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Först i Stockholm med
Green Parts Garanti på begagnade bildelar

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

Köp era bildelar hos oss

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

Hökärrsvägen 125
141 24 Huddinge
Telefon: 08-746 93 00
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Paul tvingas betala
för bilar han inte har
i ren ELV-verksamhet”

14 Ta bort dubbelbeskattningen

ANNONSER
Charlotte
Blomfeldt
telefon
042-12 43 00

på begagnade reservdelar!

16 Nu är Karstorp ”great again”
22 Jönköpings Bildemontering

charlotte@media-support.se

PRODUKTION
Norrköpings Tryckeri AB
Lindövägen 65
SE-602 28 Norrköping
telefon 011 23 10 60
fax 011 23 10 69
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11 ”Omöjligt få lönsamhet

ORIGINALPRODUKTION
Forma Viva, Linköping

PRENUMERATION
Enklast prenumererar du på NBÅ
genom att mejla in en b
 eställning
med dina uppgifter.
info@sbrservice.se
Priset är 260 SEK per år
inklusive moms.
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Bo Ericsson, SFVF
Joachim Due-Boje , MRF
Åsa Ekengren, BIL Sweden
Anders Sverkman, STENA

Nytt från Norge

35 Nye panteordninger/
tilskuddsordninger

3 41 3 9 2

Tidningen trycks på
Svanenmärkt papper.

Citera oss gärna men glöm inte
att ange källan.

Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund
är medlem i:
Automotive Recyclers Association
EGARA – European Group of Automotive
Recycling Associations
Omslagsbild: Shutterstock
NÄSTA NUMMER
Nummer 2/2017 av Nordisk Bilåtervinning
kommer 12 juni.
Sista materialdag för annonser är den 12 maj.

EGARA

22

38 EGARA at IARC in Berlin

Jag gissar på
1 195 kilo.
Lasse Lindström uppskattar
vikten på en hoppressad
Volvo 850 herrgårdsvagn.
Rätt svar: 1 250 kg.

Tidningen NBÅ Nordisk bilåtervinning
utkommer med fem nummer per år.
Upplagan är ca 3 500 ex per utgåva.
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Ledare/Årskrönika

Vi rivstartade år 2017

N

i kommer alla att få ett stort läsvärde av de repotage som finns
i detta nummer av nbå och
naturligtvis även av de kommande
numren under hela 2017, där vi kommer
att följa upp flera av artiklarna under året.
Vi kan verkligen känna stolthet över att
den svenska bilåtervinningsbranschen nu
har ett nätverk med 120 medlemsföretag,
där alla är miljö- kvalitetscertifierade, det
största nätverket någonsin som jobbar för
95 procents återvinning tillsammans med
övriga aktörer inom bilbranschen.

Allt för att långsiktigt skapa en bransch

som med tydlig inriktning jobbar för att
konkurrens, lagstiftningen och miljölagarna skall gälla lika för alla, oavsett var
men befinner sig i Sverige.
Vi kommer att fokusera på att en korrekt tillsyn sker lika över landet för att på
så vis rikta blickarna mot hur viktigt det
är att det utjänta fordonet miljödräneras
rätt. Då alla våra medlemmar har en
miljöcertifieringen som inberiper en
årlig tillsyn, borde tillsynsmyndigheten
lägga fokus på de företag som inte är
certifierade. Det borde vara den mest
givande insatsen för att komma åt de
företag som inte uppfyller gällande lagkrav
för hantering av det uttjänta fordontet.

Michael Abraham
FÖRBUNDSDIREKTÖR

Vi kommer att fortsätta vårt långsiktiga

arbete med att jobba för olika projekt som
gör det möjligt att visa hur viktigt det är
att följa de regler som gäller när man tar
hand om det uttjänta fordonet.

Vi kommer att
fokusera på att en
korrekt tillsyn sker
lika över landet.
Under det gångna året har vi bland
annat gjort en överenskommelse med
Svensk Bilprovning, se tidigare nyhetsbrev
som skickats ut. Vi kan också glädjas åt att
förbundets förslag äntligen har gått igenom att alla fordonsslag under 3500 kg
kan avregistreras efter korrekt miljödränering av bildemonterare med aktuell/
giltig bilskrotningsauktorisation. Det
innebär att Ni från och med 1 januari
2017 kan avregistrera, EU mopeder,
motorcyklar, fyrhjulingar, snöskotrar,
med andra ord fordon under 3500 kg.
Vi jobbade med regeringsuppdraget
gällande övergivna uttjänta fordon. Vi har
Chalmersprojektet som förtydligar ELV
hanteringen, det finns ett parallellt pågående projekt som tar upp frågan om hur

tillsynen fungerar i Sverige. Vi jobbar med
frågan kring hanteringen av uppkopplade
fordon.
Vi kommer att börja redovisa några
av dessa projekt i detta nummer av nbå
och följer sedan upp dem i kommande
nummer.
Förbundets ståndpunkt är att en seriös
hantering av ELV-bilen ska löna sig, och
med det menar vi att de regelverk som
finns skall följas av samtliga som jobbar
med uttjänta fordon, oavsett hur många
bilar man hanterar.
Vi kan med glädje se att vissa projekt
har gett utdelning i form av att myndigheterna har ändrat på reglelverket.
Vi kommer under året att kunna informera er mer om de projekt och åtgärder
som vi jobbat med under en tid och där vi
nu börjar få resultat, så följ med i vår egen
branschtidningen nbå för att inte missa
något. Att förbundet har haft rätt inriktning och framförallt en långsiktig inriktning har börjat ge resultat.

Med bästa hälsningar
Michael Abraham
Förbundsdirektör

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

L

FÖRBUND
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Branschförbund sedan 1961
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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,
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,
026-61 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

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

Årsmöte med branschnytt
och helkväll på Wallmans
Det händer mycket i bilåter
vinningsbranschen. Alla som
vill hänga med i utvecklingen
och få del av nyheterna, ska boka
fredagen den 31 mars.
Då är det dags för SBR:s årsmöte med ett program fullmatat
med viktig branschinformation.

W

orkshop, minimässa och en
trevlig avrundning på fredagskvällen hos Wallmans
med show och en sexrätters teatersupé.
Det är några av punkterna på programmet när SBR kallar till årsmöte
2017.
Mötet hålls på Hotell Scandic Klara
vid Hötorget i Stockholm.
Våra leverantörer kommer att visa vad
de har att erbjuda på minimässan. Alla
har sin egen monter där det går bra att
prata med representanterna och ställa
frågor.

Det kommer också att bli en workshop

med Länsstyrelsen och BIL Sweden.
Själva årsmötet hålls på lördag förmiddag i Scandic Klaras konferenslokaler.
SBR:s styrelse hälsar alla medlemsföretag välkomna.
Anmälan görs senast den 3 mars till
www.concierge.se/sbr.
Missa inte chansen att hålla er upp
daterade och utbyta erfarenheter med
kollegor från hela landet.

Flip flops av
återvunna däck

Bilklädslar
blir skor

Texasföretaget Austin Footwear Labs tillverkar flip flops med yttersula av återvunna
däck.
– Bara i Nordamerika hamnar 300 miljoner däck hos skroten varje år, säger Austin
Footwear Labs vd Fitz Lee. Det är vårt
ansvar att ge ett ekonomiskt konkurrenskraftigt alternativ till att skrota dem. Vi sätter en ny standard för skor, där verklig hållbarhet betyder lika mycket som kvalitet,
komfort och stil.

Det portugisiska varumärket Ultrashoes
gör skor av återvunna bilklädslar. Mindre
bitar utan några skador sys ihop till nya
ovandelar. Det perforerade skinnet på
nackkuddarna passar perfekt in i mode
bilden 2017.
Även sulorna är återvunna. Gamla sulor
mals ner och återanvänds sedan till att tillverka de nya sulorna. Även skosnörena kan
återvinnas. Hela skon är gjord av återvunnet material, som sedan kan återvinnas
igen.
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Motorbranschens konferens i Karlstad

Hetaste frågan i motorbranschen

Vem ska få tillgång
till bilarnas programvara?
Hur ska bilåtervinningsbranschen klara av att demontera den alltmer
datoriserade och komplexa bilen? Det var en av frågorna som diskuterades
när motorbranschen samlades till konferens i Karlstad i samband
med Svenska Rallyt.

T

emat för konferensen var datoriseringen av bilen. Utvecklingen
inom biltillverkning går snabbt.
Bilar med automatiska funktioner finns
redan på marknaden. De har teknik för
att öka förarens säkerhet och fungerar
genom kontroll av broms-, styr- och gasreglagen. Föraren kan själv välja att ta
över kontrollen eller låta bilen styra.
– Smarta bilar kan ge många fördelar,
men det krävs långsiktiga spelregler och
harmoniserande regler inom EU och världen, säger Anna Henstedt på BIL Sweden,
en av deltagarna på konferensen.
De smarta bilarna ställer nya krav på
hela motorbranschen.
– Verkstäderna, karosseri- och billackeringsverkstäder, måste få tillgång till
information, manualer, utbildningar och
system för att klara av den nya tekniken i
fordonen, säger Bengt Öberg på Bilskadeoptimering, som var med och arrangerade konferensen tillsammans med SBRs
förbundsdirektör Michael Abraham.
Detsamma gäller för bilåtervinnarna.

– De gör ett fantastiskt jobb med att
återvinna den smarta bilen utifrån den
begränsade information de har, säger
Michael Abraham. Bilåtervinnarna lever
på att sälja reservdelar som demonteras
från bilen. Delarna testas och kvalitetsbedöms innan de säljs till verkstäder och
bilägare. Återanvändning av bildelar är
oerhört viktigt, både för miljön och för
att klara lagkravet på återvinningsmålet.
Det ger dessutom arbetstillfällen hos både
demonteringarna och verkstäderna.
Michael Abraham menar att branschen
nu står inför en ny utmaning.
– Hur ska återvinningsbranschen kunna infria lagkraven när bilen blir mer och

6   ›|nbå
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Smarta bilar kan
ge många fördelar,
men det krävs lång
siktiga spelregler
och harmoniserande
regler inom EU
och världen.

