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REDAKTÖR
Agneta Trägårdh
telefon: 0739-69 07 77
agneta.tragardh@telia.com

Garantin gäller för mekaniska delar som
exempelvis motorer, växellådor och
elektronikkomponenter och det innebär en stor trygghet
för dig som köpare.

PRODUKTION
Norrköpings Tryckeri AB
Lindövägen 65
SE-602 28 Norrköping
telefon 011 23 10 60
fax 011 23 10 69

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.
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Tidningen trycks på
Svanenmärkt papper.

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

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: WolkerVessels
NÄSTA NUMMER
Nummer 4/2017 av Nordisk Bilåtervinning
kommer 11/12.
Sista materialdag för annonser är den 13/11.
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TRYCK
Norrköpings Tryckeri AB

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

10 Årets plåtverkstad – begagnat skonar
övergivna bilar

charlotte@media-support.se
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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Charlotte
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042-12 43 00

är den första bildemonteraren i Stockholm
att erbjuda Green Parts Garanti på
begagnade bildelar.
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Först i Stockholm med
Green Parts Garanti på begagnade bildelar
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32 NBF - sertifisering
35 Samarbeid om sikker batterihåndtering
EGARA

Om man ser sig om 38 EGARA spare parts update
upptäcker man efter ett
tag att vi har ett enormt
stort antal eventuella
”skrotbilar” strödda
över kommunen.
Torgny Sylvan, skrotbilsansvarig
i Linköpings kommun
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Ledare/Årskrönika

Bilåtervinnings
branschens värderingar
håller över tiden

V

i inom bilåtervinningsbranschen
har varit noga med att sätta upp
värderingar som har gjort det
möjligt att hantera den uttjänta bilen på
ett miljöriktigt sätt. Vi har jobbat mål
medvetet för att synliggöra vikten av en
korrekt miljöhantering för att skapa ett
miljövärde istället för miljöproblem. Det
känns bra och det stärker naturligtvis vår
ställning som en bra samarbetspartner till
våra kunder såväl som till myndigheter
och bilindustrin. Vi kan verkligen vara
stolta över det jobb som våra medlemmar
utfört under lång tid.
Men vi ser med oro på vad som händer
runt omkring oss!
Vi får en flod av information via alla

nyhetsmedier om den ena skandalen efter
den andra. Det är kraftiga svängningar
om exempelvis dieselmotorernas miljö
påverkan och tyvärr har man från till
verkarhåll inte varit helt korrekt när man
redovisat de koldioxidutsläpp som respek
tive motor gjort.

Att reducera CO2utsläppet genom återanvändning/återvinning är miljösmart
och ger god ekonomi
för hela samhället.
Vi hoppas att alla börjar inse vikten av
att långsiktigt jobba för att utverka ett bra
samarbete som bygger på att man delar
information som är korrekt.
Vi jobbar för att bilåtervinning ska
betraktas som den mycket viktig kugge
den är när den uttjänta bilen ska åter
vinnas.
Att reducera CO2-utsläppet genom åter
användning/återvinning är miljösmart
och ger även god ekonomi för hela sam
hället. Vår inriktning kommer fortsätt
ningsvis att vara tydligt inriktad på ett
högt miljötänkande, där alltid återan
vändningen av reservdelen ger högsta

Michael Abraham
FÖRBUNDSDIREKTÖR

utväxlingen men där vi även ser värdet i
att kunna hantera olika material för ren
återvinning. Det är ett värde som inte ska
ignoreras.
För att inte tappa fokus så kommer för
bundet att fortsätta sin medverkan i pro
jekt och vi kommer även att driva projekt
som gynnar branschen och den samhälls
utveckling som krävs för att klara miljö
målen.
ningsbranschen och dess medlemsföretag
bidrar till att utveckla ett hållbart resurs
snålt samhälle som gynnar alla i samhäl
let.
Vi har åstadkommit en hel del, men det
finns lika mycket till att göra. Det finns ett
ordspråk säger: ”Tar man inte nästa steg
kan man bli stående för resten av livet”
Med bästa hälsningar
Michael Abraham
Förbundsdirektör
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Branschförbund sedan 1961
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FÖRBUND

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
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Halvårsmöte i Norrköping

Om kundservice, kundnytta och lönsamhet

Det känns mycket positivt att återvin

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

SBR bjuder in till halvårsmöte i Norrköping den 6 – 7 oktober.

På SBRs halvårsmötet i Norrkö
ping den 6 – 7 oktober får med
lemmarna göra ett studiebesök
hos Karstorps Bildemontering.
De får också lära sig hur kund
service och kundnytta kan vara
ett sätt att överleva.

H

alvårsmötet startar med lunch
macka på Karstorps Bildemonte
ring. Därefter blir det en guidad
tur runt anläggningen med paus för kaffe.
– Jag tror att det blir intressant för kol
legorna att se vilken otroligt fin anlägg
ning Eddie Jonsson och hans medarbe
tare har byggt upp, säger SBRs förbunds
direktör Michael Abraham.
Det var i november 2014 som Karstorps

Bildemontering brann. Kontor, verkstad
och ett lager med över 122 000 reservdelar
försvann i lågorna. Dessutom förstördes
flera hundra bilar i branden.
Eddie och hans pappa Roger Jonsson
fick se sitt livsverk gå upp i rök. Men gan
ska snart efter branden bestämde de sig
för att bygga upp anläggningen igen med
nya lokaler helt anpassade efter dagens
krav och arbetsmetoder.
Den 29 april 2016 var det slutbesiktning

Eddie Jonsson på Karstorps Bildemon
tering är vd för Sveriges modernaste och
nyaste bilåtervinning. På halvårsmötet
visar han anläggningen för sina kollegor i
branschen.

av de nya lokalerna och sedan kunde
verksamheten så sakta börja återupptas
igen.
Sedan dess har kommunen utsett Kars
torp till Kvartalets företag i Norrköping
och sänkt tillsynsavgiften, eftersom
demonteringen ses som ett föredöme
inom en modern och miljömedveten bilå
tervinningsbransch.
Efter rundvandringen blir det föreläs
ning, bland annat av Lexicon, som ska
berätta hur kundservice och kundnytta

kan vara ett sätt för företag att överleva.
Lexicon, som har tagit över ansvaret för
kurserna i Utbildningsportalen, kommer
också att berätta om de nya utbildning
arna som ska läggas in i portalen. Det blir
bland annat en utbildning i AC-tömning
och en truckförarutbildning.
– Vi kommer även att kunna erbjuda
utbildningar i Microsoft Office-paketet,
säger Mikael Rosholm på Lexicon.
Halvårsmötets första dag avslutas med
middag på hotell Scandic Nord.
På lördagen samlas medlemmarna till

halvårsmöte, där man bland annat ska
fastställa budgeten för 2018. Michael
Abraham kommer också att informera
om SBRs verksamhet och olika pågående
projekt.
Två motioner har kommit in som också
ska behandlas. Båda två är inlämnade av
Camilla Jonsson på Bildelsbasen.
Den ena motionen ställer frågan om
SBR kan ta fram en standardinformation
för konsumenter gällande vad de ska tän
ka på i samband med köp av begagnade
bildelar.

I den andra motionen föreslår Camilla

Jonsson att SBR ska ta fram en standard
för köpvillkor.
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Framtidens vägar – av returplast

Snart byggs
vägarna
av gamla
bildelar
Om några år så kommer plasten i våra bilar att få ett
nytt spännande liv – under hjulen. Just nu pågår
projekt över hela världen för att ta fram de mest
effektiva sätten att skapa plastvägar.

F

orskare i så skilda miljöer som Hima
layas berg, afrikanska djungeln och
de holländska tulpanfälten sysslar
alla med samma problem: Hur förvandlar
man plast från bilar och plastflaskor till bil
liga och bra vägar?
Vissa av projekten är mer storslagna och
går ut på att revolutionera sättet vi bygger
vägar på, medan andra är så enkla att de
redan har tagits i bruk.
Inom några år kan de här nya återvin
ningsmetoderna användas på vägar även
här i Sverige.
Det mest ambitiösa projektet pågår i
Holland där en testväg just nu byggs av
företaget PlasticRoad. I en fabrik skapar
man helt färdiga moduler av 100 procent
återanvänd plast (polyeten och polypro
pen). Dessa transporteras sedan till väg
bygget och kopplas ihop ungefär som stora
legobitar.
De här plastvägarna kan revolutionera
hela vårt sätt att konstruera vägar och pla
nera infrastruktur. Genom att använda
moduler så går det att fixa snabba repara
tioner, det tar bara några minuter att byta
ut en sektion.
6   ›|nbå
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Plasten gör modulerna lätta men beräk
nas ändå hålla tre gånger så länge som en
normal väg. De är också tystare och klarar
temperaturer från -40° till 80°.
Men den kanske smidigaste fördelen med
modulvägar är att de är ihåliga. Utrymmet
kan användas till att dra ledningar för el,

Den kanske
s midigaste fördelen
med modulvägar
är att de är ihåliga.
internet eller avlopp men går också att
använda till reservoarer för att mildra över
svämningar.
Den första testvägen är en cykelväg som

väntas stå klar inom några månader.
När de holländska plastvägarna stöter på
någon av landets många kanaler så kan de
använda någon av de plastbroar som redan
konstruerats i USA.
Det är forskare vid Rutgers University,
New Jersey, som specialiserat sig på termo
plastiska broar. Dessa tillverkas helt av

»
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Framtidens vägar – av returplast

Svegs Bil & Plåt – årets pristagare

Världen runt – på plastvägar
I huvudstaden Thimpu
Vägverket testar att
återvinner man plast i asfalt. återvinna plast i asfalt.

