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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

vi är iSocertiFierAde  9001 & 14001

Green Parts Garanti på begagnade bildelar
Först i Stockholm med  
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 Nu hoppas jag  
att tillsynen skärps 
när det gäller alla  
de övergivna bilvrak 
som man ser runt om 
i våra omgivningar.
Muhammed Mheisen • sid 6
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Ledare/Årskrönika

Tuffa tider är inte alltid något negativt  
– det viktiga är att coacha sig ur dem

När stora aktörer ändrar sitt bete-
ende förändras spelplanen helt  

Hur påverkar den oss?
Världsmarknadspriserna på råvaror har 

halverats under det gångna året. Något 
våra medlemmar verkligen ha fått känna 
av. Speciellt de som jobbar mycket med 
den uttjänta bilen (ELV-bilen) och som 
har sina intäkter från att sälja materialet 
som man utvinner från den. Att jobba 
med den uttjänta bilen är med dagens 
 priser en olönsam affär.

 En orsak är att hela världsmarknaden har 
förändras. Idag är marknaden mer öppen 
än tidigare och hela världen anses vara en 
gemensam handelsplats. Om en stor aktör, 
som exempelvis Kina, som tidigare var en 
stor köpare av råvaror, nu börjar sälja 
råvaror istället, förändras priset på mate-
rial över en natt. Det finns länder runt om 
i världen som börjat utvinna jungfruligt 
material från dagbrott, medan våra egna 
gruvor måste utvinna jungfruligt material 
i gruvor långt under jordskorpan. Försälj-
ningspris på jungfruligt material från dag-
brott ligger på en nivå som motsvarar vad 
det enbart kostar att frakta upp jungfruligt 
material ur våra gruvor. Enligt de ekono-
mer som uttalat sig kommer den Svenska 
gruvnäringen att göra mycket stora förlus-
ter. Ett annat exempel är oljemarknaden 
som också genomgått ett stålbad från tidi-
gare 110–120 dollar fatet ner till bottenni-
våer på 35–40 dollar per fat. Detta har med-
fört att oljeproducenter som tar upp oljan 
ur havet inte kunna sälja den då man haft 
för höga kostnader jämfört med dem som 
kan pumpat upp den direkt ur marken.

Vi ser att hela råvarumarknaden har kom-
mit i gungning under det senaste året med 
prisfallet upp mot 50 procent för vissa 
råvaror. Tyvärr spår omvärldsanalytiker 
att prisbilden på råvarorna inte ska gå upp 
den närmaste tiden.

 Vad kan man då göra? 
Jag drar mig till minnes när P-G Gyllen-

hammar gjorde följande uttalade: ”En kris 
skapar goda möjligheter till förändring”.

Det behöver alltså inte alltid vara nega-
tivt med svåra eller tuffa tider, frågan är 
hur man ska coacha sig ur den. 

Samarbete med biltillverkarna, återför-
säljarföreningen, verkstadsförening och 
myndigheter gör att fler förstår vikten av 
att återanvända mer av bilen. Utbildnings-
portalen 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 reserv-
delar till allmänreparationsverkstäderna. 
En begagnad reservdel minskar miljöpå-
verkan och ger lägre kostnader för bilä-
gandet, samtidigt som det kan ge fler 
arbetstimmar till verkstaden. 

BilRetur har skapat en bra plattform för 
att kunna infria miljömålen genom olika 
forskningsprojekt som EQ, Ekoeffektivt 
plastkretslopp genom hållbar återvinning 
av konstruktionsplaster från den uttjänta 
bilen, tillsammans med IVL- KTH. Ett 
projekt tillsammans med motorbransch 
och försäkringsbransch, där reparation av 
plast från demonteringsbilen legat i fokus 
har visat sig vara mycket framgångsrikt. 
Plastdetaljer från demonteringsbilen har 
kunnat säljas via Bilplastteknik till skade-

verkstäderna så att både miljön skonas 
och kostnaderna för skadereparationerna 
kan hållas nere, en tydlig vinn-vinn lös-
ning.   

Att jobba aktivt med frågan är därför vik-
tig. SBR och BilRetur har tillsammans 
med andra aktörerer medverkat i olika 
projekt för att öka insikten i att det finns 
material som har högre värden i ELV-
bilen än vad enbart själva chassit har.  
Vi har lämnat in förslag till miljödeparte-
mentet på hur man ska hantera övergivna 
bilar. Vi har informerat myndigheter och 
bilproducenter om det kritiska dagsläget 
som våra medlemmar har ekonomisk, där 
endast materialersättningen från ELV-
bilen är intäkt. Att se över på vilket sätt 
man ska beräkna ersättningen för hante-
ringen av ELV-bilen kanske ligger i tiden 
nu. Idag ersätts allt via materialet, det 
 kanske är dags att se över om man också 
ska ge ersättning för arbetsinsatsen för att 
utföra en korrekt miljödränering enligt 
BF 2007:185. 

Det är då viktigt att poängtera att man 
måste göra allt rätt för att få arbetsersätt-
ning, exempelvis att man rapporterar allt  
i materialredovisningssystemet som 
BILSweden ställt till vårt förfogande.  
Att man använder leverantörer som är 
godkända i den.

 Det intressanta är att det finns skillnad 
i synsätt på hur man ser på problemlös-
ningen. En del har en negativ inställning 
med infallsvinklar som signalerar att vi är 
inne i tider som är de svåraste man 
någonsin haft. Man målar upp ett mörkt 
scenario som mer skrämmer än ger för-
hoppning om att vi ska reda ut det på ett 
bra vis. Medan andra fokuserar på hur 
man jobbar för att ta sig ur krisen.  

Vad kan vi då dra för slutsatser av detta? 
Jo, att efter ”regn kommer sol” det finns 
alltid något positivt i det som händer, fast 

BilRetur har skapat 
en bra plattform för 
att kunna infria miljö
målen genom olika 
forskningsprojekt.
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Halvårsmöte  
med fokus på miljön
Ökad miljöhänsyn i samband med bilåtervinning står i fokus när 
medlemmarna i Sveriges Bil återvinnares Riksförbund  samlas till 
 halvårsmötet i Halmstad i slutet av oktober.

–De här dagarna kommer 
genom gripande att handla 
om hur vi skapar en miljö-

riktig hantering som ger möjlighet till 
ökade värden, säger SBR:s förbundsdi-
rektör Michael Abraham.

Halvårsmötet hålls i samband med 
några temadagar mellan den 27 och 29 
oktober där SBR och BilRetur vill belysa 
vikten av att hantera den uttjänta bilen 
på ett korrekt sätt. Diskussionerna kom-
mer bland annat att inriktas på vad som 
krävs för att spara miljön och att skapa 
arbetstillfällen, men också vad som 
behöver göras för att den uttjänta bilen 
ska kunna återvinnas i största möjliga 
utsträckning. Även frågor vad gäller vik-
ten av tillsyn och vilka lagar och regler 
som gäller behandlas. 

Under mötesdagarna kommer det att 
hållas flera intressanta föreläsningar 
med fokus på kretsloppet när det gäller 
återanvändning och återvinning av 
material. Föreläsarna är representanter 
från Länsstyrelsen, Motorbranschens 
Riksförbund, BIL Sweden och BilRetur.

– Avfall behöver inte alltid vara nega-
tivt. Det kan vara både värdefullt för mil-

jön och skapa sysselsättning, påpekar 
Michael Abraham.

Platsen för de här dagarna är Stena 
Nordic Recycling Center i Halmstad, 
och på programmet står naturligtvis en 
visning av Stenas största enskilda pro-
duktionsinvestering som när den står 
klar blir Nordeuropas modernaste åter-
vinningsanläggning. Här arbetar Stena 
just nu med att samla flera återvinnings-
processer under ett och samma tak för 
att minimera transporterna och för att 
ytterligare öka materialåtervinningen. 

Själva halvårsmötet hålls på lördagen 
och avslutar dagarna i Halmstad. 

I samband med temadagarna hålls 
också en minimässa där besökarna kan 
titta närmare på allt från verktyg till 
kompletta utrustningar. Här kan man 
också få information om utbildningar 
från till exempel förbundets utbild-
ningsportal, och besökarna kan få veta 
mer om hur man reparerar glas och plast 
från demonteringsbilen. Dessutom ges 
tillfälle att provköra både elbil och gasbil.

Maria Lindén Hjelte

ibland får man bara leta lite längre för att 
finna det och göra något bra av det. 

Vad sker idag inom motorbranschen? 
Jo, det är försäljningsrekord på nya och 
begagnade bilar. Det är bra även för vår 
bransch eftersom det ger en större mark-
nad av kunder inför framtiden för våra 
medlemmar. 

Vi vet alla att den moderna bilen inne-
håller mer material än metall, vi bör där-
för 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 den uttjänta bilen ska löna sig i alla 
lägen. Vi har tillsammans med BIL Swe-
den, SKL(Sveriges Kommuner Landsting) 
Håll Sverige Rent och Stena Recycling 
lämnat in en skrivelse med förslag på hur 
vi i första hand ska ta hand om den över-
givna bilen. Bilägaransvar är en grundbult 
i det, att det dessutom årligen kan tas en 
liten slant från registerhållningsavgiften 
skulle lösa många fler problem.  

Vi får säkert återkomma med detta vid 
fler tillfällen, vår förhoppning från 
branschförbundet är att kunna få en saklig 
debatt om att ELV-bilen ska hanteras kor-
rekt, även under tider då världsmarknads-
priserna för råvaror ligger i botten.

Med bästa hälsningar
Michael Abraham 
Förbundsdirektör    

Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund

Michael Abraham
FÖRBUNDSDIREKTÖR

Vår ståndpunkt är att 
en seriös hantering av 
den uttjänta bilen ska 
löna sig i alla lägen.  
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Årets företagare i Svalöv
fortsätter att satsa för miljön 

Muhammed Mheisen, som äger och driver Billeberga Bildemontering, har fått 
Svalövs kommuns hedersutmärkelse Årets företagare. Nu är han dessutom 
med och tävlar om att bli Årets företagare i Sverige.

–Det är ett kvitto på att det jag 
har gjort betyder något, säger 
han.

Billeberga Bildemontering AB startade 
2012, men Muhammed Mheisen har trots 
det lång erfarenhet i branschen. Han drev 
tidigare en bildemontering i Teckoma-
torp, men när staten skulle sanera stora 
områden efter BT Kemis verksamhet i en 
av Sveriges största miljöskandaler erbjöds 
Muhammed Mheisen ny mark i den intill-
liggande orten Billeberga. Där har han 
byggt upp och investerat i en modern 
anläggning som väl uppfyller kraven på 
både miljö och logistik.

– Det som särskilt tilltalade oss var den 
resa han gjort och att han har det väldigt 
snyggt och prydligt omkring sig, säger 
Svalövs kommuns näringslivschef Kata-
rina Borgstrand om beslutet att tilldela 
Muhammed Mheisen utmärkelsen.

Hon avslöjar också att flytten till Bille-
berga inte var helt okontroversiell.

– Det fanns en viss kritik mot att flytta 
en bildemontering till Billeberga. Det var 
inte alla som såg det som något positivt, 
säger hon. Men han har verkligen lyckats 
vända den bilden som många hade. 