Anna Hensted, BilSweden

mer avancerad? Lagen säger att 95 procent av bilen ska återvinnas. Det kräver
att bilåtervinnarna får tillgång till information om hur delarna kodas av och
kodas på.
Biltillverkarna har lagt ner otroligt

mycket tid och pengar på att få fram den
nya tekniken.
– Det är fullt förståeligt att de inte vill

lämna ifrån sig uppgifterna så lättvindigt,
säger Michael Abraham
Den europeiska bilindustriföreningen

ACEA och underleverantörsorganisationen CLEPA, har tillsammans gått ut och
sagt att de ser en risk i att tredjepartsaktörer ges möjlighet att komma åt informationen. Istället vill de ta fram en alternativ lösning som ger verkstäder, märkesåterförsäljare och andra tredjepartaktörer, tillgång till informationen på
biltillverkarnas villkor.
– EU-kommissionen har i åratal arbetat för en eftermarknad som bygger på fri
konkurrens tack vare jämbördiga parter,
säger Michael Abraham. Därför måste
det här uttalandet ses som ett hårt slag,
helt stick i stäv med EUs intentioner.
Tillgång till fordonsgenererad data är
en av motorbranschens hetaste frågor. De
svenska medlemmarna i AFCAR, en

Hela bilbranschen samlades till konferens i Karlstad och diskuterade den datoriserade bilen.
europeisk lobbyallians, menar att systemen
ska vara öppna och tillgängliga för behöriga aktörer.
– Det här är ett lika stort bekymmer för
karosseri- och skadeverkstäder som för bildemonterare, säger Michael Abraham.
Hela motorbranschen måste hjälpas åt i
den här frågan.
Konferensen är ett första steg mot att
öppna upp för diskussion kring den komplicerade frågan. Deltagarna, som förutom
SBR, BIL Sweden och Bilskadeoptimering,
kom från Bojo Utbildningar, Motorbranschens Yrkesnämnd, MRF, Laga, SFVF,
KBV och Saint Gobain, har bildat fyra
arbetsgrupper som kommer att jobba med
följande frågor:

Det här uttalandet
måste ses som ett
hårt slag, helt stick
i stäv med EUs
intentioner.

Michael Abraham, SBR

• Biltillverkarna – frågan om avkodning
av elektronik för att kunna återvinna
flera delar.
• Försäkringsbolagen – anpassning till
verkligheten, skapa en ny modell för att
möte de nya kraven.
• Utbildningen – skapa plan för hur ett
större intresse ska skapas för branschen.
• Kvalitetsfrågor – skapa en plan för att

förändra attityden och höja kvaliteten
på utförda reparationer.
Michael Abraham och Anna Henstedt har
redan tidigare påbörjat en dialog med biltillverkarna för att se om och på vilket sätt
de kan tänka sig att lämna ut information
till en utvald grupp, som skriver under på
att inte lämna informationen vidare.
– Det här är en fråga som ingen kan
ducka för längre, säger Michael Abraham.
Vi jobbar vidare och kommer att fortsätta
följa utvecklingen i Nordisk Bilåtervinning.
Text: Agneta Trägårdh
Foto: Anders Kling, Shutterstock,
Wikicommons
NORDISK BILÅTERVINNING 1 · 2017
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Registerhållningsavgift – nya regler i år

När svartskroten tar hand om bilen

Paul tvingas betala
för bilar han inte har
Paul Sundh lämnade sina bilar till
skrot till en, som han trodde, seriös
bildemontering. Men det visade sig
att bilarna aldrig har blivit avregist
rerade. Företaget har gått i konkurs
och Paul, som fortfarande står som
ägare, tvingas betala registerhåll
ningsavgifter trots att han inte har
några bilar.

F

rån och med den 1 januari 2017 går
obetalda registerhållningsavgifter
till kronofogden. Tidigare har ingenting hänt om bilägaren har struntat i att
betala avgiften för sin avställda bil, men
efter bland annat lobbying från SBR har det
nu ändrats.
– Jag måste betala avgifterna, säger Paul
Sundh. Annars hamnar jag ju hos kronofogden. Jag undrar bara hur länge jag ska
fortsätta att betala för bilar som jag har
lämnat till skrot. Vad händer när jag dör,
ska mina barn fortsätta att betala då?
Paul Sundh hade flera uttjänta bilar som
han ville bli av med. Han kontaktade en
demontering som han trodde var seriös.
– De kom hit och hämtade bilarna och
jag fick betala för det, berättar han.

Paul Sundh fick inget mottagningsbevis

när bilarna hämtades och när inbetalningskorten på registerhållningsavgiften ramlade in hade företaget redan gått i konkurs.
– Det visade sig att ägaren hade flera
konkurser bakom sig. Jag trodde helt säkert
att det var ett seriöst företag och jag visste
inte heller hur det går till när man lämnar
bilen hos ett seriöst bilåtervinningsföretag.
Som privatperson är det svårt att veta hur
man ska göra för att inte bli lurad.
Hos en seriös bilåtervinning får bilägaren alltid ett mottagningsbevis. Och efter
drygt en vecka kommer också ett besked
om ägarbyte från Transportstyrelsen.
– Eftersom jag inte visste vad jag skulle
8   ›|nbå
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göra, tog jag kontakt med SBR, säger Paul
Sundh. Nu förstår jag att det var det jag
skulle ha gjort från början, innan jag lämnade mina bilar.
SBR:s föbundsdirektör Michael Abraham
beklagar att Paul Sundh har blivit lurad av
en oseriös aktör.

Jag trodde helt
säkert att det var
ett seriöst företag
som kom hit och
hämtade bilen.
– Dessvärre får jag många liknande samtal, där människor har lämnat sina bilar till
någon som utger sig för att vara en auktoriserad bildemonterare med möjlighet att ta
hand om den uttjänta bilen.
– Sedan visar det sig att de inte har avregistrerat bilen, eftersom de inte har någon
bilskrotningsauktorisation. Då undrar man
ju också om de har gjort en korrekt miljö
dränering, om de har tillstånd och certifiering från INCERT att tömma AC-anläggningen och tillstånd från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, att
skjuta airbags.
– Det krävs utbildning, tillstånd och rätt
verktyg för att kunna göra en miljödränering på rätt sätt. Vi från förbundets sida är
ledsna och besvikna över att inte myndigheterna tar i med hårdhandskarna när det
gäller svartskrotarna.
– Det här ska inte få förekomma, det
drabbar både oskyldiga bilägare och miljön. Vi tycker också att kommunen borde
ha en länk till SBR:s och BilReturs hemsida,
där det finns information om till vilka företag man kan lämna sin uttjänta bil så att
den återvinns på ett riktigt och miljövänligt
sätt. Som bilägare är det inte så lätt att veta
vart man ska vända sig.

Det finns cirka 1 200 000 avställda bilar i
Sverige. En del är bilar som är till salu hos
bilfirmor, andra är veteranbilar som är
avställda för att de ska repareras eller säljas.
Sedan finns det bilar som är avställda för att
de är uttjänta, övergivna eller sålda till personer som har utgett sig för att vara seriösa,
men som sedan har skeppat bilen utomlands, där efterfrågan på gamla bilar och
bildelar är stor och miljökraven minimala.
Hela bilbranschen välkomnar beslutet att
registerhållningsavgifterna nu kommer att
drivas in. Förutom att flera bilägare än tidigare kommer att betala sina avgifter, kommer också problemet med övergivna eller
dumpade bilar i naturen att minska. Dessutom kommer trafikregistret att stämma
mer med verkligheten när bilar som inte
längre existerar rensas ur systemet.
– Tidigare har det varit alldeles för enkelt
att ställa av bilen och sedan glömma bort
den, säger Michael Abraham. En del lämnar bara bilen där den gick sönder. Bilarna
har stått i många år och blivit plundrade.
Förutom att det inte ser trevligt ut, har de
förvandlats till ett miljöproblem.
Vad kan då Paul Sundh göra för att slippa

betala för de bilar han redan har betalat för
att skrota.
– Ett bra råd till alla bilägare som ska
skrota sin bil är att först höra av sig till SBR
eller BilRetur för att få veta vilka bilåtervinningsföretag som är seriösa, säger Mikael
Andersson på Transportstyrelsen. Men om
man inte har gjort det och hamnat i den här
situationen, ska man ta kontakt med oss på
Transportstyrelsen, så att vi får göra en
prövning. Det ställs ganska hårda krav på
bilägaren, som måste kunna visa att bilen
inte har varit i trafik de senaste fyra, fem
åren. Om det finns säkra bevis, så kan vi
fatta beslut om att fordonet ska avregistreras.
Avregistreringen gäller då från den dag
Transportstyrelsen fattar sitt beslut.
Agneta Trägårdh

Ett bra råd är att först
höra av sig till SBR
eller BilRetur för att
få veta vilka bilåter
vinningsföretag som
är seriösa.

Fakta: När det är dags att återvinna ditt fordon
Så här lämnar du din uttjänta bil till säker återvinning:
Gå in på SBRs eller BilReturs hemsida. Där finns en
lista över de bilåtervinningsföretag som ingår i bilproducenternas nätverk.
Ta kontakt med något av de bilåtervinningsföretag
som ingår i nätverket.

Ha det sista registreringsbeviset till hands.
Transportera själv bilen till den auktoriserade bildemon
teringen, eller be att någon därifrån kommer och hämtar den.
Se till att få ett mottagningsbevis från bildemonteringen.
Det kommer sedan ett dokument från Transportstyrelsen som
visar att du inte längre är ägare till bilen.
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I kretsloppet – ELV-återvinning och cirkulär ekonomi

Resultat från kartläggning av demonteringsprocess

”Omöjligt få lönsamhet i
Det går inte att få lönsamhet i en verksamhet som enbart ägnar
sig åt demontering av helt uttjänta bilar. Det visar resultaten från
det projekt som nyligen blev klart, där BilRetur låtit kartlägga hela
processen vid demontering.
– Man måste ha en sidoverksamhet för att det ska gå runt, eller få
något slags subventioner, konstaterar Hans Folkesson, projektledare
vid BilRetur.

S

amtidigt har man tagit fram ett förslag till uppföljning av pyroteknisk
utrustning och en checklista för myndigheternas tillsynskontroll. Detta ska dels
försvåra svartskrotningen, dels öka de
seriösa företagens lönsamhet.

Kartläggningen av demonteringsproces-

sen vid tre företag ingår i en förstudie till ett
projekt som BilRetur har tagit initiativet
till, Optimerad ELV-demontering, vilket
drivs inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet RE:Source. Förprojektet har finansierats av RE:Source och Energimyndigheten, samt med egna insatser av
BilRetur, Stena Recycling, BIL Sweden,
Bromma & Botkyrka Bilskrot, Eklunds Bildelslager, Ådalens Bildemontering och
Transportstyrelsen. I projektgruppen har
också representanter för Naturvårdsverket
ingått som remissinstanser, och mätningar
och analyser har utförts av Chalmers Industriteknik (CIT) tillsammans med demonterarna.
Med tanke på dagens låga skrotpriser och
den osäkerhet som råder angående framtida materialpriser har projektgruppen
velat titta på hur miljöriktig demontering
och dränering av ELV-fordon (End of Life
Vehicle, det vill säga helt uttjänta bilar) ska
kunna optimeras för att få lönsamhet i
verksamheten.

I förstudien har alltså tre bildemonterings-

företag deltagit, alla med helt olika förutsättningar. Det är Bromma & Botkyrka
Bilskrot AB, en anläggning som investerat
i att enbart ta hand om ELV-bilar, och
Ådalen Bildemontering AB och Eklunds
Bildelslager AB, som båda har en lägre
10   ›|nbå
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Man måste ha en
sidoverksamhet för
att det ska gå runt,
eller få något slags
subventioner.