BHUTAN

GHANA

Nya lagar gör att man
måste blanda plast i asfalt.

BRASILIEN

HOLLAND

KANADA

Gamla däck återanvänds
till asfalt.

INDIEN

SKOTTLAND

SUDAN

En 30 meter lång bro av
Gamla däck återanvänds
plast har byggts över floden till asfalt.
Tweed.
SYDAFRIKA

En testväg skapas av stora Vancouver testar att åter USA
använda plast i asfalt.
moduler, PlasticRoad.
En bro av plast i North
Carolina.
ENGLAND
HONGKONG
NYA ZEALAND
I Cumbria blandas plast in i Gamla däck återanvänds Gamla däck återanvänds En bro av plast i Maine.
Markstabilisering med
asfalten.
till asfalt.
till asfalt.

Mla däck återanvänds till
asfalt.

plastkäppar i Texas.

återanvänd plast, 20 procent är gamla stöt
» fångare
av plast och instrumentbrädor av

plast är att använda det som ersättning för
asfalt.

polystyren och de övriga 80 procenten är
hushållsplast (polyeten).

De här plastbroarna finns bland annat i
York i delstaten Maine, i militärbasen Fort
Bragg i North Carolina och över floden
Tweed i Skottland.
Borarna har fördelen att de vare sig ros
tar, spricker eller ruttnar. Livslängden
beräknas bli ungefär 50 år.
Vid Temple University i Philadelphia har
man tagit fram det nya materialet ”plasti
soil”. Det är en blandning av återanvänd
plast och jord som påminner om betong.
Fördelen med det här starka vägmateria
let är att det är både starkt och poröst.
Regnvatten rinner igenom mycket snabbt
vilket gör det idealiskt på platser med risk
för översvämningar.
Alla de här projekten skapar vägar (och
8   ›|nbå
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Blandning av
återanvänd plast
och jord påminner
om betong. Både
stark och porös.
broar) som nästan enbart består av återan
vänd plast.
Men det vanligaste sättet att ta tillvara

Normala vägar består till 90 procent av
sten och sand och 10 procent asfalt. Genom
att blanda plast i asfalten så minskas smält
punkten och vägbanan blir mer slitstark.
Det här jobbar man med på många plat
ser i världen, bland annat i Kanada, Eng
land, Indonesien och Bhutan.
I Indien har man mixat plast i asfalt i 15
år och det täcker nu mer än 7 000 kilometer
av landets vägar.

Årets bilplåtverkstad 2016
I Sveg är aktiv miljövård en del av det dagliga arbetet

Svegs Bil & Plåt kammade hem
utmärkelsen Årets bilplåtverk
stad 2016 och ligger bra till
även 2017.
– Vi försöker använda begag
nade delar i så stor utsträck
nings som möjligt, säger
ägaren Jörgen Persson.

S

kador som kan lagas ska lagas,
antingen det är plåt eller plast.
Det som inte kan lagas, byts ut
och ersätts med begagnade delar. Så
ser filosofin ut hos Årets bilplåtverk
stad 2016.
– Det känns naturligt att jobba så,
säger Jörgen Persson.
Länsförsäkringar i Jämtland impo
nerades av att Svegs Bil & Plåt ökade
antalet miljövänliga reparationer
rejält under 2016.
Att använda begagnade delar i ska

dereparationerna är bra för både mil
jön och plånboken.
– Det blir mindre pengar att ligga
ute med när man köper begagnade
delar för halva nypriset, säger Jörgen
Persson, som tycker att samarbetet
med bildemonteringarna fungerar
bra.
– De flesta delar vi får är av bra kva
litet. Och om det någon gång skulle bli
tokigt och något av sämre kvalitet slin
ker med, så ordnas det snabbt och
smidigt.

Det här är också ett enkelt sätt att spara

energi och olja. För varje kilometer väg går
det åt mellan 2 och 5 ton återanvänd plast.
Eftersom asfalt står för 2 procent av de
globala koldioxid-utsläppen så ger det här
snabbt rejäla resultat.
Text: Mikael Jägerbrand
Illustrationer: WolkerVessels
NORDISK BILÅTERVINNING 3 · 2017
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Om priset Årets bilplåtverkstad

Ett sätt att öka
användningen
av begagnade bildelar

Ulf Häggrot Länsförsäk
ringar i Jämtland.

Länsförsäkringar i Jämtland jobbar
aktivt för att minska miljöbelastningen
och uppmanar sina verkstäder att
välja begagnade bildelar istället för
nytillverkade.
– Som ett led i vårt miljöarbete utser
vi varje år Årets bilplåtverkstad, där
vi bland annat mäter hur många
begagnade delar som har använts
i skadereparationerna, berättar
försäkringsbolagets inköpsansvarige
och miljösamordnare Ulf Häggrot.

Årets bilplåtverkstad –begagnat skonar miljön
A

tt använda begagnade reservdelar
från en enda demonterad bil
istället för nytillverkade delar,
innebär en besparing av CO2-utsläpp som
motsvarar uppvärmningen av två normal
stora villor under ett helt år, visar forsk
ning.
Det är alltså viktigt för miljön att verkstä
derna använder begagnade delar i sina ska
dereparationer.
– Vi ser det som otroligt viktigt att vi
visar vårt intresse för att återvinningsdelen
tas på ett seriöst sätt av verkstäderna, säger
Ulf Häggrot. Därför vill vi lyfta fram verk
städer som inte bara tar den enklaste vägen
och väljer nytillverkade delar. Visserligen
blir det billigare med begagnat, men eko
nomin är inte det viktigaste för oss. Det är
att verkstädernas reparationer är miljö
mässigt hållbara.
Alla länsbolag är fristående inom Länsför

säkringar, även om de samarbetar med var
andra.
10   ›|nbå
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Vissa verkstäder är
otroligt duktiga på
sitt jobb och på att
hitta begagnade
delar. Det går
hand i hand.
– I Jämtland införde vi utmärkelsen
Årets bilplåtverkstad 2015 för att få våra
avtalsverkstäder att minska sin miljöpåver
kan.
• Länsförsäkringar i Jämtland mäter:
• Andelen begagnade delar i reparationer
• Andelen plastreparationer
• Kundnöjdhet
– Alla delar måste naturligtvis vara full
goda, säger Ulf Häggrot. Vi tullar aldrig på
säkerheten. Vår grund är alltid säkerhet
och därefter kommer miljön som en klar
tvåa. Om reparationerna utförs på rätt sätt
så är de säkra. Vi säkrar kvaliteten genom
att vi har LUPIN-certifierat alla våra verk
städer. Med en tredjepartscertifiering vet vi

att de har rätt utrustning, rätt utbildning
och att de jobbar enligt biltillverkarnas
anvisningar.
Som en del i att få verkstäderna att använda
fler begagnade delar villkorar Länsförsäk
ringar avtalen. Om verkstäderna når upp
till en viss procent begagnade delar i sina
skadereparationer får de förmånligare
avtal.
– Vi gör allt för att lyfta det här och få
verkstäderna att förstå värdet i att vårda
miljön.
Ulf Häggrot menar att det här finns
mycket att göra för demonteringarna.
– De måste bli mer offensiva. Jag tycker
att flera av de demonteringar som vi sam
arbetar med är bra exempel. De lyssnar på
marknaden, bjuder in till verkstadsträffar
och för en dialog med verkstäderna om hur
man till exempel ska packa bättre och se till
att leveranserna blir snabbare.
– Dialogen är jätteviktig. Säger markna
den att något inte är bra, då är det inte bra.

Fakta:
De här tre parametrarna
poängsätts och summeras i Årets
plåtverkstad. Den verkstad som
får högst poäng totalt utses till
årets vinnare:

1. Andel begagnade
2. Andel plastreparationer
3. Nöjd kund-mätning
delar 0 – 100 poäng
0 – 100 poäng
Skala 1 – 5, där kunderna poäng
Beror på procentandel begagna
Beror på procentandel plastrepa
sätter. Poängsättning 5 gånger
de delar. Exempel: 24,7 procents
rationer. Exempel 18, 2 procents
medelvärde. Exempel: Medel
andel begagnade delar ger 24,7
andel plastreparationer ger
värde av poäng i skalan är 4,5,
poäng.
18,2 poäng.
vilket ger 22,5 poäng.
Summa: 24,7 + 18,2 + 22,5 = 65,4
i totalpoäng.

Det gäller att lyssna och stämma av. Att
lägga dialogen på rätt nivå. Det är oerhört
viktigt för verkstäderna att få det man har
beställt. Att skicka tillbaka defekta delar
gör att skadereparationen drar ut på tiden.
Då blir det lättare för en verkstad att sätta

dit en ny del än att behöva knacka ut och
anpassa en begagnad del.
– Det skiljer mycket mellan verkstäderna
i hur duktiga de är i sin ambition att söka
begagnade delar. Jag skulle säga att det
hänger ihop med hur duktig man är som
plåtslagare, om man kan sitt hantverk. Vis

sa verkstäder är otroligt duktiga på sitt jobb
och på att hitta begagnade delar. Det går
hand i hand.
Utmärkelsen Årets bilplåtverkstad
omfattar alla de bilplåtverkstäder som har
avtal med Länsförsäkringar Jämtland och
som utför minst 20 skadereparationer per
år.
– För oss handlar det om att ta ansvar,

säger Ulf Häggrot. Vårt hållbarhetsarbete
ska bidra till långsiktig trygghet för våra
kunder och vara till nytta för alla i länet. Vi
kommer att jobba mer med att lyfta fram

goda exempel bland våra verkstäder, till
exempel i form av intervjuer eller artiklar
på vår webbplats och vår Facebooksida. På
vår hemsida kommer vi också löpande
under året att presentera vilka verkstäder
som ligger i topp när det gäller användan
det av begagnade delar i skadereparatio
nerna. Här är det också viktigt med plastre
parationer. Vi har lagt fokus på den här
frågan för vi hoppas att verkstäderna ska
förstå värdet i att utbilda sin personal i
plastreparationer.
Text: Agneta Trägårdh
Foto: Shutterstock
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Övergivna skrotbilar – vem tar ansvar?

