.

En utbildning i köldmedia är snart klar.
Den är upplagd på två dagar, totalt 16 timmar.
– Utbildningen är uppdelad på 8 timmar

Det var på årsmötet 2014 som SBR:s med-

lemmar röstade ja till Training Partners
affärs- och kompetensportal. Då hade
Utbildningsportalen stötts och blötts i över
två år.
Sedan dess har alltfler medlemmar upptäckt fördelen med e-learning, att ha utbildningarna hemma i de egna datorerna dygnet runt. För mindre än vad det kostar att
skicka iväg en enda anställd på en kurs, får
företagen tillgång till ett stort antal utbildningar för hur många anställda de vill.
En särskild styrgrupp, där Karin Kouao
ingår, tar fram lämpliga utbildningar efter
förslag från förbundets medlemmar.
– Vi inom styrgruppen fångar upp signalerna och går igenom hur behovet ser ut.
Fokus ligger på e-learning, men vi har även
lärarledda utbildningar. Högaktuell just nu
är utbildningen i att demontera gasbilar.
Det är den senaste utbildningen vi har lagt
in i portalen och den står inte bara SBR utan
även BIL Sweden, MRF och SFVF bakom.
Det är positivt att branschen samarbetar
för att få synergieffekter.

teori och 8 timmar praktik, säger Karin
Kouao. Den teoretiska delen är upplagd
som e-learning, vilket betyder att kostnaden för företaget blir mindre. En praktisk
del krävs för att säkerställa att deltagarna
har tillgodosett sig kunskapen. De får också
göra ett prov. Vi är klara med materialet till
den här utbildningen och håller nu på att
bygga upp den som en e-Learning för att
sedan ansöka om Incerts godkännande.
Det är Incert som certifierar företag
inom köldmedieområdet.
Under 2016 ligger fokus på att få Utbildningsportalen att bli mer synlig ute hos
bilåtervinnarna.
– Jag hoppas att flera ska se nyttan av den.
Utbildningsportalen är ju faktiskt något
som kan förbättra företagets lönsamhet
och hjälpa till att säkerställa att man kan
uppfylla kundens krav och behov i alla led.
Jag hoppas att alla ska se portalen som en
kunskapsbank där man kan hämta allt från
utbildningar till viktig information och
manualer.
5FYU"HOFUB5SÅHÇSEI
'PUP.BSL0MTPO

Tio utbildningar att välja på redan på utbildningsportalen. Fler på gång.
Fakta SBR:s utbildningsportal
%FIÅSVUCJMEOJOHBSOBñOOTSFEBOQÇ
6UCJMEOJOHTQPSUBMFO
% 4ÅLFSESÅOFSJOHBW(BTCJMFO
% 4ÅLFSIBOUFSJOHBW&MCJMFO
% (
 SVOEMÅHHBOEF%SÅOFSJOHTVUCJMEOJOHBW
CJMFO

% ,WBMJUÊTVUCJMEOJOHBWCFHBHOBEF
SFTFSWEFMBS
% 16 QZSPUFLOJL ÕWFSTJLUTVUCJMEOJOH
% 16 QZSPUFLOJL VUCJMEOJOHGÕSBOTWBSJHB
NFEMÅSBSMFEEIBMWEBHTVUCJMEOJOH
FSIÇMMTDFSUJñLBU
% &MHSVOEVUCJMEOJOHQÇCJMFOTFMTZTUFN

% "MMNÅONJMKÕVUCJMEOJOH
% $IFGFOT"#$
% &$0%SJWJOH
6UCJMEOJOHFOJLÕMENFEJBÅSLMBSPDITLBHPE
LÅOOBTBW*/$&35JOOBOEFOLBOMÅHHBTJO
%FTTVUPNÅSFOVUCJMEOJOHJEFNPOUFSJOHBW
IZCSJECJMBSQÇHÇOH

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

Begagnade originaldelar
250 000 artiklar i lager
Märkesdemontering för Volkswagen, Audi, SEAT och Skoda
&"'",-rebro

Övriga bilmärken
'#%'#%$,-%%#

Begagnade bil- och husvagnsdelar
Stor sortering
Märkesdemontering
www.autodemontering.se
Ommavägen 9 275 33 Sjöbo Sweden 0416-51 13 70
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Atraccoköper Thomassons i Helsingborg

&OBWÇSFUTTUPSBOZIFUFSCMBOECJMÇUFSWJOOBSFLPNGSÇO)FMTJOHCPSH
%ÅSIBSEFUWÅMTLÕUUBGBNJMKFGÕSFUBHFU5IPNBTTPOTGÇUUFOOZÅHBSFm
"USBDDP"#/#ªñDLFOJOUFSWKVQÇTLÅSUPSTEBHFONFE"USBDDPTWE
.BHOVT5BHFTTPONFEBOIBOSBUUBEFTJOCJMHFOPNEFUTWFOTLBMBOETLBQFU
0NOÇHSBÇSLPNNFSEFUMBOETLBQFUBUUTFIFMUBOOPSMVOEBVU
ªUNJOTUPOFQÇNBSLOBEFOGÕSCJMÇUFSWJOOJOH%FUÅS.BHOVT5BHFTTPOT
LMBSBVQQGBUUOJOH

A

tracco AB har köpt Thomassons
bildemontering i Helsingborg. Säljare var Thomassons moderbolag
Brosco där Tomas Thomasson är vd.
– Vi har köpt Thomassons av moderbolaget Brosco. Men deras koncern har kvar
sitt fastighetsbolag och företaget Gröna Bildelar.
Vad har din roll varit i den här affären?
– Vår koncernchef Mattis Pettersson har
suttit vid förhandlingsbordet. Sedan är det
jag som sköter det praktiska när det väl är
igång efter företagsköpet. Det är Atracco
AB som köpt företaget. Där är jag ansvarig.
– Atracco Group som äger Atracco AB
och Atracco Auto AB.

