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När du köper bildelar genom oss kan du vara säker
på att vi tar ansvar genom hela processen. Vi är den
första bildemonteraren i Stockholm att erbjuda
Green Parts garanti på begagnade bildelar.
Garantin gäller för mekaniska delar, t.ex. motorer,
växellådor och elektronikkomponenter – det innebär
en stor trygghet för dig som köpare. Garantin
ersätter felaktiga bildelar och kostnader för i- och
urmontering av dessa. Se fullständiga garantivillkor
på vår hemsida.
Vi är en del av Biliakoncernen. Självklart är vi
ISO-certifierade 9001 & 14001.

Välkommen!
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Tidningen trycks på
Svanenmärkt papper.
Tidningen NBÅ Nordisk bilåtervinning
utkommer med fem nummer per år.
Upplagan är ca 3 500 ex per utgåva.
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

allbildelar.se • Hökärrsvägen 125 • 141 24 Huddinge • 08-746 93 00
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18
I dagsläget är det inte
lönsamt med robotdemontering, men kanske
om 10–15 år.

Hampus Svensson, Bildelslagret

Nummer 1/2018 av Nordisk Bilåtervinning
kommer 23 mars.
Sista materialdag för annonser är den 23 februari.
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Ledare/Årskrönika

Klimathot – Miljö
– Cirkulär ekonomi
i fokus under året som gått

A

tt vi lever i en tid då man uppmärksammar miljö och klimathot
blir allt tydligare, inte minst i
media via de uttalanden som görs av
myndigheter och regeringar världen över.
Det finns alltid en svårighet med att
jobba långsiktigt i en föränderlig värld.
Ibland går uttalanden inte i takt med det
man vill uträtta och speciellt inte med det
som redan blivit uträttat.
Men vi kan känna oss trygga i att se
att satsningen på ökad medvetenheten
gällande miljöomhändertagandet av bilen
ger vår bransch en positiv image i miljöfrågan och en viktig injektion när det
gäller miljöarbetet. Vi ska ändå utan tvekan känna stolthet inför vad som gjorts.
Det krävs långsiktighet och ett industri-

ellt tänkande för att jobba med att utvinna
de värdefulla råvarorna ur ELV bilen
(End of Life Vehicle). Alla de projekt som
vi har varit delaktiga i har med tydlighet
visat att korrekt miljödränering och hantering av den uttjänta bilen ger minskad
miljöpåverkan. Det man tidigare kallat
avfall, kan för morgondagen bli en resurstillgång som dessutom ger möjlighet till
ersättning istället för att vara en utgift.
Det är därför viktigt att vi som jobbar med
att ta hand om uttjänta bilar ser på verksamhet utifrån ett långsiktigt perspektiv.
Att ELV bilen skall komma till företag
som är miljö/kvalitetscertifierade borde
vara en självklarhet. Korrekt miljödränering av bilen minskar miljöpåverkan
och ger ett miljövärde i form av återbruk
av reservdelar och ökat material till
i ndustrin.
Vårt besök hos EU kommissionärerna var

intressant, där pratar man mycket om
miljö-klimathot-cirkulär ekonomi, men
samtidigt ser vi att det inte riktigt fungera
som de själva säger. Att saker påverkar oss
är på olika sätt medför också att vi måste
finna olika typer av lösningar, en del
4   ›|nbå
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De regelverk som
finns skall följas
av alla som jobbar
med ELV-bilar
oavsett hur många
bilar man hanterar.
l ösningar är och blir mera komplexa
till sin natur.
Under det gångna året har många saker
lagts på plats för att skapa en god utveckling för att minska miljöpåverkan i alla
led.
Samarbete med biltillverkarna, återför-

säljarföreningen, verkstadsförening och
myndigheter gör att fler förstår vikten av
att återanvända mer av bilen. Utbildningsportal gör det smidigt och enkelt att
utbilda sina medarbetare. Projektet Mistras Closing the Loop har visat att man kan
minska miljöpåverkan betydligt när man
hanterar den uttjänta bilen korrekt. MRF/
SVFV har varit behjälpliga med att ta
fram garantipaket för begagnade reservdelar till allmänreparationsverkstäderna.
En begagnad reservdel minskar miljöpåverkan, ger lägre kostnader för bilägandet,
samtidigt som det bidrar med fler arbetstimmar till verkstaden.

I BilRetur skapar vi även en bra plattform
för att kunna infria miljömålen. Projekt
som bedrivits tillsammans med IVLKTH med forskningsprojektet EQP,
Ekoeffektivt plastkretslopp genom hållbar
återvinning av konstruktionsplaster från
den uttjänta bilen. Ett projekt tillsammans
med motorbransch och försäkrings
bransch där reparation av plast från
demonteringsbilen legat i fokus har visat
sig vara mycket framgångsrik. Plastdetaljer från demonteringsbilen har kunnat
återföras via Bilplastteknik till skadeverk-

Nya kurser på Utbildningsportalen
”En bra möjlighet till kompetensutveckling”

Michael Abraham
FÖRBUNDSDIREKTÖR

städerna så att både miljön skonas och
kostnader för skadereparationerna kan
hållas nere, en tydlig vinn- vinn lösning.
Vi har också StomRetur som vuxit fram
och skapar ett bra värde genom att ori
ginalreservdelen renoveras och åter
används.
Nordisk Bilåtervinning(NBÅ) kommer

under kommande år att fortsätta med att
redovisa de miljösmarta åtgärder som vi
inom branschen gör för att demonteringsbilen ska vara en tillgång och inte belastning för miljön.
Vi vet alla att den moderna bilen kommer att utvecklas med mer material som
inte enbart är metall, vi bör därför se över
vad som krävs för att möta den framtid
som de moderna bilarna för med sig.
Vår ståndpunkt är att en seriös hantering av demonteringsbilen ska löna sig,
och med det menar vi att de regelverk som
finns skall följas av alla som jobbar med
ELV-bilar oavsett hur många bilar man
hanterar.
Tyvärr ser vi att det finns stora skillnader i hur detta regelverk efterlevs och följs
upp av tillsynsmyndigheterna.
Den inriktning och de åtgärder vi jobbar för skall signalera att bilåtervinnare
som följer de lagar och krav som reglerar
hanteringen av ELV bilen även ska kunna
få premieras av biltillverkarna och myndigheterna.

En ”miljöklok återvinning” är att genom
återvunna reservdelar minska miljöpåverkan med 100 procent.
Det är handling och inte tanken som
räknas för att det även ska ge bilägandet
lägre kostnader.
Passar på att tillönska alla ett gott slut
och gott nytt år.

Med bästa hälsningar
Michael Abraham
Förbundsdirektör

Nu ligger utbildningar i Officepaketet ute på Utbildningspor
talen. Det berättade Mikael
Rosholm från Lexicon på SBRs
halvårsmöte.

S

BR har sedan i våras ett samarbete
med Lexicon när det gäller Utbildningsportalen.
– Snart är det nytt verksamhetsår och
det är många saker på gång när det gäller
portalen, förklarade Mikael Rosholm.
– Både Michael Abraham och vi på
Lexicon har kämpat som djur för att få
fram material till en utbildning i att tömma AC och i funktionskontroll av ACkompressorer. Det ligger högt upp på
listan.