Det olustiga spelet
kring övergivna bilar
Förloraren tvingas ta notan
för transporten till återvinning  

Ö

En ny omgång svartepetter har just börjat. En gammal Saab har klappat ihop
på bygden utanför Linköping. Bilen står trafikfarligt och måste bort från platsen.
Men vem ska stå för bärgningskostnaden när en bil måste skrotas? Stora luckor
i dagens lagstiftning ger en spelare usla odds. Skattebetalaren förlorar gång på gång.

nskedrömmen vore en Lamborg
hini, tycker trafikingenjören Johan
Fällström i Linköping. Det är han
som får in alla anmälningar om övergivna
bilar i city. Men under hans alla tjänsteår
har inga läckra lyxbilar landat i ärende
högen. Synd. Det hade varit ett verkligt kap
för kommunens skattebetalare.Tyvärr är
det mest riktiga rishögar som dumpas på
stans gator, p-platser och tomter. Och de

12   ›|nbå
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rostiga bilskrällen måste tas om hand strikt
lagenligt. Annars riskerar kommunen att
bli stämd. Just idag fick han däremot fatta
ett blixtsnabbt beslut att forsla bort ett åk
som stod alldeles för trafikfarligt. Återstår
att se vem som får bekosta den transporten,
förvaringen och – till slut – turen till bilå
tervinningen. Det rättsliga efterspelet för
att så fordonsägaren att betala kan ta flera
månader.

Saaben som nu står vid en vägkant några
mil utanför centrala Linköping är däremot
inte Johan Fallströms bekymmer. Den
huvudvärken drabbar Torgny Sylvan, miljö
inspektör och skrotbilsansvarig på kom
munens miljökontor. Fast ... Det är inte helt
säkert. Oklarheterna i Lagen om flyttning
av fordon i vissa fall gör den här storyn om
den strandsatta Saaben till en riktig cliff
hanger. När bilden togs stod bilen med två

»
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Alloljepannor
Alloljepannor

Övergivna skrotbilar – vem tar ansvar?

Foto: Sollefteå

kommun

DYR
UPPVÄRMNING?
Ett bekymmer för miljön. Skrotbilen påträffades

i Sollefteå i augusti uppställd på träpallar. Hjulen borttagna.
bärgningsfirma som plockar bilarna när tjänsten behövs,
säger Karin Norman.
– Kommunen arbetar nu med en övergripande hanterings
plan för hur övergivna bilar ska hanteras. När planen är klar
ska vi börja ta betalt igen.
Än så länge är det Söderhamns skattebetalare som håller
i svartepetter-kortet.

Skulle den röda Saaben råka in på jordbrukarens mark någon meter
bort så ger Sveriges Rikes Lag honom ett oerhört tungt och dyrt ansvar.

»

hjul några decimeter in på asfalten. Saaben
utgör därmed en trafikfara och är ett ärende
för polisen. Men skulle fordonet råka rulla
ner i diket så landar svartepetter hos kom
munen eller Trafikverket beroende på vem
som äger vägen. Men – hemska tanke – om
den röda Saaben skulle hitta in på jordbru
karens mark någon meter bort så ger Sveri
ges Rikes Lag honom ett oerhört tungt och
dyrt ansvar att bli av med den. Gör bonden
fel kan han bli stämd eller åtalad för egen
mäktigt förfarande. Följer han lagen, så har
svartepetter ändå landat hos honom. Efter
veckor av juridisk skriftväxling får bilen
förhoppningsvis bärgas och levereras för
återvinning. Alla tusenlappar som behövs
för att frakta bort den främmande bilen tas
ur bondens egen plånbok. Så länge ägaren
inte träder in och tar sitt ansvar.

Saabens öde går, med andra ord, mot en
spännande fortsättning där lagens gräns
dragningar kan få överraskande konse
kvenser.
På en vacker cykeltur runt nejden samma
dag ringlar den bekanta vägen förbi en
samling Mercedesbilar, modell äldre, överst
på en kulle. På andra sidan vägen en enkel
bilverkstad byggd i anslutning till en villa.
Bilarna har stått där inför allas åsyn i åratal.
Till och med Google Maps har förevigat
Mercedeskullen. De uppställda ELV-Mer
corna skulle också vara en huvudvärk för
miljöinspektören Torgny Sylvan, men …
… Paragraferna i kommunens verksam
hetsplan lämnar inget utrymme för Miljö
kontoret att självmant slå till med en inspek
tion.
– Miljökontoret handlägger sådana upp

ställningar händelsestyrt, det vill säga efter
klagomål, säger Torgny Sylvan.
– Om man ser sig om upptäcker man
efter ett tag att vi har ett enormt stort antal
eventuella ”skrotbilar” strödda över kom
munen. I dagsläget har miljökontoret inte
möjlighet att bedriva proaktiv tillsyn på
dessa uppställningar.
Uppåt landet, i Söderhamn, har kommu
nens samordnare Karin Norman de över
givna bilarna som en viktig arbetsuppgift.
I juli kom besked från bostadsbolaget Faxe
holmen om tio bilar som stod olovligt på
deras olika parkeringar eller tomter. Vrak
har också dykt upp på campingplatser, i
småbåtshamnen ibland i något skogsparti.
– Det är inte bara några, det är många,
säger Karin Norman.

Kartbild: Google Maps 2017

Ofta sitter nummerplåtarna kvar, bilen är

Billager under bar himmel. En miljöfara? Så länge ingen anmäler gör Linköpings
miljökontor ingen inspektion.
14   ›|nbå
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registrerad och ägaren känd. Ändå kan
Söderhamns kommun avstå från att driva
in ersättning för bortflyttningen. Ägaren
får först ett rekommenderat brev med krav
på att bilen flyttas. Händer inget skickas ett
rek-brev till. Står bilen ändå kvar får kom
munen forsla bort och förvara den i 90
dagar. När karenstiden har gått får bilen
transporteras till en anläggning för åter
vinning.
– Förut kunde vi ägna mycket arbetstid
åt att försöka kräva in ersättning för flytt
kostnaderna. Men ägarna betalade aldrig.
Så sedan två år tar kommunen inte ut
någon avgift alls. Vi har ett avtal med en

Vi hjälper dig sänka
uppvärmningskostnaderna!
Alltid 100% förbränning av alla oljor.
VARMLUFTSPANNOR
med t ex alloljebrännare
fr 25–700 kW, 17 modeller

Tyska

arbetshäs

tar

Längre norrut, i Sollefteå, finns bara en anläggning för bil

återvinning. Vissa samhällen ligger minst 8-10 mil därifrån.
– Det blir dyrt för de ägarna att transportera sina uttjänta
bilar för skrotning, säger Alexandra Perman på kommunens
Miljö och Byggenhet. Hon haft övergivna bilar som ansvars
område sedan mars i år.
– Istället för att ta den kostnader låter ägarna sina gamla
bilar stå kvar på sina tomter. Det är inte så bra. Bilarna både
rostar och kan läcka miljöfarliga vätskor.
Sollefteå kommun väljer ofta att ta kostnaden för borttag
ning av bilvraken.
– Låter man fordonen stå kvar blir rutorna söderslagna och
bilarna uppdelade. Då får kommunen stora kostnader för
uppstädning och sanering av marken.
Hittills i år har Sollefteå kommun fått in elva ärenden som
omfattat totalt 35 fordon. Sju av bilarna fick skrotas på kom
munens bekostnad, d v s skattebetalarnas.
År 2015 redovisade Naturvårdsverket ett regeringsuppdrag
om hur omhändertagande av uttjänta bilar ska finansieras.
Men riksdag och regering har inte lämnat några lagförslag i
frågan. Skrotbilar som står ute i väder och vind är en miljö
fara som kräver en lösning.
Branschorganisationerna är rörande överens om att en höj
ning av registerhållningsavgiften med 15-20 kronor per år
skulle finansiera omhändertagande av alla ELV i Sverige
under ett år. SBR, BIL Sweden, Stena Recycling, BilRetur, Håll
Sverige Rent och SKL har tillsammans uppvaktat Miljödepar
tementet och Transportstyrelsen för att påskynda ett beslut i
en mycket angelägen miljöfråga.
– En höjning av registerhållningsavgiften gör att kostnaden
för en bils slutliga omhändertagande fördelas över hela dess
livstid. Från första köparen till sista ägaren. Alla tar sin soli
dariska del av den framtida kostnaden, säger Michael Abra
ham, SBR:s förbundsdirektör.
Den 18 oktober har regeringskansliet välkomnat SBR, Bil
Retur, BIL Sweden och Stena Recycling på morgonträff för att
diskutera hur finansiering av slutligt omhändertagande äntli
gen ska få en lösning.
Text och foto: Mark Olson

VATTENBURNA PANNOR
med t ex alloljebrännare
fr 14–200 kW, 8 modeller

AEROTEMPRAR
fr 13–100 kW
16 modeller

ALLOLJEBRÄNNARE
FÖR BEFINTLIGA PANNOR
fr 15–1500 kW, 15 modeller

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

www.kroll.nu
tel:
08tel:
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402402
44 44
info@kroll.nu
www.kroll.nu
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08-410
www.kroll.nu
08-410
402 44
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AKTUELLT FRÅN SFVF
BO ERICSSON vd

En närmare inblick
i SFVFs nya digitala servicebok

E

n digital servicebok (digitalservi
cebok.se) är inte bara positivt för
samtliga fordonsägare utan för hela
branschen med allt från verkstäder till bil
handlare.
SFVF har nyligen ingått ett samarbete
med det danska företaget digitalservice
book.com som agerar med en liknande
servicebok på den danska marknaden och
som förutom i Sverige senare kommer att
lanseras i Norge, Finland, Holland och
Storbritannien. Förutom bilar är boken
anpassad för övriga fordon såsom husbi
lar, mc, båtar och cyklar.