Muhammed Mheisen blev både över-
raskad och tacksam över utmärkelsen, 
men är också glad för att hans ansträng-

ningar att uppfylla alla stipulerade miljö- 
och kvalitetskrav har lönat sig.

– Det här betyder så mycket, säger 
Muhammed Mheisen. När man jobbar 
hårt är det här som bonus. 

Bakom hedersutnämnandet Årets före-
tagare finns inte bara kommunen, utan 
även intresseorganisationen Företagarna. 
I och med detta är Muhammed Mhesisen 
nu med och tävlar vidare om utmärkelsen 
Årets företagare i Sverige. Bland kriteri-
erna för att få utmärkelsen nämns att det 
ska vara ett företag som uppvisar stor 
kreativitet och god företagsamhet. Andra 
kriterier är att företagaren tar samhällsan-
svar och att verksamheten har långsiktig 
stabilitet. Och Muhammed Mheisen tän-
ker investera ytterligare för miljön.

Hans planer att utvidga verksamheten 
har redan påbörjats då han köpt till ytter-
ligare 12 000 kvadratmeter mark i direkt 
anslutning till sin anläggning. Markarbe-
tet är påbörjat och nästa år börjar han 
bygga för att kunna fortsätta utveckla 
företaget. 

– Miljö är något jag verkligen brinner 
för, säger Muhammed Mheisen. Nu hop-
pas jag att tillsynen skärps när det gäller 
alla de övergivna bilvrak som man ser 
runt om i våra omgivningar.

Maria Lindén Hjelte

Muhammed Mheisen uppvaktades av Svalövs kommun när han tilldelades utmärkelsen Årets företagare. Från vänster:  
Olof Röstin (M), kommunalråd, Birgitta Jönsson (S), kommunstyrelsens ordförande, Arne Nordqvist och Robert Nilsson från 
 Företagarna, Muhammed Mheisen, Teddy Nilsson (SD), oppositionsråd, Katarina Borgstrand, näringsliv- och turismchef,  
Fredrik Löfqvist, kommunchef samt Fredrik Jönsson (C), v. ordf. kommunstyrelsens arbetsutskott.

Det här betyder så 
mycket. När man 
 jobbar hårt är det  
här som bonus.



Karstorp 2.0  Ombyggt från grunden för att ge 
ett överblickbart utbud med snabba, säkra leveranser.

Begagnade originaldelar med kontrollerad kvalitet,  
funktion och spårbarhet. Välkommen!

Wifi-styrning från intag till hylla för bästa möjliga service

Uppkopplat!



Walters Bildelar i Falkenberg

Walters jobbar för  
framtidens bilåtervinning

Walters Bildelar AB i Falkenberg jobbar redan för framtidens bilåtervinning.  
Här sköts en del av demonteringen maskinellt och man har också en egen  
återvinning av katalysatorer i utvecklingsbolaget Waltek. 
– Vi måste själva hitta nya vägar till återvinning, säger vd Christer Persson. 

Walters är en av tre bilåtervin-
ningasföretag som har deltagit 
i Realizeprojektet, där man 

bland annat har tittat på hur det ska gå att 
få lönsamhet i en utökad demontering och 
hur återvinningsgraden ska kunna ökas.

– Vi hade de här tankarna redan innan 
projektet startade, säger Christer Persson. 
Men självklart fick vi många nya idéer 
under projektets gång. Min egen åsikt är att 
vi måste hitta nya sätt att återvinna plasten. 
Stena gör mycket, men vi måste göra något 
själva också. Det går till exempel inte att 
sortera PE- och PP-plasten på bandet hos 
Stena. Det måste göras för hand. Min per-
sonliga uppfattning är att vi kan tjäna 
pengar på plasten, kanske inte i dag, men i 
framtiden. Jag tror att det kommer att kom-
ma myndighetskrav på att vissa material 
ska återvinnas och att industrin måste 

Det som demonteringmaskinen rycker ur bilen, sorteras direkt i olika containrar.

Alla arbetsplatser ser likadana ut. Demonterarna drar med sig sitt eget arbets-
skåp. Walters har sex lyftar och fyra platser, där bilen dräneras och reservdelarna testas.
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använda det som återvunnits. Miljömässigt 
funkar det inte att slänga allting. Tänk på 
att en Volvo XC 90 innehåller 500 kilo plast. 

Plastdetaljer är ofta stora och skrym-
mande och frakterna blir därför dyra.

– Det handlar om att få ner plasten i rätt 
storlek så att det går att transportera den. 
Bäst vore naturligtvis om demonteringarna 

själva hade en kvarn och malde ner plasten.  
Vi måste också hitta vägar till återvinning 
av den nya tekniken. Hur ska vi till exempel 
återvinna batterier och elmotorer? 

Traditionellt har bilåtervinning handlat 
om att sälja reservdelar.

– Det har blivit allt svårare att leva på det. 
Bilarna har blivit säkrare och skadorna 
mindre. Det gäller att bredda sig och hitta 

nya sätt att tjäna pengar. Vi måste hitta 
saker som vi kan återvinna för industrin.

Tillsammans med Eklunds Bildelslager, 
som också deltog i Realizeprojektet, har 
Walters bildat utvecklingsbolaget Waltek.

– Alla pengar vi tjänar i det bolaget går 
till utveckling, säger Christer. Eklunds och 
Walters tar tillsammans emot 6 000 bilar 

Min egen åsikt är att vi måste hitta nya sätt att återvinna plasten.  
Stena gör mycket, men vi måste göra något själva också.
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Walters Bildelar i Falkenberg

per år. Vi är överens om att vi själva måste 
hitta nya metoder för återvinning, även om 
vi förlorar pengar på det i ett första skede. 

Waltek har bland annat köpt in en utrust-
ning för återvinning av katalysatorer. 

– Vi har tittat på flera andra länder där de 
stora bilåtervinningsföretagen har egen 
återvinning av katalysatorer. Andra 
demonteringar skickar också hit sina kata-
lysatorer. Vi tar betalt för jobbet och båda 
tjänar på det. 

I Realizeprojektet tittade man på maski-
nell demontering, som är vanlig i vissa 
delar av världen.

– Förra våren investerade vi i en ny 
maskin. Jag tror att man måste kombinera 
manuell och maskinell demontering för att 
bli mer effektiv. 

Allt som maskinen drar bort sorteras 
direkt ner i olika containrar.

– I Realizeprojektet såg vi hur mycket 
kabel man kan rycka ur en bil. Nu rycker vi 
alla boxar också. Mycket som man kan ta 
bort maskinellt och sälja till materialåter-
vinning ger mer pengar än om det får sitta 
kvar på bilen.

Annars visade Realizeprojektet att det 
inte lönar sig med en utökad demontering 
även om en del av arbetet görs maskinellt.

– Det tar för lång tid. Man får välja vad 
man ska ta bort. Vissa typer av plasttankar 
borde vara intressanta. Vi får vänta och se 
hur det kommer att fungera på Stenas nya 
anläggning i Halmstad. I dag får man 3 kro-
nor kilot och nyproduktion kostar 40 – 50 
kronor kilot. Vi kanske måste ha 12 kronor 
kilot för att det ska löna sig. Det är ändå 
mycket mindre än vad det kostar att produ-
cera nytt.

Med jämna mellanrum gör Walters tids-
studier på demonteringen. 

– Om vi ska ha en utökad demontering 
måste vi hitta ett lönsamt sätt att återvinna 
plasten på, till exempel genom att ha en 
egen kvarn.

Walters pressar alla sina bilar och har 
köpt en ny balpress.

– Vi måste pressa själva, annars får vi inte 
plats. Nu pressar vi och lastar direkt i con-
tainrar.

Walters Bildelar grundades 1966 av Wal-
ter Persson. När han gick i pension 1988 
tog sönerna Kenneth och Christer över. 
2012 överlät Kenneth sin del på sina söner 
Mattias och Adam Segermalm. Christers 
son Anders Persson är också en av ägarna.

– Vi jobbar mycket med att effektivisera 
flödet, säger Christer. I dag har vi en plock-
lista på de 15 mest sålda delarna. Ibland 
känns det som om vi plockar för lite, men 
vi jobbar mycket med de stora verkstäder-
na och måste hålla hög kvalitet. Under 
förra året ökade lagret. Vi säljer 800 delar i 
veckan och lägger in 900. En del saker 
behöver ligga till sig.

Demonteringsarbetet har ändrat sig de 
senaste åren. 

– I dag har vi fem man som dränerar och 
testar och fem man som demonterar. För 
tio år sedan hade vi åtta man som demon-
terade och två som dränerade. Dränering-
en har blivit smidigare, men det har blivit 
allt viktigare att testa delarna man säljer.

Äldre bilar, där det inte är så stor efterfrå-
gan på delar till skadereparationer, hamnar 
på Returbilen. Där byts åtta bilar ut varje 
dag. Ingen bil står längre än 2 månader. 

I snitt går tolv bilar till pressen varje dag. 
Dåliga bilar går direkt till maskinell 
demontering efter saneringen.  

Nyligen har man börjat skrota husbilar 
och husvagnar.

– Vi hade plats, kapacitet och lokaler. Nu 
har vi ett treårsavtal med Länsförsäkringar, 
men det tar nästan två år att bygga upp en 
sådan verksamhet.

Walters Bildelar är i ständig förändring. 
Huset byggs om och nu ska företaget också 
få en ny grafisk profil och ny hemsida.

– Det handlar om att vara proffsig i alla 
led.

Text och foto:  
Agneta Trägårdh

Ibland känns det  
som om vi plockar  
för lite, men vi jobbar 
mycket med de stora 
verk städerna och 
måste hålla hög  
kvalitet. 
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Hos Walters pågår framtidens bildemontering.  
Här finns gott om plats att ställa upp bilarna inomhus. 
Tekniska hjälpmedel är en självklarhet. Sedan våren 2015 
görs en del av demonteringen maskinellt. Ansvarig för 
den biten är Mikael Millberg, som har fått upp farten 
rejält.  ”Jag gillar att sitta i maskinen hela dagarna,  
det är skönt att jobba ensam” säger han. ”Det är kanske 
en bil på tio där något krånglar. Annars är det smidigt”.

I bolaget Waltek, som ägs av Walters och Eklunds 
 Bildelslager tillsammans, går alla pengar till utveckling. 
Där har man bland annat köpt in en utrustning för 
 återvinning av katalysatorer.
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Företagsförsäkringen  
en värdefull förmån

Lasse Åkesson på Sundsvalls Bildemontering har sparat mellan 10 000 och  
15 000 kronor per år på att byta till den företagsförsäkring som Söderberg  
& Partners tagit fram för SBR:s medlemmar. 
– Det är exakt samma försäkring som jag hade tidigare, det är bara premien 
som är lägre, säger han.

Företagsförsäkringen är speciellt 
framtagen för bilåtervinningsbran-
schen.

– En företagsförsäkring är viktig för att 
företaget ska kunna fortleva vid en skada, 
säger Stefan Ehn på Söderberg & Partners. 
Ofta tänker man på större bränder och 
inbrott när man diskuterar sitt försäkrings-
skydd, men många gånger är det andra 
moment i försäkringen som är viktiga för 
att företaget ska ha ett komplett försäk-
ringsskydd. 