AC-tömning är e-learning, där den teo-

retiska delen finns på Utbildningsportalen. Där kommer också datum och platser för den lärarledda praktiska delen att
finnas utlagda.
– I era organisationer finns det inte
bara personal som demonterar bilar eller
säljer delar. Därför finns från och med i
dag även utbildningar i Office-paketet på
portalen, säger Mikael Rosholm. Jag är
ganska övertygad om att de flesta liksom
jag är hyfsat bra på att börja skriva ett
brev och att använda Excel, men sedan
kommer man alltid till något där man
undrar, till exempel hur var det nu man
gjorde autosumma i Excel. Då kan man
öppna Excelkursen och antingen gå hela
eller så går man in och tar snabblektioner
i exempelvis autosumma. Då får man
mini-lektioner på hur det går till. Det kan
kännas lite tråkigt att åka iväg på en
lärarledd utbildning i Excel när man
redan kan det mesta och bara är osäker

Kom ihåg att alla utbildningar ligger tillgängliga
24 timmar om dygnet alla dagar i veckan.
på några delar. Man kan också testa sina
kunskaper på Utbildningsportalen och
se hur bra man kan olika saker, det finns
övningar att göra. Vi hoppas att det ska
slå väl ut, men ni är väl inte annorlunda
mot andra organisationer som har problem med de administrativa programmen emellanåt.
Det finns nu 17 olika utbildningar på

Utbildningsportalen, flera av dem specialinriktade för just bilåtervinning, till
exempel hur man bedömer en reservdel.
– Ni som är chefer har möjlighet att ta
ut en rapport för att se vilka utbildningar
er personal har påbörjat och vilka de har
slutfört. Det finns också minilektioner i
coachande ledarskap, där man får bra
tips på hur man coachar sin personal till
bättre resultat. Där finns också ledarskapsutbildningar och kurser i ledarskapssamtal med bra tips på hur man
genomför ett utvecklingssamtal och det
svåra samtalet man ibland måste ha. Det

finns en utbildning i marknadsföringsstrategi, där små videofilmer visar hur
man kan se på sin egen verksamhet för att
skapa nya affärsmöjligheter.
Mikael Rosholm frågar deltagarna på
halvårsmötet hur många som har varit
inne och tittat på kurserna i Utbildningsportalen. Långt ifrån alla räcker
upp handen.
– Utbildningsportalen är en enorm
möjlighet för er att kompetensutveckla er
personal, säger han. Jag tycker att ni ska
avsätta viss tid för era anställda att göra
utbildningarna, till exempel ”nu har du 40
minuter på dig och den här utbildningen
kommer att hjälpa dig i ditt arbete”. Ni
kan göra upp på utvecklingssamtalen
vilka utbildningar de ska gå. Kom ihåg att
alla utbildningar ligger tillgängliga 24
timmar om dygnet alla dagar i veckan.
Text och foto
Agneta Trägårdh

Nytt
medlemsföretag
Fabio Ishaq och Jan Alshmani var på halvårsmöte
för första gången. Deras demontering OnWheels
Bildemontering är nytt medlemsföretag i SBR.
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En sann julsaga
om Faluns smala lycka
Det är snart jul, och Stora Torget i Falun är som ett vykort från förr.
Gnistrande vitt och vackert. Från sitt arbetsfönster uppe på Dalarnas
Försäkringsbolag kan avdelningschefen Kjell Nyman se hela härligheten
och känna sig nöjd. Tillsammans med en envis bildemontering här har han
säkrat en viktig del av naturens kretslopp i Falun. Sant.
Men historien om bildemontering i Falun var länge på väg att sluta riktigt illa.

Julfrossan är här. Längs hela Holmengatan strosar falubor, bara 20
dagar kvar tills alla paket ska stå
under granen. Varje år får hundratals falubor ett samtal från Dalarnas Försäkringsbolag med samma sorgliga ärende:
»Det gäller er bil.«
Då står ägarens fordon oftast på någon av
stans bilverkstäder efter någon typ av tråkighet. En krock, ett motorstopp, eller kanske en avåkning på vinterväg. Verkstadens
yrkesfolk har, med stöd av webbtjänsten
CABAS, beräknat kostnaden för att laga
bilen. Hundratals gånger om året går inte
siffrorna ihop här i Falun. Bilens marknadsvärde är för lågt jämfört med reparationspriset. Kärran är kaputt. Slutkörd.
Dags att slå en signal till kunden.

Tack vare CABAS kan Andreas Ross göra en värdering av kundens bil. Är det värt att reparera den? Vad blir marknadspriset
om bilens måste lösas in? Besked till kunden om inlösen lämnas alltid i telefon. Det är försäkringsbolagets policy.

Bilverkstäderna som kontrollerar bilen redovisar via internet med hjälp av CABAS. Där finns både skadekalkyl.och

bilder på eventuella skador på bilen. Oftast räcker CABAS-underlaget för att göra en värdering hos försäkringsbolaget.

Ringa en kund för att säga att det är finito

med bilen… Försäkringsbolagets nio
anställda på Kjell Nymans avdelning slår
sådana samtal varenda dag. Ungefär som
när en begravningsentreprenör knackar på
med allvar i rösten?
– Nehäj, nej, skrattar Kjell. De flesta kunder anar att slutet kan vara nära, eftersom
bilen redan råkat ut för problem. Samtalen
handlar framför allt om pengar. Om hur
mycket bilen egentligen är värd och vilket
belopp ägaren ska få i ersättning.
6   ›|nbå
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Kjell Nyman har jobbat med motorteknik hos Dalarnas Försäkringsbolag sedan 1985.
Som avdelningschef har han fått ett arbetsrum med härlig utsikt över Stora Torget.
Det är skillnad på marknadsvärde och
affektionsvärde. Många ägare har familjens
bil närmast hjärtat. Så många fina minnen,
så många mil. Men nu har den tvärdött.
Ersättningen från försäkringen gäller inte
hjärta och smärta, det är enbart marknadspris som gäller. Bolaget och bilägaren kommer överens direkt i de allra flesta alla ärenden.

– Vi vill vara rättvisa mot kunden, så att
ägaren får rätt pengar, säger Kjell Nyman.
– Så vill vi jobba. Där har vi också klara
direktiv uppifrån – att vi ska kunna möta
kunden privat och se varandra i ögonen.
Det ska vara r-r-r-rätt från alla parter.
I en stad som Falun råkar handläggare och

kunder på varandra titt som tätt. Dalarnas

Kafferast på avdelningen för motorteknik. på Dalarnas Försäkringsbolag. Varje dag behöver de här männen ringa till kunder
med en tråkig nyhet – din bil är inte värd att reparera, och måste
lösas in.

Yngve Hellberg är utredare hos Dalarnas Försäkringsbolag. Han granskar alla bilärenden där bedrägeri kan misstänkas. Bildemonterare upptäcker ibland oväntade inslag
hos en bil. Då rapporterar de direkt till Yngve.
NORDISK BILÅTERVINNING 4 2017
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Kampen för lokal bilåtervinning i Falun

Prövningarna har varit många. Men tack vare ett nära samarbete mellan Ansta Bildemontering och

Dalarnas Försäkringsbolagt är återvinningen av Faluns inlösta bilar säkrad. Stefan Lundqvist och Kjell Nyman
har stött varandra ända sedan Ansta kom till stan för tre år sedan.

Försäkringsbolags avdelning för motorteknik står för 67 procent av marknaden här.
Och Kjell har jobbat här sedan 1985. Det är
många kundögon som han fått möta. Att
han går så rakryggad är en väl synlig hyllning till bolagets affärspolicy. Det ska vara
r-r-r-rätt.
Så ordnat och trevligt kan man ha det i
Falun. Men år 2014 började lyckan plötsligt
krackelera.
Ett schysst försäkringbolag kan lösa in
kunders bilar, betala skälig ersättning så att
alla är nöjda och glada. Men alla de inlösta
bilarna? De måste bort! Någon måste återvinna dem. Tänk om kundernas alla inlösta bilskrällen skulle rullas in här nedanför
Kjells fönster. Oj, vad bilar – oj, vad många!
– Ja, hela Stora Torget fullt, pustar Kjell
Nyman med skräck i ögonen. Tanken
svindlar.
En enkel sanning som alla i SBR känner
till är: Försäkringsbolag löser in bilar. Men
inget bolag vill ha dem kvar.
Därför gungade marken i Falun år 2014.
Falu Bildemontering i stadens utkant mådde inget vidare ekonomiskt, på väg mot en
brakförlust på 5,7 miljoner kronor. Företa8   ›|nbå
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En enkel sanning:
Försäkringsbolag
löser in bilar.
Men inget bolag
vill ha dem kvar.
get var konkurshotat efter en misslyckad
nyemission. Men ärligt talat – ett försäkringsbolag utan en välfungerande lokal
bildemontering?! Business as usual? Skulle
inte tro det.
I stora världen inväntade alla på den
senaste tweeten från Washington, och i
folks mobilskärmar blinkade Facebook
med ständiga nya uppdateringar. Men att
Dalarnas Försäkringsbolag i Falun riskerade ett avbräck i sin fordonshantering var
en kris som få i mediavärlden lade märke
till. På orten fanns bara en bildemontering
som tog emot försäkringsbilar. Och den var
på fallrepet.
Riktigt illa, som sagt. Så såg det ut i Falun
våren 2014.
Falun behövde en hjälte. Dalarnas Försäkringsbolags kunders bilar fortsatte att