Samarbetet med det danska företaget var

ett relativt enkelt beslut. Företaget har ett
gott rykte och har funnits en tid på mark
naden. De har även ett liknande samar
bete med Dansk Bilbranscheråd som är
mycket nöjda och dessutom är de danska
generalagenterna positiva till en enhetlig
digital servicebok.
SFVF såg redan tidigt att många av våra
verkstäder har problem med generalagen
ternas digitala serviceböcker samt den
egna dokumentationen av serviceproto
koll. Förutom att generalagenternas servi
ceböcker ibland är väldigt tidskrävande
och olika varandra medför de i vissa fall
även höga kostnader. Fördelen med en
enhetlig servicebok för alla märken, oav

SFVF
hoppas på
detta sätt
kunna
eliminera
fusk med
mätarställningar
sett årsmodell, gör att verkstaden kan spa
ra tid och pengar. En annan fördel är ock
så att serviceböcker i pappersformat kan
läggas in i systemet liksom serviceproto
koll och andra viktiga dokument vilket
förhindrar att fordonsägaren riskerar att
tappa bort dessa värdehandlingar. För att
undvika problematiken med upphovs
rättslig lagstiftning samt personupp
giftslagen kan endast fordonsägaren för
dela läskvitto till vissa dokument.
Fördelarna för fordonsägaren är enligt
SFVF att serviceboken är gratis, öppen
och lättillgänglig. Det blir då lättare för
denne vid exempelvis byte av verkstad
eller om fordonet ska säljas. Fordonsäga
ren kan dessutom samla alla sina fordon

på ett och samma ställe vilket är en till
stor fördel för bl.a. vagnparksägare.
Serviceboken kan heller inte manipuleras
och ändringar av felaktigheter kan endast
genomföras av verkstaden inom 48 tim
mar. SFVF hoppas på detta sätt kunna
eliminera fusk med mätarställningar och
manipulerade serviceböcker. Eftersom
både service- och besiktningshistoriken
är öppen mot omvärlden menar SFVF
att detta leder till en mer seriös fordons
handel med tryggare köp för både kon
sumenter och fordonshandlare.
Vi vill inte gå in på några detaljer men

VI TAR HAND
OM ERA HJUL
1

SNABBT
OCH
ENKELT!

Lägg samtliga hjul i en container.

2 Beställ hämtning på www.miljohantering.com
3 Ni får sedan en sammanställning skickad till er.

Tel: 0322-833 95
miljo@redox.se • www.miljohantering.com
Vi är miljöcertiﬁerad enligt ISO 14001.

försäkrar att vi som branschorganisation
måste vårda vårt varumärke och vi har
därför full beslutanderätt kring innehållet
i den digitala serviceboken. För att fram
tidssäkra serviceboken ges SFVF bland
annat en exklusiv rätt till all data om fusi
onen på något sätt skulle upphöra.
Vid lanseringen av serviceboken som
sker under hösten kommer denna även att
finnas som app på Appstore och Google
Play. Någon prissättning är i dagsläget inte
helt fastställd men vi lovar att denna
kommer att vara offensiv. Det kommer att
erbjudas två olika paket av tjänsten, en
light-version och en mer omfattande som
erbjuder smarta tilläggstjänster för verk
staden.

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
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Kvinnliga nätverket – samling i Bålsta

Kvinnliga nätverket

Möten med nya dimensioner
Att uppdatera sig om det senaste i branschen,
knyta nya kontakter och att avhandla både stort
och smått är själva meningen när medlemmarna
i SBR:s kvinnliga nätverket samlas. Men den här
gången fick den årliga träffen en helt ny dimension när den också visade sig bli ett möte som
kanske inte alla är så vana vid – nämligen det
mellan kropp och själ.

»

»

Mötets avslutning blev stillsam
men intensiv. Ett yogapass för att
öka medvetenheten om kroppen
för yrkeskvinnor med slitsamma
och tungt ansvar.
18   ›|nbå
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Kvinnliga nätverket – samling i Bålsta

»Otroligt viktigt att hålla reda på metallpriserna.«
»

S

BR:s kvinnliga nätverk och den årliga
träffen för medlemmarna har blivit
riktigt etablerat. Den här gången träf
fades ett drygt 20-tal på konferensanlägg
ningen Lastberget i Bålsta, någon timmes
resa från Stockholm, vackert beläget med
naturen alldeles inpå och en slående utsikt
över Mälaren.
– Att det oftast blir Stockholmstrakten är
för att det brukar vara både enklast och bil
ligast för alla att ta sig hit, förklarar Carina
Hagström Kihlberg, som varit med och an-
ordnat nätverksträffarna allt sedan starten.
Nu har hon dock tagit ett steg tillbaka, och

även om hon fortfarande varit med på ett
hörn och anordnat både denna och sanno
likt kommande träffar också, har ansvaret
nu lagts ut på andra medlemmar också.
Den här gången var det Anna Daag Svan
ström, Alice Chylenski Westberg, Maria
Andrae Svensson och Christina Nileman
som varit med och sytt ihop programmet.
Dagen inleddes med att Anna Henstedt,
BIL Sweden, informerade om det senaste
inom ELV-området.
– Nuvarande materialpriser ligger på en
väsentligt bättre nivå i dag, sa hon bland
annat. Det är otroligt viktigt att hålla reda
på de siffrorna, för de berättar för oss om
branschen mår bra eller inte.
Hon berättade också om den lobbying
verksamhet som BIL Sweden just nu bedri
ver tillsammans med bland annat SBR. Det
gäller regeringsuppdraget där man nu ser
över hur kostnaderna för att omhänderta
dumpade bilar ska kunna finansieras.
– De där tjugo kronorna som vi vill att
vägtrafikregisteravgiften ska höjas med
skulle räcka långt, sa Anna Henstedt.
Hon kunde i alla fall berätta att lobby
ingen går vidare vad beträffar de övergivna
bilarna.
– Nu träffar vi miljö- och näringsdepar
tementet för att det ska bli verkstad, sa hon.
Det blev en diskussion om slappt bilä
gande och hur det ens ska kunna vara möj
ligt att överge en bil i naturen, men också
om målvakter som kan stå som bilägare för
tusentals bilar utan att det ens ifrågasätts.
Även att 1,2 miljoner bilar är avställda, en
siffra som bara ökar, och att en halv miljon
bilar helt enkelt bara saknas var något som
togs upp.
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Britt-Inger Berg från Berg & Ström
berättade om senaste nytt inom Fenix.

Alla har samma
problem när det
gäller att återvinna delar
från elbilarna.
Carina Hagström Kihlberg, som också är

ordförande i SBR, informerade om
branschorganisationen och tog bland annat
upp ämnet elbilar.
– Elbilar är ganska nytt för oss i Sverige.
Det blir svårare att återanvända vissa delar,
och det är ju återvinningen vi lever på,
påpekade hon.
Hon berättade också om arbetet i EGA
RA (European Group of Automotive Recy
cling Associations) där SBR ingår. Det är
den samordnande organisationen för bil
demonteringsbranschen i Europa, och där
jobbar man bland annat för att återanvänd
ningen av produkter och material ska bli
enklare.
– Vi i SBR har också jobbat mycket med
StomRetur för att försöka få in fler stom
mar, fortsatte hon. Dessutom har vi ett pro
jekt med KTH/Chalmers med syfte att öka
intäkterna på ELV-bilar.
– Det händer saker hela tiden för att för
bättra för bildemonterarna, försäkrade
hon.
Anna Billow informerade sedan om hur
Yallotrade, som har systemlösningar för
försäkringsbolagens inlösenprocesser,

Anna Billow beskrev Yallotrades verk

samhet.

arbetar. I dag finns 55 bildemonterare
anslutna till systemet.
Britt-Inger Berg från Berg & Ström
berättade om de senaste nyheterna inom
datasystemet Fenix, däribland en app som
gör det möjligt för bärgare att koppla upp
sig och lätt hämta bilar för vidare transport
till demontering.
Från Norge och Knoks bildelar kom Siri
Sveinsvoll. Hon är också norsk represen
tant i EGARA. Hon berättade bland annat
om den norska vrakpanten, ett slags mot
svarighet till den tidigare skrotpremien,
och hur den fungerar. Premien uppgår
i dag till 3 000 kronor.
Norge har kommit betydligt längre än Sve

rige när det gäller elbilar, och har blivit
världens elbiltätaste land.
Siri Sveinsvoll nämnde också att man i
Norge diskuterar möjligheterna att använ
da elbilsbatterier till solcellsproduktion.
– Alla har samma problem när det gäller
att återvinna delar från elbilarna. Det är en
fråga som lyfts vidare till EU, sa hon.
Slutligen informerade Helen Hjelmstier
na från Vege Motorer Norden, som levere
rar fabriksrenoverade bensin- och diesel
motorer, om företagets verksamhet.
Eftermiddagen bjöd på lite fri tid med
möjligheter att diskutera vidare men också
att knyta nya kontakter. Nätverket har
nämligen utökats med några medlemmar
sedan sist.
– Det här nätverket är så viktigt, säger
Carina Hagström Kihlberg. På våra möten
är alla lika, på samma våglängd och lika

En stund i nuet, ett möte mellan kropp och själ. Så beskriver Angelica Schäfer yogan. Och hon fick alla att våga vara med.
villkor. Det är ett jättetrevligt tillfälle att
lära känna varandra på, och det har vi alla
nytta av, både i jobbet och privat.
Dagen avslutades så med ett kanske för
många annorlunda möte, nämligen det
mellan kropp och själ och det egna andeta
get, när Angelica Schäfer guidade alla
under ett par timmar i yoga. Det blev ett

lugnt och stillsamt, men ändå ganska
intensivt yogapass som gick ut på att öka
medvetenheten om kroppen och att skapa
balans i både kropp och tanke.
– Många här har ett tungt och ofta slit
samt jobb, konstaterade Anna Daag Svan
ström. Då gäller det att vi är rädda om våra
kroppar.