Hans Folkesson, utredare

andel ELV-fordon men fler försäkringsbilar.
Förstudien visar dock tydligt att det, som
det ser ut i dag, inte går att få lönsamhet i
en verksamhet som enbart ägnar sig åt
demontering av ELV-bilar.
– Man måste ha en sidoverksamhet för
att det ska gå runt, eller få något slags subventioner, konstaterar Hans Folkesson,
projektledare vid BilRetur.
Två av typanläggningarna i studien, Åda-

len Bildemontering och Eklunds Bildelslager, bedriver båda verksamhet där mer
parten av fordonen är försäkringsbilar.

– Det innebär att det är så pass nya bilar
att de kan ha en betydande reservdelsförsäljning, säger Hans Folkesson. De kan
sälja backspeglar, vindrutetorkarmotorer,
lyktor, startmotorer, generatorer, växellådor, motorer och så vidare, men på en helt
uttjänt bil finns naturligtvis inte sådana
reservdelar.

sen

ren ELV-verksamhet”

– En enhetlig checklista ska göra det enklare för myndigheterna att genomföra kontrollerna. Detta ska dels
försvåra svartskrotningen, dels öka de seriösa företagens lönsamhet, säger Hans Folkesson, BilRetur.
Enligt Hans Folkesson är Bromma & Botkyrka Bilskrot ett av få exempel på demonteringsföretag i Sverige som har en stor
volym ELV-demontering men som ändå
måste ha en sidoverksamhet. Företaget
äger mark som hyrs ut till kommuner som

uppställningsplatser för bortforslade fordon, vilket fungerar utmärkt i just Stockholmsområdet.
Mätningarna vid de olika anläggningarna utfördes under november och december
förra året och omfattade dels tid för respek-

tive arbetsmoment, dels väntetider mellan
olika demonteringsstationer.
I lönsamhetskalkylerna som tagits fram i
studien har beräkningarna baserats på
materialpriser från oktober 2016. Kostnaderna för anläggning och utrustning har
NORDISK BILÅTERVINNING 1 · 2017
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»

I kretsloppet – ELV-återvinning och cirkulär ekonomi

som kapitalkostnader och fördelats
» räknats
på årsvolymen fordon medan den direkta

demonteringskostnaden har beräknats
med utgångspunkt från uppmätta tider och
direkta lönekostnader.
I praktiken är dock kostnaden för en
medelstor anläggning som demonterar
cirka 500 ELV-fordon per år betydligt
högre då beläggningen är ojämn och två
personer alltid måste vara närvarande på
arbetsplatsen.

Parallellt med mätningarna gjorde BilRetur, i samarbete med Stena Recycling,
intäktskalkyler beroende på beräknade
materialflöden. Dessutom gjorde BilRetur
tillsammans med demonteringsföretagen
investeringskalkyler för nyanskaffning och
nyetablering av ELV-anläggningar. Med
hjälp av dessa uppgifter kunde man ta fram
kapitalkostnader för tre olika ELV-demonteringar, dels en anläggning för cirka 5 000
ELV-fordon per år i Storstockholmsom
rådet, dels en likadan på landsbygden i
Västsverige och slutligen en för 500 ELVfordon per år på landsbygden i Västsverige.
12   ›|nbå
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Norrland togs inte med eftersom man
där på grund av klimatet har högre byggnadskostnader och därmed högre totalinvestering än för en anläggning i Västsverige. Dessa anläggningar kräver mer utrym-

Kortast tid tar
processen i anlägg
ningarna som
h
 anterar 5 000
fordon per år.
me, bättre isolerade byggnader och högre
uppvärmningskostnader då man har vinter
en stor del av året. Vid mätningarna visade
det sig att en Norrlandsanläggning inte får
mätbart mer direkt tid under vintersäsong
i och med att anläggningarna är anpassade
för klimatet.
Tidsåtgången för demonteringen i de

olika typanläggningarna varierar på mellan
1,2 och 2 timmar, beroende på process, och
då gäller tiderna för standardbilar. För

modernare fordon, som gasbilar, hybrider
och elbilar är processen betydligt längre
och materialfraktionerna inte lika fördelaktiga. Kortast tid tar processen i anläggningarna som hanterar 5 000 fordon per år,
längst den västsvenska anläggningen som
tar emot 500 ELV-fordon per år.
Den realistiska kostnaden, exklusive
avskrivningar, för en verksamhet med
enbart 500 ELV per år ligger på över 1 500
kronor per fordon, och då nettointäkten för
materialet endast är cirka 1 200 kronor per
ELV blir verksamheten alltså mycket olönsam.
I dag har många av medlemsföretagen i

SBR och BilRetur verksamheter där man
tar hand om cirka 500 ELV och i huvudsak
går runt på försäkringsbilar och tack vare
låga kapitalkostnader.
Kalkylerna visar att ELV-verksamheten
är starkt beroende av aktuella materialpriser, och därför drar man i projektet slutsatsen att det finns en stor risk att olönsamma
aktörer tar genvägar och bryter mot bilskrotningsförordningen.

Ett sätt att få bättre lönsamhet, åtminstone på kort sikt, är om tillsynen kan förbättras och svartskrotningen minimeras. I
samband med kartläggningen togs därför
en ny checklista fram som myndigheter
kan använda sig av vid sina kontroller.
Bildemonterarna som ingick i projektet
fick bland annat beskriva hur de kontrollerats och vilka dokument de olika kommunerna använt sig av när de granskat
företagens utrustning och hur deras materialfraktioner hanteras.
– Det finns inte någon enhetlig nationell

kontrollrutin som svarar mot bilskrotningsförordningen, säger Hans Folkesson. Men nu
har vi tagit fram ett förslag till kontrollsystem
som alla ska kunna använda sig av.
– Men lika viktigt som en enhetlig checklista är ett uppföljningssystem för pyroteknisk utrustning, det vill säga aktivering och
hantering av krockkuddar och bältessträckare.
Ett förslag är att man använder Blastbox
eller liknande system – ett verktyg för att
aktivera pyroteknisk utrustning i fordon –

för att genom det läsa ut tidpunkt och antal
aktiverade krockkuddar och bältessträckare. Detta skulle då kunna användas vid flygande kontroller för att jämföra antalet
demonterade fordon med statistiken i verktyget, och även rapporteras in i exempelvis
BIL Swedens materialdatasystem.

Om vi kan få en ökad
tillsyn ökar också
marknadsandelarna
för de certifierade
företagen.
Hans Folkesson
BilRetur, BIL Sweden och Stena Recycling

har stöttat Nordic Making, som tillverkar
och säljer BlastBox, i en ansökan till
RE:source för att gå vidare med idén och
utveckla det som tillsynsverktyg.
– Alltför många demonteringsföretag
följer inte förordningen och vi hoppas att
detta uppföljningssystem och en enhetlig
checklista ska göra det enklare att genom-

föra kontrollerna och att de då blir av, säger
Hans Folkesson.
– Om vi kan få en ökad tillsyn ökar också
marknadsandelarna för de certifierade
företagen, tillägger han.
Men på längre sikt tror man i projektgruppen att det ändå blir svårt att få lönsamhet i ren ELV-verksamhet om inte
materialpriserna är på tillräckligt hög nivå.
Den pyrotekniska utrustningen ökar, liksom elektronik och annan utrustning, och
med en hög andel aktiva säkerhetssystem
och ett ökat antal elbilar ser man att antalet
försäkringsbilar kommer att minska. Därför förespråkar projektgruppen ett ersättningssystem, kopplat till ett materialprisindex, för dem som hanterar ELV på ett seriöst och miljöriktigt sätt.
– Ett ersättningssystem som bygger på
redovisning av faktiskt genomförd demontering där de viktigaste arbetsmomenten, som
hantering av pyroteknisk utrustning, kvalitativt redovisas är fullt rimligt, säger Michael
Abraham, förbundsdirektör för SBR.
Text: Maria Lindén Hjelte
Foto: Mark Olson, Shutterstock, Ådalens
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I kretsloppet – dubbel skatt på återvunna bildelar

Michael Abraham, SBR:

Ta bort dubbelbeskattningen
på begagnade reservdelar!
Det är dags att bilåtervinningsbranschen får uppskattning för sitt
idoga miljöarbete. Det tycker SBRs förbundsdirektör Michael Abraham
och ger ett konkret exempel på hur det skulle kunna göras:
– Ta bort dubbelbeskattningen på begagnade reservdelar!
De är ju redan belagda med moms en gång, säger han.

V

i människor fortsätter att misshushålla med naturresurserna, och för
varje år tär vi allt hårdare på jordens kapital.
– Alla ledande länder har uppmärksammat miljöproblemet, att naturen skövlas
och att vi utarmar vår jord, och alla är överens om att något måste göras, säger Michael Abraham.
Han framhåller att om det är någon
bransch som tar miljön på största allvar så
är det bilåtervinningsbranschen.
– Men hur stöttar man en bransch som
redan jobbar i ett miljöperspektiv? Vad får
vi för hjälp? undrar Michael Abraham.
Han påpekar att bilåtervinnarna jobbar i

en bransch som har fokus på miljö och
återanvändning sedan hundra år tillbaka,
som jobbar med det globala synsättet på
detta varje dag.
– Därför borde vår bransch få samma
14   ›|nbå
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möjligheter och statsstöd som exempelvis
gruvnäringen får när de bygger nytt eller
startar upp en ny drift. Vi skapar också fler
arbetstillfällen och vi återvinner material
och reservdelar.

Myrorna, Röda
Korset och Stads
missionen säljer
second hand-varor
på samma sätt som
bilåtervinnings
branschen gör
Förra året inföll Overshoot Day, även kal�lad Den ekologiska skuldens dag, rekordtidigt – igen. Redan den 8 augusti hade vi
använt det som anses som ekologiskt hållbart för hela året, och de resterande fem

Bilåtervinningsbranschen värnar

om miljön. Därför tycker Michael Abra
ham, SBRs förbundsdirektör, att dubbelbe
skattningen på begagnade varor måste
bort.

Foto: Maria Lindén Hjelte

månaderna levde vi på lånade resurser.
– Vi tar alltså ut mer än vad jorden kan
reproducera, säger Michael Abraham. Vi
måste helt enkelt arbeta för att reducera
uttaget av jordens resurser. Det innebär
bland annat att vi ska återvinna och återanvända i större omfattning.

Alloljepannor
Alloljepannor
Och det är precis det målet bilåtervinnarna arbetar för,
menar Michael Abraham.
– En stor del i verksamheten är att ta tillvara reservdelar och
sälja dem i stället för att kassera dem. För detta betalar branschen återigen skatt via moms på 25 procent. Den reservdelen
är ju redan belagd med moms när man köper bilen. Varför ska
vi behöva ha skatt på skatt?
Han gör en jämförelse med ideella organisationer som
Myrorna, Röda Korset och Stadsmissionen:
– De säljer second hand-varor på samma sätt som bilåtervinningsbranschen gör, och de behöver inte betala skatt i form
av moms på de varor de säljer.

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

Efter att ha drivit en hård och mycket framgångsrik kampanj

kan dessa organisationer nämligen återigen sälja momsfria
varor i sina butiker. Bakgrunden till kampanjen var att Skatteverket under hösten 2014 beslutade att de som handlade
med second hand skulle betala moms med 25 procent, trots
att de tidigare varit undantagna detta. Second hand-aktörerna
tog strid mot Skatteverket och lyckades till sist få regering och
riksdag att besluta om ett förtydligande i inkomstskattelagen,
vilket alltså innebar att de sedan 1 januari 2016 slipper momsen.