Vad såg ni i Thomassons som var attraktivt att köpa?Är det en affärshemlighet?
– Det är ingen hemlighet. Thomassons är
en av Sveriges främsta, mest välrenomerrade och välskötta demonteringar.
– Företaget ligger geografiskt bra. Atracco äger idag fem demonteringar runtom i
Sverige. Och vi ser en konsolidering i bran-
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schen. Vi tror inte att branschen kommer
att vara så uppdelad framåt som den är
idag. Det kommer att bli hopslagningar
och större konstellationer kommer att växa
fram. Det är jag ganska övertygad om.
– Atracco vill vara en del i den processen.
Vi vill vara ett naturligt val för försäkringsbolag, verkstäder och andra demonterare
när man köper begagnade bildelar.
– Vi har ju tänkt på geografin när vi såg
på Thomassons. Men det gäller också att
välja rätt bolag. Vi vill inte köpa på oss problem. Vi vill ha bolag som redan är välfungerande.
Vilka samordningsvinster skaffar ni
genom att äga flera bildemonteringar?
– Fördelarna är ganska många. På driftsidan kan IT och ekonomi köras centralt
och man får större muskler. Mot kunderna
och försäkringsbolagen täcker vi också ett
större geografiskt område, så blir vi mer en
naturlig partner.
Är det bra att hålla sig till en viss region,
eller bättre att vara nationellt täckande?

– Vår ambition är att vara nationellt täckande.
Så det blir inte sista köpet som ni gör?
– Nej, en rimlig gissning är att det är inte
det sista, nej.
Har det varit svårt att övertala Thomassons att gå med på den här affären? Eller
förstod de era resonemang?
– Många av Sveriges bildomonteringar har
ägts i generationer, eller åtminstone väldigt
länge, av en och samma familj. Det är
mycket känslor involverat. Det är inte bara
kronor och ören. Den emotionella biten
kan man inte underskatta i den här typen
av affärer.
Det är väldigt många familjeföretag
i domonteringsbranschen, eller hur?
– Visst. Och ser man på Thomassons så
drev deras pappa det här bolaget.
Har ni någon metod att få företagare att
komma förbi sina personliga känslor?
– Nej, men vi vill framstå som – och är – en
attraktiv partner. Och en seriös aktör. Det
går säkert att hitta någon spekulant som
kan och vill betala mer. Men det är inte alltid som pengarna styr, även om det såklart
är en del av affären.
Ni har valt att låta Jonny Thomasson
vara kvar som ”extern vd”. Hur funkar
det?
– Det funkar alldeles utmärkt. Vi gjorde
likadant med Signalen. Vi vill behålla den

lokala förankringen. Vi är inte ut efter att
köpa ett bolag, trycka in det i Atracco och
bara byta loggor. Vi vill behålla den kunskap och erfarenhet som killarna har. De
kan verkligen sin bransch. Det behöver vi.
Alla pratar om att man ska vårda sitt
varumärke nuförtiden. Vad är Atraccos
varumärke, enligt dig?
– Både Thomassons och Signalen har fortfarande separata organisationsnummer
och behåller sitt namn. Vi har inte för avsikt
just nu att branda om företaget. Thomasson
har sina kunder och står för sin typ av kvalitet, Signalen har sina och Atracco sina.
– Det beror mycket på vilka försäkringsavtal man har, hur råvaran ser ut och vilka
kunder du har. Det finns en mängd olika
parametrar som gör att de här anläggningarna skiljer sig åt. Inte minst den geografiska placeringen och hur anläggningen är
utformad spelar stor roll.
Thomassons kommer att fortsätta heta
Thomassons framöver – eller?
– Om du frågar mig nu – ja. Om du frågar
mig om sex månader så vet jag inte. Vi har
ingen avsikt att göra någon namnändring
just nu i alla fall. Det kan förändras beroende på hur vi ser ut om ett halvår eller ett
år. Det vågar jag inte svara på idag.
För det är ett ganska bra inarbetat namn
där nere i Helsingborg.
– Det har de absolut. Där finns det stora

Atracco är en långsiktig aktör som
kommer att finnas
kvar på marknaden.
Vi är inte här för att
göra några snabba
klipp.
fördelar att behålla det. Men det kan finnas
fördelar att tydliggöra att vi har samma
ägare på alla våra anläggningar. Fast det
känns inte som den största utmaningen
just nu.
Kan man säga att Atracco är intresserat
långsiktigt av bildemobranschen, eller
att man jobbar upp företagen, gör dem
attraktiva och säljer dem så småningom?
– Nej, nej. Atracco såldes till amerikanska
LKQ för 1,5 år sedan. LKQ gör väldigt
många företagsförvärv per år. De säljer inte
bolag – de är där för att vara en stabil aktör
på marknaden. Det är inte som en riskkapitalist som bygger upp ett företag några
år och sedan säljer av. Vi är en långsiktig
aktör som kommer att finnas kvar på
marknaden. Vi är inte här för att göra några snabba klipp.
Är det fel att kalla er för riskkapitalister?
– Det är jättefel att kalla oss för det. Det är
det sista vi är.

– Vi vill vara en av dem som är i framkant
när bildemobranschen konsolideras.
Gröna Bildelar har fungerat som Thomas-

sons lager och försäljningspartner. Men
Gröna Bildelar passar inte in i Atraccos
koncept. Därför blir företaget kvar som
eget bolag, berättar Magnus Tagesson.
Behöver man vara orolig som anställd
på Thomassons att den nya ägaren kommer att skära bort en massa jobb?
– Absolut inte. Precis tvärtom. Sannolikheten att vi blir fler och utökar verksamheten
är mycket större. Vi köper inte verksamheter för att dra ner dem. Man behöver inte
vara orolig för jobben. Vi kommer att öka
verksamheten.
– Signalen har vi ägt sedan i december
och där ökar vi. Vi söker alltid nya kanaler
för försäljning och nya samarbeten.
Det är stilla veckan nu – snart påsk. Stilla verkar inte vara ett ord som ingår in
Atraccos företagsidé. En nationell kjedja
för bilåtervinning – allt inom ett företag.
Den visionen blir med all säkerhet ett livligt samtalsämne i en bransch där familjer
alltid burit upp verksamheterna på varje
ort.
5FYU.BSL0MTPO
'PUPNPOUBHF4IVUUFSTUPDLQSJWBU
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Harrys Bilskrot i Malmö