Datumet för nästa träff är redan satt. Det
blir helgen 1–2 september, och inför den
kommer Erika Kaiser från Karstorps Bilde
montering att vara med i planeringen.

Text och foto:
Maria Lindén Hjelte
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Försäljning
av istommar
Jefa
Autoparts
Genarp – CoreMiner

StomRetur-projektet

”Nu vet vi
vilka delar
vi får betalt för”
StomRetur har tagit både form och fart. Intresset från såväl köpare
som säljare ökar stadigt.
– Vi sålde stommar redan innan det här projektet, säger John Stenlund,
lagerchef på Allbildelar. Men fördelen med StomRetur är att vi nu vet
vilka delar vi får betalt för och hur mycket vi får.

S

tomRetur är ett projekt som drivs av
Failsafe och Borg Automative med
Tomas Thomasson som projekt
ledare.
FailSafe har skapat dataprogrammet
CoreMiner, där demonterarna bland
annat kan se värdet på varje stomme.
Köparna kommer med en lista över stom
mar de vill köpa. Listan läggs in i CoreMi
ner och programmet letar sedan i demon
teringarnas befintliga lager och presente
rar de stommar som är säljbara och det
aktuella priset för dem.

Demonteringarna kan sedan själva välja

om de vill sälja stommarna eller inte.
Bland köparna finns än så länge, förutom
Borg Automative, också Orio (leverantör
av Saab originaldelar) och Arc Metal.
– Core Miner har fungerat perfekt utan
någon felrapportering från användarna,
säger Tomas Thomasson.
Failsafe har utvecklat datasystemet
ytterligare och under en testperiod har
fem demonteringar provat PreCore, där
demonteringarna redan innan demonte
ring kan se vilka stommar som är säljbara
och vad värdet är på dem. PreCore visar
också materialvärdet om delen skickas till
Stena Recycling för materialåtervinning.
– Ibland är Stena beredda att betala mer

för delar med till exempel innehåll av
koppar som smittar annat material i frag
menteringsprocessen om de kommer i en

22   ›|nbå

NORDISK BILÅTERVINNING 3 · 2017

Det blir lättare för
demonteringarna att
ta beslut redan innan
de köper in en bil.
Här får de svart
på vitt.
särskild fraktion, berättar Tomas Thomas
son. Allt sådant visas i PreCore.
Där finns också en lista på de 20 mest

sålda delarna på varje bilmodell och års
modell. Statistik visar hur många delar
som såldes under det senaste året och
snittpriset för varje del på originalnum
mernivå.
– Det här gör att demonteraren ser pri
set på till exempel en startmotor om den
säljs som reservdel, om den säljs som
stomme och om den går till materialåter
vinning. Man ser också om det finns en
stor efterfrågan på just den startmotorn
som reservdel. Det är ett bra beslutsun
derlag. Och det gör det också lättare för
demonteringarna att ta beslut redan inn
an de köper in en bil. Här får de svart på
vitt att de kanske inte kan ge 1 000 kronor
för en bil, de kanske inte ens kan ta emot
den gratis utan bilägaren måste betala för
att bli av med bilen. Det är ett väldigt bra
underlag för demonteringarna och
många undrar varför det inte har funnits
tidigare.

– Åtta demonteringar är redan igång och vi har flera som vill komma med, säger Jörgen Härmälä
från det finska förbundet om StomRetur-projektet som leds av Tomas Thomasson.
PreCore är färdigtestat och kan använ

das av samtliga Fenix-användare som
anslutit sig till StomRetur. Snart fungerar
det även för Mätorits användare.
Projektet har tagits väl emot av demon
teringarna i både Sverige och Finland.
– Framförallt har det tagits emot ovan
ligt snabbt av gänget här, säger Jörgen
Härmälä från det finska förbundet. Åtta
demonteringar är redan igång och vi har
flera som vill komma med. Alla är posi
tiva till att systemet är så bra, att det är
enkelt och kräver så lite av demontering
arna eftersom det går på de egna lager
numren. Våra medlemmar uppskattar
också att det kommer in flera köpare. Vi
diskuterade StomRetur nyligen på vårt
höstmöte och intresset är stort. Men fin
narna har lite svårt med främmande
språk, så vi har döpt om projektet till
Varaston Siivous Ohjema, som betyder
lagerställningsprogram.
Även de svenska demonteringarna är
nöjda.
– Det har fungerat bra, säger John Sten
lund på Allbildelar. StomRetur ger oss ett

bra komplement och det är lite arbete i
förhållande till vad vi får för stommarna.
Vi jobbar på ett litet annat sätt än övriga
demonteringar, eftersom vi lagerför efter
tillverkarnas originalnummer och vi läg
ger inte heller in något överflöd av delar.
Det är en stor process att lagerföra. När
bilen kommer in till oss, tittar vi på vad vi
behöver, till exempel bromsok.
– På nästa bil kanske vi inte behöver
något bromsok, vi har redan 20 i lager. Då
går det direkt in i det särskilda stomlager,
som vi har skapat med enklare inmärk
ning. Det hade vi börjat med redan innan
StomRetur, så när det kom passade det
bra in i det system som vi har byggt upp.
– Jag utforskar fortfarande StomRetur,
men så här långt är jag jättenöjd. Fördelen
med projektet är att de ansvariga hela
tiden återkopplar och lyssnar på våra syn
punkter. De lyssnar på oss som jobbar
med det i vardagen och gör förbättringar.
Det är snabba enkla affärer som ger extra
tillflöden.
CoreMiner har en funktion där demon

teringarna kan lägga in filter på årsmo
dell, antal mil och dagar i lager.
– Demonteringen kanske har 400 delar
i lager som skulle kunna säljas som stom
mar, men när den kört filtret finns kanske
bara fyra delar kvar som är av intresse för
köparna, säger Tomas Thomasson. De
stommar som efterfrågas är ju till bilar
som vi ser ute på vägarna. Däremot bryr
sig inte Arc Metal om årsmodellen på
katalysatorerna.
Demonteringarna har redan tidigare sålt
katalysatorer till Arc Metal, eller Katalysa
toråtervinning som bifirman heter, som
då har kommit och hämtat dem när
demonteringen har samlat på sig ett lager.
Med StomRetur kan demonteringarna
välja att skicka iväg katalysatorerna efter
hand.
– Vi har väl inte riktigt kommit igång på
allvar än, men vi tror att det kommer att
fungera bra, säger Pär Rosander, vd för
Arc Metal. Eftersom vi tjänar in transpor
ten blir det mer lönsamt för oss och därför

kommer vi förmodligen att kunna betala
lite mer för katalysatorerna när de säljs
genom StomRetur. Priset varierar natur
ligtvis månad för månad, det beror på att
både dollarn och priset på ädelmetaller
går upp och ner. Det är också en fördel för
demonteringarna att inte behöva samla på
sig så stora lager med katalysatorer, efter
som det är det mest stöldbegärliga de har.
Våra killar har ibland fått göra brandkårs
utryckningar när demonteringarna har
sett personer smyga omkring och förstått
att ett inbrott närmar sig.
Projektet StomRetur pågår under hela
2017 och kommer sedan att fortsätta till
en permanent verksamhet.
– Vi har översatt programmet till engel

ska, finska, danska, polska och norska,
säger Tomas Thomasson. Det finns ett
intresse från andra länder och vi har
redan sett att många demonteringar tjä
nar bra mycket bättre än tidigare med
hjälp av StomRetur.
Text och foto: Agneta Trägårdh
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VEGE Motorer Norden AB
VEGE är en av världens största oberoende leverantörer
av fabriksrenoverade bensin- och dieselmotorer.
Vi erbjuder även fabriksrenoverade och nya topplock, turbo-aggregat,
manuella växellådor, dieselpumpar, spridare och dieselpartikelfilter.