Om man tar bort dubbel
beskattningen skulle fler
verkstäder och privata bilägare
se möjligheten i att använda
begagnade reservdelar.
Michael Abraham tycker att en bransch som bilåtervinningsbranschen, som jobbar utifrån liknande förutsättningar,
borde få samma förmåner.
– Det finns en stor orättvisa då även vi handlar med second
hand-varor, men våra varor är ändå belagda med skatt. Vi blir
straffbeskattade och det är oacceptabelt.
– Alla som jobbar med second hand-varor bidrar till att
värna om miljön, fortsätter han. Att man dessutom skapar
positiva värden, som möjligheter till arbetstillfällen och minskade kostnader för köparen, borde vara något som besluts
fattare också skulle vilja värna om.
Michael Abraham tror att om man tar bort den dubbelbeskattning som momsen innebär skulle fler verkstäder och privata bilägare se möjligheten i att använda begagnade reservdelar, och det skulle gynna miljön liksom bilägandet positivt.
– Det skulle betyda att flera kan köpa dessa reservdelar, och
begagnade delar skulle få en större marknad, säger han. Varför
använda jungfruligt material om man kan använda begagnat
i första hand? Återvunnet material måste få en större chans att
komma fram.
Alla länder har inte den här typen av moms. Nederländerna
har kommit längst i frågan och lägger i dag inte moms på
begagnade reservdelar. I Danmark har ärendet behandlats i
domstol, och där togs beslutet att begagnade reservdelar ska
anses vara beskattade redan, men därifrån till att låta dessa
varor undantas moms har man inte kommit. För närvarande
drivs denna fråga vidare i EU.
Text: och foto: Maria Lindén Hjelte Kollage: Shutterstock
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Karstorps nyinvigning – Norrköping

SBRs förbundsdirektör Michael
Abraham gratu

lerade Karstorps vd
Eddie Jonsson med
blommor och en
glasskulptur på invig
ningsdagen, där röda
mattan var utrullad
dagen till ära.

Nu är Karstorp
”Make Karstorp great again”, står det på kepsarna som de
las ut på invigningen. Och nog har Eddie Jonsson och hans
personal lyckats bra med den föresatsen. Så bra att Karstorps
bildemontering både har utsetts till Kvartalets företag i Norrkö
ping och fått sänkt tillsynsavgift.

F

ör drygt två år sedan gick han
omkring i de rykande ruinerna av ett livsverk. Sedan
dess har han jobbat dygnet runt för att
kunna bygga upp verksamheten igen.
Inte så konstigt kanske att man nästan kan
ta på den värme som strömmar mot Eddie Jons16   ›|nbå
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son när han välkomnar sina gäster till invigningen av nya Karstorps Bildemontering.
Bilåtervinning 2.0 skulle man kunna säga.
Gladast av alla är förstås Eddie Jonsson
själv.
Presentbordet fylls snabbt av blombuketter och fint inslagna paket. Många vill

”great again”
Imitatören Göran Gabrielsson
(längst upp till vänster) underhöll gäs
terna. Han lärde känna Eddie Jonsson
och hans pappa Roger på ett SBR-möte
1989 och sedan dess är de vänner.

Robert Ahlkvist, styrelseordförande för Kars
torps Bildemontering, och Inger Pettersson, eko
nomichef (högst upp till höger), är två av alla de
personer som har hjälpt till att göra Karstorp ”stort
igen”. Liksom Håkan Ström och Leif Holmsell.

»
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Karstorps nyinvigning – Norrköping

Många bud blev det när vikten på en pres

sad Volvo 850 herrgårdsvagn skulle gissas.
En glädjens dag för Lasse Lindström,
projektledare hos Wilzéns Byggtjänst, som var
totalentreprenör för bygget, Erika Kaiser, som
sköter det administrativa, och verkstadschefen
Krister Folkesson.

»

gratulera Eddie och Karstorps Bildemontering till en otrolig bedrift.
Alla som känner Eddie visste förstås,
men kanske fanns det en och annan som
inte trodde att han skulle orka ta nya tag
efter den där ödesdigra dagen den 7 novem
ber 2014 när totalt 10 000 kvadratmeter
försvann i lågorna. Kontorsdelen, verkstaden, ett lager med över 122 000 reservdelar
och konferensvåningen. Allt var borta tillsammans med flera hundra bilar som förstördes i branden.
Det enda som klarade sig var däckverkstaden. Där upprättades snabbt ett par extra
arbetsplatser och resten av personalen fick
åka till systeranläggningen Valla Bildemontering i Katrineholm, där man gav
plats för Karstorps verksamhet. Ledningens agerande kan användas som ett skolboksexempel på hur man räddar en verksamhet när katastrofen är ett faktum. Ingen
18   ›|nbå
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i personalen har sagts upp och kunderna
har fått samma service som tidigare.
– Kunderna har varit otroligt lojala mot
oss, säger Eddie. Vi har inte haft samma
volym som innan branden, men det vi inte
har haft själva, har vi köpt från kollegor.
Om vi hade stått ensamma hade vi inte
kunnat leverera. Den här invigningen är i
första hand för våra kunder. Vi vill tacka
dem och visa att vi är igång igen.
Ganska snart efter branden stod det klart
att det bästa var att bygga upp anläggningen på samma plats som tidigare i Karstorp.
Och i dag står Sveriges modernaste anläggning för bilåtervinning klar. Med lokaler
som är anpassade efter dagens krav och
arbetsmetoder.
Lasse Lindström, projektledare på Wilzéns Byggtjänst, som var totalentreprenör
för bygget, går omkring i de fina lokalerna
och bara ler.

Kunderna har varit
otroligt lojala mot oss.
det vi inte har haft
själva, har vi köpt
från kollegor.
– Det är verkligen kul att alla blev så
nöjda, säger han. Vi har gjort många speciallösningar, där brandsäkerheten naturligtvis har stått i fokus. Den största utmaningen var att få allting att komma i tid och att
gjuta golvet i stora hallen. Årstiden var inte
den bästa, det var mitt i vintern, och det
fick inte komma minsta lilla droppe på golvet. Men det fungerade. Vi lyckades.
– Eddie var väldigt aktiv under hela
byggperioden, vi hade ett mycket gott samarbete. Det här är det största projekt vi har
haft på Wilzéns och därför är vi extra glada
över att resultatet blev så bra.

»

Lagerchefen Dennis Andersson har järnkoll på det nya
höglagret, där han far upp och ner med smalgångstrucken.
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Karstorps nyinvigning – Norrköping

Vi jobbar mycket med kvalitetskontroller och rengöring.
Våra delar jämförs med nytillverkade detaljer, så vi ser till
att alla delar blir så lika nya reservdelar som möjligt.

»

När Wilzéns Byggtjänst nu går ut och
söker ny personal har företaget bilder på
Karstorps Bildemontering i annonsen.
Med all rätt är man stolt över sitt arbete här.
Gästerna bjuds på en rundvandring i de
skinande nya lokalerna av verkstadschefen
Krister Folkesson. Han ska snart gå i pension och är nöjd med att kunna sluta på
topp.
Den 29 april 2016 var det slutbesiktning
av de nya lokalerna och sedan kunde verksamheten så sakta börja återupptas.
– Det är skönt att vara igång, men det tar
ett år att köra tillbaka allting, konstaterar
Krister.
Med helt nya lokaler skräddarsydda efter
verksamheten har arbetet blivit mer effektivt. Alla tidigare flaskhalsar är borta.
– Jag är väldigt nöjd med flödet, säger
Eddie.
Bilarna testkörs utomhus och kommer
sedan in i demonteringshallen via tvättstationen.
Den stora demonteringshallen har åtta
arbetsplatser med fullhöjdslyftar som klarar att lyfta en lätt lastbil upp till 3 500 kilo.
Mellan varje arbetsplats finns en dräneringsstation, där vätskorna transporteras ut
till ett tankhus på gården via ett rörsystem
i en kulvert. Fyra traverser klarar de tunga
lyften. Ventilationen i hallen är så bra att
det går att köra bil i den.
Alla delar tvättas. I demonteringshallen
finns också en smådelstvätt.
– Vi tvättar och emballerar allt, berättar
Eddie. Det är viktigt att vara noggrann, vi
jobbar mycket med kvalitetskontroller och
rengöring. Våra delar jämförs med nytillverkade detaljer, så vi ser till att alla delar
blir så lika nya reservdelar som möjligt.
Det finns ett särskilt rum för heta arbeten
som svetsning och slipning. Där har man
också gjort en extra arbetsplats om det
skulle behövas.
Inmärkning, fotografering och emballering sker i ett särskilt rum.
Kallagret är byggt som ett höglager med
förarlyftande smalgångstruck.
– Nu lägger vi in lika mycket som vi tar
ut, säger lagerchefen Dennis Andersson.
20   ›|nbå
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Det kommer inte in en pinal för mycket.
Och nu stämmer lagret till 100 procent.
Färre delar än tidigare plockas bort från
bilarna och det som demonteras säljs. Man
säljer också betydligt flera motorer och
växellådor än tidigare.
Gästerna på invigningen är märkbart
imponerade av de nya lokalerna. De får gå
en tipspromenad genom demonteringshallen, där de bland annat ska gissa vikten på
en pressad bil, en Volvo 850 herrgårdsvagn.
– Jag gissar på 1 195 kilo, säger Lasse
Lindström.
Inte så illa. Nbå kan nu avslöja att rätt svar
var 1 250 kilo. Två personer gissade rätta
vikten och fick varsin fin ostlåda.
Förslagen är också många när det gäller
att lista ut vilket märke det är på den
utbrända bilen. Det är en Volkswagen
Tiguan.
SBRs förbundsdirektör Michael Abraham imponerar i momentet där det gäller
att kasta frisbee med navkapslar in genom
bakrutan på en Mercedes.
– Branschförbundet vill gratulera Karstorp till en fantastiskt fin anläggning som
verkligen ser till att bildemonteringsbranschen kommer in i finrummet, säger han.
Bland gästerna syns självaste kung Carl
Gustaf i form av imitatören Göran Gabrielsson, som bjuder på en underhållande
show med alla från Clabbe till den politiske
kommentatorn Mats Knutsson. Till och
med Trump dyker upp på ett hörn.
– Jag har känt Eddie och hans pappa
Rogga, som grundade Karstorp, sedan
1989, då jag uppträdde på en konferens
som SBR hade på Vildmarkshotellet i Kolmården, berättar Göran Gabrielsson, som
är från Norrköping. Vi blev vänner och
sedan har jag följt Rogga och Eddie på
vägen från bilskrot till bilåtervinning. Jag
är imponerad av deras arbete. Och av de
nya lokalerna. Jag kör rally och Rogga har
till och med varit min co-driver.
Göran Gabrielsson uppträder flera gånger under invigningsdagen, så att alla gäster
ska få möjlighet att se showen, där Eddie
också pratar och visar ett bildspel om tiden
före och efter branden.