– I dag måste manWBSBNÅSLFTEFNPOUFSJOH NFOBS)BSSZTWE0TDBS#KVSIPWE#JMBSOBÅSTÇLPNQMFYB
BUUEFULSÅWTBUUNBOÅSFYQFSUQÇEFNÅSLFONBOEFNPOUFSBS

Fullt fokus på tre märken
Specialisering blev rätt val för Harrys
m-JWFUIBSCMJWJUFOLMBSFGÕSPTTQÇ)BSSZTTFEBOWJCFTUÅNEFPTTGÕSBUUFOCBSU
JOSJLUBPTTQÇ7PMWP 3FOBVMUPDI%BDJB%FUTÅHFSCPMBHFUTWE0TDBS#KVSIPWE

T

idigare tog Harrys Bilskrot i Malmö
även emot Land Rover, BMW och
Mercedes.
– Men i takt med att bilarna har blivit
mer och mer komplexa, alla delar är i princip en elektronikkomponent som i sig är
gift med bilen, har det blivit nödvändigt att
specialisera sig på några få märken och bli
duktig på dem, säger Oscar Bjurhovd. Det
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är oerhört svårt att följa med i utvecklingen
om man inte begränsar sig. Om man kallar
sig märkesdemontering krävs utbildad
personal, särskild utrustning för varje märke och goda kontakter med både återförsäljare och generalagenter.
Trots att Harrys numera tar in färre bilar,
så har vinsten ändå ökat i slutändan.
– Allt blir så mycket mer effektivt. Jag

hoppas att andra demonteringar också tar
steget och specialiserar sig på några få bilmärken. Det är bättre att låta ELV-bilarna
gå till de demonteringar som är bra på
dem. Själva låter vi alla ELV-bilar gå till
Returbilen.
På Harrys har man arbetat nära Jönkö-

pings Bildemontering, Ådalens Bildemon-

För proffs – Av proffs !
BILDEM
Följ med Bildem in i framtiden…

Ett prisvärt bildemonteringsprogram.
Vill du kunna påverka utvecklingen?
Intresserad? Kontakta Kjell Axelsson

matorit@matorit.se

Mätorit Data AB
Karins väg 1
19461 Upplands-Väsby
Tel: +46(0)8 – 40012700
kjell@matorit.se

www.matorit.se
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Harrys Bilskrot i Malmö

På Harrys WBSNBOUJEJHUVUFPDIBTGBMUFSBEFHÇSEFOSFEBOQÇ
UBMFU MÇOHUJOOBOEFULPNLSBWQÇBUUCJMBSTPNJOUFTBOFSBUTTLBTUÇ
QÇFOIÇSEHKPSEZUB)ÅSTUÇSÅWFOTBOFSBEFCJMBSQÇIÇSEHKPSEZUB
tering, Karstorps Bildemontering och
Demia. Tillsammans bildade de fem bilåtervinningsföretagen Bego-gruppen för
några år sedan.
– Det var också vi som från början tog
initiativ till Märkesdemo och sedan kom
ytterligare if-demonteringar in.
– Vi vet inte riktigt vad som kommer att
hända framöver med Märkesdemo, men på
Harrys kommer vi förmodligen att satsa
mer på samarbetet inom Bego-gruppen.
Den bildades på Volvos initiativ och är
vägen rakt in i märkets hjärta.

Lagret är WÅMPSHBOJTFSBU
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Delarna demonteras FGUFSOPHHSBOOGÕSETUBUJTUJLÕWFS
WBETPNTÅMKFSNFTU

Oscar Bjurhovd tog över som vd 2012. Att

familjen Bjurhovd överhuvudtaget hamnade i bilåtervinningsbranschen får skyllas
på en husbil. 1980 sålde Patric Bjurhovd en
husbil till dansken Harry Hansen, som drev
Harrys Bilskrot, och blev så imponerad av
den moderna och välskötta bildemonteringen, att han slängde ur sig »om du tänker
sälja den någon gång, så är jag intresserad«.
Och några år senare ringde Harry och frågade »ska du köpa den?«
Per ”Pelle” Håkansson ingick i köpet.
Han har jobbat på Harrys sedan 1972 och
sitter numera i ledningsgruppen tillsam-

Det finns UWÇBSCFUTQMBUTFSGÕSESÅOFSJOH

Harry var tidigt ute
med allt. Säljarna
skulle inte ha mer än
50 steg till lagret.
mans med Oscar Bjurhovd och Linda Jönsson.
– Harry var tidigt ute med allt, berättar
Pelle. Han asfalterade hela området redan
på 70-talet, när ingen ens hade börjat pratad om att bilarna skulle stå på hårdgjord
yta. Och han var duktig på logistik. Säljarna
skulle inte ha mer än 50 steg till lagret.
I mitten av 1990-talet köpte Patric Bjurhovd granntomten, där det låg en stor
elfirma. Det är samma lokaler som används
i dag.
– Vi har följt med i utvecklingen och försökt ligga i framkant, säger Oscar. Och det
tycker jag att vi har lyckats med.
Under en av sina resor i USA 1999 fick
Patric idén till Returbilen.
– Han plankade helt enkelt hela konceptet, berättar Oscar.
Returbilen startade i Malmö och har
utvecklats till en franchisekedja som finns
på åtta olika platser i Sverige. Där får kunderna själva plocka delar från bilarna. Alla
delar har ett fast pris, oavsett märke eller
årsmodell.
Oscar började på Harrys 1988.
– Jag har ju i princip vuxit upp här och jag
har gjort det mesta på företaget, säger han.
Förra året drabbades Malmö av en svår
översvämning, vilket fick oväntade konsekvenser för Harrys. Försäkringsbolagen