BEGAGNAT ÄR

DET NYA SMARTA
Vi hjälper dig hitta rätt bildel till rätt pris

Kontakta oss

Kontakta oss på info@vege.se eller +46 (0) 42-16 42 45
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0612 - 124 20 I www.ådalens.se
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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 är SBRs samarbetspartner och erbjuder
medlemsföretagen marknadens bästa försäkringsskydd

Vi tar hand om
Er slutkörda bil
Certifierad

Återvinn din bil på ett miljöklokt sätt!

deal från Batteripengar

ia

020-419000

pr
is
st
Bä

Fr

Green Parts garanti

Motorfordonsförsäkring

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

or

låd

En del av

Generatorer

batteripengar.se

rer

Ring får du veta mer!

o
Elmot

Paketpris på batterier, generatorer och elmotorer

upp Fr
hämi
tni
ng

Ytterligare en

Gruppförsäkring

Kontakta oss när det gäller era försäkringar

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

www.skrotabilen.se

Företagsförsäkring

Batterier

VI SKROTAR INGA BILAR

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

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

www.haggs.se

0652-56 50 00

Nya Bildelar
Glidrullar för
skjutdörr
Sekundärluftpump,
avgasrening

Helproffs på begagnade bildelar!

Telefon 0499 - 49 000
En del av

82
Grossist sedan 19

Se vårt unika sortiment på www.galwin.se

V. Oknebäcksvägen 7
SE – 383 36 MÖNSTERÅS • www.signalen.se
Konsulttjänster och utbildningar
inom följande områden:

Beg. bil- och husvagnsdelar

LIDKÖPING – TROLLHÄTTAN
0510-170 66

0520- 47 26 25

Stor sortering
Märkesdemontering

AUTODEMONTERING TT AB
www.autodemontering.se
Ommavägen 9
275 33 Sjöbo Sweden
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MILJÖ

ARBETSMILJÖ

ENERGI

KVALITET

AVFALL

HÅLLBARHET

www.rsmco.se
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ANDERS SVERKMAN

AKTUELLT FRÅN

Politiker tar tag i frågan med övergivna bilar

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

Seminarium i Almedalen
följs upp i Riksdagen

U

nder Almedalsveckan genom
förde BIL Sweden, Stena Recyc
ling och Transportstyrelsen ett
seminarium tillsammans med de två Riks
dagspolitikerna Johan Andersson (S) och
Boriana Åberg (M), som båda sitter i
Trafikutskottet. Seminariet handlade om
hur regelverket ska kunna förändras så
att fler bilar ska komma in för återvinning
på ett miljöriktigt sätt och hur kommuner
och stat ska kunna få ersättning för de
kostnader som uppstår för insamling
av övergivna bilar.
Vid seminariet presenterade vi våra tan

Medlemsägt
Återvinningsföretag

Branschansvarig ELV
Stena Recycling

kar om hur systemet borde förbättras. Det
krävs bättre lösningar för både omhänder
tagande av övergivna bilar och för före
byggande åtgärder, som minskar risken
för att bilar ska bli stående eller övergivna
i framtiden. Vårt förslag skulle vara enkelt
att genomföra eftersom det bygger på att
befintliga system och rutiner kan nyttjas.
Därmed blir genomförandet enklare,
snabbare och mer kostnadseffektivt.
De båda politikerna som deltog i semina

Vi jobbar för ett hållbart samhälle.

www.olanders.nu

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.

Utan sådant
engagemang
riskerar vi att
viktiga frågor
utreds gång efter
gång utan att några
förbättringar sker
i praktiken.
riet gav oss stöd för vårt förslag. Direkt
från scenen lovade de att bjuda in oss till
Riksdagen för att öka förståelsen hos
berörda politiker för genomförande av
nödvändiga förändringar. Sedan dess har
de också gått vidare med frågan och bjudit
in till ett sådant seminarium. Det finns ett
stort behov att gå från ord till handling i
de här frågorna. Därför är det mycket väl
kommet med politiker som tar till sig frå
geställningarna och agerar för att få fram
lösningar. Utan sådant engagemang riske
rar vi att viktiga frågor utreds gång efter

gång utan att några förbättringar sker i
praktiken. Det är inte bara ett resursslö
seri utan innebär också att viktiga åtgär
der tar alldeles för lång tid att genomföra
eller i värsta fall aldrig blir genomförda
överhuvudtaget.
Det är intressant att se vilket brett stöd
det finns för att etablera ett system som
skapar bättre förutsättningar för en miljö
riktig återvinning, som resulterar i att fler
bilar kommer in för återvinning och att
färre bilar blir övergivna. En organisation
som ställer sig bakom det här förslaget är
LRF. Deras medlemmar drabbas av pro
blem både praktiskt och ekonomiskt när
bilar överges på deras mark. Enkla beslut i
linje med vårt förslag skulle kunna under
lätta betydligt för markägarna. På liknan
de sätt skulle vårt förslag underlätta för
landets kommuner, som idag drabbas av
kostnaderna vid insamling av övergivna
bilar. Ju snabbare förslaget kan genomför
as desto bättre är det för miljön. Är inte
det ett intressant budskap så här inför det
kommande valåret?

Försäljning och service
SE: +46 (0)35 10 95 15
NO: +47 918 12 331

PLUGGSORTIMENT
Pluggsortiment framtaget
av bildemonterare
2 950 st tysktillverkade plugg
19 olika storlekar komplett med
förvaringshylla och lådor.

nordisk bilåtervinning

Branschens egen tidskrift

Vi lagerför pluggen för enkel
komplettering när det är dags att fylla på.

Laga-gruppen AB  Ryhovsgatan 3A, Jönköping  laga@laga.se  www.laga.se

PRIS ÅRET UT: 4 950 SEK
Max två set per kund!
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exkl. frakt- och momskostnader
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Nytt från Danmark
JBØRGE MADSEN

AKTUELLT FRÅN

Direktør, Dansk Autogenbrug

Hösten har kommit,
och nu är det full fart igen!

ANNA HENSTEDT

Miljöansvarig • BIL Sweden

N

är jag funderar på vad jag ska
skriva om i denna krönika, blir
jag återigen påmind om hur lång
tid det tar för de byråkratiska kvarnarna
att mala. Jag med flera, har i denna tid
ning skrivit om diverse intressanta utred
ningar som olika myndigheter tagit fram
under åren, men som sedan verkar falla i
glömska. I bästa fall sker något, men ofta
först efter flera år.

Ett exempel på detta är till exempel

”målvaktsutredningen”, som nu till slut
lett fram till att fler målvaktsägda bilar
kan beslagtas. Konstigt nog har myndig
heterna dock ännu inte gett sig på det
faktum att det idag inte finns någon
begränsning i hur många bilar man
kan äga. De värsta bilmålvakterna har ju
tusentals bilar skrivna på sig. Hur är det
möjligt att detta får fortgå!? Vem är det
som tycker att det är vettigt?

De värsta bilmål
vakterna har ju tusentals bilar skrivna på
sig. Hur är det möjligt
att detta får fortgå!?
Ju större slapphet som råder kring bilä
gande, desto mindre är sannolikheten att
bilen också kommer in till de auktorisera
de bilåtervinnarna den dagen det är dags
att återvinna bilen.
Det som ändå är en stor vinst med att man

får en utredning på sitt bord som ska
besvaras, även om den inte alltid leder
vidare till någon konkret lagändring, är att
man får kontakt med och pratar ihop sig
med andra berörda aktörer. Till exempel
tack vare Naturvårdsverkets (med fler
samarbetsparter) undersökning om kost

naderna för kommuner och stat att ta
hand om övergivna bilvrak, har vi funnit
flera nya samarbetspartners, som gör oss
starkare när vi vill påverka beslutsfattarna.
Vi fortsätter uppvakta myndigheterna i
denna fråga gällande hur kostnaderna för
att ta hand om övergivna bilvrak ska
finansieras. Men om det inte händer något
snart, så får vi försöka gå andra vägar…
Regeringen har nyligen presenterat

ett förslag på bonus-malus-system, för att
förnya vagnparken. Nya bilar med låga
koldioxidutsläpp kommer att premieras
på olika sätt, och nya bilar med högre
emissioner kommer få betala högre skatt.
Tyvärr har inte regeringen lyssnat på
BIL Swedens synpunkt, att förslaget även
borde omfatta befintlig vagnpark. Då hade
man kunnat få upp farten för återvinning
av äldre och mest förorenande bilarna,
som hade blivit för dyra att behålla.

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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Kaos om bilafgifter
Skal de danske bilafgifter sænkes eller afgiftsstrukturen reformeres?
Vild panik blandt de danske politikere under finanslovsforhandlingerne.

S

om bekendt betaler danskerne nogle
af verdens højeste afgifter for deres
bil, og det har ikke hjulpet stort, at
afgifterne er sat ned over de seneste to år.
I forsommeren blev det afsløret, at lea
singselskaber gennem kreative forretnings
modeller kan sælge brugte leasingbiler
med misundelsværdigt høje fortjenester.
Modellen indebærer, at selskaberne køber
bilerne med voldsomt store rabatter fra
importørerne – der i nogle tilfælde selv ejer
selskaberne! – lader bilerne køre rundt i et
år og afregistrerer dem.
Dermed skal de have betalt registrerings
afgift tilbage. Men da markedsprisen – ikke
indkøbsprisen – er afgørende for denne
afgiftsrefusion, vil bilen være faldet så
meget i værdi i forhold til nyprisen – altså
den almindelig nypris – at afgiften i nogle
tilfælde bliver helt refunderet. Dermed kan
der køre biler rundt i et helt år, uden at der
er betalt afgift af dem. Herudover kan de
forhandlere, der aftager de brugte leasing
biler, ikke få den oprindelige indkøbspris
oplyst og stilles derfor urimeligt i konkur

procent. Oppositionspartierne hælder
mere til at omlægge afgifterne, så de knyt
ter sig til bilens miljø- og sikkerhedsmæs
sige egenskaber frem for værdien; en
omlægning, som nordmændene gennem
førte for år tilbage.
I genbrugsbranchen følger vi slagsmålet
intenst, for uanset hvordan det ender, må
en lovændring nødvendigvis medføre, at
reparationsgrænsen forhøjes betydeligt.
Falder brugte biler yderligere i værdi –
både fra første dag og på længere sigt – skal
der endnu mindre til, før end de falder for
grænsen. Denne indebærer i dag, at en bil
er dømt til skrot, hvis den skal repareres for
mere end 65 procent af handelsværdien.