SBRs företagsförsäkring har tagits fram 
för att passa medlemmarna i förbundet. 
Genom att upphandla försäkringen i en 
grupp har premien och villkoren anpassats 
för verksamheten och är konkurrenskraftig 
när det gäller premienivån.

Under några år har det varit svårt att för-
säkra den verksamhet som bedrivs av bilå-
tervinnare.

– Anledningen har varit att verksamhe-
ten blandas ihop med traditionell skrot-
handel som har haft stora problem med 

stölder, förklarar Stefan Ehn. I SBRs före-
tagsförsäkring har vi varit noga med att 
visa på seriositet och olika certifieringar 
som medlemmarna inom SBR har och vi 
har fått bra gensvar och förståelse för hur 
verksamheten bedrivs. 

Enligt Stefan Ehn finns det två punkter 
som är särskilt viktiga och som företagen 
behöver ha särskild kontroll på under hela 
försäkringsperioden för att försäkringen 
ska gälla:
Säkerhetsföreskrifter
De säkerhetsföreskrifter som försäkrings-
bolaget ställer är väsentliga för att försäk-
ringen ska gälla. Vid brott mot säkerhets-
föreskrifterna kan försäkringsersättningen 
helt falla bort. Säkerhetsföreskrifterna är av 
två slag:

•	 Särskilda säkerhetsföreskrifter på 
 försäkringsbrevet

•	  Generella säkerhetsföreskrifter i 
f örsäkringsvillkoret

Det är viktigt att studera säkerhetsföreskrif-

terna och se till att de följs av alla på företa-
get, även utomstående uppdragstagare.

Skyddskrav
För att ersättning ska betalas ut vid en 
inbrottsskada är det viktigt att inbrottsför-
säkringens skyddskrav och skyddsklasser 
är uppfyllda. 

Normal nivå är skyddsklass 1 och vid mer 
stöldbegärlig egendom brukar kravet vara 
skyddsklass 2. Skyddsklasserna beskriver 
utformning av skalskyddet på byggnaden, 
det vill säga väggar samt lås i dörrar och 
fönster. 

– Studera noggrant vad som gäller för er 
företagsförsäkring, uppmanar Stefan Ehn.

I SBRs företagsförsäkring är det särskilda 
skyddskrav för exempelvis katalysatorer 
och det är viktigt att de förvaras enligt vill-
kor. 

En företagsförsäkring innehåller i grun-
den skydd för företagets egendom och 
byggnader. Den skyddar även företaget 
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mot skadeståndsanspråk genom ansvars-
försäkringen och med en avbrottsförsäk-
ring får företaget ersättning vid stillestånd. 
Det är de viktigaste punkterna, men det 
finns naturligtvis en hel del andra försäk-
ringsmoment som man kan lägga till i sin 
företagsförsäkring, till exempel:

•	 Rättsskyddsförsäkring
•	 Förmögenhetsbrottsförsäkring
•	 Extrakostnadsförsäkring
•	 Tjänstereseförsäkring
•	 Sjukavbrottsförsäkring
•	 Olycksfallsförsäkringar

Enligt Stefan Ehn är det viktigt att tänka 
på följande när det gäller de olika momen-
ten i försäkringen:

•	 Egendom: Se över värden på inventarier 
och varulager med jämna mellanrum så 
att det inte förekommer underförsäk-
ring. Ofta står det ett försäkringsbelopp 
i försäkringsbrevet och det måste vara 
rätt för att ersättning ska utgå. Även vid 
en mindre skada blir ersättningen min-
dre om det visar sig att beloppet för 
inventarier är för lågt i förhållande till 
verkligheten. Byggnader ska generellt 
fullvärdesförsäkras och då behövs en 
värdering av byggnaden, alternativt att 
försäkringbolaget tillämpar en schablon 
för att räkna fram en premie. Undersök 
hur era byggnader är försäkrade så de 
inte är underförsäkrade.

•	 Ansvarsförsäkringen: Försäkringen ska 
skydda ert företag mot skadeståndsan-
språk. Om man hålls skadeståndsansva-
rig för en skada kan det få stora konse-
kvenser för företagets fortlevnad. 

Ansvarsförsäkringens premiegrunder är 
omsättningen och lönesumman i före-
taget. Se till att ni alltid har uppdaterade 
siffror för omsättning och lönesumma 
när ni börjar en ny försäkringsperiod. ·

•	 Avbrottsförsäkringen: Syftet med för-
säkringen är att den ska skydda företa-
gets resultaträkning. Försäkringen 
ersätter företagets fasta kostnader under 
en viss tid, ansvarstiden. Den är nor-
malt 12 månader och den slutgiltiga 

skaderegleringen görs när ansvarstiden 
har löpt ut. Många gånger betalas det ut 
ersättning löpande så att företaget ska 
överleva, men den slutgiltiga ersättning-
en beräknas när ansvarstiden går ut.

Lasse Åkesson på Sundsvalls Bildemonte-
ring är mer än nöjd med sin nya företags-
försäkring.

– Jag kommer att låta Söderberg & Part-
ners se över samtliga mina försäkringar, 
säger han.

Företagsförsäkring via Sveriges Bilåtervinnares RiksförbundFöretaget
Företagsnamn
               Organisationsnummer

               Adress
               Kontaktperson/telefon

               Postnr
               

Ort
               

E-post
               Verksamheten

Omsättning i tkr
               

Egendomsvärde i tkr (sammanlagda värdet av  inventarier, varor samt fast egendom bekostad av er)               Verksamheten har miljöstation för dräninge av bilar, ange modell nedan               

Byggnader
1. Beteckning 2. Byggnadssätt  

     (trä eller övr)
3. Antal kvm 4. Omfattning (BIV eller B)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Årspremie enligt ovanstående  premiegrundande uppgifter
               

Startdatum på försäkringen
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Kvinnliga nätverket på stilworkshop

Dyrt när kvinnliga  
nätverket måste byta stil
Det blev ett dyrt möte i Sandhamn för medlemmarna i SBR:s kvinnliga nätverk. 
Efter en föreläsning och workshop med stilcoachen Betsabé ”Betsy” Vivanco Gold-
berg, insåg alla att de måste byta ut hela sin garderob.

Det var ett förväntansfullt gäng som 
möttes på Strandvägen i Stock-
holm för att ta båten Cinderella II 

ut till Sandhamn. Väl ombord började nät-
verkandet direkt. 

I Sandhamn väntade en god lunch innan 
stilcoachen Betsy synade medlemmarna in 
i minsta söm. Bokstavligt talat. Tyvärr var 
det en hel del sömmar som ganska snabbt 
sprack inför Betsys proffsiga blick. Delta-
garnas klädsel lämnade en del övrigt att 
önska lät hon förstå på ett finkänsligt sätt.

Vi använder i genomsnitt sju (7) procent av 
det vi har i vår garderob. Det är både ett 
slöseri med pengar och miljön, påminde 
Betsy och tipsade om hur vi ska få en mer 
strategisk garderob som håller över tid. Det 
handlar om att hitta en röd tråd i sin garde-
rob. Och det gör vi genom att lära oss vilka 
kläder som framhäver våra styrkor. Vi ska 
titta oss i spegeln och tänka »det där är jag«. 

Rätt färg är viktigt.
– Svart är en hård färg som drar ner all-

ting i ansiktet och framhäver rynkor och 

mörka skuggor under ögonen, förklarade 
Betsy.

Indelade i grupper fick deltagarna prova 
olika färger för att se om de passar bäst i 
kalla eller varma färger. 

Många blev förvånade när Besty talade 
om vilken färg de passar bäst i. Och vilka de 
inte passar i.

– Varför kan jag inte ha orange, det är ju 
min favoritfärg, utbrast SBR:s ordförande 
Carina Hagström Kihlberg.
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»

Fel längd på byxorna hade hon också 
enligt Betsy. Men Carina är inte den som 
låter sig nedslås. 

– Jag ska anlita Betsy till både mig själv, 
min man och min bror, förklarade hon 
beslutsamt. Nu ska det bli stil på oss.

Så var det det här med formen. 
– Nej, jag kan inte ha åtsittande kläder, då 

syns ju alla mina valkar, hördes lite här och 
där.

– Äh tyst nu! Det handlar om att fram-
häva det som är fint, inte att dölja det man 
inte är nöjd med, svarade Betsy.

Hon vet vad hon talar om efter att ha arbe-
tat med färg och form i 25 år. I botten är 
hon kläddesigner, men hon har också arbe-
tat som personlig shoppare.

– Där fick jag insikt i hur människor ser 
på sig själva. Framförallt vi kvinnor är 
experter på att bara prata om det som vi 
inte är nöjda med.

I dag driver Betsy det egna företaget Be 
yourself, där hon hjälper både män och 
kvinnor att ta fram sitt bästa jag. Många 
stora organisationer anlitar henne för att få 
hjälp med kommunikationen. För vi kom-
municerar genom vår klädsel.

– Första intrycket är oerhört viktigt, 

säger hon. Det är där alla relationer startar. 
Antingen det är en vänskap, arbetsrelation 
eller kärleksrelation. Det gäller att vara 
strategiskt klädd. Och att visa respekt för 
andra genom att vara rätt klädd.

Dagen till ära har Betsy själv klätt sig i 
jeans.

– Jag brukar aldrig ha jeans annars. Men 
jag ville komma nära er i dag och därför tog 
jag jeans. Men till dem har jag en fin blus 
och högklackade skor. Så även om ni alla 
hade suttit här i kostym, hade jag känt mig 
bekväm i mina kläder. 

Enligt Betsy är det viktigt att känna sig 
säker i sina plagg. Det gör att man kan vara 
mer fokuserad och närvarande när man till 
exempel står på en scen och föreläser.

– Stil handlar inte om mode, det handlar 
om att förstå vad man passar bäst i.

För att förstå vad man passar i, gäller det 
att titta på ansiktsformen, halsen och axlar-
na. Liksom att ha koll på var midjan sitter 
och var man har sin bredaste punkt.

Betsy gav också en liten snabblektion i 
materiallära. 

Efter lektionen i stil fick deltagarna en gui-
dad tur runt Sandhamn. Det var många 
»åh« och »ah« när de vandrade runt på ön 
som inte har några fästingar. Sandhamn är 
en liten skärgårdspärla. 

Det kvinnliga nätverket fick bland annat 
lära sig att Sandhamn har 100 bofasta invå-
nare och att 2 500 sommargäster flyttar dit 
när det blir sommar. Till det kommer alla 
tillfälliga turister. Under en fin sommardag 
kommer det i snitt 4 000 besökare om 
dagen.

Carina Hagström Kihlberg, som drog 
igång det kvinnliga nätverket för fyra år 
sedan, efterlyste hjälp med att arrangera 
kommande träffar. Alice Chylenski-West-
berg, Maria Andrae Svensson och Anna 
Daag anmälde sig och planerna inför träf-
fen i september nästa år har redan börjat.

Agneta Trägårdh

Betsy Vivanco Goldberg visar var midjan sitter på Helene Pålsson.

Det gäller att vara 
strategiskt klädd.  
Och att visa respekt 
för andra genom att 
vara rätt klädd.

NORDISK BILÅTERVINNING 3 · 2016  ›|nbå  15



Miljöbalkens tillsyns- och sanktionssystem

Ny utredning om enhetligare tillsyn
Regeringen har tillsatt en särskild 
utredning för att se över tillsyns- 
och sanktionssystemen enligt 
Miljöbalken.