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

Rolf Johansson ÅSTÅMKBSFPDITQFDJBMJTUQÇ3FOBVMUPDI%BDJB

bad att demonteringen skulle ta
emot de bilar som blivit så skadade av vattnet att de måste
skrotas. I samma veva kom en
representant från miljökontoret på inspektion och Harrys
fick tio förelägganden för att de
hade för många bilar på området.
– Det är helt galet, säger
Oscar. Vi har överklagat till
miljööverdomstolen.
Miljötänket har alltid stått i

centrum på Harrys. Alla bilar
står på hårdgjord yta, både före
och efter dräneringen. Längs
med uppställningsplatserna
finns inbyggda oljeavskiljare
med brunnar.
Anläggningen är fräsch, även
om den har några år på nacken.
– Det bästa hade så klart varit
om vi hade kunnat bygga helt
nytt precis som vi vill ha det.
Men nu har vi bra lokaler och vi
har inte behövt bygga till något.
Vi har gjort lite omflyttningar
och ombyggnader. Bland annat
tog vi en bit av butiken och
gjorde om den till backoffice.

Vi tar hand om
Er slutkörda bil

Lagret är välorganiserat, men

enligt Oscar är det alldeles för
många gamla delar som tar upp
plats.
Numera plockas delarna av
bilarna efter noggrann förd statistik över vad som säljer mest.
Harrys tar emot cirka 2 500
bilar per år. Huvudsakligen försäkringsbilar. Över 85 procent
av verksamheten är försäljning
till verkstäder.
– I dag är det business to
business som gäller för Harrys,
säger Oscar.
"HOFUB5SÅHÇSEI

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

Är ni rustade för trädgårdssäsongen?

DOMINATOR
TRYCKLUFTDRIVNA

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

P10A

P30A

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

Telefon 0499 - 49 000

El & Diesel i Eskilstuna
Kungsgatan 92

Tel: 016-51 02 20

Helproffs på
begagnade
bildelar!

V. Oknebäcksvägen 7
SE–383 36 .½/45&3¯4twww.signalen.se

ESK ILSTUNA
AKTIEBOLAG

Tel: 016-13 99 06

El & Diesel i Eskilstuna
ingår i samma koncern som
Eskilstuna Bildemontering
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AKTUELLT FRÅN MOTORBRANSCHENS RIKSFÖBUND

Verkstäder förr och nu

S

juttiotalets Mekonomen- och Autoexperten-verkstäder stavades ”Esso
Bilverkstad” De hade egen serviceskola och det egna däckmärket, Esso stålradial. Däcket tillverkades av Gislaved,
ett utmärkt däck med Uniroyal-mönster.
Jag var stolt innehavare av en Esso Bilverkstad i Åkersberga. Minns lantbrevbärare Geijer, han hade inte råd att köra
på något annat än Esso stålradial, det var
det enda däcket som hade livstidsgaranti.
Geijer körde post på entreprenad och
punktering var en del av vardagen. Det
fanns cirka åttio verkstäder som hade
avtal med Esso, på den tiden hade alltid
mackarna en verkstadsbyggnad intill.
Premiumoljan hette Uniflo, och lågprisoljan gick under benämningen Esso Plus.
I början av åttiotalet fick en hel del verkstäder på mackarna i storstadsområdena
auktorisations-avtal på märket Saab, i
samarbete med Saab-Ana. Esso Bilverkstad försvann när Statoil köpte mackarna
i mitten av åttiotalet.

Verkstäderna stod redan på egna ben
och Saab dominerade väntetiden nästan
helt och hållet. I avtalen ingick leverans
av reservdelar och garantiärenden skickades till Saab-Ana. Slarvfel rättades utan
straffavgifter eller extrapoleringar (återbetalning av garantiersättningen). Småfel
på nybilar löstes med ”minigaranti”. 250
kronor utgick i ersättning för enklare
åtgärder. Justering rutram på grund av
vindbrus var en typisk minigarantiåtgärd.
På nybilar skulle olja och filter bytas efter
100 mil, efterdragning av topplock utfördes samtidigt. Hade du inte förgasarmembran hemma till både Saab och Volvo, var
risken stor att dina verkstadspolare tyckte
att du var korkad. Åren gick och bilarna
blev bättre. Longlife- brytarspetsen såg
dagens ljus och verkstäderna var övertygade om att nu skulle patentverket få
stänga, allt var ju uppfunnet! Plötsligt
försvann brytarspetsen helt och serviceintervaller förlängdes från 1000 till 1500
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mil. Bosch mekaniska bränsleinsprutning
blev elektronisk, verkstäderna bävade för
att de skulle gå sönder. Tur att insprutningssystemet fungerade bra, felsökningsverktygen kom först några år senare.
Minns de trevliga besöken av ”baklucksnasarna”. Det var herrar som åkte land
och rike runt och försåg många verkstäder
med förbrukningsmaterial såsom, buntband, clips, slangklammer och packningsklister. Idag heter de Mekonomen, Autoexperten, BDS och så vidare.

Det är olyckligt att
en del roar sig med
att chatta ut fakta på
nätet, långt bortanför
tillverkarens anvisningar.
Förut var ekonomin hygglig på verk-

städerna, en normal omsättningsvinst
var 10 procent. Garantiersättningen var
det ingen som klagade på och rabatten på
reservdelar var mycket bra. Klagomålen
från konsumenterna stannade vid långa
väntetider och ett och annat backjobb.
I dag flyttas vinsten från verkstäderna till
generalagenterna och verkstadskedjorna.
Handslaget med Esso Bilverkstad går inte
att jämföra med dagens så kallade samarbetsavtal, som i själva verket är franchiseavtal med förköpsrättigheter och inlåsningseffekter. Avtalen gör verkstäderna
mer eller mindre livegna. Höga abonnemangsavgifter, dyra verktygsavtal för
global marknad, ökad teknologi som
kräver fler utbildningsdagar och garantiadministration utan ersättning är några
ingredienser som bidrar till minskad vinst
för verkstäderna. Fler och fler ska vara
med och dela på kakan, till sist ska de
nytillkomna bokningssiterna skära den