dra sista sucken. Assistance Kårens rödgula bärgningsbilar stod, som alltid, beredda att forsla bort alla utfasade fordon. Men
vart? Vem kunde rädda bildemonteringen
i Falun?
Hjälten i den här historien var ingen local
hero. Han hörde hemma i Sala, där han
demonterade sin första bil hemma när har
var 15. Farsgubben, som han kallar sin
pappa, drev Sala Bilskrot. Att själv få plocka
med en värdefull bil kändes som en verklig
ära för en ung man då, 1989.
– Fast, Farsgubben visade precis hur jag
skulle göra. Styrde och ställde, som pappor
gör, säger Stefan Lundqvist med ett leende.
Bilar har han i blodet. Han älskar dem.
Motorsport, rally, flashiga vrålåk, suv-ar
och så familjens VW Passat med silverlack.
Mest älskad av alla är hans fru Malin och
deras tre barn, förstås. Men efter dem kommer bilar, helt klart – gärna de som är snabba och snygga.
Medan Falu Bildemontering vacklade den
våren fick Stefan Lundqvist en diskret
fråga. Från Västerås. Ansta Bildemontering, med verkstäder både i Västerås och

Falun behövde en hjälte.
Inlösta bilar fortsatte att
rulla in. Men vem kunde
ta hand om dem?
Skulle bildemonteringen
verkligen kunna räddas?
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Kampen för lokal bilåtervinning i Falun
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att överllämna fordonet som Ansta köpt av försäkringsbolaget. För överlämningar på helgen har kåren en egen nyckel till Ansta.
3 Nicke Granqvist tar hand om Renaulten på gårdsplan. Den går fortfarande att köra, men skulle aldrig klara en besiktning.
4 Arbetskamraterna Zollie Sziklai och Nicke Granqvist sopar bort så mycket snö som möjligt från biltaket. 5 Bilen på plats
i verkstan. Demonteringen kan nu börja.

10   ›|nbå
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1 Assistance Kåren anländer med en Renault Clio som fått en sträng dom med hjälp av CABAS. Vd Jan-Erik Eriksson tittar själv in
hos Ansta idag. Företaget är en av hans viktigaste kunder. 2 Bärgaren Thomas Ernestes, vid spakskåpet, fäller ner stickan för

Upplands Väsby, såg en affärsmöjlighet i
Falun. En fullt utrustad bildemontering var
i fara. Den kunde kanske räddas av ett företag med lång erfarenhet och sund ekonomi.
Anstas ägare Pär Söderlund undrade om
Stefan tänka sig jobbet som platschef i
Falun?
Svaret ja var inte så självklart, om man
betänker att pendeltiden i bil mellan hemmet i Sala och ett jobb i Falun är 1,5 timmar
på torrt väglag. Stefan har däremot alltid

7

Stefan har alltid varit den djärva typen.
Som ung kände han liksom ingen fruktan.
varit den djärva typen. Som ung kände han
liksom ingen fruktan. Han minns särskilt
ett riktigt stolleprov när han tolkade på skidor efter en tung lastbil en vinter för länge
sedan.
– Vilken tur att jag överlevde det infallet,
säger en nu fullvuxen Stefan Lundqvist, far

till tre barn. Han har samlat på äventyr
genom åren. Men nu krävdes ett moget
beslut. Alla stora avgöranden i familjen sker
numera i samråd med hustrun, klokt nog.
Beslutet blev ett glädjebud för Falun, för
Dalarnas Försäkringsbolag och för Ansta
som behövde en platschef med lång erfa-

J

K

6 Nicke Granqvist är utbildad bilmekaniker med gedigen erfarenhet. Han ska ta Renaulten genom hela återvinningsprocessen.
Första steget – bort med reservhjulet. 7 Batteriet kopplas ur och lyfts undan. 8 Blastbox har el- kablar som kopplas ihop med
bilens säkringsdosa. 9 Det är pilligt i några minuter, men Nicke ska strax få alla airbags i bilen att utlösas på några få sekunder.
Hörselkåpor är ett måste. J Nu smäller det. Explosionen är så kraftig att bakdörren, som varit på glänt, går upp. K Den här
bilens glasrutor är inget att spara på. Ett lätt slag i kanten på glaset och pang! Återstår bara glassplitter som tas om hand senare.

renhet och lugn ledarstil. Stefan Lundqvist
är fortfarande stolt över hur han blev headhuntad 2007 till Upplands Bildemontering
av självaste vd Mats Andersson.
– Företaget var verkligen top-of-the-line
då. De låg främst i miljötänkande med en
ny demonteringshall och egna reningsverk.
Top notch hela vägen. Det var en bra skola,
säger Stefan.

Ansta köpte hela inkråmet från Falu Bildemontering – lager, datorer, hyllor, inredning. Med kort startsträcka kunde Ansta
påbörja demontering på nytt. Platschefen
Stefan Lundqvist tog därmed en post i företagets ledningsgrupp tillsammans med
ägaren Pär Söderlund, Monica Granholm
och Janne Öhman.
Det blev alltså en god jul i Falun både två

och tre gånger. Dalarnas Försäkringsbolag
fortsatte hjälpa sina kunder tack vare ett
förmånligt avtal med en stabil lokal anläggning för bilåtervinning.
– Avtalet omfattar rubbet, berättar Stefan
Lundqvist.
Rubbet?
– Ja, alla fordon som behöver återvinnas
efter inlösen hos Dalarnas FörsäkringsboNORDISK BILÅTERVINNING 4 2017
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Kampen för lokal bilåtervinning i Falun
Full
koncentration.

lag. Det gäller bilar, motorcyklar, snöskotrar.
På gården hos Ansta står en stor husbil
och väntar på demontering. Den ingår i
rubbet. Det gör även helt uttjänta bilar, som
branschen kallar ELV – ingen lysande affär
för en bilåtervinnare.
– Vi hänvisar privatpersoner med ELV till
Bilskrotscentralen som gärna tar emot dem
till sin självplock. Det är bara en bråkdel av
försäkringsbolagets inlösta bilar som är ELV,
konstaterar platschefen Stefan.
Samarbetet med Dalarnas Försäkringsbolag är ändå en bra grund för Ansta i Falun.
Närmare 80 procent av omsättningen kommer in via Kjell Nymans avdelning där.

Zollie Sziklai jobbar
undan med en
beundransvärd
arbetsnit. Jobbet
som återvinnare
innehåller oerhört
varierade arbetsmoment. Idag
är arbetsspråket
engelska för Zollie.
Men så fort Ansta
kommit ikapp efter
flytten vill plats
chefen ordna en
kurs i svenska
språket åt honom.

Kjell fick själv en nyckelroll för Ansta
förra hösten. Då var det grundkänning i
Falun igen. Inte för att företagets ekonomi
skulle vara skakig. Nu var det hyresvärden
som kom med chockbesked. Han ställde
krav på att Ansta skulle hyra hela tomten
där företrädaren tidigare drivit olika verksamheter. Hyran för anläggningen skulle
fördubblas. Inga kompromisser.
Det var en omöjlig kalkyl. När goda råd
var dyra bjöd försäkringsmannen Kjell
Nyman på ett. Längre ner på samma gata
fanns en hyresvärd med en ledig lokal.
Inflyttning snarast. Kjell presenterade parterna för varandra, och de kunde enas om
en flytt i mars 2017.