Anna Henstedt, miljöansvarig på 
BIL Sweden, är svenskt näringslivs 
expert i utredningen.

När det kvinnliga nätverket träffades på 
Sandhamn, berättade hon om utredningen 
som ska vara klar den 28 april 2017.

– Jag är ännu ingen expert på hur tillsy-
nen går till ute hos er bilåtervinnare, det är 
ni som ska göra mig till en, förklarade hon. 
Min förhoppning är att ni ska bidra med er 
erfarenhet och era kunskaper, så att jag får 
veta hur det ser ut i verkligheten.

Anna Henstedt vill att SBRs medlemmar 
funderar kring vad de tycker om tillsynen, 
vad den ska syfta till, hur den fungerar eller 
inte fungerar och vad som kan förbättras.

– I dag vet vi att kommunernas tillsyn 
fungerar olika över landet. Det betyder att 
ni inte konkurrerar på lika villkor. Ni kon-
kurrerar inte bara med varandra utan ock-
så med illegal verksamhet. Många betalar 
tillsynsavgift år efter år utan att någon från 
kommunen kommer ut och inspekterar 
verksamheten. Det är naturligtvis jättebra 
för den som inte följer regler och lagar.

Syftet med utredningen är att se över hur 
tillsynen fungerar i Sverige och hur den 
kan bli mer enhetlig och effektiv för att fler 
miljöbrott ska upptäckas, utredas och beiv-
ras.

– Kanske ska man centralisera tillsynen 
till några få länsstyrelser, jag tror att det är 
viktigt att det finns några experter på just 
bilåtervinningsområdet.

Åsa Ekengren, ansvarig för eftermark-
nadsfrågor på BIL Sweden, berättade om 
materialredovsiningssystemet, där bilåter-

vinnarna ska rapportera in siffrorna för sin 
materialåtervinning. 

– Ert bidrag är en del av Sveriges rapport 
till kommissionen i Europa. Rapporten 
visar hur bra Sverige klarar återvinnings-
målen, förklarade Åsa Ekengren.

BilReturs medlemmar är både lite bättre 
på att återvinna och på att rapportera in 
sina siffror än övriga bilåtervinnare. Även 
de medlemsföretag i SBR som inte är med-
lemmar i BilRetur är duktiga på att lämna 
rapporter. Betydligt sämre är det med 
övriga demonteringar som varken är med-
lemmar i SBR eller BilRetur. Där lämnar 
bara 90 av 218 företag in några siffror.

– Skyldigheten att rapportera in sina siff-
ror är en del av Bilskrotningsförordningen, 
påminde Åsa Ekengren.

Agneta Trägårdh

SELGES
Biloppsamlingsplass og bildemontering 

Trøndelag Bildeler Verdal as

E6

Trøndelag Bildeler Verdal AS omsetter 
ca 2000 biler pr år. 

Anlegget innholder et moderne datastyrt 
lager med ca 22.000 registrerte bildeler.

Industribygg. Total grunn�ate 1.585 m².  
Inneholder  kontorer,  møterom, personalrom, 
og 200 m²  verkstedhall.

Verdal Industripark ligger i Nord-Trøndelag 
omlag 90 km nord for Trondheim.
Reisetiden til/fra Trondheim lufthavn 
Værnes er under èn time. Området har 
direkte adgang til E6, jernbane og sjø.

Trøndelag Bildeler Verdal as 
vurderes solgt. Anlegget ligger 
i Verdal Industripark i Nord-Trøndelag.

Trøndelag Bildeler Verdal as
Venusveien 11, 7652 Verdal
Org.nr  981 400 496
Epost: verdal@trondelagbildeler.no 

www.trondelagbildeler.no

 
     

Medlem av Norges Biloppsamlers Forening N.B.F

For mer informasjon ta kontakt med 
Tore Grønneng tlf 90 16 94 87
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SBRs medlemmar om fraktavtalen:

”Vi är helnöjda”
De nya ramavtalen med Bussgods och DB Schenker 
har inte bara gett SBRs medlemsföretag billigare och 
säkrare frakter med mindre skador. Transporterna är 
också mer miljövänliga.

De medlemmar som tecknat avtal med Bussgods och DB 
Schenker är nöjda.

– Vi anlitar Bussgods och det fungerar jättebra i Väster-
botten, säger Patrik Jonsson på Lycksele Bildemontering. Vi är 
helnöjda. Det är inga transportskador och priserna är fördelaktiga. 
Deras nattlinje mellan Umeå och Göteborg fungerar också jätte-
bra. Om vi skickar ett paket i dag är det framme i Göteborg i mor-
gon klockan 12. Det finns ingen annan som kan leverera så snabbt. 

Bussgods har sin stora styrka i Norrland där man kan hämta och 
leverera paketen samma dag. Priserna är också fasta för vissa pro-
dukter som skärmar, huvar och däck.

– Det upplever våra kunder som väldigt positivt, säger P O Lind-
gren på Bussgods.

Förutom att de nya avtalen innebär billigare och snabbare frakt 
med mindre skador, är transporterna också mer miljövänliga. 
Bussgods transporterar till exempel paketen med befintlig buss-
trafik i så hög grad som möjligt och DB Schenkers målsättning är 
att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantören i 
världen. 

DB Schenker erbjuder frakt av allt från små paket till sådant som 
kräver stora järnvägsvagnar. Sjö- och flygfrakt kan också kopplas 
på när så behövs. Man är också specialiserade på frakt av farligt 
avfall.

– 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. 

Både DB Schenker och Bussgods har en pristrappa, där det blir 
billigare ju mer företagen skickar.

Agneta Trägårdh

DYR 
UPPVÄRMNING?

Vi hjälper dig sänka
uppvärmningskostnaderna!

Tyska  arbetshästar

e

Vi projekterar din lokals
värmesystem.

Vattenburet •Varmluft • Kombinerat 

VARMLUFTSPANNOR
med tex. alloljebrännare
fr 25–700 kW
17 modeller

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

Alloljepannor

www.kroll.nu     tel: 08 410 402 44    info@kroll.nu

KÖP VÅR BIOOLJA
100% fossilfritt och

CO   neutralt
30-40% billigare än eldningolja

22

KÖP VÅR BIOOLJA
100% fossilfritt och

CO   neutralt
30-40% billigare än eldningolja

OMGÅENDE 

LEVERANS

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

www.kroll.nu | tel: 08-410 402 44

Alltid 100% förbränning av alla oljor.

Alloljepannor

www.kroll.nu     tel: 08 410 402 44    info@kroll.nuwww.kroll.nu | tel: 08-410 402 44



Pigg 90-åring firar
Tredje generationen driver bildemontering med anor

Förändringarna har varit många i demonteringsbranschen, och Skrot bolaget  
har varit med om dem alla. I höst firar det anrika Uppsalaföretaget, och  kanske 
Sveriges äldsta bildemontering, 90 år.

AB Uppsala Skrot & Metallaffär, det 
som rätt och slätt kallas Skrotbo-
laget, grundades 1926. En ung Ivar 

Larsson var med redan från början, och när 
han på 30-talet blev den nya ägaren kom 
han också att bli den första i en hel genera-
tion att driva företaget vidare.

– På den tiden handlades det inte bara 
med skrot, utan även med lump och ben, 
som man köpte eller bytte till sig mot exem-
pelvis sill, berättar Marianne Åkesson 
Skörd, som tillhör den tredje generationen 
i familjeföretaget.

När Ivar gick bort, 1953, tog Ivars dotter 
Birgit och hennes man Åke över verksam-
heten, och familjen har drivit företaget allt 
sedan dess. Åkes son Stefan började jobba 
i företaget 1968, direkt efter skolan, och 
Marianne kom in i verksamheten 1977. 
Marianne tog tillsammans med Stefan hand 
om demontering av bilar men skötte också 
försäljning, medan Birgit, som gick bort för 
fem år sedan, hade hand om bokföringen 
och Åke hämtade bilar.

Skrotbolaget har haft flera adresser i Upp-
sala genom åren men återfinns sedan 70- 
talet på Stålgatan. Företaget var tidigt med 
att skaffa en egen bilpress för att kunna för-
vara bilar som skulle till fragmenteringsan-
läggningen och utvecklingen har fortsatt. 

Alla nya regler som kommit genom åren 
och alla papper att förhålla sig till är ändå 
de största förändringarna tycker Marianne.

– Det går inte jämföra med hur det var 
förr, säger hon. Men mycket är väldigt bra  i 
dag, som miljötänket till exempel.

Så en viktig investering i företaget var 
datorn som köptes 1989. Efter det har Mari-
anne kunnat se till att lagerföra alla bilar och 
reservdelar. Innan, påpekar hon, var det 
många telefonsamtal till Transportstyrel-
sen för att få information.

Från 60-talet och framåt hade Skrotbola-
get en lastbilsfilial i Svista, där många bön-

der köpte bakändar för att bygga om till 
traktorkärror, men filialen stängdes 1990. 
Under de åren byggdes demonteringsan-
läggningen ut flera gånger, bland annat 
med en demonteringshall och ett större 
lager. Sedermera har syskonen också sett 
till bygga en däckverkstad för att kunna 
serva sina kunder. Numera har Skrotbola-
get också utökats med ett däckhotell.

Under 2014–2015 utökades anläggningen 
med en butiksdel och ett lager för begag-
nade däcksatser.

– Även om vi har våra arbetsområden 
hjälper vi till där det behövs, så det händer 
att man står och tvättar däck ibland, säger 
Marianne. Det går inte att jämföra ett litet 

företag med ett stort. Vi löser problemen 
här för alla vet vad det handlar om.

Och får hon önska något så är det just att 
det skulle finnas en bättre förståelse hos 
myndigheter och andra för vad det innebär 
att ha ett litet företag.

Trots att fadern Åke Åkesson har hunnit 
fylla 92, och alltså är två år äldre än Skrot-
bolaget, vill han fortfarande gärna vara 
med på ett hörn i verksamheten, och för 
bara fyra år sedan var han iväg och häm-
tade bilar för demontering. Han körde 
traktorn på anläggningen fram till i våras 
då Stefan och Marianne tyckte att det fick 
räcka. Givetvis fanns han med när det fira-
des jubileum, och det var många som ville 
ha en pratstund med honom, även om hans 
hörsel sviktar numera.

– Jag siktar på 100, säger Åke Åkesson 
bestämt under en kort paus.

Det är osäkert om han menar sig själv 
eller företaget, men sannolikt gäller det för 
båda.

När Skrotbolaget nu firar sitt 90-årsjubi-
leum är det alltså med den tredje generatio-
nen som driver företaget. Den fjärde gene-
rationen har varit med och jobbat både 
heltid och på sommarlov i perioder, men 
det är högst osäkert om någon av dem tar 
över. Men i samband med festligheterna 
var de med och såg till att allt flöt på som 
det skulle. 

Många ville vara med och fira 90-åringen 
och titta på bilutställningen med fordon – 
flera av dem riktiga rariteter – som repre-
senterade varje årtionde i företaget histo-
ria. På så vis fick besökarna också en tydlig 
bild av hur tiderna förändrats. En Formula 
Offroad-bil, med växelspak och ratt från 
Skrotbolaget, var en av de senare model-
lerna som drog blickarna åt sig, liksom ral-
lybilarna som bröderna Åhman kört dit.