Fakta
rencen over for de leasingselskaber, der selv
vidersælger deres biler.
Disse urimeligheder har udøvet et sådant

pres på politikerne, at de må ”gøre noget”.
Regeringen selv foreslår at erstatte de to
eksisterende afgiftssatser for biler i forskel
lige prisklasser til en ”flad” afgift på 100

•• Omkring en tredjedel af danskerne leaser
deres bil. I leasingafgiften indgår typisk
15.000-20.000 km om året i tre år samt
almindelig service.
•• Der betales 106 procent i afgift af bilens
pris op til 106.600 kr. Der betales 150 pro
cent i afgift af det, bilen koster mere end
106.600 kr.

Fusion markeres
med image-brochure

Tag dig nu af
din Miljøstyrelse!

Den 1. oktober er den store dag i dansk autogenbrug;

Tag dig nu af din Miljøstyrelse! Sådan appellerer Dansk Autogen

da er fusionen mellem Bilgenbrug Danmark og Dansk
Autogenbrug også juridisk en realitet.
”Som bekendt mødtes medlemmerne af de to
foreninger til ekstraordinære generalforsamlinger i
juni, hvor fusionen blev vedtaget enstemmigt. Siden da
har de to bestyrelser arbejdet sammen som én, hvilket
skal fortsætte i en overgangsperiode på to år.
Sammenslutningen bliver markeret med en 16 siders
brochure, der vil blive distribueret til stort set hele det
danske eftermarked og ikke mindst til DAG-medlem
merne selv. Brochuren fortæller kort om baggrunden
for fusionen, men koncentrerer sig hovedsageligt om,
hvad autogenbrugerne kan levere, og hvad man som
ikke-medlem går glip af, hvis man står uden for
foreningen.

brug til den danske miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen,
efter at det med al tydelighed står klart, at Miljøstyrelsen er under
bemandet, under konstant omstrukturering og i underskud af res
sourcer.
– Hvad der skulle være autogenbrugernes skrappe vagthund ligner
en hængt kat. Det kan medarbejderne ikke være tjent med, det kan
miljøet ikke være tjent med, det kan vi ikke være tjent med, fastslår
Børge Madsen, direktør i Dansk Autogenbrug.
Som eksempler på de udeståender, som alene autogenbrugerne
har med Mijøstyrelsen, nævner han fortsat bistand til kommunernes
tilsyn over for sortskrottere, uafsluttede skrotningssager, der ikke
bliver afgjort, aktivt engagement i udviklingen af den digitale skrot
ningsattest – og måske mest betydningsfuldt: Revisionen af bilskrot
ningsbekendtgørelsen. Revisionen har været i gang i flere år, men er
aldeles gået i stå.
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Ledare NORGE
JAN MOLBERG

F

orsikrings-selskaper, Fylkesmenn,
Miljødirektoratet, hovedoperatører
og bilprodusenter/Autoretur
(bilimportørene) vil muligens i fremtiden
kreve at de bedrifter de skal samarbeide
med har en form for sertifisering.
I Danmark innførte myndighetene en
lovbestemmelse om at bildemonterings
bedrifter må være ISO godkjent for å få
konsesjon for driften. Denne lovendring
kom i 2008.

I Sverige krevde forsikringsbransjen i
2007 at bildemonteringsbedriftene hadde
en sertifisering. SBR innførte en egen
bransjesertifisering kalt SBR godkjenning/
lav-ISO. Dette ble innført i 2007. I 2012
innførte SBR et krav om at alle medlems
bedrifter hadde en sertifisering. Av 140
medlemsbedrifter klarte 120 bedrifter å
etablere en slik sertifisering. De 20 bedrif
tene som ikke klarte å etablere en slik ser
tifisering mistet sitt medlemskap i SBR. I
og med at bransjen selv etablerte en egen
sertifisering unnlot myndighetene å inn
føre regler på dette området, altså ingen
innblanding fra myndighetene.
Andre fordeler ved å være sertifisert er
at myndighetene antageligvis vil redusere
hyppigheten av kontrollene. Dette vil
antageligvis også være kostnadsbesparen

I løpet av høsten
vil NBF sertifiseringen
bli testet ut ved
3 kanskje 4
NBF bedrifter.
de færre kontroller – sparer kontrollavgif
ter. Kontrollavgiften kan muligens også
reduseres?
En sertifisering vil være med å forbedre
bransjens omdømme. Både bedriftskun
der og private kunder vil finne det mere
betryggende å handle med sertifiserte
bedrifter.
I forhandlingene mellom hovedoperatø

rene og Autoretur i 2014 ble det krevd at
hovedoperatørene gjennomførte en
ISO-sertifisering av sine kontorer og
anlegg.
I forbindelse med 3 års-avtalen med If
forsikring i 2014 ble det antydet at det for
fremtiden kan bli aktuelt og bare inngå
samarbeid med sertifiserte virksomheter.
(ref. det som skjedde i Sverige for 8 år
siden).
I rettsaken i Trondheim, hvor Trond
heim Bildemontering var saksøkt ble det

fra flere parter spurt om sertifiserings
systemer for bransjen.
NBF har i dag seks bedrifter som har
ISO godkjenninger. Disse bedriftene blir
naturligvis ikke pålagt noen annen sertifi
sering i fremtiden. ISO godkjenning anses
å være for arbeidskrevende for små og
mellomstore NBF bedrifter.
NBF arbeider med å etablere en «NBF –
sertifisering». Vi har engasjert et konsu
lentfirma som er eksperter på dette områ
det. (ref. informasjoner på fagkonferansen
2016 og landsmøtet i 2017).
I løpet av høsten vil NBF sertifiseringen

bli testet ut ved 3 kanskje 4 NBF bedrifter.
Et pilotprosjekt. (det har vært litt vanske
lig å få bedrifter som kan avsette tid til
prosessen i høst).
På fagkonferansen i oktober skal det
gjennomføres en diskusjon og avstem
ming om NBF sertifiseringen skal innfø
res.
Forslaget fra styret vil bli utsendt til den
enkelte bedriftsleder. Styret går imidlertid
inn for en slik sertifisering dersom pilot
prosjektet er vellykket. Kostnadene anses
som akseptable. Innføringstiden foreslås
til fem år.
Jan Molberg

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.

- vi gjenvinner batterier

Nygren Design as

NBF-sertifisering

Generalsekretær NBF

www.batteriretur.no
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Energisikkerhet – Batteriretur Høyenergi

Batteriretur Høyenergi samler bilbransjen i Norge:

Samarbeid om sikker
batterihåndtering
Etter lang tids arbeid har Batterire
tur nå fått på plass en avtale med
flere importører og produsenter
innen selskapet Batteriretur Høyen
ergi. Det har vært en prioritert, men
samtidig kompleks jobb, å få til
dette som er viktig når det gjelder
energisikkerhet.

I

Batteriretur Høyenergi er målet å skape
løsninger og vilkår for alle involverte
parter i kjøretøyenes livssyklus. Avtaler
inngås med hver importør for sikker hånd
tering, demontering og gjenvinning av bat
teriene i henhold til produsentansvar, lover
og forskrifter. Bilimportørenes Landsfo
rening er aksjonær i selskapet.
Batteriretur var tidlig ute med sitt fokus
på sikkerhet knyttet til Lithium Ion indu
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stribatterier. Etter initiativ fra en samlet
europeisk bilbransje startet vi opp dette
arbeidet for fem år siden. Målet var å sørge
for sikker håndtering og innsamling av
Lithium Ion industribatterier. I Sandefjord
startet vi opp et pilotprosjekt og fra dette
høstet vi erfaringer som har gitt Batterire
tur en unik kompetanse vi deler med bilin
dustrien og andre utvalgte partnere. Alt
basert på non profit.
I dette arbeidet står sikkerhet i høysetet.

Batteriene er definert som et anlegg påsatt
strøm og det krever sertifisert personell for
arbeid med disse batteriene. Vi har utarbei
det spesifikke manualer for å sikre korrekt
demontering og det brukes alltid termoka
meraer, sikker jobb analyser og 1000 Volt
utstyr. Dette vil vi vise nærmere ved NBF’s
medlemsmøte og kurs senere i høst i Sarps
borg.

Jeg får ofte spørsmål fra folk om jeg tror
det snart blir bare elbiler/hybridbiler på
veiene. Spørsmålet er komplekst å svare på
– men at antall elbiler/hybridbiler vil fort
sette å øke er ingen dristig spådom.
Tendensen er entydig – i hvert fall i byer
og på Østlandet. Oslo er spesielt med sin
store bil-tetthet. Bare den ene dagen forrige
vinter det ikke var tillatt med dieselbiler i
Oslo, førte til en overgang fra diesel til elbi
ler for enkelte.
Når vi tar med de politiske signalene i

hovedstaden om at framtidas bilpark skal
være utslippsfri, så er det ikke spesielt over
raskende at de siste salgstallene viser at die
selsalget stuper. Også politiske signaler fra
nasjonalt hold peker i samme retning; vi
skal ha en utslippsfri bilpark.
Men er det lave avgifter, og dermed gun
stige priser, som gjør at forbrukerne satser
NORDISK BILÅTERVINNING 3 · 2017
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Energisikkerhet – Batteriretur Høyenergi

– eller er det høyere grad av miljø-bevissthet? Det er del
» elektrisk
te meninger om dette og noen sier det handler mer om pris enn
miljøet. Det betyr at politikernes fastsettelse av avgiftsnivå blir vik
tig.