Det var en omöjlig
kalkyl. När goda råd
var dyra bjöd
försäkringsmannen
Kjell Nyman på ett.
– Jag tror att det är första gången som en
svensk bildemontering flyttat till nya lokaler. Det var svettigt. Och det kostade en
rejäl slant, säger Stefan Lundqvist.
För att klara utmaningen fick hela Ansta
– Västerås, Upplands Väsby och Falun –
mobilisera sina anställda som flytthjälp.
– Före flytten hade vi 33 000 artiklar på
lagret. Efteråt hade vi bara 7 000, förklarar
Stefan.
Det tog hårt på en man som Stefan, som

gärna samlar på sig och kastar ogärna. Men
på utskrifter över lagerlistor strök han hyllvärmarna en efter en.
– Tack vare Berg & Ströms program
Fenix vet jag exakt vilka delar som efter
frågas och vilka som lika gärna kan skickas
12   ›|nbå
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Ovan. Målet är att alla Anstas artiklar i databasen ska visas med bild. Erik Rapp Både
registrerar och fotograferar återvunna reservdelar. Idag använder han helst sin egen
kompaktkamera till arbetsuppgiften. Men i vår kommer en ny app till mobilen som
gör den här uppgiften oerhört mycket enklare och snabbare.

till Stena direkt för metallåtervinning.
Ännu finns cirka tusen prylar i lagret
som inte kan visas med bild i Lagas webbregister. Ansta har inte hunnit fotografera
alla. Men Stefan ser fram emot en app till
mobiltelefon som Berg & Ströms lovat leverera i februari. Med den blir det bara att ta
en bild på artikeln, och en på streckkoden,
för att trådlöst föra in reservdelen i databasen. Med bild och allt.
Bildemonteringars främsta samhällsuppdrag är att skona miljön. Nu har Ansta

– och gamla Falu Bildemontering – facit i
hand. Hur förorenad blev egentligen den
gamla tomten på Zettergrens väg?
– Efter flytten tog ett besiktningsföretag
markprover runtom på tomten. De hittade
inga föroreningar alls.
All heder åt dessa två företag i miljöbranschen. De levererar vad de lovar – bra originaldelar och miljövänlig produktionsteknik.
Medan vi pratar om Anstas betydelse för
faluborna rullar en bärgningsbil in genom
grinden. Det är Assistancekårens bärg-

Nedan. Lennart Helldin svarar för Anstas
egna transporter. Han lägger också sista
handen på gods före inpackning, stryker
på ett skyddslager med olja. ”Så skulle jag
själv vilja få varan om jag var kund.”
ningsbil med en blå Renault Clio
ombord. Här kommer den att bli omhändertagen av Anstas yrkesfolk. Stefan
Lundqvist vet redan vilka delar som ska
landa på lagerhyllan och vilka som måste
fraktas vidare i kretsloppet, till Stenas
metallåtervinning.
När tomten kommer med klappar i jul
till alla som ansträngt sig för sina medmänniskor, så står säkert Stefan Lundqvist och Kjell Nyman högt upp på hans
lista. God jul!
Text och foto: Mark Olson
NORDISK BILÅTERVINNING 4 2017
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PROJEKT, UTREDNINGAR, UPPLYSNING OCH LOBBYVERKSAMHET

Så jobbar SBR
för medlemsföretagen
SBR har deltagit i flera olika
projekt och aktiviteter under
2017, där Regeringsuppdraget
har tagit mycket tid.
– Ni gör ett jättejobb, berömde
SBRs förbundsdirektör Michael
Abraham förbundets medlemmar. Det ska vi lyfta fram.

U

nder halvårsmötet redogjorde
Michael Abraham för SBRs
arbete under året. En stor del har
gått åt till det uppdrag som Naturvårdsverket fick av regeringen 2014, där man
ska komma fram till en lösning på hur
kommunerna ska få rätt att flytta övergivna bilar och hur kommuner och stat
ska få ekonomiskt stöd för att ta hand om
fordonen.
SBR har, tillsammans med BilRetur, BIL

Sweden, Håll Sverige Rent, SKL och Stena
Recycling, drivit frågan om att transporter och omhändertagande borde finansieras genom en höjning av vägtrafikregisteravgiften.
– Sätt undan 20 kronor, säger Michael
Abraham. Att använda vägtrafikregisteravgiften som redan finns i ett väl fungerande system är initialt den bästa lösningen. Vi har bland annat träffat Transportstyrelsen, näringsdepartementet och
miljödepartementet och framfört vår
14   ›|nbå
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– I det här projektet har utgångspunkten för SBR och BilRetur varit att visa
myndigheterna hur viktigt det är att företagen har gjort de investeringar som
krävs enligt Bilskrotningsförordningen
2007:186 i form av lokaler, mark, utrustning, utbildning, och tillståndsintyg,
innan man får auktorisation för att miljöhantera den uttjänta bilen, säger Michael
Abraham.

Utgångspunkten för
projektet är att visa
hur viktigt det är
att företaget gjort
investeringarna
som behövs före
auktorisation.
ståndpunkt. Snart ska vi även träffa regeringsdepartementet. Det gäller att få politikerna att förstå. Om de inte hör att det
är ett problem, så gör de ingenting. Nästa
år är det val, tror ni att bilåtervinning är
en fråga som står högt upp på partiernas
listor då?
Under året har SBR deltagit i projektet

Optimerad ELV-demontering, som har
genomförts via innovationsprogrammet
Re-Source, med Hans Folkesson som
projektledare.

I Projektet medverkar både bildemonte-

rare och myndigheter.
– Det har gjort att vi har kunnat få en
gemensam bild av vilka investeringar
som krävs vid nystart av en bildemontering. Att starta en demontering kräver
stora investeringar. Minst 4,5 miljoner för
en liten demontering och 18 - 20 miljoner
för en större. Chalmers och IVL visar i det
här projektet vilka kostnader det är och
belyser också samspelet mellan kostnad
och volym. Vi jobbar därför för att säkerställa en högre volym av ELV-bilar till
våra medlemsföretag.Till exempel genom
projekten att samla in bilar i Halland och
nu senast i Dalarna i samarbete med BilRetur, Svensk Bilprovning, BIL Sweden
och Stena Recycling. Även regeringsuppdraget handlar om att se till att ELV-bilen
kommer in till återvinning.
SBR har även fört samtal kring hanteringen av elbilar. En fråga som har större
aktualitet i Norge än i Sverige just nu.

för att medlemmarna kostnadsfritt ska få
återlämna den köldmedia som tömts
enligt de riktlinjer som finns, under förutsättning att den inte är förorenad. För
att kunna driva frågan vidare behöver
SBR få svar från medlemsföretagen på
hur många kilo AC de har lagrat och hur
stor den årliga volymen av AC-gas är.
Michael Abraham bad medlemmarna att

Maria Andrae Svensson, Hampus Svensson, Alf Persson och Mats Svensson
från Bildelslagret i Lidköping har ett eget litet möte i mötet.
– Det viktiga är att vi börjar diskutera
problemen redan nu, säger Michael
Abraham. Ni ska äga frågan i slutet och
inte behöva ta lärpengarna.
SBR jobbar också för att Länsstyrelsen

ska återkalla bilskrotningsauktorisationen om det har gått mer än ett år sedan
demonteringen senast utfärdade ett
skrotningsintyg.
– Ingen tar ansvar, säger Michael Abraham. Det är vi som måste visa Länsstyrelsen att vissa demonteringar har auktorisation trots att de inte skrotar några bilar.
Om vi inte gör det, så är det ingen som
gör det.
Tomas Thomasson berättade om projektet StomRetur, där det på halvårsmötet
var 51 företag anslutna i Sverige och 10 i
Finland (sedan dess har det ökat till totalt
109 företag, se separat artikel).
Hampus Svensson från Bildelslagret i

Lidköping berättade om det robotprojekt
man har startat upp:
– Det är ett intressant projekt, vi har
hittat en metod att ta loss rutorna med
hjälp av roboten. I dagsläget är det inte
lönsamt med robotdemontering, men
kanske om 10 - 15 år.
Alf Svensson, ordförande i Bildelslagret i

Lidköping, påpekade att roboten som
används kommer från Volvo, där de kasserar robotornar när de har 70 procent av
sin livslängd kvar. Att använda en robot
till demontering är alltså även det en form
av återanvändning.
– Det är ett spännande projekt, konstaterade Michael Abraham. Trovärdigheten
ökar när vi går ut ur vår bekvämlighetszon och provar nya vägar.
Från den 1 januari gäller nya lagkrav
för hantering av fluorerande växthusgaser i AC-system för fordon. SBR jobbar

skicka in svar på det frågeformulär som
SBR har skickat ut. Tyvärr har inte alla
svarat.
– En del har inget problem med det här,
andra har jätteproblem. Vi har en lösning,
men måste få svar från er.
Krockkuddar tillverkade av företaget
Takata har visat sig kunna detonera utan
anledning. Michael Abraham påpekade
att det därför är extra viktigt för bildemonterare att vara försiktiga och följa de
anvisningar som gäller. De felaktigt tillverkade krockkuddarna finns bland
annat monterade i bilar från Honda, Toyota, BMW, Mercedes, Saab, Audi och
Volkswagen. Nyhetsbrev har skickats ut
om detta.