JOACHIM DUE-BOJE

AOTWBSJHTFSWJDFNBSLOBE .3'
sista biten av det som eventuellt blir över.
Vem har bett om dem?
Tidigare tog kunderna sig tid att besöka
verkstäderna för att boka service och
reparationer. Speciellt herrar ville gärna
snacka med verkstadspersonalen vad som
skulle fixas på pärlan. De bokningshjälpmedel som erbjöds begränsades till färdigtrycka A4- lappar med veckodagar i en
pärm. Arbetsordern kopierade sig själv
med hjälp av karbonpapper, i botten fans
en ”hårding” som hamnade i en datummärkt pärm någonstans.
Branschen har de senaste åren märkt en
eskalering av ersättningskrav från en del
konsumenter som inte är nöjda med verkstädernas sätt att hantera kundklagomål,
kraven går inte att missa för oss som avgör
fall i Allmänna reklamationsnämnden.
De accelererar ofta till orimlighet. En av
anledningarna är den flod av information
från förståsigpåare som gärna delar med
sig av sin expertis på nätet. Det är olyckligt att en del roar sig med att chatta ut
fakta på nätet, långt bortanför tillverkarens
anvisningar. Min erfarenhet vid kontroll
av ”experternas” CV, stannar ofta vid:

1, fick ärva farsans Meccano när han
var liten.
2, lyckats fått igång brorsans Puch
Dakota, för länge sedan.
3, har haft A-traktor.
4, har bytt dumpventil på en
Nissan 200 SX i tonåren.
Jag har en teckning föreställande en
kundmottagning på mitt rum, en kvinna
står och viftar med sitt paraply mot en
stackars kundmottagare. I pratbubblan
står det; om du får pengarna tillbaka,
en ny bil och vi skjuter montören, blir du
glad då?

BEGAGNADE OCH NYA BILDELAR
Sundsvalls Bildemontering AB

LIDKÖPING

www.bildelslagret-lidkoping.se

0510-170 66

Ekenäsvägen 7, Sundsvall
Telefon 060 53 78 90
TROLLHÄTTAN

www.bildelslagret-trollhattan.se 0520-47 26 25
Demontering av nyare krockskadade bilar. Mottagning av skrotbilar.

Tillsammans når vi
oanade höjder med

FENIX 5
Kontakta David Blom
för mer information!
+46 (0)36 31 16 96

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

Återvinning av bilar
viktigt i cirkulär ekonomi

ANNA HENSTEDT
.JMKÚBOTWBSJHt#*-4XFEFO

V

i på BIL Sweden har varit på den
stora årliga bilåtervinningskonferensen IARC, denna gång i
Berlin, under 16 till 18 mars.
Konferensen har till exempel behandlat
hur bilåtervinning passar in i den cirkulära ekonomin. Den tjänsteman på EUkommissionen som ansvarar för cirkulär
ekonomi och avfallshantering är Artemis
Hatzi-Hull som också fanns på plats.
Artemis tror absolut på att EU:s ambition
med cirkulär ekonomi kan komma att
bidra till ökad hållbarheten, där återvinning av bilar är en viktig del. Artemis tror
också att den cirkulära ekonomin kan
bidra med en positiv effekt på sysselsättningen inom återvinningssektorn.

Flera tekniska
framsteg hur man
kan göra material
lättare att separera
från varandra, skulle
gynna återvinningen
mycket.

Det fanns också en anledning att blicka

tillbaka, och konstatera att införandet av
ELV-direktivet har lett till många förbättringar, bland annat har bly, kvicksilver,
kadmium och sexvärt krom nästan helt
fasats ut. Men det återstår en hel del, till
exempel att göra återvinningen ännu mer
effektiv. Flera tekniska framsteg hur man
kan göra material lättare att separera från
varandra, skulle gynna återvinningen
mycket.
Som vanligt har det också varit mycket

diskussioner kring att bilar försvinner ut
ur Europa, men som vanligt när det gäller

förståelse för vart bilarna tar vägen och
hur många det är.
Från bilindustrin, fortsätter vi att
hävda, att bilägarens har ett stort ansvar
för att förhindra detta fenomen. Detta
ansvar handlar om att ägaren måste
kunna bevisa att han eller hon har
överlämnat sitt fordon till en auktoriserad
bilåtervinnare.
Kommissionen kommer också att se

illegala vägar, är det svårt att ha en fullständigt klar bild av vad som sker med alla
bilar, som försvinner. Man ska sätta in
mer resurser för att försöka få en bättre

över hur återvinningsrapporteringen
fungerar i de olika europeiska länderna
för att förhoppningsvis få till en mer lika
rapportering.

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
ANDERS SVERKMAN

AKTUELLT FRÅN

#SBOTDIBOTWBSJH&-7
4UFOB3FDZDMJOH

Låga råvarupriser
sätter press på alla aktörer

R

åvarupriserna har sjunkit steg för
steg sedan sommaren 2015 och de
sänkta råvarupriserna sätter press
på alla aktörer. Detta är en situation som vi
riskerar att få vänja oss vid under en längre
tid. Vi behöver hitta former som gör det
möjligt att samarbeta på ett hållbart sätt
även i tider med låga råvarupriser.
Från Stena Recyclings sida gör vi, trots
utvecklingen av råvarupriserna, stora och
långsiktiga investeringar för att kunna öka
materialåtervinningen vid vårt nya Stena
Recycling Center. Satsningen där kommer
att gynna alla parter i samarbetet och den
gör det möjligt att nå högt uppsatta återvinningsmål. Nyligen var Näringsministern
Mikael Damberg på besök på vår nya
anläggning i Halmstad och visade stort
intresse för både verksamheten och planerna för anläggningen. Han sa bland
annat »Jag är mycket imponerad av er verksamhet och att Stena är en sådan viktig part
i återvinningskedjan för en hållbar produktion«.
Under 2015 avregistrerades knappt 190 000

bilar i Sverige enligt statistiken från Transportstyrelsen, det vill säga ungefär lika
många som året innan. Det borde kunna
vara fler bilar som kommer in för återvinning. Enligt SCB är nästan 1,2 miljon bilar
avställda, men inte avregistrerade. Det
skulle innebära en stor miljönytta om fler

som möjligt kommer in för en miljöriktig
återvinning den dagen de har tjänat ut.
Med dagens låga råvarupriser ökar tyvärr
risken för att bilar blir stående en längre tid
än nödvändigt istället för att lämnas in till
återvinning.