– Jag pratar fritt ur hjärtat och hade tänkt
improvisera, berättar Eddie. Men Göran är
perfektionist och tvingade mig att repetera
flera timmar i går.
Alla i personalen vittnar om hur skönt det

är att vara igång i de nya lokalerna.
– Vi har verkligen rest oss ur askan och
blivit starkare än någonsin, säger ekonomichefen Inger Pettersson. Den 6:e skickade jag in alla lönefiler, den 7:e brann det.
Hela bokföringen brann upp. Det var bara
att ställa in allting annat i februari och jobba på. Men det var bra att ha så mycket att
göra, det gav kraft.
Robert Ahlkvist, är ordförande i styrelsen för Karstorps bildemontering.
– Är det någonting jag vill uppmana alla
företagare att göra, så är det att se över sina
försäkringar, säger han. Vi hade två års
avbrottstid i vår försäkring, men i vårt fall
är avbrottet tre år. Och då får vi ingen
ersättning för det tredje året. En annan sak
är värdet på reservdelarna som förstördes i
branden. Värdet som bokförts är en sak,
men försäljningsvärdet är ett helt annat,
många gånger högre. Det är jätteviktigt att
se över sina försäkringar och titta på konsekvenserna. Ofta är premien försumbart
större för ett bättre skydd.
Robert Ahlkvist berättar hur han åkte till
Karstorp mitt i natten när han fick besked
om att det brann.
– Där stod Roger och Eddie med tårarna
rinnande och såg hela sitt livsverk gå upp i
rök. Det var hemskt. Men vi satte oss i möte
direkt och frågade oss ”vad gör vi nu?”. Vi
kallade in ledningsgruppen och bildade
arbetsgrupper. Så här i efterhand är jag stolt
över hur vi hanterade situationen.
Många är imponerade av hur Karstorp klarade av att komma tillbaka efter branden.
Bland annat Norrköpings kommun som
har utsett demonteringen till Kvartalets
företag i Norrköping det första kvartalet
2017.
Motiveringen kan nog alla instämma i:
Karstorps Bildemontering som med ett
oerhört mod har satsat hela sin själ i två år
för att på nytt bygga upp en fantastisk industri- och logistikanläggning efter olyckan

Inte helt lätt att gissar rätt på bilen som brunnit. Rätt svar var VW Tiguan.

Lagren börjar fyllas. Det ena kallagret används än så länge också till att lagra nya bilar, där det ännu
inte finns någon efterfrågan på reservdelar. Thomas Sved sköter inlagringen och fotograferingen.

2014, då hela verksamheten brann ner till
grunden. I sin personalstyrka jobbar denne
entreprenör med mångfald, utanförskap och
utveckling. Bolagets strategi är att ta tillvara
på kretsloppet och att återvinna, samt att
deras storlek är av väsentlig rang i Norden
och sätter Norrköping på kartan. Det bevisar ett entreprenörskap av framgång, stolthet
och världsklass.
– Jag rös när motiveringen lästes upp i
Bankiren i Norrköping, där de lokala företagen hade samlats till sopplunch, berättar
Eddie. Vi har haft mycket kontakt med
både politiker och tjänstemän under uppbyggnaden och de har fått en insyn i hur vi
jobbar. Det känns väldigt hedrande, en
sådan utmärkelse kommer inte av sig själv.

Norrköpings kom
mun som har utsett
demonteringen till
Kvartalets företag
i Norrköping.
Jag vet till exempel inte hur många timmar
jag har funderat på hur flödet ska bli så bra
som möjligt.
På kommunens miljö- och hälsoskyddskontor blev inspektörerna så imponerade
av nya Karstorp att de sänkte tillsynsavgiften. Det fanns ingenting att anmärka på,
tvärtom.

– De tyckte att det var vi som gav dem
input och lärde dem hur verksamheten ska
skötas. Det känns kul.
Under invigningen fick Eddie flera gånger frågan vad han är mest nöjd med nu när
lokalerna är klara.
– Jag skulle vilja säga att jag är mest nöjd
med hur energieffektivt vårt nya hus är,
trots att jag inte har fått det bekräftat än.
Det är viktigt att hushålla med energin, det
genomsyrar allt vårt arbete. Jag brukar säga
att det inte är viktigt att jobba snabbt, utan
rätt. Och om man jobbar rätt så går det
snabbt. Vi tycker att vi har en fantastisk
arbetsmiljö.
Text och foto: Agneta Trägårdh
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Hederspris till Jönköpings Bildemontering

Bästa plastverkstad 2016

”Jönköpings Bildemontering är outstanding”

A

JB Jönköpings Bildemontering AB har fått utmärkelsen Bästa plastverkstad 2016
på MRFs Lack-, plast- och skadekonferens.
– Det var en glad överraskning, säger vd Magnus Wikström. Vi är ju inte en
plastverkstad, men vi är den demontering som har levererat överlägset
flest delar till plastreparationer.

llting började med ett projekt som
drogs igång av BilRetur/SBR, Laga
och Stena tillsammans med MRF
och If. Syftet med projektet var att se om
det gick att reparera och återanvända skadade plastdelar som tidigare hade slängts
och malts ner.
JB var ett av de första bilåtervinningsföretag som deltog i projektet, där demonteringarna lärde sig att räkna på skador och
se vilka delar det lönade sig att reparera.
Under resans gång utvecklades även ett bra
samarbete med verkstäderna.
Projektet blev så lyckat att det gick över i
Rep-Dels-Returen, där samtliga företag
också blev medlemmar i Bilplastteknik.
– Vi har varit duktiga på plast i många år
nu, säger Magnus Wikström. Verkstäderna
vet att de kan lita på oss.
Sedan november 2011 fram till i dag har

Jönköpings Bildemontering sålt 713 plastdelar till ett pris av 932 875 kronor. Det
innebär att verkstäderna har fått sälja cirka
1 200 timmar för plastreparationer.
– I början var det enbart en kostnad,
säger Magnus Wikström. Men i dag är
plastreparationerna bara en fördel för oss.
Enligt Jan Olvenmo på MRF är Jönköpings Bildemontering ”helt outstanding”
när det gäller att leverera plastdelar till
reparationer.
– Det här är ett pris för plastreparationer,
säger han. Vi vill lyfta fram JB för deras
stora engagemang. Vi tycker det är dags att
de får skörda frukterna av sitt arbete. Ingen
annan demontering är så aktiv när det
kommer till plastreparationer. JB har förstått det här med synergieffekten. Samarbetet mellan demonteringarna och plastverkstäderna kräver aktiva träffar. Och när
de träffas blir det naturligt att prata även
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När det gäller plastreparationer är alla vinnare.
om andra begagnade reservdelar. Det här
gör alltså att demonteringarna får sälja
flera begagnade delar.
– Alla tjänar på plastreparationer. Demonteringarna får sälja delar de tidigare har
slängt, verkstäderna får billigare delar till
sina skadereparationer och samtidigt extra
verkstadstimmar när de reparerar plastdelarna. Försäkringsbolagen får billigare skadereparationer, vilket i slutändan gynnar
deras kunder som får lägre premier. Sist
men inte minst ger återanvändning av
plastdelar en stor miljövinst. Jag har ingen
förståelse för demonteringar som inte jobbar med plastreparationer. Visst kräver det
utbildning och kan vara lite jobbigt i inledningsfasen. Men i slutändan är alla vinnare.
Det är det som är så skönt med plastreparationer. Där finns bara vinnare.
Text och foto:
Agneta Trägårdh

Motivering:

Företaget är ett föredöme inom
”Rep-Dels-Returen”. De har genom
aktivt arbete skapat lönsamhet,
inte bara för sin egen verksamhet,
utan även inom branschen för bilplast
reparationer och försäkringsbolagen.
Antal sålda plastdetaljer:

2011 	  2
2012
48
2013
75
2014
169
2015
156
2016
238
2017
25

2 250:57 060:90 713:213 849:219 666:317 502:31 835:-

Så här många plastdetaljer har Jön
köpings Bildemontering sålt sedan
starten i november 2011.

Jönköpings Bildemontering är överlägset bäst på att leverera plastdetaljer för reparation. JBs vd Magnus Wikström
är glad över utmärkelsen.

Är ni rustade för trädgårdssäsongen?

Helproffs på begagnade bildelar!

Telefon 0499 - 49 000
V. Oknebäcksvägen 7
SE – 383 36 MÖNSTERÅS • www.signalen.se

El & Diesel i Eskilstuna
Kungsgatan 92

Sundsvalls Bildemontering AB

Tel: 016-51 02 20

Ekenäsvägen 7, Sundsvall
Telefon 060 53 78 90
ESK ILSTUNA
AKTIEBOLAG

Tel: 016-13 99 06

El & Diesel i Eskilstuna
ingår i samma koncern som
Eskilstuna Bildemontering
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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

VI SKROTAR INGA BILAR

En del av

BILDELAR DÄCKVERKSTA
D

– VI ÅTERVINNER DEM

Märkesdemontering för

En del av

BEG–BILDELAR
DÄCKVERKSTAD
BILDELAR
DÄCKVERKSTA
D
Över 50.000 bildelar i lager till ﬂertal bilmodeller.
Bastborregatan 3, Västerås • 021 18 14 20
Märkesdemontering
Öppet:
Vardagar 8-17, lunchstängt
Märkesdemontering
för12-13
www.hedbergsbilskrot.se

för

www.haggs.se

Bastborregatan 3, Västerås • 021
18 14 20
Bastborregatan
3, 021-18 14 20
Öppet: Vardagar
8-17, Vardagar
lunchstängt08.00-17.00,
12-13
Öppet:
Lunchstängt 12.00-13.00
www.hedbergsbilskrot.se
www.hedbergsbilskrot.se

0652-56 50 00

Nya Bildelar
Glidrullar för
skjutdörr
Sekundärluftpump,
avgasrening

Utförsäljning
50% rabatt på hela lagret
82
Grossist sedan 19

Se vårt unika sortiment på www.galwin.se

Nygärde bildemontering AB
0480-47 13 45
www.nygarde.se

Konsulttjänster och utbildningar
inom följande områden:

MILJÖ

KVALITET

ARBETSMILJÖ

AVFALL

ENERGI

HÅLLBARHET

www.rsmco.se
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TRYCKLUFTSDRIVNA
MEMBRAN- OCH
DOSERPUMPAR
I mer än 30 år har vi tillverkat
pumpar till bl.a. fordonsverkstäder
och bildemonteringsfirmor
Kontakta oss för mer info
Telefon 036-18 11 60
www.dominator.se
info@dominator.se

P10A

P30A

Dominator - en del av

EcoTech AB
EcoTech är din partner i arbetet med ledningssystem och lagbevakning inom
miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Vi erbjuder kundanpassade lösningar baserade på
30 års erfarenhet och det beprövade webbverktyget EcoVakten. Genom att göra det
lätt för hela verksamheten att följa lagar och system i vardagen förhöjs kvaliteten,
risker minimeras och lönsamheten ökar.
Vi erbjuder som tidigare även affärsutveckling med fokus på processer,
rutiner som skapar lönsamhet.
Sedan den 9 januari, 2017 ägs företaget av Business Development 4 you AB
(Per-Erik Steen, Patrik Wall och Gunnar Månsson)
Vi skapar ett tryggare företagande!
Kontakta gärna oss för mer information.
info@ecotech.se | www.ecotech.se
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AKTUELLT FRÅN SFVF
BO ERICSSON vd