Några av SBRs medlemmar har råkat ut

för att det har börjat brinna efter att man
har skjutit av airbagen i bilen. Anvisningar för hur man skjuter airbagar på ett
korrekt och säkert sätt med Blast Box
finns i Utbildningsportalen. SBR har
under en längre tid informerat myndigheterna om att de måste ha kontroll på att
inte lämna auktorisation till bildemonteringar som inte har ett godkännande av
MSB för hantering av pyroteknik i bilen.
De måste även ha klart med Incert gällande AC-tömning.
Frågan om elpriset diskuterades också
på mötet. Tidigare har bilåtervinning
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Carlo Schmidt
om kundbemötande
Michael Abraham lämnar blommor till Karstorps Roger Jonsson
och Eddie Jonsson.
som industriell verksamhet och
» klassats
elpriset har därför varit 0,5 öre per kWh.

SBR jobbade med frågan under 2014
och fick då igenom att bildemontering
skulle räknas som industriell verksamhet. I dag finns det demonteringar som
har kvar den låga nivån medan andra
har fått höjt pris. Nu anses det inte längre vara en industriell verksamhet och
elpriset har därför höjts till 28,5 öre per
kWh. Både Karstorps Bildemontering
och Norrbottens Bildemontering har
överklagat beslutet och båda har fått
avslag i Förvaltningsrätten.
– Det måste upp på ministernivå,
menade Roger Adolfsson från Begagnade Bildelar. Om miljödepartementet
klassar bilåtervinning som industriell
verksamhet är det klart.

En annan fråga som diskuterades var

moms på begagnade bildelar. Danmark
har drivit frågan och fått rätt.
– En begagnad del är redan momsad,
precis som bilen den sitter på och därför
borde delarna vara befriade från moms,
förklarade Michael Abraham. SBR jobbar med frågan liksom NBF i Norge.
Fortsatta samtal har förts med biltillverkarna gällande möjlighet till avkodning och återkodning av reservdelar
precis som möjligheten att använda originalnummer på reservdelarna.
Efter många års arbete från SBRs sida,
blev det i början av året äntligen klart att
auktoriserade bilåtervinnare får avregistrera fordon som motorcyklar,
mopeder, fyrhjulingar och snöskotrar,
16   ›|nbå
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alltså fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen.
Børge Madsen från det danska förbundet berättade om sitt arbete under 2017,
där slopandet av moms på begagnade
delar har varit en viktig fråga. Det finns
200 auktoriserade bilåtervinnare i Danmark, varav 72 är medlemmar i förbundet. Danmark har ingen tillsyn, däremot
måste alla demonteringar vara ISOcertifierade. Han berättade också att
Nordens största bilåtervinning för Mercedesbilar invigdes i augusti.
Leiv Magne Larsen från NBF i Norge
berättade att det norska förbundet arbetar mycket med certifiering. Autoretur,
en av de två aktörer i Norge som ansvarar för insamlingen av skrotbilar, kräver
att demonteringarna är auktoriserade
till 2020. Han pratade också om elbilsproblematiken. I Norge är 40 procent av
alla nya bilar som säljs elbilar. NBF är
tillsammans med bilimportörerna och
försäkringsbolagen med i en arbetsgrupp som ska titta på hur man ska ta
hand om elbatterierna på ett miljösäkert
sätt.
Datum för nästa halvårsmöte sattes till

den 5 – 6 oktober 2018 och det kommer
att hållas i Luleå med ett studiebesök
hos Norrbottens Bildemontering. Platsen för halvårsmötet 2019 bestämdes
redan nu till Jönköping.
Text och foto:
Agneta Trägårdh

”Så förvandlar du klagomål till guld”
Ett bra kundbemötande ökar
försäljningen. På sin föreläsning
berättar Carlo Schmidt från
Lexicon om det amerikanska
företaget som medvetet lade in
ett fel i sin produkt. Bara för att
kunna förvandla klagomålen till
guld.

D

et är inte en föreläsning, det är
en föreställning. Men så har
Carlo Schmidt också en bakgrund som skådespelare. Han får SBRs
deltagare att vrida sig av skratt när han
spelar upp olika scener, där kundbemötandet kanske inte är det allra bästa.
– Vi är känslostyrda, säger Carlo
Schmidt. När jag mekade med mina
bilar för 25 – 30 år sedan och valde mellan olika demonteringar, åkte jag till den
som låg längst bort för där var de trevligast. Så gör de flesta. Därför är det otroligt viktigt att jobba med kundbemötande och man måste förstå att det här
förbättringsarbetet i slutändan innebär
en ökad försäljning.
Carlo berättar om två olika arbetsplatser: Marknaden och Varuhuset. De som
jobbar inom Marknaden har sitt eget sätt
att tänka (ofta ”det var bättre förr”). Det
är precis som på en marknad, där alla har
sitt eget stånd och kör sitt eget race. Om
det händer något, till exempel en olycka,
är det ingen som bryr sig. ”Det spelar
inte mig någon roll, jag står här och säljer mina ulltofflor”. På Varuhuset däre-

mot är alla i samma byggnad och har
samma tänk. Om det händer något i entrén,
förstör det inte bara för parfymavdelningen, utan även för sporten på tredje
våningen. Det är ett helhetstänk.

Att ge människor
beröm för att man
ser att de har ansträngt
sig är bland det finaste
man kan göra.
– Felet man gör hos Marknaden är att
man sätter upp regler, säger Carlo. Du får
inte gå bakåt, du får inte tänka att det var
bättre förr och personerna har hela dagen
på sig att bryta reglerna. De går förbi reglerna och då sätter man upp nya och de går
förbi dem också. Det blir en regelstyrd
verksamhet.
På Varuhuset behövs inga regler, alla har
samma värderingar. Verksamheten är värdestyrd.
– Det finns en jättestor skillnad i kulturen på de här båda företagen, säger Carlo.
När man lyckas skapa en kultur där alla
tänker på samma sätt är det fantastiskt.
Man behöver inte hålla på med småregler
för alla jobbar åt samma håll. Här finns en
vision, vi vet vad vi vill och vi vet vart vi ska.
Vi behöver inte jobba med regler. Om kunderna klagar tar man tag i klagomålet, vet
att det är en del av mitt jobb. På det regelstyrda företaget däremot, tänker alla ”det är
inte mitt problem”.
Carlo tar det fina hotellet som exempel

på Marknaden. I hotellkorriden ligger ett
vitt snorpapper. Som gäst bryr du dig inte
om hur fint hotellet är, det du ser och kommer ihåg är det äckliga snorpapperet i korridoren. På morgonen ligger det kvar för
alla som jobbar på hotellet har tänkt ”det är
inte mitt jobb att ta upp det där papperet”.
Carlo rekommenderar ett enkelt verktyg
att använda sig av: Ris och ros.
– Det är bra och det är enkelt, GE
BERÖM! Man ger positiv feedback. Där
finns också en regel: ”ris enskilt och ros i
grupp”. Ge människor beröm för att de tar
upp snorpapperet. Att ge människor beröm
för att man ser att de har ansträngt sig är
bland det finaste man kan göra. Jag har hållit på med det här i 17 år och jag har aldrig
varit med om att någon sagt ”jag vill inte ha
beröm”. När folk som aldrig tidigare fått
höra något bra, plötsligt får beröm börjar
de ställa upp. Det är fantastiskt på riktigt.
I ett bra kundbemötande gäller det att

kunna hantera klagomål från kunderna.
– Här har vi de fem F:en, säger Carlo. De är:
• Förnekelse
• Förstå
• Försvar
• Förändring
• Förklara
– Kunden klagar och man säger ”nej, så
är det inte”. Att förneka är det sämsta man
kan göra. Det näst sämsta är att gå i försvar,
”men så här var det, jag var jättetrött och
hade jättemycket att göra…”. Helt ointressant. Personen kommer med en upplevelse
och är helt ointresserad av din förklaring.
Att säga ”jag förstår” kan sitta långt inne,
men är inte att hålla med utan ett sätt att
visa att jag förstår att du är upprörd, jag kan