Tomas och Mikael Åhman var givna del-

Uppsala Skrot & Metallaffär

»

– Jag hade grym respekt för dig,  
och det har jag än i dag. Då var jag lite 
rädd för dig, nu respekterar jag dig som  
en god företagare, berättar Tomas Åhman 
för Åke Åkesson.
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» Stefan och Marianne är de som driver Skrotbolaget numera, men ägaren och deras far  
Åke Åkesson var självklart med på jubileet.

Fredrik Tjörnelund Magnusson visade  
hur det går till att lösa ut krockkuddar.
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tagare vid jubileet. De har båda varit kun-
der hos Skrotbolaget under många år, och 
företaget var också deras första sponsor. 
Det är ett samarbete som stått sig. Bröder-
na äger också ett flertal av de bilar som 
fanns med på utställningen. En riktig 
publikmagnet var Mikael Åhmans hemma-
bygge, en re plika av en Lotus Seven – och 
en praktiskt taget allt igenom återvunnen 
bil, från ram till motorhuv, där i princip allt 
kommer från just Skrotbolaget. Mikael har 
ägnat många timmar på Skrotbolagets 
lager för att hitta exakt rätt detalj.

– Det är bara ytterkosmetikan som är 
köpt, säger Mikael Åhman.

– Det är kul att ha byggt en bil helt själv. Det 
där med rallyn handlar hela tiden om att 
prestera, det är mycket jobb. Det här är ren 
avkoppling, fortsätter han, och lägger han-
den på bilen som är lackad i den klassiska 
färgen Jaguar Racing Green.

Det svåra, menar han, har varit att hitta 
alla delar. Lösningarna har han sedan fun-
derat ut själv.

– Ja, det är inte mycket som är googlat, 
säger han.

Fem år har det tagit i total byggtid, och 

nu, när replikan är både besiktigad och 
godkänd, överväger han att sätta igång ett 
nytt projekt.

– Det kan nog bli en rod, säger han.

Aktiviteterna på Stålgatan erbjöd något 
för alla åldrar. Förutom att titta på bilar 
fanns det tävlingar, som att kasta bildäck på 
växelspakar, och tipspromenader. Det fanns 
också tillfälle att se hur det går till att utlösa 
airbags. Uppskattningsvis var det runt 300 
personer som kom och gick under dagen.

På kvällen fortsatte ett 70-tal personer 
firandet i en ombyggd lada på Lilla Myrby 
strax utanför Uppsala. Efter lite mingel fick 
gästerna välja mellan att se den privata 
samlingen av veteranbilar eller att via bil-
der följa med Marianne och hennes dotter 

Anna på deras resor till bland annat Alaska 
och North Columbia i Kanada.

Därefter följde buffé och flera tal till jubi-
larerna. 

SBR branschförbundet  
lyckönskar till 90 fantastiska år
Skrotbolaget var ett av de företag som var 
med då förbundet, som då hette Sveriges 
Bilskrotares Riksförbund, startade. Micha-
el Abraham, som representant för Sveriges 
Bilåtervinnares Riksförbund, snålade inte 
med berömmet.

– Att ha bedrivit bilskrotningsverksam-
het i 90 år, det måste man verkligen ge stort 
beröm åt, säger han. 

– Tiderna förändras och i dag jobbar alla 
med att återvinna den uttjänta bilen i så 
hög grad som det bara är möjligt. Att Skrot-ög grad som det bara är möjligt. Att Skrot-tt Skrot-
bolaget under så många år klarat av att han-
tera den uttjänta bilen som gått från att vara 
en analog bil till dagens digitala bil är verk-
ligen beundransvärt. Skrotbolaget har gjort 
en lång resa och ska vara mycket stolta över 
sitt jobb, Marianne och Stefan med deras 
far Åke har verkligen gjort ett avtryck i bil-
demonteringsvärlden. 

Text och foto: Maria Lindén Hjelte

Uppsala Skrot & Metallaffär

»

En Formula Offroad-bil, med växelspak och ratt från Skrotbolaget, lockade många att ta en närmare titt.

Att ha bedrivit bil
skrotningsverksamhet 
i 90 år, det måste man 
verkligen ge stort 
beröm åt.
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Återvunnet bilglas  
i finrummens finrum

Marianne Åkesson på Skrotbolaget 
var först. Nu har även glaskonstnä-
ren Erika Lagerbielke gjort en skål 
av återvunnet bilglas.  Den kom-
mer att säljas på Svenskt Tenn i en 
begränsad upplaga.

Det var Anders Jensen, vd på Ryds 
Bilglas, som fick idén och tog kon-
takt med Erika Lagerbielke.

– Vi tar ett stort ansvar för de bilglas som 
företaget får in via våra verkstäder runt om 
i landet, berättar han. Bilglasen som kom-
mer in återvinns nästan uteslutande till 
glasfiberisolering. 

Anders Jensen ville göra något annor-
lunda för att visa att Ryds Bilglas har ett 
stort engagemang kring återvinning.

– Det räcker inte med att ha materia-
let för att det ska bli något, säger han. 
Det måste finnas visioner för hur 
råvaran ska användas. Vi har alla 
möjligheter att skapa helt nya använd-
ningsområden. Både för glaset och det 
laminat som finns i vindrutan. Det kan 
bli byggmaterial, golv, konstglas. Bara vi 
vågar testa.

Erika Lagerbielke, professor i glasdesign 
vid Linnéuniversitetet i Växjö och en av 
Sveriges mest välkända formgivare, visade 
sig ha samma vision för projektet som Ryds 
Bilglas. Båda vill utforska gränserna för 
glas som material och tillsammans ville de 
skapa något helt nytt av det återvunna bil-
glaset. De ville hitta en produkt som sym-
boliserade tanken på kretslopp och nya 
användningsområden. Något som var helt 
skilt från det praktiska och vardagliga som 
bilglas står för.

Resultatet blev skålen Oändlighet.
– Glas har fantastiska egenskaper, säger 

Erika Lagerbielke. Det kan bli vad som 

helst. Och sällan visas väl det så tydligt som 
när det skiftar form från en extrem till en 
annan. Som från högteknologiskt bilglas 
till handgjort konstglas.

Varje skål är unik och formad på fri hand 
i anrika Kosta glasbruk.

I dagens bilar är vindrutan en bärande del 
av konstruktionen, ofta utrustad med 
avancerad teknik som kameror och olika 
sensorer som fyller centrala säkerhetsfunk-
tioner. Det samlas in tusentals ton bilglas 
varje år. Både vindrutor som blivit skadade 
och byts ut och från bilar som skrotas. 
Trots det har intresset för att återvinna bil-
glaset på nya kreativa sätt varit svalt, menar 

Ryds Bilglas. Skålen Oändlighet är ett sätt 
att visa att det går att göra mer. Att 

det finns oanade, till med 
oändliga möjligheter.

Oändlighet kommer 
att säljas exklusivt på 
Svenskt Tenn i Stock-
holm i en begränsad 
upplaga om 100 num-
rerade och signerade 

exemplar.
Text: Agneta Trägårdh 
Foto: Jonas Lindström
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Forskning om framtidens bilåtervinning

Efter Realizeprojektet 

Explore söker framtidens  
bilåtervinning

Det stora Realizeprojektet har fått 
en efterföljare i Explore, som ingår 
i Mistras program Closing the 
Loop 2.0. I det nya projektet, som 
är finansierat med 6,9 miljoner 
under fyra år, ska man titta på 
framtidens bilåtervinning.

Svensk bilåtervinning står inför stora 
utmaningar.  Dagens och morgon-
dagens bilar blir allt mer komplexa 

med mer elektronik och nya lättviktsma-
terial. Många av dessa material före-
kommer i förhållandevis små mängder, 
har hög miljöpåverkan och är strategiskt 
viktiga. 

– En ensam firma kanske inte har råd att 
göra stora investeringar för en mer avan-
cerad materialåtervinning. Vi kommer 
troligtvis att behöva se mer samarbeten 
inom såväl återvinningsindustrin som 
mellan fordonstillverkarna och återvin-
ningsföretagen, säger projektledare Carl 
Jensen vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Genom att nya fordon och återvinnings-
system utvecklas parallellt och i tillräckligt 
snabb takt kan ekonomiska och juridiska 
risker minimeras, samtidigt som möjlig-
heten till innovation och fortsatt industri-

ell förnyelse i Sverige och Europa tas till 
vara. Men för att det ska ske, behövs såväl 
nya industriella initiativ och samarbeten 
som klokt utformade politiska styrmedel.

– Snittåldern för ett uttjänt fordon är 19 
år, säger Carl Jensen. Det skapar ett tids-
mässigt utrymme för anpassning av åter-
vinningsindustrin. Men för att veta hur 
anpassningen ska ske måste vi ta reda på 
vad vi har att vänta oss.

Projektet Explore har därför som mål att 
stärka den svenska fordonsåtervinningens 
roll i en mer cirkulär ekonomi och skapa 
nära samarbeten mellan tillverkande och 
återvinnande företag. Mot denna bak-
grund, kommer projektet bland annat att:

•	  Analysera förändringen i den framtida 
fordonsflottans materialinnehåll och 
den anpassning av återvinningssyste-
met som krävs.

•	  Kartlägga tekniska lösningar för 
demontering, sortering och återvin-
ning av framtida fordon.

•	  Identifiera politiska och industriella 
åtgärder som kan stödja utvecklingen 
av svensk fordonsåtervinning.

– Samarbetet mellan industriella aktö-
rer från fordons- och återvinningsindu-
strin, forskningsinstitutioner med starka 

tvärvetenskapliga erfarenheter samt nöd-
vändig teknik- och systemkompetens, ger 
goda förutsättningar för intressanta forsk-
ningsresultat och stärkt konkurrenskraft 
för de svenska fordons- och återvinnings-
industrierna, säger Carl Jensen.
 Följande partners medverkar i projektet:
•	  AB Volvo 
•	  Volvo personvagnar
•	  Stena Recycling
•	  Walters bildelar 
•	  Eklunds bildelslager 
•	  Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund 

(SBR) 
•	  BilRetur
•	  IVL Svenska Miljöinstitutet 
•	  Chalmers Industriteknik
•	  Chalmers Miljösystemanalys 
•	  Chalmers Produkt och Produktions-

utveckling
– Det är viktigt för SBR och BilRetur att 

vara i med så många projekt av det här sla-
get som vi kan, säger förbundsdirektör 
Michael Abraham. Man ska inte tro att det 
räcker med ett enda projekt för att lösa de 
här problemen. Det finns viktiga skillna-
der i projekten. Vi är en bransch i föränd-
ring, vi står i ett vägskäl mellan gammal 
och ny teknik och det är viktigt att vi tän-
ker i både nya och olika banor.

 

Ill
us

tr
at

io
n:

 S
hu

tt
er

st
oc

k

22  ›|nbå  NORDISK BILÅTERVINNING 3 · 2016



NORDISK BILÅTERVINNING 3 · 2016  ›|nbå  23



FENIX 5
Tillsammans skall vi nå oanade höjder!

Välkommen, Du med, att hoppa i korgen!