Fordonsbransch i kraftig förändring

F

ordonsbranschen förändras i en takt och omfattning som
vi aldrig har upplevt tidigare. Det är en ”tyst revolution”!
Det var inte många som trodde att vi skulle sälja bilar på
nätet för fem år sedan. Nu säljer allt fler bilimportörer, generalagenter (GA) via nätet. Ett fåtal återförsäljare (åf) gör detsamma.
Hur ska en återförsäljare ”ställa om” på små och medelstora orter
när GA säljer bilar och endast utnyttjar åf:s anläggning som
showroom i större orter? Hur ska åf kunna tjäna pengar när allt
fler bilar säljs av GA?
Ja, en viss kommission utgår säkert, men
kommer det att räcka för att täcka kostnaderna för att ha stora dyra anläggningar med
personal i? Det är inte sannolikt tror jag
eftersom det redan nu är svårt att få ekonomin att gå ihop.
Verkstäder utmanas av att allt färre söker
till vår bransch trots att ungdomskullarna
ökar. Det leder till att lönenivåerna ”skjuter i
höjden”. Dessutom pågår det en teknisk
utveckling av aldrig tidigare skådat slag som medför kraftigt höjda utbildningskostnader. Hur lång tid är det kvar innan vi kanske måste anställa gymnasieingenjörer för att kunna reparera
bilarna? Då kommer kostnaden för kunden att öka rejält.

Sägs för ofta av föräldrar. För att få upp statusen för våra yrken
måste vi förändra, vi kan börja med att kalla oss biltekniker tycker jag. Om ingen informerar vad som händer i vår bransch, hur
ska då bilägare, myndigheter, verk, föräldrar etc förstå vad som
händer?
När det gäller skadereparationer är utvecklingen som regel

ännu snabbare. Dels ska man kunna allt om den tekniska utvecklingen, ovanpå det kommer allt nytt material med nya reparationsmetoder. Här är
lönenivån helt utanför all kontroll för
närvarande. Rekryteringsföretag berättar
att när man försöker rekryterar nya medarbetare till Sverige i Litauen så har även
deras lönenivå stigit kraftigt, nu får skadereparatörerna mellan 3 000 – 4 000
euro/mån där. I Stockholm är det inte
ovanligt med en lönenivå på 50 000 kr/
mån i Stockholm.

Hur lång tid är det
kvar innan vi kanske
måste anställa
g ymnasieingenjörer
för att kunna
reparera bilarna?

Hade det varit en PC, ja då har kunden viss förståelse för att det
är dyrt men nu är det bil. Vi på SFVF har Praktisk Verkstads-lektioner för att förklara för de som sitter som konsumentvägledare,
ledamöter, domare och beredningsjurister i Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), Hallå Konsument, Konsumentverket,
Gymnasieskolan, Öppna hus i gymnasieskolan, bilträffar hos säljande bilföretag o s v. Varför då undrar en del.
Gemensamt måste vi informera om vår utveckling i branschen. Är man intresserad av jobb i vår bransch som har otroligt
kul, spännande, utvecklande arbeten med goda förtjänstmöjligheter och karriärvägar, nej inte direkt.
Varför då? Bilägare, föräldrar etc förstår inte vad som händer i
vår bransch. Nej, ska du bli bilmekaniker, du som är så begåvad!
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I vår bransch är det färre och färre service- och reparationstim-

mar, vilket också leder till en ökad konkurrens. ”Slaget” om kunden ökar rejält för varje år som går, det märks först i större orter
och därefter sprider förändringen sig. Förklaringen är enkel, vi
tar bort (skrotar) ca 250 000 äldre bilar med stort service/reparationsbehov och säljer in ca 300 000 nya bilar med avsevärt färre
service och reparationstimmar.
Det sker i kombination med stora tekniska förändringar. Förr
klarade vi oss med kunskapen vi lärt oss i skolan, nu måste ny
kunskap in.

Vad ska man göra åt det här som verkstad, bilhandlare eller bil-

demonterare? Receptet varierar säkert mellan verksamheter och
företag men några saker har vi gemensamt. Det gäller att ständigt kompetensutveckla sin personal, vara påläst i alla förändringar som sker och ständigt se över sina kostnader. Vi talar om
100 procent för det räcker inte att göra det färre procent än så.

deal från Batteripengar

020-419000

pr
is
Bä
st

ia
Fr

or

låd

Generatorer

batteripengar.se

rer

Ring får du veta mer!

o
Elmot

Paketpris på batterier, generatorer och elmotorer

upp Fr
hämi
tni
ng

Ytterligare en

Batterier

En del av

Medlemsägt
Återvinningsföretag
Vi jobbar för ett hållbart samhälle.
Genom att ta tillvara på material från
bilar som katalysatorer, kablage, stommar
och aluminium ser vi till att de kommer till
användning igen. På så sätt sparar vi på
jordens resurser. Bra både för miljö och
ekonomi. Det är så vi på Lagagruppen
tänker. Sunt och förnuftigt.

Laga-gruppen AB  Ryhovsgatan 3A, Jönköping  laga@laga.se  www.laga.se
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AKTUELLT FRÅN MOTORBRANSCHENS RIKSFÖBUND

Verkstäder tar för lite betalt!

D

ialog som utspelade sig på en
verkstad för en tid sedan:
– Det går inte att ringa till farmor
från min bil.
– Ehh, farmor?
– Ja, just det, sedan fattas det låtar från
min Spotify-lista!
– Spotify?
– Precis, det får ni fixa!
– Ja, ja, jag får kika på det. Vi måste låna
din telefon för att kunna felsöka
– Låna min telefon! Hur ska jag kunna
ringa då har du tänkt?
Kunder vet inte eller hinner inte med
bilarnas teknologi och än värre är det för
verkstaden. Vem kan snabbt avgöra om
det är ett fel eller en egenskap? Kommer
kunderna betala verkstaden om det visar
sig att det är en egenskap, utan att det blir
dålig stämning?
I höstas köpte jag en batteridammsugare
hos en av de större elektronikkedjorna.
Tjejen i kassan hänvisade till varuutlämningen för leverans. Utlämningsstället
fungerade även som reklamationsavdelning. Där fanns även en soffa och en kaffemaskin, ett ögonblick undrade jag varför. Efter ett tag stod det klart:
Två unga herrar stod på var sin sida om
disken och det gick inte att undgå att höra
konversationen mellan dem och killen
bakom disken som skötte reklamationer:
– När jag ringer och surfar på min telefon
blir den jättevarm.
– Mmm.
– Laddningen räcker bara tjugo minuter,
sedan får jag ladda den igen.
– Mmm, är den fulladdad nu?
– Ja, den har stått på laddning över natten.
– Hur gammal är telefonen?
– Jag köpte den förra veckan, här!
Killen bakom disken knattrade flinkt på
sitt tangentbord. Reklamationsmannen
ställde några onödiga frågor ytterligare
om mobilen, som i min värld bara var att
kasta och ersätta med en ny, omedelbart!
Detta pågick i cirka en kvart. Under
tiden kom en äldre dam. Efter ett tag frågade hon mig om de som stod vid disken
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skulle hålla på länge till? Jag rådde henne
att ta en kopp kaffe och slå sig ner i soffan.
Reklamationskillen blev så småningom
klar med knattrandet och avslutade med
att lämna över ett A4-ark till ägaren av
den varma telefonen med kommentaren:
– Vi tar ut en avgift på 495 kronor om vi
inte hittar något fel på din telefon, så jag
vill att du skriver på här.
– Skriver på! Va, fan, min telefon går ju
inte att hålla i, känn!
– Ja, ja, det är bara vår policy, du måste
skriva på för att vi ska kunna felsöka telefon.

Hade detta hänt
på en verkstad hade
bilägaren troligen
delat ut en käftsmäll,
lovat att aldrig mer
komma tillbaka.
Hade detta hänt på en verkstad hade bil

ägaren troligen delat ut en käftsmäll, lovat
att aldrig mer komma tillbaka och upplyst
hela världen om att både verkstaden och
märket som verkstaden representerar är
det sämsta som finns.
För att all teknik ska fungera i en bil
måste den blåtandas från mobilen via
appar, från stektermometern till den
senaste väderobservationen. Vem ska
betala felsökningen? Sannolikt vill inte
tillverkarna betala för en undersökning
om bilens displayer visualiserar det telefonen blåtandar.
Verkstäder måste ta bättre betalt!
Om du hade två miljoner på fickan, skulle

du starta en bilverkstad då? Låt oss göra
några jämförelser:
Du startar en verkstad med fyra mekaniker och en servicerådgivare. Med lyftar,
verktyg, lokalhyra, uppvärmning, årsabonnemang, övriga investeringar och
löner hamnar den totala kostnadsmassan
på ungefär 5,7 miljoner per år. Bara handskar till fyra mekaniker kostar 20 000 kro-

JOACHIM DUE-BOJE

Ansvarig servicemarknad, MRF
nor/år. Verkstaden behöver 1 900 lojala
kunder som reparerar sina bilar för 3 000
kronor varje år, för att du ska nå plus
minus noll.
Du kanske startar en golfbana i stället. En
golfanläggning med ranch, klubbhus och
hela baletten kostar i grova drag 32 miljoner. Arrende på marken tillkommer.
Lånar du till hela beloppet och betalar av
på 20 år blir den totala årskostnaden med
elva heltidsanställda drygt 9 miljoner. Då
krävs att minst 1 200 medlemmar betalar
7 500 kronor per år för en spelrätt för du
ska nå break-even.
Eller du kanske väljer att starta ett gym.
Den totala investeringen är cirka 5 miljoner för ett normalstort gym. Avskrivningar, hyra, personal och rörliga kostnader på
ett år är ungefär 8,7 miljoner. Gymmet
behöver 1 800 kunder som betalar 4 800 i
medlemsavgift per år. Det gymmet jag
faktagranskade har mer än 4 100 kunder –
som dessutom gör det mesta av arbetet
själva.
En verkstad kommer inom kort behöva
debitera 3 150 per timme för att täcka
investeringar, utbildningar och abonnemangskostnader. Skillnaden mellan en
verkstad, en golfbana och ett gym är att
verkstaden måste investera betydligt mer i
utbildning av sin personal än de andra.
Den investeringen går inte att vare sig
leasa eller avbetala för du har ingen aning
om restvärdet.
Joachim Due-Boje har drivit egen verkstad i
30 år, åkt runt och hållit föredrag om kundvård
och kundrelationer i 15 år och var rallyåkare på
JSM-nivå. I dag är han servicemarknadsansva
rig på MRF.