leva mig in i din känsla av hur jobbigt det
har varit. Det vill man ha när man kommer
med klagomål. Alla har inte förstått det. De
säger ”jaja, här får du en ny”. Då har man
gjort klagomålet till silver, men inte till
guld. Man har inte lyssnat och förstått.
– Det allra bästa är förändring, att ta
emot ett klagomål och faktiskt förändra det
klagomålet handlar om. Man ser det som
fin feedback.
I dagens samhälle är kundbemötande ett

viktigare konkurrensmedel än pris.
Carlo berättar om det amerikanska företaget som sålde biltelefoner, föregångaren
till dagens mobiler. Tillverkare lade medvetet in ett litet glappsystemfel, så att samtalet
skulle brytas när bilen körde över ett gupp.
Kunderna blev arga och rusade tillbaka till
verkstaden med biltelefonen. Där blev de
behandlade som kungar, fick sitta i skönaste fåtöljen och blev serverade kaffe med
croissanter. Mekanikern lade sladdarna
tillrätta och kom tillbaka till kunden och
försäkrade att ”nu är felet fixat och det
kommer aldrig att hända igen”.
– Tillverkaren visste att den här kunden
kommer att berätta om det här fantastiska
bemötandet för 30 personer i samma segment som i sin tur berättar det för tio andra.
Det blev bästa reklamen. De använde sig av
klagomålen för att skaffa sig flera kunder.
Så hårt kan man driva det. Motsatsen är de
som kommer att bli omkullsprungna, som
fortsätter att försvara sig och säga ”nej, nej,
så är det inte”. Det är helt fel väg att gå.
Text & foto: Agneta Trägårdh
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Uppskattat studiebesök

”Karstorp höjer kvaliteten
på hela branschen”

H

Deltagarna på SBRs halvårsmöte var imponerade av Karstorps Bildemontering.
– Vilken fantastisk anläggning, sa Leiv Magne Larsen från norska förbundet NBF.
En sådan fin demontering höjer verkligen kvaliteten på hela branschen.

öjdpunkten på SBRs halvårsmöte
var för många studiebesöket på
Karstorps Bildemontering. Kollegorna var intresserade av att se hur den
toppmoderna anläggningen i Norrköping
hade byggts upp igen och hur den fungerade i praktiken.
Det började redan när deltagarna samlades i konferensvåningen en trappa upp. Det
åh-ades och ah-ades på alla håll och kanter
när de kom in i den stora konferenslokalen
med både kök och grönlysande bar. Ena
väggen täcks av stora fönster som går från
golv till tak. Det är snyggt, det är fräsch och
det är modernt. Lokalen rymmer ledigt alla
SBRs medlemmar.
Mitt i rummet står Karstorps vd Eddie
Jonsson och hans pappa Roger Jonsson,
som grundade demonteringen 1979 tillsammans med sin pappa Uno.

För nästan exakt tre år sedan, den 7
november 2014, stod de utanför på gården
och såg hela sitt livsverk försvinna i den
brand som tog i princip hela Karstorps Bildemontering. Bara däckmarknaden klarade sig. Totalt 10 000 kvadratmeter försvann i lågorna. Kontorslokalerna, verkstaden, konferensvåningen och ett lager med
över 122 000 reservdelar. Allt var borta.
Det är svårt att förstå den här dagen när
deltagarna visas runt i olika grupper med
egen guide. Lokalerna som förstördes i
branden var fina, men tillbyggda i perioder,
precis som hos många andra demonteringar. Man bygger ut allteftersom verksamheten växer. De nya lokalerna är däremot helt
anpassade efter dagens krav och arbetsmetoder. Det har gjort arbetet mer effektivt.
Alla tidigare flaskhalsar är borta.
Kollegorna imponeras av många saker,

men kanske mest av allt av flödet. Eddie har
lagt ner många timmar/dagar/veckor/
månader på att planera lokalerna och verksamheten för att få det perfekta arbetsflödet.
Bilarna testkörs utomhus och tvättas
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sedan i tvättstationen innan de fortsätter in
i den stora demonteringshallen med åtta
arbetsplatser. Varje plats har en egen fullhöjdslyft, som kan lyfta lätta lastbilar upp
till 3 500 kilo. Fyra traverser klarar de tunga
lyften. Mellan arbetsplatserna finns en dräneringsstation från Wallmek. Vätskorna
transporteras ut till ett tankhus på gården
via ett rörsystem.
Fram- och bakvagnar plockas ner på en
särskild plats.

I dag har han en
mönsteranläggning,
som fått pris som
kvartalets företag.
– Annars tar det för lång tid, säger Thomas Sved, som visar en av grupperna runt.
Det tar mellan 8 och 10 timmar att
demontera en bil, vilket betyder att det
demonteras i snitt 8 – 10 bilar per dag på
Karstorp.
Alla delar tvättas i smådelstvätten, som
Peter Johansson demonstrerar. Besökarna
får också testa. Christian Lundberg från
Mariestads Bildemontering sticker in händerna i maskinen och de båda integrerade
handskarna. Sedan är det bara att hålla i
delen och rikta högtrycksstrålen mot den.
– Det är ett rejält tryck, säger Christian.
Heta arbeten som svetsning eller slipning
har ett eget rum. Överhuvudtaget är det här
en anläggning där brandsäkerheten står i
fokus. Man har dyrköpt erfarenhet av vad
som kan hända.
Inmärkning, fotografering och emballering har ett eget rum, där ett snurrbord
underlättar arbetet med att fota alla delar.
Delarna som är inmärkta läggs på en vagn
för vidare färd mot lagret. En hel del reservdelar som ska ut på lagret emballeras direkt.
Det nya höglagret sköts med järnhand av
Dennis Andersson, som inte vill bli kallad
lagerchef, även om han fungerar som det.

– Här får det inte springa folk som slarvar, säger han. Vi är fyra som kan köra
smalgångstrucken och ingen annan har här
att göra. Det ska vara ordning och reda.
Just nu är det 50 000 delar på lager. Ett
lager som stämmer till 100 procent.
– Än så länge har vi gott om plats, säger
Dennis Andersson. Men jag gissar att det är
fullt någon gång i april – maj 2018.
Men här har man byggt för framtiden
och det finns ytterligare en stor lokal som
kan användas som lager.
– Har ni städat? Det är så rent och fint
överallt, frågar en av kollegorna.
Thomas Sved skakar på huvudet.
– Nej, det ser faktiskt ut så här. När man
har så här nya, fina arbetslokaler, är man
mån om att de ska fortsätta vara fina.
Eddie Jonsson får många klappar på
axeln den här dagen. Kollegorna i SBR
berömmer den nya anläggningen i alla
olika tonarter.
– Det är kul att höra, säger Eddie, som
under mer än ett år jobbade i princip dygnet runt för att Karstorps Bildemontering
skulle kunna byggas upp igen och för att
verksamheten skulle fungera under tiden.
I dag har han en mönsteranläggning, som

fått pris som kvartalets företag och där
kommunens miljöinspektörer blev så
imponerade att de sänkte tillsynsavgiften.
SBRs förbundsdirektör Michael Abraham överlämnade en blombukett till Eddie
och Roger.
– Hela branschen önskar lycka till, säger
han. Med den här fina anläggningen har ni
gjort en investering som höjer branschens
trovärdighet och seriositet. Ni visar hur
man kan optimera en korrekt miljöhantering som blir till nytta för hela samhället.
Karstorps Bildemontering ligger verkligen
i framkant och jag tycker att Norrköpings
kommun ska vara stolt över att ha en sådan
anläggning. Vi inom SBR är stolta över att
ha er som medlemmar.
Text och foto: Agneta Trägårdh

SBRs medlemmar uppskattade rundvandringen på Karstorps Bildemontering.
Här är det Thomas Sved som visar runt en av grupperna.
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Övergivna skrotbilar – vem tar ansvar?