Intresserad? Kontakta David på telefon +46 (0)36 31 16 96

       Tel 0382-465 60 • 0733 54 65 60 • Fax 0382-465 61

Naturens egen lösning  
för att absorbera vätskor

 Mer info på www.ecobark.com

Se vår dagvatteninsats  
på Nordiska konferensen  

8-9 maj 2015

Begagnade och nya Bildelar

Demontering av nyare krockskadade bilar. Mottagning av skrotbilar.

www.bildelslagret-lidkoping.se

LIDKÖPING

0510-170 66 

www.bildelslagret-trollhattan.se

TROLLHÄTTAN

0520-47 26 25

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

BRONNEBERG ENGINE CRUSHER
➡  Separerar aluminium från motorer och  

växellådor!

➡ Klara enkelt 15-20 motorer i timmen! 

➡ Kort ”Payback” tid!

➡ Börja generera mer vinst på er Bildemontering! 

MILJÖ ARBETSMILJÖ

KVALITET AVFALL

ENERGI

HÅLLBARHET

Konsulttjänster och utbildningar 
inom följande områden:

www.rsmco.se
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Här samlas branschens alla specialister kring  
det senaste inom digitalisering, verkstadsutrustning, 
delar och tillbehör, däck och fälg, plåt och lack.  
Branschens främsta visar nya produkter och  
innovationer. I det späckade seminarie programmet  
får du veta mer om framtidensteknik, tung  
verkstad och uppkopplad trafik.

Se den senaste  
tekniken och 
framtidens 
verkstad på 
Automässan

Nordens största mötesplats för  
fordons- och verkstads branschens  

service- och eftermarknad.

Automässan 18–21 januari 2017  Svenska Mässan Göteborg 

18 –21 januari 2017 Svenska Mässan, Göteborg 
www.automassan.se

Vi är SBRs samarbetspartner och erbjuder 
medlemsföretagen marknadens bästa försäkringsskydd

Kontakta oss när det gäller era försäkringar

Tel: 026-61 41 00 
E-post: magasin@soderbergpartners.se

Företagsförsäkring

Green Parts garanti

Gruppförsäkring

Motorfordonsförsäkring

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

När begagnat inte räcker hela vägen
Se vår katalog på www.galwin.se 
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Försäkringsbolag    Demonterare     Verkstäder     Bilhandlare

jobbar bara med proffs

Auktoriserade och 
certifierade 
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Kortare transporter Mindre miljöpåverkan

Valfrihet Lönsamhet

Hur många fler skäl behöver du för att gå med i SBR?
Fördelaktiga fraktkostnader: Kontakta Jan-Olof DeLand, 
070-266 35 75.eller jan-olof.deland@dbschenker.com
Lägre försäkringskostnader: Kontakta Stefan Ehn,  
026-61 41 00 eller stefan.ehn@direct.se
Låga certifieringskostnader: Kontakta Jonas Danielson, 
0709-11 99 73 eller jonas.danielson@rsmco.se
Förmånliga utbildningskostnader: Kontakta Karl 
Hansson, 010- 456 78 98 karl.hansson@trainingpartner.se
Lönsamma inköpskostnader av Diesel: 
Kontakta Ann Maurin, 08 - 506 803 29 eller  
ann.maurin@okq8.se.
Avtal med Hitta.se gör att ditt företag kommer att synas 
på sökmotorn Hitta.se. Kontakta Erik Sälid Messel  
på 070-162 92 28 eller Erik.saelid@hitta.se

Gynnsamma inköpskostnader av däck: Kontakta 
Tommy Johannesson, 046-23 80 20, eller info@hjulhuset.se
Tillsammans med vår traditionella verksamhet ger ett 
medlemskap i ditt branschförbund många fördelar.
Som medlem får du bland annat lagbevakning som  
är företagsspecifik.
Intresserad av medlemskap i SBR,  
Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund?  
Mer information på vår hemsida www.sbrservice.se.
Ring 08-21 63 70  
eller maila till  
info@sbrservice.se,  
så besvarar vi frågorna.

Branschförbund sedan 1961

SVER
IG

E
S

 B ILÅTERVINNARES R
IK

S
FÖ

R
B

U
N

D

Blå= PMS 286  
Gul= PMS Yellow
Grön= PMS 376

Blå= C 100 M 66
Gul= Y 100
Grön=C 50 Y 100
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　　─
昀愀戀爀椀欀猀爀攀渀漀瘀攀爀愀搀攀 
瘀砀攀氀氀搀漀爀

䤀渀最攀渀 漀爀搀攀爀 

        爀 昀爀 氀椀琀
攀渀℀

刀攀猀攀爀瘀搀攀氀愀爀 琀椀氀氀 愀甀琀漀洀愀琀瘀砀攀氀氀搀漀爀Ⰰ 
䐀匀䜀⼀䐀䌀吀 漀挀栀 洀愀渀甀攀氀氀愀 瘀砀攀氀氀搀漀爀

匀琀漀爀琀 愀渀琀愀氀 戀礀琀攀猀氀搀漀爀 昀爀

漀洀最攀渀搀攀 氀攀瘀攀爀愀渀猀℀

SFVF kallade till bransch-
möte om gasfordon 

Branschmötet om gasfordon och säkerhet handlade om ros-
tiga anslutningar och om att ingen kontrollerar rörbrotts-
ventiler och rostiga gastankar. Tyvärr är det ingen som utför 

kontroller/inspektioner på gasfordon. Jag är orolig för att ett gas-
fordon börjar läcka, brinna eller explodera på en verkstad. Mötet 
handlade också om hur landets räddningstjänster ska klara att 
släcka bränder i gasfordon. 

Det finns cirka 50 000 gasbilar i Sverige idag, men trots det 
saknas ordentliga bestämmelser för kontroll av dessa fordon. 
 Antalet gasfordon kommer att öka och om vi inte har kontroll på 
den här frågan nu när vi har 200 bars tryck, hur blir det då vi har 
700 bars tryck med vätgasfordon? 

Rostiga gastankar har uppmärksammats efter ett antal allvarliga 
explosioner. Det finns idag inga krav på kontroll eller besiktning av 
tankar, anslutningar eller avbrottsventiler. Det enda som görs är att 
besiktningsteknikern går in med en så kallad sniff er (där man kom-å kallad sniff er (där man kom- kallad sniffer (där man kom-
mer åt) och försöker lukta sig till ett eventuellt gasläckage på ett 
gasfordon. Tyvärr är det inte bara tankar som rostar, anslutning-
arna gör det också. På bussar sker ingen kontroll eftersom det är 
höghöjdsjobb och det får inte en besiktningstekniker göra, det är så 
dumt att man knappt tror det är sant. Tänk om en bil eller buss 
börja brinna inne på en verkstad, i en tunnel eller var som helst. På 
en personbil är lågan ca 10 meter lång när den flammar ut, på en 
buss är lågan 20 meter lång och det brinner intensivt i flera minuter. 

När det gäller inspektion av gastankar och övrig utrustning på 
gasbilar kan endast kontroll ske på en verkstad, besiktningsföreta-
gen har ingen möjlighet att utföra en fullständig gaskontroll i sam-
band med kontrollbesiktningen. En sådan kontroll kräver en hel del 
verkstadsarbete för att demontera skyddsplåtar, utföra tryckkon-
troll med mera. SFVF har lagt ett förslag, det är att verkstäder som 
är ackrediterad för att släcka 2:or borde få kontrollera gasutrust-
ning och  fordonsägaren kan därefter uppvisa intyget för sin 
besiktningstekniker. Ett annat förslag är att verkstäder som är med i 
Godkänd Bilverkstad (GBV) borde få utfärda och kontrollera bilar. 

På gasmötet redovisades även de svårigheter räddningstjänsterna 
har när det gäller att veta hur man ska hantera bränder i gasfordon. 
Det senaste exemplet är en buss i Göteborg som tidigare i somras 
började brinna under färd och där gastankarna/-tuberna explode-
rade. Räddningstjänsten hade svårt att identifiera att det rörde sig om 
en gasbuss eftersom branden gjorde att bussen var helt insvept i rök 
från branden.  

Nu bildas en mindre arbetsgrupp som ska ta fram underlag för 
att kunna skapa en ökad säkerhet för alla som ska arbeta med gas-
fordon i olika sammanhang. Vi kommer även ta hänsyn till bilde- hänsyn till bilde-till bilde-
monterarna i kommande projekt.

Det känns mycket bra att vi kunde genomföra det här första 
branschmötet om gasfordon. Mötet visade på vilka behov det finns 
för att ta itu med de här frågorna som hittills hamnat ”mellan sto-
larna”. Jag ser fram emot att fortsätta ett bra samarbete för att lösa 
de problem som finns.

AKTUELLT FRÅN SFVF

BO ERICSSON vd
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Din bilskrot på nätet

www.skrotabilen.se

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!

Vi tar hand om  
Er slutkörda bil 

Certifierad
 

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

Helproffs på begagnade bildelar!  

Telefon 0499- 49  000

V. Oknebäcksvägen 7

SE– 383 36  MÖNSTERÅS• www.signalen.se

Effektiv skrothantering gör oss till den partner  
du behöver. Lägg över problemet på oss och  
öka kassaflödet. Ring 020-566 566 redan idag 
så hjälper vi dig till bättre affärer!

Lägg pengar 
på hög istället

Kuusakoski har över hundra års erfarenhet och är en av 
Sveriges ledande återvinningsaktörer. www.kuusakoski.se

 
 
 
 

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

HÄGGS.se 
0652-565000 

 Låga priser, bra kvalité & snabba leveranser 

 
Ommavägen 9   

275 33 Sjöbo   Sweden

Beg. bil- och husvagnsdelar
Stor sortering

Märkesdemontering

www.autodemontering.se 
AUTODEMONTERING TT AB
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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 Fordonsverk- 
städers 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.

Intressant utredning  
om tillsyn pågår
Just nu pågår en intressant utredning, 

som kommer att vara klar den 28 april 
2017. En särskild utredare har tillsatts 

av regeringen. Utredningen kommer att  
se över organisationen och ansvarsfördel-
ningen av tillsynen enligt miljöbalken 
samt tillhörande sanktionssystem. Utred-
ningen hoppas kunna komma fram till 
hur man kan optimera resurserna och 
utveckla genomförandet av tillsynen 
Målet är att tillsynen blir mer enhetlig, 
effektiv och därmed bidrar till att miljö-
kvalitetsmålen uppnås, samt att fler miljö-
brott upptäcks, utreds och beivras.  

För bilåtervinningsbranschen är detta 
mycket relevant! Jag har kommit med i 
utredningen i rollen som representant för 
Svenskt näringsliv. Det innebär att det är 
en mängd olika företags åsikter att föra 
fram. Med hjälp av SBR/BilRetur samt 
flera av er bilåtervinnares berättelser och 
”vittnesmål”, kommer jag bidra till utred-
ningen med förslag på hur tillsynen kan 
fungera på ett mer effektivt sätt. En seriös 
bilåtervinnare arbetar redan så idag. Av de 
synpunkter jag fått in hittills, inte bara 
från bilåtervinningshåll, visar det sig att 
näringslivets olika företag i mångt och 
mycket har framför likartad kritik och föl-
jande påpekande hör man från flera håll: 
Auktorisation och tillsyn borde fungera 
på samma sätt, oberoende av var man ver-

kar i Sverige.  Att det fungerar olika, och 
ibland inte alls, är ett mycket stort problem 
då det innebär ojusta konkurrensvillkor, 
dels gentemot andra företag i samma 
bransch, men också för bildemonterare, 
som tvingas konkurrera med illegala 
 aktörer. 