Stort utbud av begagnade originaldelar.
Stor chans att du hittar delen som du söker.
Hållbarhet i fokus under hela arbetsprocessen.
Skogstorp 402 • 311 91 Falkenberg • 0346-71 45 80 • info@waltersbil.se • www.waltersbil.se

LIDKÖPING – TROLLHÄTTAN
0510-170 66

0520- 47 26 25
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Begagnade bil- och husvagnsdelar
Stor sortering
Märkesdemontering
www.autodemontering.se
Ommavägen 9 275 33 Sjöbo Sweden 0416-51 13 70

Med våra 19 ﬁlialer är Skrotfrag en av Sveriges
största aktörer inom bilskrotning.
En av våra styrkor inom bildemontering är att vi tar emot, återvinner och
fragmenterar i egen regi, vilket ger en stor trygghet för våra kunder.
När du lämnar ett fordon till Skrotfrag kan vi garantera att det
omhändertas enligt gällande lagstiftning och återvinns med minsta
möjliga miljöpåverkan.
Hitta er närmaste anläggning på www.skrotfrag.se

Skrotfrag AB Box 11, 424 21 Angered, Sweden · Tel: +46 (0)31 332 39 90
info@skrotfrag.se · www.skrotfrag.se · org.no: 556159-6759
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www.olanders.nu

Försäljning och service
Tel.: +46 (0)35 10 95 15
+47 918 12 331

DINA FÖRDELAR
➡ Mobil
➡ Klarar R1234yf & R134a
➡ Säker fyllning på gasflaska
➡ Gasen filtreras

nordisk bilåtervinning

Branschens egen tidskrift

➡ Kompakt design
➡ Enkel att hantera
➡ Inbyggd våg
➡ Kraftigt sug

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

Vi tar hand om
Er slutkörda bil
Certifierad

Återvinn din bil på ett miljöklokt sätt!

www.skrotabilen.se

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

Hög tid för redovisning
av fjolårets materialåtervinning

ÅSA EKENGREN Teknisk samordnare
servicemarknad • BIL Sweden

N

u ska rapporterna för materialåtervinning vara inlämnade. Systemet för materialåtervinning
har genomgått smärre uppdateringar
under senare tid. Flera uppdateringar
väntas framöver för att underlätta rapporteringen och höja kvalitén ytterligare med
avseende på hur materialet återvinns.
Kravet enligt producentansvaret för
uttjänta fordon, att 95 procent av bilen ska
återvinnas, varav minst 85 procent ska
vara återanvända komponenter och/eller

AKTUELLT FRÅN

materialåtervunnet material (till skillnad
från energiåtervunnet material). För att
nå dessa mål behöver bilproducenterna se
till att ha rätt underlag för sin rapport till
Naturvårdsverket, liksom Naturvårdsverket som rapporterar för Sverige, behöver
ha rätt underlag för sin rapport till EU.
Det innebär att du som bilåtervinnare
behöver prata med dina materialmottagare; har dina materialmottagare uppdaterade siffror gällande hur materialet hante-

ras i energiåtervinning, materialåtervinning samt deponi?
Se till att ha alla dina mottagare på plats i

systemet för de materialkategorier du
lämnar bort. Gör detta i god tid så att du
kan rapportera i god tid. Varje materialmottagare godkänns per materialkategori.
Kommunen har rätt att utfärda en bot om
5000 kr om du inte rapporterat till kommunen i tid.

ANDERS SVERKMAN

Branschansvarig ELV
Stena Recycling

Nya processer behövs för återvinning
av litiumjonbatterier i bilar

N

ya processer behövs för återvinning av litiumjonbatterier i bilar.
Det är intressant att följa den
starka tillväxten när det gäller nyförsäljningen av el- och hybridbilar. Försäljningen ökar kraftigt och allt fler sådana bilmodeller kommer ut på marknaden. Det dröjer visserligen länge innan dessa bilar
kommer att återvinnas i någon större
omfattning, men den nya tekniken med
litiumjonbatterier innebär redan nu nya
utmaningar för återvinningsbranschen.
Stena Recycling satsar omfattande resurser på forskning och teknikutveckling
inom det här området.

det redan nu utvecklas processer, som gör
det möjligt att återvinna batterierna på ett
säkert sätt och på ett sätt som så långt som
möjligt tar vara på materialet i batterierna.

Ett dilemma med återvinning av liti-

själva battericellerna. Den delen av återvinningsprocessen kan hanteras i samarbete med andra aktörer utomlands, som
har större volymer i sina processer redan
nu, eller i egen regi med de processer som

umjonbatterier i el- och hybridbilar är att
det inte finns tillräckliga värden i materialet för att täcka kostnaderna för insamling
och återvinning. Trots det är det viktigt att
32   ›|nbå
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På Stena Recycling har vi en separat
anläggning där vi sedan tidigare återvinner transformatorer och annan elkraftsutrustning. Det ger oss goda förutsättningar
att hantera återvinning av litiumjonbatterier. Vi är väl rustade att på ett säkert sätt
hantera allt från insamling och transporter till demontering och urladdning av
batterierna.
Det som sedan återstår är återvinning av

vi har utvecklat i Stena Recycling. Det är
först när vi flyttar oss längre fram i tiden
som volymerna för återvinning kommer
att bli större och det är först då som det
kommer att vara möjligt att utveckla processerna fullt ut för återvinning på den
svenska marknaden. Redan nu har vi dock
kommit så långt att dagens volymer kan
samlas in, återvinnas och hanteras på ett
säkert sätt i Stena Recycling.
I den här frågan, precis som i andra frågor avseende bilåtervinning, är det viktigt
att vidareutveckla branschsamarbeten.
När volymerna av batterier ökar i återvinningsledet kommer det att behövas
samma typ av samarbeten som vi redan
har byggt upp avseende bilåtervinning
mellan bilproducenter, bildemonterare
i Bilretur och Stena Recycling.

Nytt från Danmark
JBØRGE MADSEN

Direktør, Dansk Autogenbrug

Skatter og afgifter:

DAG tager livtag med afgiftsregler

D

et hedder i EU, at EU-landene skal
gøre, hvad de kan, for at bane vej
for overgangen til cirkulær økonomi – altså fjerne barrierer for genbrug og
optimal udnyttelse af verdens ressourcer.
Men i Danmark har man praksis for det
modsatte. I den danske registreringsafgiftslov hedder det, at udgiften til reparation af skadede biler kun må gøres med nye
reservedele.
Ifølge en ny fransk lov – gældende fra 1.

januar i år – er franske autoværksteder
fremover forpligtet til at orientere om og
tilbyde kunderne at reparere deres biler
med brugte dele. I bemærkningerne til lovforslaget fremsat af den franske miljøminister er det direkte udtrykt, at loven skal ses
som et bidrag til at styrke den cirkulære
økonomi.
Historien var ikke mange dage gammel i

rere samt et helt konkret forslag til, hvordan lovteksten kan udformes mere genbrugsvenligt.
DAG’s brev har både afstedkommet spørgs-

I Danmark føler de autogenbrugerne

sig vel rustet til et styrket marked. Ligesom
i andre lande registreres, fotograferes og
kvalitetsvurderes brugte dele.

Danmark, førend Dansk Autogenbrug
besluttede at bruge den nye franske lovgivning som en mulighed for igen at bringe
den danske lovgivning i fokus. Af sted gik
et venligt brev til Folketingets miljøordfø-

mål til miljøministeren fra et folketingsmedlem – og ministeren har svaret positivt
tilbage – og møder med politikere, i første
omgang Socialdemokratiets klimaordfører,
Lea Werdelin.
Selv om det lyder enkelt at skifte nogle
ord ud i en lov – og selv om forslaget bare er
sund fornuft – så er det ikke ligetil: Det er
nemlig et skatte- og afgiftsanliggende, hvormed forslaget kommer i konkurrence med
snesevis af andre skatte- og afgiftsønsker.

Det er DAG’s håb, at et af oppositionspartierne vil stille beslutningsforslag i Folketinget – meget tyder nemlig på, at der kan
mønstres et folketingsflertal for forslaget.

Autogenbruger vinder første omgang i moms-sag

E

fter syv lange år vinder dansk autogenbruger ret: De europæiske
brugtmomsregler gælder selvfølgelig også brugte reservedele!
Fremover kan også danske autogenbrugere benytte sig af den såkaldte
fortjenstmargenordning i EU’s momsdirektiv, når de skal beregne moms’en ved
videresalg af brugte reservedele fra biler
indkøbt hos private.
Med en dom fra den 18. januar slår EUDomstolen fast, at det danske skattevæsens praksis for at kræve fuld momsafregning ved salg af brugte dele er i direkte
strid med intentionerne i momsdirektivet.

Sagen stammer helt fra 2010, da firmaet

Sjelle Autogenbrug ved Aarhus blev
opmærksom på, at blandt andre svenske
kolleger kunne sælge brugte dele billigere
end danske virksomheder. Årsagen viste

sig at være, at fortjenstmargenordningen
– eller brugtmoms-ordningen – er anerkendt i Sverige.
Det danske skattevæsen mente, at
forudsætningen for, at en brugt genstand
kunne sælges med brugtmoms var, at der
skulle være ”identitet” mellem det, der
blev indkøbt, og det, der blev videresolgt.
Og sådan forholdt sig ikke med biler,
mente myndighederne.
»Vi spurgte os selv, hvad forskellen
kunne være på, at en marskandiser overtager et dødsbo og sælger en sofa eller et
vitrineskab fra det, og at vi køber afdødes
bil og sælger et sidespejl fra den?« fortæller Archie Elmholdt, der sammen med sin
bror, Marc, driver Sjelle Autogenbrug.
Sagen blev først rejst ved Landsskatte-

retten – en særlig dansk retsinstans med
sagkyndige dommere – der gav det

danske skattevæsen medhold. Dernæst
blev sagen indbragt for Vestre Landsret,
og det var herfra, man besluttede at
spørge EU-Domstolen, hvordan brugtmomsordningen skulle fortolkes. I første
omgang handlede sagen udelukkende om
dele fra biler indkøbt fra private, idet
momsregler for forsikringsselskaber er
lidt specielle i Danmark og derfor kunne
have kompliceret sagen unødigt.
Med denne sejr i hus overvejer autogen-

brugerne nu at rejse et erstatningskrav
over for de danske myndigheder for tabt
arbejdsfortjeneste. Desuden vil der ses
nærmere på, om sagen skal tages et skridt
videre, så brugte dele fra biler indkøbt hos
forsikringsselskaber også bliver omfattet
af brugtmomsreglerne.
Af Adam Pade
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- vi gjenvinner batterier

www.batteriretur.no
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Nygren Design as
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felles
ansvar

Ledare NORGE
JAN MOLBERG

Nye panteordninger
/tilskuddsordninger

Generalsekretær NBF

I Statsbudsjettet for 2017 ble det
vedtatt nye panteordninger/
tilskuddsordninger. Dette omfatter
campingvogner, bobiler, lastebiler,
varebiler som byttes inn mot el
varebiler, mopeder, motorsykler
og båter.