Ulf hjälper SBR med lagen
Ulf Stefansson är SBRs nya förbundsjurist. Han har lång erfarenhet från
den juridiska sidan av fordonsbranschen och arbetar som fordonsjurist på Konsumentverket.

U

I projektet ingår sex olika arbetspaket:

1. Projektledning.
2. Den framtida fordonsflottan. Hur den
kommer att förändras till följd av elektrifiering och förändrade utsläppskrav
och hur bilåtervinnarna kan anpassa sin
verksamhet till det.
3. Effektivare fordonsdemontering.
20   ›|nbå
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Hedjämnan 3, Karlstad
Tel. 054-85 64 20, Fax. 054-85 64 29

www. skrotfrag.se

Tel: +46 (0)31 332 39 90

God Jul &
Gott nytt år
Önskar

019 - 670 12 00

BILDELAR Falkenberg

Bilåtervinning
Begagnade bildelar

www.waltersbil.se

Det bästa för er är att använda er av Green Partsgarantin för att undvika eventuella konflikter.
Parts-garantin är även verkstäderna skyddade och vågar köpa de begagnade delarna.
– Att använda den ger alltså en synergieffekt. Visst kan man skriva egna avtal, men

4. Effektiv returlogistisk, där man tittar på
hur transporterna kan bli mer effektiva.
Fokus läggs på plast.
5. Politiska och industriella åtgärder som
kan stötta utvecklingen av svensk fordonsåtervinning.
6. Framtidens tekniska lösningar för att
effektivisera demonteringen och återvinningen av fordon.

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

jag förstår inte vitsen när det redan finns en
mycket bra garanti.
Text och foto:
Agneta Trägårdh

Forskar på framtidens bilåtervinning
Forskningsprojektet Explore fortgår
som planerat. En del av målsättningen med projektet är att få nya
kunskaper om materialåtervinning
av fordon och ett ännu bättre
samarbete mellan fordonstillverkare, demonterare och återvinnare.

God Jul God Jul
önskar

lf Stefansson har också jobbat som
konsumentjuridisk rådgivare med
bilar som sitt specialområde och
han är även förbundsjurist hos SFVF, Sveriges Fordonsverkstäders Förening. Dessutom är han ledamot i Allmänna reklamationsnämnden.
Under halvårsmötet berättade han om
lagstiftningen som gäller när företag som
säljer till företag.
– Det är skillnad på att sälja till konsumenter och att sälja till ett annat företag, till
exempel en verkstad. Då kan man avtala
bort köplagen, som annars ställer stort
ansvar på köparen. Det bästa för er är att
använda er av Green Parts-garantin för att
undvika eventuella konflikter.
– Verkstaden har ett ansvar gentemot
sina kunder och en del är därför rädda för
att köpa begagnade delar. Men med Green

God Jul & Gott Nytt År
önskar redaktionen

Explore bygger vidare på det tidigare
forskningsprojektet Realize och ska vara
klart i slutet av 2018. I projektet deltar IVL
Svenska Miljöinstitutet, Chalmers Industriteknik, Chalmers Miljösystemanalys,
Chalmers Industri- och Materialvetenskap, Volvo Lastvagnar, Volvo Personvagnar, Walters Bildelar, Eklunds Bildelslager,
SBR, BilRetur och Stena Recycling. Projektet finansieras av Mistra.
I nästa nummer av nbå kommer

några av delresultaten att presenteras.
Agneta Trägårdh

God Jul

God Jul &
Gott Nytt År

EN RIKTIGT

önskar

TILLÖNSKAS ER ALLA

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

AB ARONS
BILDEMONTERING

ÖNSKAR ALLA

ALINGSÅS BILDELAR AB

KÄRDA | SE-331 95 VÄRNAMO

Nitgatan 3 • 441 38 Alingsås
Tel. 0322-105 27

TELEFON 0370-281 00 | FAX 0370-283 60

EN RIKTIGT GOD JUL
Tel. 040-94 35 05/94 46 60

God Jul
Gott Nytt År
önskar

Glad Sommar
önskar

NORDISK BILÅTERVINNING 4 2017

›|nbå   21

Alloljepannor
Alloljepannor

StomRetur – nytt samarbete inom återvinning

DYR
UPPVÄRMNING?
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

– Projektet StomRetur har gått så bra att det blir permanent i januari,

– Det är bättre att vara samarbetspartners än konkurrenter, säger
Johan Söderberg på Jefa Autoparts,
som precis har anslutit sig till StomRetur.

berättar projektledaren Tomas Thomasson.

Nya starka samarbetspartners

S

StomRetur fortsätter att växa

tomRetur fortsätter att växa. Nu har
även LAGA-gruppen, Jefa Autoparts
och Kuusakoski anslutit sig.
Med Jefa Autoparts kommer också fem
nya produktgrupper.
Johan Söderberg på Jefa Autoparts har
köpt stommar över världen i 25 år och är
välkänd i branschen. Istället för att se
StomRetur som en konkurrent väljer han
nu att kliva in i ett samarbete.
– StomRetur har skapat ett fint datasystem för att hjälpa demonterarna att tjäna
mer pengar, säger han. Systemet gör det
lätt för demonteringarna att se vilka produkter vi söker. Vi är nyfikna på att se hur
det fungerar och har sagt att vi provar.
Förhoppningsvis leder det till att vi får
mer av det vi söker. Det är bättre att vara
samarbetspartners än konkurrenter.
I och med att Jefa Autoparts ansluter sig
till StomRetur är det nu totalt fjorton produktgrupper som är säljbara som stommar:
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•
•
•
•
•
•
•

ABS
AC Kompressor
Bromsok
Dieselinjektor
Dieselpump
EGR Ventil
Generator

•
•
•
•
•
•
•

Katalysator
Servopump
Startmotor
Styrväxel
Styrväxel EI
Styrenhet ECU
Turbo

– Vi kommer att behöva ännu fler produk-

ter, säger Johan Söderberg, men vi börjar
så här.
Även LAGA-gruppen har anslutit sig till
StomRetur.
– Vi är mest intresserade av material
som till exempel kablage och katalysatorer, säger Lagas vd Thomas Forsgård.
Material som vi kan sälja till återvinning.
Vi kommer att göra en utvärdering och
om det känns bra kan vi tänka oss en
utvidgning.
I skrivande stund är 109 företag i tre länder anslutna till StomRetur, som började
som ett projekt.

– I januari går vi över till skarpt läge, säger
projektledaren Tomas Thomasson.
Då omvandlas projektet till en permanent verksamhet.
– Det har varit lyckat. Jag upplever att
det inte alltid har varit så lätt att hjälpas åt
och samarbeta tidigare. Det känns som
om det här är det första projektet där alla
parter inser att det har ett värde. Med så
många som vi är nu är StomRetur det
största nätverket i branschen efter SBR.
Det känns jättebra, jag hoppas att det fortsätter så. Till våren kommer vi att åka runt
och demonstrera PreCore för att alla ska
få lära sig hur det fungerar ordentligt.
Även om det är användarvänligt kan det
vara bra att få en demonstration. Vi har
testkört det och i januari blir Bromma &
Botkyrka Bilskrot först med att använda
PreCore.
Text och foto:
Agneta Trägårdh

VATTENBURNA PANNOR

Fakta om StomRetur
StomRetur är ett nätverk för köpare och säljare av stommar
och återvinningsmaterial. Köparnas inköpslistor uppdateras varje månad i datasystemet, som visar vilka delar som är säljbara
och hur mycket de är värda som stommar respektive materialåtervinning.
FailSafe är företaget som ligger bakom dataprogrammen PreCore och CoreMiner som används i StomReturs samarbete.
PreCore ger ett bra
beslutsunderlag innan
bilen demonteras och
visar om det finns säljbara
stommar på bilen eller
inte. Det går även att se
aktuellt månadspris för ett antal produkter som ger högre värden om de avlägsnas från karossen före fragmentering.
CoreMiner håller koll på vilka originaldelar i lagret som kan
säljas till renovering och visar värdet på varje stomme. Det är
enkelt att ställa in filter som miltal, årsmodell och lagringstid.