Idag är kommunens tillsyn ute bland lan-
dets bilåtervinnare mycket varierande, då 
både tillsynsfrekvens, kostnad för tillsynen 
samt vilket protokoll eller bedömningsmall 
man följer, skiljer sig så mycket åt.

Genom denna utredning kan vi till 
exempel föra fram förslag på att myndig-

heterna kan använda sig av och förlita sig 
på tredjepartscertifiering, som kan ersätta 
eller komplettera den tillsyn som idag 
fungerar så olika över landet. Genom en 
tredjepartscertifiering säkerställs att frå-
gor som är viktiga både ur miljö- men 
också arbetsmiljösynpunkt uppmärksam-
mas, till exempel att pyroteknik, gastan-
kar, glas och miljöfarligt avfall tas om 
hand på ett riktigt sätt. 

I utredningen medverkar bland annat 
representanter från regeringskansliet, 
åklagare och domar-representanter, 
 Polisen, SKL och Naturvårdsverket.

Den som har synpunkter eller bidrag 
kring denna fråga, får gärna höra av sig 
till mig.

AKTUELLT FRÅN

ANNA HENSTEDT  
Miljöansvarig • BIL Sweden

Målet är att tillsynen 
blir mer enhetlig, 
effektiv och därmed 
bidrar till att miljö
kvalitetsmålen upp
nås, samt att fler 
 miljöbrott upptäcks, 
utreds och beivras.
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Vi Hämtar! Vi Återvinner! Vi Betalar!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!

020 - 41 90 00 

Batteripengar vänder sig främst till företag. Vi erbjuder även fördelaktiga avtal med regelbunden upphämtning av batterier och katalysatorer.

info@batteripengar.se

Uttjänta Bilbatterier och katalysatorer?

AKTUELLT FRÅN ANDERS SVERKMAN
Branschansvarig ELV

Stena Recycling

AKTUELLT FRÅN STENA

Dags för invigning och Bilreturmöte 
på Stena Nordic Recycling Center

I det förra numret av NBÅ berättade vi 
om en aktivitet som vi genomförde i 
Dalarna där vi i samarbete mellan 

 Bilretur, BIL Sweden och Stena Recycling 
har samlat in ett stort antal avställda bilar. 
Sex medlemmar i Bilretur i Dalarna har 
gjort en stor insats genom att hämta alla 
de avställda bilarna som ägarna har velat 
få hämtade och återvunna. Det här hjälper 
ägarna till avställda bilar, som har kunnat 
få denna tjänst kostnadsfritt tack vare 
samarbetet. Resultatet är mycket positivt 
och det har också inneburit att vi har 
kunnat föra en positiv dialog med de 
berörda kommunerna i Dalarna. Det här 
underlättar ju för kommunerna och före-
bygger framtida problem och kostnader 
eftersom vi samlat in bilar som annars 
 riskerat att förbli stående. 

Det ger också en ökad förståelse för vik-
ten av att samarbeta med de seriösa bilde-
monterare som är medlemmar i Bilretur. 
Vi vill rikta ett stort tack från Stena Recyc-
ling till de medlemmar och samarbets-
partners som har bidragit till att det här 
har varit möjligt. Det här är ett bra sätt att 
kommunicera att det är viktigt för den 
siste ägaren av en bil att verkligen säker-

ställa att bilen tas om hand på ett miljörik-
tigt sätt genom att den lämnas till en med-
lem i Bilretur.

Många bildemonterare kämpar hårt för 
att få verksamheten att gå runt i tider med 
relativt låga materialvärden. Alla parter i 
återvinningskedjan påverkas av detta. 
Från Stena Recyclings sida är vi stolta över 
att vi har kunnat fortsätta investera i fram-
tidens återvinningsteknik vid Stena 
Nordic Recycling Center i Halmstad. Som 
vi har berättat tidigare i NBÅ har vi 
utvecklat helt nya proceser i den nya 
anläggningen, som kommer att få en offi-

ciell invigning i slutet av oktober. Med de 
här processerna tar vi återvinningen till 
en helt ny nivå. En nivå som ger våra kun-
der och samarbetspartners trygghet i att vi 
tillsammans kan leva upp till de ökade 
kraven på återvinningsprocesserna. Den 
nya tekniken betyder att vi når högre åter-
vinningsgrader och i samarbete med bil-
demonterarna kan vi se till att utveckla 
processerna på ett så effektivt sätt som 
möjligt.

I anslutning till invigningen av Stena 
Nordic Recycling Center kommer vi att 
genomföra ett möte med medlemmarna i 
Bilretur. Den här gången kommer vi att 
vara på plats hos oss i Stena Recycling i 
Halmstad. Vi tycker att det är en bra idé 
att visa upp hur den nya toppmoderna 
anläggningen fungerar och hoppas att så 
många medlemmar, samarbetspartners 
och intressenter som möjligt ska ta tillvara 
på tillfället. För oss är det viktigt att träffa 
medlemmarna på det här sättet och vi ser 
det som ett bra sätt att förstärka samarbe-
tet med alla kvalificerade medlemmar i 
Bilretur. Tillsammans kan vi leva upp till 
kraven på både dagens och morgondagens 
bilåtervinning.

Den nya tekniken 
betyder att vi når 
högre återvinnings
grader och i sam
arbete med bildemon
terarna kan vi se till att 
utveckla processerna 
på ett så effektivt sätt 
som möjligt.
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Telefon 0346-71 45 80 • www.waltersbildelar.com Följ oss på Facebook

En del av
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DAG  
samler  
medlemmerne
Traditionen tro gennemfører Dansk Auto-
genbrug her i efteråret et antal regionsmø-
der rundt om i Danmark. Møderne bruges 
i høj grad til – at mødes, men her skal også 
vælges repræsentanter til DAG’s bestyrelse.

Som særlig gæst optræder direktør 
Frank Donslund fra firmaet Elektro Part-
ner. Elektro Partner forhandler udstyr, 
værktøj og adgang til IT-portaler navnlig 
vedrørende bilernes teknik, og DAG’er ser 
frem til at blive klogere på korrekt demon-
tering og kodning af elektronik.

På studiebesøg hos   
Suhrs Autogenbrug
Cirkulær økonomi er det nye sort: 
Frem for at producere, forbruge 
og smide ud skal vi blive langt 
bedre til at udnytte de naturres-
sourcer, vi har. Derfor gælder det 
om at genbruge mest muligt frem 
for at genvinde. Dermed spares 
naturressourcer og energi.

Det er baggrunden for, at Dansk Auto-
genbrug har indledt en dialog med for-
sker ved Aalborg Universitet, lektor 
Michael Søgaard Jørgensen, der forsker i, 
hvordan cirkulær økonomi kan indarbej-
des i produktdesign og produktion, så 
produkterne kan blive mere levedygtige, 
robuste og reparerbare.

 

DAG inviterede Michael Søgaard Jørgen-
sen med på studiebesøg hos Suhrs Auto-
genbrug i København. Her kunne han få 
syn for sagn for, hvordan et autogenbrug 
er indrettet, og hvordan brugte reserve-
dele omsættes, og han fik indsigt i, hvor-
for den danske autobranche protesterer så 
heftigt over den såkaldte reparations-
grænse, hvorefter biler skadet for mere 
end 65 procent af handelsværdien, ikke 
må repareres, men skal skrottes.

I samarbejde med Københavns Kom-
mune gennemføres projekt ”Bæredygtig 
Bundlinje”, hvorefter virksomhederne 
hjælpes med at kortlægge og effektivisere 
deres energi- og ressourceforbrug. Netop 
nu overvejes, hvordan Suhrs Autogen-
brug kan indgå i et sådant projekt.

Nytt från Danmark

JBØRGE MADSEN
Direktør, Dansk Autogenbrug
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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.
 

JAN MOLBERG
Generalsekretær NBF

Ledare NORGE

JAN MOLBERG
Generalsekretær NBF

Myndighetene strammer grepet
Myndighetene i Norge etablerer nå en egen krimenhet, seksjon for trafikant  
og kjøretøykriminalitet. Gruppen ble etablert og skal virke fra 1. august 2016.  
Den består av 14 ansatte. Gruppen skal i første omgang konsentrere seg om 
 ulovligheter hos bilverkstedene og i transportbransjen. 

På sikt skal denne gruppen ta seg all 
kriminalitet innenfor området bil og 
transport, også bildemonterings-

bransjen. Gruppen skal jobbe på tvers av 
etater siden lovbruddene ofte omfatter mer 
enn det å drive virksomhet uten godkjen-
ning.

NBF har i mange år arbeidet sammen 
med myndighetene for å bekjempe useriø-
se aktører og ulovlige virksomheter innen 
bransjen. Norges Biloppsamleres forening 
(NBF) mener derfor at dette er et positivt 
tiltak.

GBL Bildeler AS dømt 
Saken mot GBL Bildeler AS har versert i 
norske medier i snart 10 år. Innehaveren 
Leif Arne Rolstad har drevet sin virksom-
het uten tillatelser i 7 år fastslår lagmanns-
retten. Fylkesmannen i Buskerud gjennom-
førte en tvangsopprydding på bedriftens 

anlegg i 2012 til 2014. Flere tusen bilvrak 
ble fjernet. Under oppryddingen måtte lokalt 
politi rykke ut å beskytte arbeiderne som 
gjennomførte aksjonen. Det var en meget 
amper og hissig atmosfære under oppryd-
dingen.

Etter at Fylkesmannen i Buskerud anmeldte 
bedriften havnet saken i tingretten i 2015. 
Anmeldelsen gjaldt brudd på foruren-
singsloven for drift av bilopphuggeri uten 
tillatelse. Saken ble pådømt i tingretten. 
Saken ble anket til lagmannsretten. Som 
tingretten fant lagmannsretten styreleder 
og daglig leder skyldig i overtredelse av 
forurensningslovens § 78 og avfallsfor-
skriften § 4-7. Virksomheten hadde drevet 
behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy 
uten nødvendig tillatelse etter lovens § 11. 
Virksomheten hadde fortsatt uten tillatelse 
i sju år etter forrige dom. Straffen ble satt til 

30 dagers betinget fengsel og 20 000,- i bot 
for styreleder Berit Jørgensen (Leif Arne 
Rolstads samboer). Virksomhetsboten ble 
satt til 400 000, – Saken er endelig og kan 
ikke påankes.

NBF mener at det var på høy tid at denne 
ulovlige virksomheten ble stanset. Dom-
men og tiltakene fra Fylkesmannen må 
betraktes et fremskritt i kampen mot de 
som driver ulovlig. 

Det ser ut som Fylkesmennene har skjerpet 
reaksjonene ovenfor de virksomheter som i 
årevis lar være å følge pålegg. Fylkesmannen 
i Finnmark har nylig ilagt en bedrift tvangs-
bøter og foretatt en midlertidig stenging av 
bedriften som i mange år har latt være å følge 
opp pålegg fra fylkesmannen. 