R

egjeringen har valgt å kalle dette
panteordninger. Miljødirektoratet
omtaler dette som tilskuddsordninger. Ordningen er kun fastsatt i Statsbudsjettet for 2017, det er ingen lov, dette
kan endres ved neste statsbudsjett, med
andre ord en uforutsigbar ordning. (Bør tas
med i vurderinger hvor man må investere i
dyrt utstyr for å delta).

Utfordringer

De offentlige myndigheter har ingen organisasjon som kan ta seg av den nevnte tilskuddsordning. Miljødirektoratet har derfor henvendt seg til NBF for å undersøke
om våre medlemsbedrifter kan være aktuelle for å ta imot noen av de nevnte fraksjoner. Det er presisert at all deltagelse fra NBF
bedrifter er basert på frivillige ordninger.
Ordningen med, varebil som skal byttes
inn i el varebil, denne er utsatt til juni 2017.
Innsamling av båter må også utsettes for
videre utredning.
Motorsykkel kr. 1 000,- tilskudd. Moped
kr 1 000,- tilskudd. Lastebil kr. 8 250,- tilskudd. Båter kr. 15 000,- tilskudd. Campingvogn kr. 8 250,- tilskudd. Bobil kr.
8 250,- tilskudd.

Gjennomføring

Tilskuddene utbetales av MD, muligens
gjennom skatt-etaten etterskuddsvis. Det
betales til eier og til BOP som har håndtert
fraksjonen. Dvs. tilskuddet skal deles mellom disse. En mulig løsning er at BOP/operatøren betaler ut til den som innleverer
fraksjonen og senere får dette refundert av
myndighetene. Operatøren må anskaffe
utstyr og skaffe seg kompetanse på området. Det er ikke meningen at disse oppdragene skal inn i nåværende konsesjoner, tillatelser fra fylkesmenn osv. Frakt av fraksjonen til BOP er noe som må dekkes av
den som innleverer.

Forutsetningen var at den som innleverte skulle
få noe igjen for gjenstanden – en motivasjon for å
innlevere i stedet for å hensette dette ut i naturen.
Mulige løsninger

NBF bedriften må forspørres om de ønsker
å delta i innsamlingen av disse fraksjonene.
Prisene på de forskjellige fraksjonene må
den enkelte bedrift selv bestemme. NBF
eller MD kan bare gi en veiledning på fordelingen av tilskuddet mellom bedriften og
den som innleverer fraksjonen. Prisingen
er derfor fra 0,- til øvre tilskuddsbeløp. Velger man øvre tilskuddsbeløp får den som
innleverer ikke noen godtgjøring.
Det er ikke noe i veien for at øvre til
skuddsbeløp velges, men da frykter myndighetene kritikk fra publikum og politikere. Dette fordi hele forutsetningen var at
den som innleverte skulle få noe igjen for
gjenstanden. (Altså en motivasjon for å

innlevere i stedet for å hensette dette ut i
naturen).
Deltagelse i innsamlingsordning for båt
er komplisert og krever større investerin
ger. Dette fordi dette krever mye kompe
tanse, mye nytt utstyr og vil være vanskelig
å administrere. Ordningen kan også kan bli
veldig kapitalkrevende da den som destru
erer må søke om tilskudd i etterkant av at
jobben er utført. Det er også usikkerhet i
hvor stor sum som blir gitt i tilskudd, da det
avhenger av båtens størrelse og hvilke
materialer som det var laget av.
Vi venter nå på mere informasjon fra
myndighetene. Når det foreligger vil vi gå
ut til alle våremedlemsbedrifter med forespørsel om deltagelse.
NORDISK BILÅTERVINNING 1 · 2017
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Olsen Bil AS i Grimstad

Olsen Bil AS i Grimstad
I slutten av 2016 gikk Bilfirmaet Olsen Bil AS i Grimstad
konkurs.Bruktbilinnehaveren ble pågrepet av politiet
under et møte med bostyreren i egne butikklokaler
1. desember 2016. Han er siktet for grov korrupsjon,

bounndragelse, grovt bedrageri, heleri, unndragelse
av kjøretøy fra panthaver (långiver) uriktig opplysning
er til offentlige myndighet og dokumentfalsk.

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

D

et er rundt 800 biler som er i boet. Av disse rundt 500
vrak, de resterende er oppbyggingsbiler. Bilene stod lagret
på mange forskjellige steder rundt Grimstad. På jorder og
i bakgårder. Olsen Bil har solgt ca. 3 000 bruktbiler i løpet av se siste
10 årene. Det blir store tap for bankene som har lånt ut penger til
firmaet.
Det er nok mange av kjøperne som nå blir skuffet. Bilene er solgt
som bruktbiler hvor det er unnlatt å opplyse at det har vært forsikringsvrak. Politiet og Vegvesenet antar at mange av bilene er
meget trafikkfarlige.

Biloppsamleres forening mener også
at kontrollen med salg av kondem
nerte biler til tilfeldige verksteder
og enkeltpersoner må skjerpes.
Tre store forsikringsselskaper har solgt kondemnerte biler til
denne virksomheten over flere år. Dette er meget alvorlig.
Norges Bilbransjeforbund mener at kondemnasjonsprosessen er
ute av kontroll. Norges Biloppsamleres forening mener også at
kontrollen med salg av kondemnerte biler til tilfeldige verksteder
og enkeltpersoner må skjerpes.
I kjølvannet av saken mot Olsen Bil AS melder Statens Vegvesen
at de vil kartlegge kjøretøy solgt av Olsen Bil AS og som tidligere
har vært skadet. Senere vil disse bilene bli kalt inn til teknisk kontroll. Saken understreker nok en gang at man har manglet kontroll
på kondemnasjonsprosessen.

NORGES STØRSTE
BILDEMONTERING

Mer enn

0
0
75b.il0
deler på lager

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

Saken mot Olsen Bil AS er et grelt eksempel på nettopp det flere
aktører har advart mot i årevis.
Bedriften har enkelt fått tak i hundrevis, kanskje tusenvis, av
vrak og skadede biler som man nå frykter ikke er reparert på en
tilfredsstillende måte og kan være farlige. Nå bør forsikringsselskapene og Statens Vegvesen få på plass et åpent register for kondemnerte og storskader, et sentralt skaderegister, slik at man unngår dette i fremtiden.
Forbrukerrådet krever også et sentralt skaderegister. Registeret
må være åpent slik at forbrukerne selv kan sjekke om bilen de eier
eller har tenkt til å kjøpe har vært kondemnert eller skadet tidligere.
Statens Vegvesen samarbeider nå med forsikringsselskapene for
å kartlegge hvilke biler som er aktuelle. Dette hadde vært enkelt
dersom et sentralt skaderegister hadde vært etablert.
Kondemnasjonsprosessen har ikke vært tilstrekkelig under kontroll. Vrak har blitt solgt til høystbydende uten at forsikringsselskapene har stilt strenge nok krav til kompetanse hos kjøperne. Salgene
har ofte gått via rene auksjons-selskaper. Det har heller ikke vært
gjennomført nok etterkontroller av forsikringsselskapene. Både
manglende krav til kompetanse og etterkontroller er Olsen Bil AS
saken et eksempel på.
Mange bileiere som har handlet bil hos Olsen Bil AS de siste 10
årene går en spennende tid i møte. Antageligvis vil de fleste bilkjøpere bli kontaktet av politiet eller Statens vegvesen.
Jan Molberg
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INSIDE EGARA

INSIDE EGARA

T

EGARA at IARC in Berlin

he IARC (International Automotive Recyclers Congress) 2017 will
be held in Berlin from March
22nd-24th. EGARA will be one of the
speakers in the morning programme on
Thursday 23rd. Name of the speech is
“The challenges of sustainable car dismatling. EGARA is happy to present herself and her points of view on the biggest
automotive recyclers event amongst
many other experts.
See also: www.icm.ch/iarc-2017
The results of the Consultation Missing
ELV’s were discussed in a workshop on
November 21st 2016. The answers were
clustered in groups of respondents:
• Producers/Importers,
• Other industrie
• Governments/Authorities
• Civilians
A lot can be said about this clustering and
the fact a single civilian has the same
weight as a producer or dismantlers association, but it gave some insight in the
interests of the contributors. Main difference was producers see no use in funds.
Most of the proposals done in the consultation were agreed with mostly by most
stakeholders, which is not a surprise. One
of the most important points in my opinion is COD’s should be issued by only
ATF’s and no other collection point or
business (like shredders).

In the presentations, the British DVLA
(registration body) and Dutch RDW
were shown as best practises. DVLA has
done some changes to improve registration, but their suspention of registration
(SORN) has now also the possibility to
Indefinite suspension (ISORN) which to
my belief is a step backward as it means
there’s no view if the vehicle even comes
out of the suspension status. Suspension
should be renewed each year, otherwise
the car is a missing vehicle (no export or
COD). The RDW is the only existing
closed continuous system. The only
escape for false deregistration is export.
In the discussion about registration /

deregistration and export /dismantling,
the insight came that most systems are as
open as possible. Export registration
means the vehicle is out of sight and it’s
uncertain if it wil ever show up in another
national system. Enforcement is also an
item. Some plead for a European database, Eucaris was mentioned, funds were
discussed, it was clear people were looking for a solution.

In the end, as EGARA, I stated that if all

member states had continuous systems in
which no (temporary) deregistration was
possible, the only reasons for deregistration would be the COD for dismantling

and export outside the EU. (Suspending
registration is not the same as deregistration.) Export to a MS would just mean the
new registration keeper (the new owner,
responsible for the car) can be someone
in another registration system. If all
national registration systems were continuous, they could connect to each other
and this EU network would make any
(EU) database unnecessary. This statement was supported by ACEA. It became
clear that DG Move had to get used to this
idea, as they only started to explain that
registration was about ownership and not
following the vehicle. In my opinion,
that’s why we miss 4 million (probably
more) vehicles. After the meeting some
said to feel for the idea of continuous registration.
It seems the EU and MS can continue to
think of better systems and take measures
that can make their monitoring better
and will make ELV’s come to our companies. It also means coöperation between
DG’s is necessary and we support this
idea. We hope the insight grows and we
are willing to contribute and explain our
ideas as often as necessary.
See also Workshop Agenda and presenta
tions (if available): http://elv.whereabouts.oeko.info/index.php?id=67

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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MAXIMERA LÖNSAMHETEN
med effektiv

BILDEMONTERING

Powerhand VRS Multidemonteringssystem

Separera snabbt och effektivt högvärdiga material från övriga karossdelar. En bil plockas isär på 15 minuter. VRS systemet monteras på en
materialhanterare eller grävmaskin på 14 - 25 ton.

En verklig vinst för bildemonteringsbranschen!

Marknadsförs i Skandinavien av Andersen Contractor AB,
Telefon: +46 (0)171 46 51 51 info@andersen-contractor.se
www.andersen-contractor.se

› Posttidning
AVSÄNDARE:

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

Begagnade
originalbildelar.
Till verkstadsägare
som vill jobba MiljöSmart:
Använd Begagnade originalbildelar och erbjud dina
kunder en reparationslösning till lägre kostnad.
Vi kallar det för en Värdeanpassad reparation.

www.laga.se
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