Ju längre tid en bil
blir stående utan att
användas desto större
är risken att den förblir stående istället
för att lämnas in för
återvinning.
av dessa bilar lämnades in för återvinning
istället för att bli stående. Det är viktigt att
ägarna till dessa bilar ser till att de kommer
in till en seriös bildemonterare när bilarna
väl är uttjänta. Ju längre tid en bil blir stående utan att användas desto större är risken att den förblir stående istället för att
lämnas in för återvinning.
Stena Recycling samarbetar med flera
aktörer för att säkerställa att så många bilar

Uttjänta Bilbatterier och kata

Hur utvecklar vi då framtidens återvinningslösningar? Det krävs fortsatt stora
insatser på forskningsområdet och det
krävs fortsatt samarbete mellan bildemonterarna och oss i Stena Recycling. Miljömässigt bättre återvinningslösningar kan
utvecklas, men det krävs också incitament
för inblandade aktörer så det blir ekonomiskt rimligt. Nya material i konstruktionen, som kolfiber, ska återvinnas i framtiden och ny teknik i bilarna ställer nya krav
i återvinningsledet.
Stena satsar stora resurser på forskning
avseende återvinning av nya material. Det
säljs mer och mer av hybrid- och elbilar där
litiumjonbatterierna i dessa bilar kräver
nya återvinningsprocesser. Initialt är det
inte några stora volymer, men från Stena
Recyclings sida är vi med och bygger upp
långsiktiga förutsättningar för återvinning
av batterierna. Det finns dock kostnader för
den här hanteringen i alla led och då måste
det också finnas finansiering för att hantera
dessa kostnader.

lysatorer?

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.
NORDISK BILÅTERVINNING 1 · 2016
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Danmark uden miljøminister?
*%BONBSLFSNJMKPHMBOECSVHT
NJOJTUFSQPTUFOTBNMFUIPTÊOPH
TBNNFQFSTPO%FUIBSCFUZEFUFO
TÇBMWPSMJHOFEQSJPSJUFSJOHBGNJMK
PNSÇEFU BUNBOLBOLPNNFJUWJWM 
PN%BONBSLIBSFONJMKNJOJTUFS

Skrotpriser
holdes i jerngreb
%FUHSPOEUQÇNBOHF%"(
WJSLTPNIFEFSPHJLLFNJOETU
GPSBSCFKEOJOHTWJSLTPNIFEFSOF 
BULJOFTFSOFPWFSTWNNFSNBS
LFEFUNFECJMMJHUKFSO

M

ens jernpriserne før finanskrisen i 2008 udgjorde
mellem 2.500 og 2.600
kroner pr. ton, er priserne nu nede på
mellem 300 og 400 kroner. Det gør ondt
på de fleste autogenbrugsvirksomheder,
og ikke mindst på de virksomheder, der
lever af at modtage og forarbejde jernskrot.
Baggrunden er, at de kinesiske malmstålværker har skruet voldsomt op for
produktionen – efter forlydender endog
med statstilskud – og at efterspørgslen
på verdensmarkedet er faldende.
For nogle autogenbrugsvirksomheder
udgør jernskrottet måske blot 10 procent af omsætningen – for andre op til 25
procent eller mere. I håbet om, at priserne
ville stige, har flere af medlemmer af
Dansk Autogenbrug undladt at afhænde
deres strippede biler. De tårner sig nu op
på flere pladser landet over.
Ifølge den danske erhvervsavis, dagbladet Børsen, lider metalforarbejdningsvirksomhederne også voldsomt.
Det gælder blandt andre H.J. Hansen,
der gennem de seneste to år har haft
blodrøde tal på bundlinjen; i 2015 udgik
virksomheden med et underskud på 26
millioner kroner. Lignende tal opleves
hos Stena.
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D

et lyder egentlig fornuftigt nok at
lægge miljø- og landbrugsministerposterne sammen til én. Da
særlig i et land, hvor landbruget betyder
så meget for eksport og beskæftigelse, som
tilfældet er i Danmark.
Men siden den nye liberale mindretalsregering trådte til sidste sommer, er det
som om, at Danmark ikke længere har en
miljøminister. I stedet er her blevet helt
stille på miljøområdet – musestille.
Som den, der kæmper virksomhedernes
sag, skulle man mene, at en borgerlig regering nu var bedst at have ved magten. Blandt
de borgerlige partier er der som regel størst
forståelse for at sikre gode rammer for virksomhederne, så de kan skabe vækst og
beskæftigelse.

Opmærksomheden er væk
Men med tanke på, at der hersker nogenlunde politisk enighed om, at Danmark skal
være et grønt foregangsland, har vi voldsomt behov for, at der rettes politisk
opmærksomhed mod de brancher, der
lever af genbrug – og af genvinding, for den
sags skyld. Den opmærksomhed er væk. I
DAG lever vi nok af en høj aktivitet i autobranchen. Men vores genvej til faglig udvikling og yderligere vækst går ikke mindst
igennem en miljøpolitik, der stiller krav om
og retter opmærksomhed mod genbrug.
Og det handler ikke bare om vores frustration over, at man ikke ville lytte til os,
da vi appellerede til at fastholde en høj reparationsgrænse. Det handler om, at man ikke
gribe de mulighed for vækst, som virksomheder beskæftiget inden for sektoren kan
bidrage med.