Dette er tiltak som NBF støtter. Useriøs 
og ulovlig drift fører til konkurransevri-
dende forhold.
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”Grensekontrollen gir resultater”
Miljødirektoratets tilsyn av avfallstransporter som krysser grensen og aktørene 
som utfører dem har til nå vært aksjonsbasert. Nå intensiveres dette arbeidet  
og blir en kontinuerlig prosess.

Senioringeniør Thor Jostein Dahl-
strøm i Tilsyn- og miljødataavde-
lingen i direktoratet fortalte på semi-

naret om import og eksport av avfall at 
antallet brudd avdekket i de utførte aksjo-
nene tilsier at dette arbeidet må fortsette. – 
Det er fortsatt et forbedringspotensial i 
bransjen, sa han. 

Orienteringen hans dreide seg først og 
fremst om hva myndighetenes innsats for å 
få en profesjonell og lovlydig bransje går ut 
på. Direktoratet har tett samarbeid med 
tollvesenet, men også politiet og fylkes-
mennene om dette. Og målet er dels å 
avdekke og begrense ulovlige grensekrys-
sende forsendelser av avfall, dels å føre risi-
kobasert tilsyn med avfallsforsendelser av 
meldepliktig og grønnlistet avfall og dels å 
øke kompetansen både hos aktører og 
myndigheter.

Kontroller virker
Grensekryssaksjonene har vært gjennom-
ført i 2009 og i 2010, og etter en pause på to 
år, også i 2013, 2014 og 2015. De har vært 
arrangert som aksjonsbaserte kontroller 
som har vært planlagt ved begynnelsen av 
året og hvor man har vært fysisk til stede 

sammen med tollvesenet på grenseover-
ganger, havner og terminaler. Prosentan-
delen av kontrollene hvor det ble gjort 
funn i disse aksjonene har sunket fra 82 i 
2013 til 37 i 2015, og Dahlstrøm mener 
alvorligheten av bruddene også var større i 
2013. Av de 87 bruddene som ble avdekket 
i 2015, ble 8 betegnet som alvorlige. Som 
alvorlige brudd regnes når noe med hen-
sikt er feildeklarert, når avfall er deklarert 
som produkt – typisk eksport av elektro-
nikk og bildeler til Afrika, når samtykke 
eller dokumentasjon mangler og når det 
eksporteres til land som ikke er godkjent 
mottaker av den aktuelle typen avfall, blant 
annet.

I tillegg til disse grensekryssaksjonene 
har det vært gjennomført aksjoner hos 
meglere, fylkesmannens miljøvernavde-
ling har hatt kontroller hos biloppsamlere 
og det har vært gjennomført kontroller av 
batterieksport til Baltikum. 

Dahlstrøm understreket at det er et prin-
sipp at tilsyn gjennomføres uanmeldt, og 
at kontrollene er stikkprøver. Det betyr at 
en kontroll uten noen avvik ikke er en god-
kjenning av hele systemet hos den kontrol-
lerte aktøren. Og tilsynsmyndighetene 

beskriver avvikene, ikke hvordan løsnin-
gen skal være. 

Kan sanksjonere
– Vi fokuserer mer og mer på rutiner og 
risikovurdering og legger tyngden der mil-
jørisikoen er størst. Vi vil bruke mest tid på 
de som er useriøse eller mindre proffesjo-
nelle, og mindre tid på de som vi har erfa-
ring med at er profesjonelle og ærlige, for-
talte Dahlstrøm.

Miljødirektoratets tilsyn knyttet til foru-
rensningsloven er gebyrfinansiert, det vil si 
at den kontrollerte aktøren betaler for res-
sursene tilsynet medfører, enten det blir 
funnet avvik eller ikke. Ved avvik blir det 
gitt en frist for tilbakemelding til myndig-
hetene om hvilke tiltak som virksomheten 
har iverksatt for å lukke de påpekte avvi-
kene. Holdes ikke fristen kan aktøren bli 
ilagt tvangsmulkt. Andre reaksjonsformer 
som myndighetene kan benytte seg av er å 
nekte grensepassering dersom man ser at 
transporten er risikofylt, eller gi pålegg om 
å levere avfallet til godkjent mottak. Toll-
vesenet kan også holde tilbake forsendelser 
i påvente av riktig dokumentasjon. Man 
kan vurdere oppfølgingstilsyn, trekke sam-

Import og eksport av avfall
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75.000
bildeler på lager

Mer enn

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

tykket eller nekte å fornye samtykke og i ytterste konsekvens gå til 
politianmeldelse.

Tettere oppfølging
– Tollvesenet har kommunisert at de kommer til å heve priorite-
ten på regelverket vårt, og vi vil også ha økt oppmerksomhet på 
risikofylte transporter. Dessuten vil vi følge opp tips. Vi har 
mulighet til å unnta tips fra offentligheten, inntil det eventuelt er 
en rettssak hvor noen må vitne, fortalte Dahlstrøm. Så framover 
blir det enda tettere samarbeid med andre myndigheter som toll-
vesenet, politiet, fylkesmannen og svenske kontrollmyndigheter. 
– Vi ser alvorlig på virksomheter som ikke iverksetter korrige-
rende tiltak som bidrar til at gjentakende avvik ikke forekommer. 
Det kommer til å bli økt tilsyn hos eksportører, spesielt med fokus 
på internkontroll, sa han. Han avsluttet med å presisere to for-
hold som vil bli tett fulgt opp i år og som han forventer at er på 
plass veldig snart: At tolldeklareringen gjøres korrekt med infor-
masjon om at det er avfall i rubrikk 44 og at foretaket er korrekt 
registrert i Brønnøysundregisteret som beskrevet i avfallsfor-
skriften §13A.

Tekst og foto: Astri Kløvstad, Kretsløpet

Thor Jostein Dahl-
strøm jobber med tilsyn  
i Miljø direktoratet. På semi-
naret om grensekryssende 
avfall orienterte han om 
hvordan dette arbeidet 
foregår og hva som vekt-
legges.
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Siste stopp - Ny start.

– Bilbransjens eget returselskapwww.autoretur.no Kilder: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, Kapittel 4. Kasserte kjøretøy
Autoretur - Miljørapport 2015 / Miljøregnskap 2015

I fjor ble nesten hele bilen din 
gjenvunnet.

Ny rekord i 2015! 
Kun 3,3 % ble igjen av bilen etter at den ble levert til oss.

Fra 2015 var kravet fra myndighetene at 95 % av bilen skal gjenvinnes. Og det klarte vi 
med god margin! Hele 96,7% av en bil ble tatt hånd om av Autoretur-systemet og våre 
samarbeids-partnere. I 2015 ble det levert inn 145.080 gamle biler som fikk nytt liv. 
Energibesparelsen vi skaper, tilsvarer mer enn det årlig energi-forbruket til en by på 
størrelse med Kristiansand. Vi sparer miljøet for store mengder CO2-utslipp. 
Alle vinner på gjenvinning.



Missing ELV’s consultation 
Both push and pull methods needed

As numbers of missing ELV’s vary 
from 4 to 8 million a year  
in Europe, it’s high enough to 
have the Commissions’ attention. 
Ökopol had the task of perfor-
ming a consultation which 
ended in the end of September. 

EGARA is glad with this consulta-
tion because we as dismantlers 
need to collect all ELV’s (End of 

Life Vehicles) and we invested substanti-
ally in our companies to do so. The pro-
blems with missing vehicles are both 
environmental as well as business related. 
EGARA tried to name the causes and 
solutions in the missing ELV’s situation:

To avoid missing vehicles is to make 
sure they go to the right places. Both pull 
and push factors work. It depends on 
registration systems, their enforcement 
and national other situations that decide 
which work best.

Push factors are vehicle obligations: tax, 
insurance and MOT/TÜV (all national 
(bi-)annual safety/environmental tests). 
This only works if national registration 
systems are closed (continuously as long 
as the vehicle exists, even when not used) 
and if the vehicle obligations are related 
to owning the vehicle and if this is enfor-
ced seriously with substantial conse-
quenses (fines).

Pull factors are rewards for the last 
owner. Somestimes just the CoD (Certi-

ficate of Destruction) is a reward (or a 
relief) in case the registration system is 
solid and the obligations are well enfor-
ced, others are premiums or simply good 
prices, offered by the legal industry 
(ATF’s or Authorised Treatment Facili-
ties) for ELV’s. A reward can be premium 
for the last owner when he can show a 
CoD. The premium can be paid from a 
fund like an EPR (Extended Producers 
Responsibility) fund or a governmental 
one. Funds can be filled by common 
meanes from the national budget, but 
also with fees connected to new cars 
sales, roadtaxes or insurance. Even if 
funds are used for labour of dismantlers, 
this has a positive effect towards the con-
sumer, as ATF’s can offer better prices for 
ELV’s, which makes it more attarctive for 
the consumer to take his ELV to the right 
place and which makes it possible for an 
ATF to compete with the illegal sector.

Even the favoured by producers Zero-
cost model can help. No fund is neces-
sary when producers assist in getting out 
all positive value out of an ELV by provi-
ding vehicle info (parts numbers and 
their history, interchangebility and digital 
procedures) and make it possible to 
implement this information in our com-
pany systems. This way we can offer the 
last owner a rerasonable price for his ELV.

There are several reasons for rewards: 
in some countries the density of ATF’s is 
problematic. Countries with a big sur-
face and low population see big distances 

to get rid of their old car. Space is never a 
problem in such situations, so cars are 
abandoned easily if no consequences or 
considerable rewards exist. Also the ille-
gal sector is an important factor. Because 
illegals do not have costs of their legal 
situation, they can offer higer prices than 
ATF’s. 

All this only works if ATF’s are the only 
ones to issue CoD’s. If CoD’s are issued 
somewhere else, the vehicle is not in the 
right place to be depolluted and dismant-
led and are likely to wander and end up 
at undesired locations.

Other points where collection of ELV’s 
fails are Member States where no solid 
registration systems are implemented, 
where deregistration is possible without 
COD or when no consequenses exist for 
not fulfilling vehicle obligations.

Export is the only point that remains 
problematic. Because export means the 
vehicle is out of sight until it’s re-registe-
red again, everything possible can hap-
pen. Export is very often used as an 
escape to end registration without the 
burden of, for instance, a CoD and legal 
dismantling/depollution and their costs. 
Especially in good solid registration sys-
tems it’s the only escape. Export needs 
attention as long as national systems can-
not be connected to each other to follow 
the whereabouts of cars (/ELV’s).

Any questions or remarks are welcome 
at: info@egaranet.org 
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info@skrotfrag.se
www.skrotfrag.se
org.no:556159-6759

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

Detta vill vi göra med minsta möjliga 
miljöpåverkan då miljötänk är en stor 
och viktig del av vår verksamhet. Det 
inkluderar även maximal återvinning 

av restprodukterna från bl.a. 
fragmenteringsprocessen. Skrotfrag 
har 20 filialer i södra och mellersta har 20 filialer i södra och mellersta 
Sverige som tar emot, fragmenterar 

och återvinner skrot. 

Hitta er närmaste anläggning på 
www.skrotfrag.se

Vi vill vara bäst på att återvinna skrot.



›  Postt idning  B

www.laga.se

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. 

Begagnade  
original  bildelar.

AVSÄNDARE:
SBR, Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund
Karlavägen 14 A
SE-114 31 STOCKHOLM