Et annet moment er at diesel/bensinbilene fortsatt vil være domi

nerende i distriktene som en konsekvens av rekkevidde-begrens
ningen. Det er imidlertid bare et tids-spørsmål før denne begrens
ningen blir mindre viktig. Teknologien utvikler seg veldig raskt og
allerede i år kommer det elbiler på markedet med en helt annen rek

kevidde samtidig som ladestruktur nettverkene vil utvikles videre.
Dette er utrolig interessant og Batteriretur følger dette tett. Det
blir spennende å se om målet om nullutslipp fra nybilsalget i 2025
nås.
Batterier er mer aktuelle enn noen gang og utviklingen skjer i et
høyt tempo. Denne utviklingen setter sterke krav til oss i Batteri
retur som håndterer batteriene når de oppstår som avfall. Vi vil se
store endringer i fremtiden og jo mer vi som forbrukere krever av
de elektroniske enhetene vi bruker i hverdagen, jo mer fokus må vi
ha på energisikkerhet.

Bilen din blir til nye
morsomme ting

Vi setter som alltid miljø og sikkerhet i fokus og sammen med våre

medlemmer og innsamlere skal vi fortsette å utvikle nye løsninger
for sikker og effektiv innsamling i fremtiden.
I dette bildet er det hyggelig å konstatere at interessen for Batte
riretur er stor. Vårt utviklingsarbeid ved anlegget i Sandefjord har
nå pågått i fem år og interessen på den internasjonale arenaen, er
faktisk større enn noen gang. Dette skaper store muligheter for oss.
Ikke minst har vi en spennende dialog med europeisk bilindustri.
Batteriretur har i år deltatt aktivt på flere internasjonale konferan
ser som manifesterer det fokus som nå er på riktig gjenvinning
Det er helt klart at vi snakker om et paradigmeskifte. Grunnleg
gende tankesett vil endre seg og den teknologiske utvikling skjer
raskere enn de fleste klarer å følge med på. Denne raske utvikling
en kombinert med det forsterkede fokus på miljø, skaper til sam
men helt nye forutsetninger for framtidens løsninger.

Endringer vil skje i et omfang som kan ta pusten fra noen og enh
ver. Batteriretur ruster nå for de nye utfordringene. I disse dager
starter byggingen av vårt nye anlegg på Øra i Fredrikstad. Når dette
står ferdig vil Batteriretur være enda bedre rustet til å møte de nye
utfordringer som kommer og gjøre oss i stand til å gripe de mulig
hetene vi ser komme innenfor batteribransjen.
Avslutningsvis vil jeg si at et viktig fokus fra vår side er at vi sam
men kommer frem til gode rutiner og vilkår for samtlige som er
involvert i kjøretøyenes livsløp. Dette skal vi gjøre ved utvikling av
det allerede gode samarbeidet vi har med våre innsamlere og leve
randører, deriblant Norges Biloppsamleres Forening.

NORGES STØRSTE
BILDEMONTERING

Av Fredrik Andressen og Jan Molberg
Daglig Leder AS Batteriretur

Mer enn

0
0
75b.il0
deler på lage

r

Lekestuen kan være den gamle bilen din.
Kravet fra myndighetene er at 85 % av materialene i bilen din skal gjenvinnes.
Hele 85,2% av materialene i din kasserte bil ble gjenvunnet i 2016. Hvordan klarte vi
det? Hemmeligheten ligger i de små detaljene og ny teknologi. Biler inneholder bl.a
store mengder, og mange typer plast. På grunn av nye gjenvinningsteknikker, kunne
vi i fjor gjenvinne mer plast enn før. Og bruke det til nye produkter, som for eksempel
lekehus og hagemøbler. Totalt ble 97,7% av bilen din gjenvunnet i 2016. Slik sparer vi
miljøet for store mengder CO2-utslipp. Alle vinner på gjenvinning.
www.autoretur.no

Kilder: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, Kapittel 4. Kasserte kjøretøy,

Siste stopp - Ny start.
– Bilbransjens eget returselskap

Stena Recycling AB, Galloo Belgia , H.J.Hansen Genvindingsindustri A/S , Plastics Industry Association
The Plastics Industry Trade Association , Miljørapport 2016 og Miljøregnskap for 2016

Bjørnstadmyra 5, 1712 Grålum | Tlf.: 69 12 72 22 | www.obd.no | salg@obd.no
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EGARA spare parts update
Spare parts is one of the main topics at EGARA. We need them to know what
we have, if we can sell the customer what he needs and what is necessary in
order to make it function in the customers car. In this update we try to give an
overview of the aspects of parts reuse.
What is going on?
Today parts are used in a variety of
vehicles. They are used in several types,
over several years, even in several diffe
rent brands. But parts can change from
year to year without any visual recogni
tion. Partsnumbers sometimes change
often without any obvious reason. The
same part can have up to 50 different
numbers without changes in shape or
function. Second is the digital compo
nent of parts. Parts not only need to be
mounted correctly, they also need to be
installed digitally. Some parts need to be
reset on the original vehicle before they
can be installed on another one. Not
installing correctly means a car will not
recognise the other part and it will not
function. For installing, The right proce
dure, software or acces to the producer
is necessary. Sometimes parts can only
function if a group is replaced also.
Some parts can even function in only
one VIN and cannot be reused for
another car with another VIN.
Producers obligations and difficulties
Producers need to provide infor about
their parts to economic operators or for
reuse. Acces is limited. Sometimes it
costs money, sometimes acces is only
possible to a certain level, sometimes
acces is limited to a specific group only.

ELV Directive 200/53/EC

Article 7.1 describes the obligation for
MS to take measures to encourage reuse.
We know of no memberstate that took
any action encouraging reuse. What we
do see is issues with end of waste, despi
te ‘circular economy’ and ‘sustainability’
as buzzwords. Article 8.1 describes that
MS make producers use standardised
codes. It’s not really standard codes that
we need. We need acces to data.

Euro 5/6

Articles 6 and 7 say. Producers should
provide info (in Oasis format), but they
38   ›|nbå
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may charge a reasonable fee to so called
‘economic operators’. We as dismantlers
are economic operators. This was confir
med to us by the EC. We do not care
about the format, we just need info.

The same part
can have up to 50
different numbers.
IDIS

The IDIS information system is about
dismantling and recycling only. There’s
no reuse or parts info at all. IDIS provi
des some links to producers sites, but
the info is very limited and not what we
need. Most national governments are
convinced that producers helped them
to fulfill article 7 from the Directive by
issueing IDIS in 30 different languages,
which is not true.

Zero cost model

Recycling costs money. The business
model of the average ATF (Authorised
Treatment Facility or dismantler) covers
the costs of recycling and being legal by
selling parts. Selling parts is one of the
best examples of circular economy and
is sustainability at the highest level, if
performed by a legal ATF. Producers are
not keen on funds for recycling costs
and claim the ELV ‘has a lot of positive
value’ and the dismantler is allowed to
do with this valuble ELV what he feels is
right. So if an ELV contains so much
positive value and if it should cover our
costs and help us make some money,
why do they make it so hard to get this
value out of the ELV?

What we need

Simply: we need acces to producers info.
We understand this info is valuable and
should not be issued for free and should
not be issued to just anyone. But we are

GENARPS
JEFA AUTOPARTS AB

not just anyone and we never claimed
we want it for free. We are hard working
entrepreneurs, we close the circle and
we are circular and sustainable, just
doing our job.
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What is our position

As economic operators we should have
acces to producers info. We need parts
numbers, history of parts numbers or
acces to a system that can help us deter
mine in what cars what parts can be
used. We need info about procedures for
installation and we need acces to instal
lation software. We are willing to pay a
reasonable fee. If the producer feels he
needs commitment from, or some other
controll over dismantlers, let’s start with
the ATF’s that are in the EPR systems.
They already have contracts with either
producers or their EPR organisations .

VI KÖPER BEGAGNADE BILDELAR
FÖR RENOVERING
Produkter vi söker

What are our actions

The gentle way we are taking at the
moment, is informing the EC about the
current status of obligations and how
they are filled in. We are in contact with
ACEA also to find out if this topic can
be discussed with them. If we can find
agreement this way, we would favour
that.
The hard way is to start court cases
and make parties oblige to the EU laws.
But that is not our style and we would
rather try any other way to see if we can
cooperate with one another as this gives
the best results always.

Other trails

Our American sister organisation ARA
faces the same problems. They are very
big and started trails with airbags and
recalls as a crowbar to open up the pro
ducers info. They seem somehow suc
cesfull, but the goal is not reached yet. If
they do, it will be very interesting for
EGARA also and may speed up some
processes.

Turbo
AC pumpar
Generator
Startmotor
Styrväxel
Partikelﬁlter/PDF

Elektriska bromsok
Motorstyrenheter/ ECU
Dieselinjektor
Dieselpump
Drivaxlar
EGR ventiler
JEFA Auto Parts, Omvägen 1
247 70 Genarp, Sweden
Mob: +46 735 46 47 38
Tel: +46 40 48 03 41
Fax: +46 40 48 04 42
johan.soderberg@jefa-autoparts.com
Leszek: leszek@jefa-autoparts.com
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