Lavthængende frugter
Sidst i 2015 fremkom EU-Kommissionen
med et nyt katalog over, hvad der skal til

for at berede vejen for den såkaldt cirkulære økonomi – altså den tanke, der går ud
på, at vi skal omgås vore naturlige ressourcer med omhu, dels fordi der bliver færre
af dem, dels fordi de – i sagens natur – bliver dyrere og dyrere. EU-Kommissionen
beskriver blandt andet, hvordan lovmæssige hindringer for genbrug og genvinding
skal afskaffes, så der kan komme gang i
udnyttelsen af ressourcer, der allerede er
forbrugt – og så virksomhederne får frihed
til at udvikle nye forretningsmodeller, hvor
genbrug, reparation og upcycling af affald
er i højsædet.
Det er en udvikling, vi som autogenbrugere ser store muligheder i – muligheder,
vi blev præsenteret for af blandt andre
Artemis Hatzi-Hull fra EU-Kommissionen under den nordiske kongres i Stockholm i fjor.
Og der er lavthængende frugter at plukke. For danske autogenbrugere er der
naturligvis den absurde reparationsgrænse, der betyder, at vi må kassere biler, der
sagtens ville kunne holdes kørende i årevis,
ligesom reglen om, at skader kun må gøres
op med nye dele er en torn i øjet. Her ville
et par enkelte rettelser i den danske lov om
registreringsafgifter kunne gøre det.

Rigide affaldsregler
Man kunne også se på affaldsreglerne, der
betyder, at for eksempel genindvundne
råstoffer som plast og kostbare metaller har
status af affald og derfor ikke må eksporteres ud af Danmark. Det gør det ulig svært at
skabe et lønsomt marked for affaldsprodukter – det, som EU-Kommissionen kalder
secondary raw materials.
Helt aktuelt betyder fraværet af en dansk
miljøminister, at det meste af det, vi havde
gang i under den tidligere regering, er sat i
stå. Blandt andet afventer en revision af
skrotningsbekendtgørelsen, der er lidt af
en grundlov for os autogenbrugere.
Det er lige før, man savner en Miljøstyrelse, der bestandig bed én i haserne. Tænk,
at det kunne komme så vidt!

Ledare NORGE
JAN MOLBERG

(FOFSBMTFLSFUS/#'

Opprydding innen
avfallsindustrien i Norge

N

orges største firma innen avfallsbransjen norsk gjenvinning as
har etter at de fikk ny konsernsjef
sommeren 2015 gjennomgått en formidabel opprydding.
Da ny konsernsjef Erik Osmundsen i
norsk gjenvinning as overtok fant han:
elendige arbeidsforhold i bedriften, falske
dokumenter, svindelforsøk og kjøp og salg
av tyvgods.
Konsernsjef Erik Osmundsen sa da han
tiltrådte sommeren 2015: «vi henger skittentøyvasken på utsiden av huset for å vise
hva vi gjør. Det er på tide at hele bransjen
rydder opp og opptrer ansvarlig».
Konsernsjefen har nå ryddet i snart 8
måneder og mye er gjort. Denne oppryddingen var nødvendig og det var veldig
viktig at dette ble gjennomført.

Eu vil skjerpe
ansvarskrav
til produsenter

E

u-kommisjonen har vedtatt en
ny handlingsplan for den såkalte
sirkulære økonomi. Handlingsplanen beskriver, hva som skal endres i
lover og forskrifter, så gjenbruk og
gjenvinning kan økes og deponering av
farlig avfall reduseres.
Begrepet sirkulærøkonomi omfatter
et mere forsiktig ressursforbruk, fra et
produkt blir designet og produsert, til
det blir solgt, brukt, reparert og gjenbrukt, eller at bestanddeler blir gjenvunnet til nye råmaterialer.
Visjonen bak begrepet er ikke så mye
bæredyktighet i politisk forstand, som
det er en erkjennelse av at råvarer og
naturressurser blir dyrere og dyrere.
Dermed kan sirkulærøkonomi bli et
avgjørende konkurranseparameter for
de europeiske virksomheter.

NBF landsmøte i 2016
/CGBWIPMEFSTJUUMBOETNUFPH"QSJMJ5SPOEIFJN

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

t Meget stor rabatt på frakt, gjennom Shenker.
t 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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Norsk Dekkretur

Norsk Dekkretur:

Samler inn 51.000
tonn dekk årlig

– Norge er J&VSPQBUPQQFOQÇJOOTBNMJOHBWCSVLUFEFLL 
GBTUTMÇS+PO&SJL-VEWJHTFO EBHMJHMFEFSJ/PSTL%FLLSFUVS

/PSHFFSmTBNNFONFE4WFSJHFóJOLFTUJWFSEFOQÇJOOTBNMJOH
BWCSVLUFEFLL
ÇSFUUFSBU/PSTL%FLLSFUVS"4TÇEBHFOTMZT FSEFUBMMHSVOOUJMÇTMÇGBTU
BUSFUVSPSEOJOHFOFSFOTUPSTVLTFTTUPOOEFLLJOOTBNMFUÇSMJHFS
GBLUJTLQSPTFOUBWIWBTPNÇSMJHJNQPSUFSFTBWEFMUBLFSOFJPSEOJOHFO

O

pptakten til Norsk Dekkretur kom
da daværende miljøminister
Thorbjørn Berntsen slo i bordet og
krevde at distributører av ulike produkter
selv måtte ta ansvar for det de selger.
Ordningen finansieres av dekkimportørene gjennom miljøavgiften som innkreves
ved import av dekk og kjøretøy, og som
inngår i sluttprisen for dekket.
– Dette finansieres hele ordningen. Vi
henter inn de brukte dekkene hos medlemmene gratis – fra små mopeddekk via MC,
ATV, personbiler og alle slags nyttekjøretøyer til de aller største anleggsdekkene,
forteller daglig leder i Norsk Dekkretur, Jon
34
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Erik Ludvigsen.
Dekkretur-ordningen er frivillig, og har i

dag rundt 150 medlemmer, forteller Ludvigsen.
– De som velger å stå utenfor har selv
plikt til å hente inn fysisk det samme antallet brukte dekk som det de selger av nye
dekk årlig, og levere de brukte dekkene til
bedrifter som behandler den slags avfall.
Nå ser vi jo at dette ikke alltid skjer – vi
samler inn mer enn hva medlemsbedriftene rapporterer å ha solgt. Differansen er
ganske stor, i 2014 var innsamlingsvolumet
127 prosent av innrapporterte solgte dekk!

Denne overdekningen kommer selvsagt
fra gråimport, bruktbilimport og lignende,
forteller Jon Erik Ludvigsen, som kan opplyse at Norge og Sverige er best i klassen i
Europa på innsamling av brukte dekk:
– Ja, vi er både mest effektive og mest kostnadseffektive på dette. Det siste synes vi
bevises ved at miljøavgiften for et personbildekk i dag er 10 kroner pluss moms.
Avgiften stiger med dekkstørrelse, men selv
det aller største anleggsdekket – og det er
digert – har en miljøavgift på moderate
3.000 kroner, legger han til.
I Norge er det for tiden ca. 4.400 innsamlingspunkter for brukte dekk. Dette er bilforhandlere, bensinstasjoner, dekkforhandlere og lignende, foruten en del større
enkeltkunder. Den fysiske innsamlingen er
det Ragn Sells som tar hånd om. Avfallsgiganten har en 5-års kontrakt med Norsk
Dekkretur, med mulighet for fornyelse.

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

Målet er selvsagt
å få også disse inn i
ordningen, og i og med
at dette ikke koster en
eneste krone, er det
jo merkelig at man
velger å stå utenfor.
Selskapet har hånd om dekkinnsamlingen både i Sverige

og Norge, og er en profesjonell og effektiv leverandør.
Årlig henter Ragn Sells inn ca. 51.000 tonn brukte dekk
her i landet, så en del lastebillass blir det jo!
– Hva med gratispassasjerene, Ludvigsen?
– Målet er selvsagt å få også disse inn i ordningen, og i
og med at dette ikke koster en eneste krone, er det jo merkelig at man velger å stå utenfor.
Det er jo så enkelt som bare å melde seg inn, og så slipper man samtidig å ha noe følgeansvar for sine brukte
dekk – Norsk Dekkretur overtar det ansvaret og forpliktelsene som følger med.
Det kan umulig være annet enn uvitenhet som gjør at
noen ikke vil være med, sier Jon Erik Ludvigsen, og legger
til at Norsk Dekkretur AS er et non-profit foretak. Det
betyr en bunnlinje som balanserer med 0.
– Det er store volum brukte dekk som samles inn. Hva
skjer med disse dekkene?
– En del brukes til skytematter, noe ender som granulat
til kunstgressbaner, en del går til energigjenvinning i
sementproduksjon – og noe ender som fendere på kaier
langs vår lange kyst.
Energigjenvinning skjer også i mange land utenfor
Norge. Både India og Pakistan kjøper eksempelvis brukte
dekk til energiproduksjon, forteller Jon Erik Ludvigsen
som overtok lederstillingen i Norsk Dekkretur fra 1. januar i år.
'SBOL8JMMJLTFO +BO.PMCFSH

NORGES STØRSTE
BILDEMONTERING

Mer enn

75b.ild0ele0r p0
å lager

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

www.batteriretur.no
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Nygren Design as

Vekst
og miljø
er et
felles
ansvar

I fjor ble 145.080 gamle biler brukt til noe nytt.
Fra 2015 var kravet fra myndighetene at 95 % av bilen skal gjenvinnes. Og det klarte vi!
Hele 96,7% av en bil, blir tatt hånd om av Autoretur-systemet og våre samarbeidspartnere. Vi klarte også materialgjenvinningskravet på hele 85,2% av bilens totalvekt.
Det betyr at over 85% av materialene i en bil går til gjenbuk til nye ting som for
eksempel gryter. Dermed sparer vi 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 2015

Siste stopp - Ny start.
– Bilbransjens eget returselskap

INSIDE EGARA

INSIDE EGARA

EGARA informs EC
about funds and ﬁgures

O

*MMVTUSBUJPO4IVUUFSTUPDL

ne of EGARA’s activities is a
modest lobby at the EC. In this
form we are sometimes asked
for our opinion or for our information
and data. As EGARA is not a statistic
organisation we do not always have data
present. In order to collect some, a small
questionnaire can be set up and dispensed among the EGARA members.
We were able to provide some numbers and info about funded systems that
may be interesting for other people in the
industry too.

EGARA has members in 11 countries.
Funds exist in 5 countries of them. In one
country the fund was discontinued after
the EC decided it was spent the wrong
way. Funds are filled in different ways.
Some are filled when a new vehicle is registered, one is filled annually via insurance. The funds are spent differently also.
Some pay premiums to the dismantler,
some to the last owner. Some even to the
shredder. One was used for research and
investment in recycling techniques. We
also see differences in amounts of money.
Contributions vary from € 8,- to € 260,-.
Premiums vary from 16,- to € 320 per
ELV. Fund keepers can be the producers
organisation, but also customs, insurance or ministries are in charge of funds.
Many different systems exist and no two

systems are alike, which makes comparing them very hard. We could try to
choose some best examples, but the
funds even have different purposes. Anyhow, we heard in some countries producers or importers state that funded sys-

tems hardly exist. This is not true. Funds
exist and in most cases they are kept by
producers organisations.
The ELV Directive allows each country
to have it’s own way of filling in a funded
system if one is desired. EGARA feels
funded systems can help legal disman-

tlers in their business to compete with
illegals, but producers can think of other
alternatives also, like parts information.
Anyone who is interested in the actual
results and details of the survey can contact EGARA at info@egaranet.com.

NORDIC CAR RECYCLING
UTGIVARE SVERIGES BILÅTERVINNARES RIKSFÖRBUND

UTGIVNINGSPLAN 2016
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BOKNING

1.
2.
3.
4.

15/2 2016
4/5 2016
23/8 2016
9/11 2016
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MATERIAL
21/2 2016
10/5 2016
26/8 2016
12/11 2016

UTGIVNING
21/3 2016
3/6 2016
26/9 2016
12/12 2016
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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