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

SFVF och Verkstadsföretagarna till ministern:

S

”Vi måste börja använda det
lärlingssystem som redan finns”

veriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) och Verkstadsföretagarna deltog på en konferens med
bland andra Gymnasie- och kunskapsministern Anna Ekström. Temat var lärlingsutbildning och kompetensförsörjning.
Att för första gången få företräda både

Sveriges Fordonsverkstäders Förening
(SFVF) och Verkstadsföretagarna på en
sådan viktig konferens med ministern är
bra för motorbranschen. Att kunna branschen till 100 procent är en förutsättning
för att kunna vägleda och påverka politiker och myndigheter inför viktiga utbildningsbeslut in i framtiden. Att våra
beslutsfattare är akademiker är bra i vissa
avseenden, men det bästa är en erfarenhets- och kunskapsmix mellan det praktiska och teoretiska på verkstaden. Tyvärr
har det i alltför många yrkesutbildningar
varit ”slagsida” åt det teoretiska innehållet
i alldeles för många år och det lider branschen av idag, det är också ett av skälen
till att Verkstadsföretagarna startades.
Som exempel på teoretisk dominans kan
nämnas att väldigt få handledare följer
eller konkret kan tolka innehållet i fordonsutbildningens kurser, under elevernas APL (praktik) på företag. Ett annat
exempel på teoridominans är de kontroller Gymnasieinspektionen gjort vid Fordons- och transportprogrammet, där man
helt ignorerat att bedöma utbildningskvaliteten på skolornas verkstäder och lärarkompetens. Helt stick i stäv med vad
motorbranschen vill prioritera i en yrkesutbildning.
Vår branschnärvaro i både beslutande och
rådgivande organ är mycket viktig för att
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implementera branschföretagens prioriteringar i kursplaner och i skolornas praktiska skolmiljöer.

var tredje gymnasieelev inte tar examen.
Verktygen finns på plats, nu behöver det
bli verkstad.
Efter ett brev från oss ställt till gymnasie- och kunskapslyftsminister och Skolverkets generaldirektör har nu SFVF och
Verkstadsföretagarna som enda branschföreningar blivit inbjudna till ett viktigt
möte på regeringskansliet i december. Vi
kommer att med statssekreterare Erik
Nilsson diskutera alternativa lösningar för
framtidens yrkesutbildningar.

Att jag och Benny Wallin som är utbild-

Vi vill så snart det är möjligt hitta ekono-

Ministern trycker
rätt hårt på är att vi
från branschen själva
måste sätta våra
yrken på ”kartan”.

ningsansvarig på Verkstadsföretagarna
som har lång erfarenhet av lätta och tunga
verkstäder var inbjudna är bra. Vårt uppdrag är inte bara att ställa frågor utan
ännu viktigare är att för deltagarna och
talarna kunna beskriva branschen, dess
utveckling, hoten och vilka fantastiska
framtidsmöjligheter det idag finns. Tyvärr
finns det ofta konferensdeltagare som aldrig har arbetat på en verkstad och som då
lätt kan förvränga bilden av en modern
fordonsteknikers vardag. Vi är övertygade
om vikten av en kunskapsmix hos
branschrepresentanterna som har till
uppgift att beskriva branschen för våra
politiker och beslutande på Skolverket.

Något som Gymnasie- och kunskapsmi-

nistern Anna Ekström trycker rätt hårt på
är att vi från branschen själva måste sätta
våra yrken på ”kartan” och göra reklam
för dem. Staten eller studie- och yrkesvägledare kommer, bör och kan inte göra
reklam för våra yrken, menar hon.
I stället för att hitta på nya krångliga
anställningsformer för att få in ungdomar
på arbetsmarknaden måste vi börja
utnyttja det lärlingssystem som redan
finns. Det är dags att förstå allvaret i att

miska förutsättningar för att starta olika
mekaniker/ teknikerutbildningar till
branschen. SFVF och Verkstadsföretagarnas syfte är att hitta bidrag som idag kommer från Staten, Näringslivet och LO, som
går att omfördela t ex från olika typer av
yrkestävlingar och arrangemang.
Därför startar vi en undersökning för att
med ett statistiskt underlag diskutera runt
denna fråga på kommande möte. För
branschen vill snabbt utveckla nya och
moderna modeller av yrkesutbildningar,
100 procent verkstad. En stor del av våra
2 300 medlemsverkstäder uttrycker att
personalkrisen skapar företagsnedläggningar och bromsar utvecklingen.
Därför kommer SFVF och Verkstadsföre-

tagarna att göra allt som står i vår makt
för att snabbt starta utbildningar av främst
vuxna och arbetslösa med tidigare arbetslivserfarenhet. Vi har lämnat en del förslag till Skolverket som ska läggas på
Regeringens bord för beslut den 15
december.
* Bosse Ericsson är vd för SFVF och
ordförande för Verkstadsföretagarna.

Nytt ramavtal med SB Cert
Fast pris för certifieringen

Scandinavian business certification,
SB Cert, har tecknat ramavtal med
SBR för certifieringstjänster.

B

olaget startades 2013 för att ägarna
själva saknade ett certifieringsorgan,
där offerter och avtal var tydliga
med bra leverans till ett lågt fast pris.
Generellt vid revisioner är att det ofta
tillkommer avgifter som är svåra att överskåda eller ha kontroll över när avtalet
tecknas. Det kan till exempel vara revisorns
resekostnader. Man vet inte varifrån revisorn reser. Merparten av certifieringsbolagen tar ut en årsavgift av varierande storlek
som faktureras i början av året. Det är också
vanligt med indexuppräkningar av priset.
– Så gör inte vi, säger Sten Boman, vice
vd och delägare i bolaget. SB Cert offererar/
avtalar alltid ett fast pris där allting ingår.
Dessutom har vi förmodligen de lägsta priserna i branschen.

De flesta certifieringsorgan i Sverige

arbetar på ett likartat sätt. Majoriteten av
revisorerna är kontrakterade egenföretagare.
– En stor del av kundupplevelsen handlar
om hur den aktuella revisorn är som person, säger Sten Boman. Det finns också
andra områden som påverkar, till exempel
hur revisionsrapporterna är utformade,
hur enkelt det är att hantera avvikelser,
både att ta del av dem, men också att svara
med korrigerande åtgärder.

Sten Boman är vice vd och delägare i

SB Cert.

Vi har en kundportal
som de flesta uppfattar
som väldigt enkel.
– SB Cert har som bolag en hög IT-mognad, där vi har en kundportal som de flesta
av våra kunder uppfattar som väldigt enkel
att arbeta i. Vi har ett stort antal revisorer,
som alla är handplockade för att vara erfarna och kompetenta för den bransch de reviderar samtidigt som de har förståelse för en
småföretagares verklighet.
– Det är väldigt viktigt att anpassa revisionen utifrån kundens verksamhet och
förutsättningar.

SB Cert är verksamma inom områden ISO
90001, 14001, OHSAS 18001, 27001 samt
50001.
– Vi eftersträvar alltid att en revisor ska
kunna revidera för samtliga standards som
en kund väljer. I dag har vi cirka 270 certifierade företag i Sverige, där huvuddelen av
våra kunder är små- och medelstora företag.
Många har haft samma revisionsbyrå
under många år och tycker att det känns
krångligt att byta.
– Det går ofta väldigt smidigt och vi hjälper till så att övergången blir så enkel som
möjligt och att ingen kund blir certifikatlös
under en period. Enda begränsningen är
egentligen att man inte får ha öppna avvikelser som inte är stängda med sitt nuvarande certifieringsorgan när man byter.
– Certifieringsorganens bästa kunder är

de som inte vet att det är enkelt att byta
leverantör, säger Sten Boman. Det finns en
tydlig analogi med bilförsäkringskunder,
vill man ha en acceptabel eller bra premie
måste man se över sina avtal med jämna
mellanrum. Och då kanske det är naturligt
med en treårsintervall, samma som löptiden för ett certifikat.
Först ut att byta till SB Cert av SBRs medlemsföretag är Alingsås Bildelar AB.
Text: Agneta Trägårdh
Foto: Lars Pehrson
Illustration: Shutterstock
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EcoOnline
– digitalt
kemikalieregister
Jefa
Autoparts
i Genarp

Enkelt följa lagen med digitalt kemikalieregister
D

Komplicerade lagkrav styr hanteringen av kemikalier på arbetsplatser.
EcoOnline är marknadsledande i Norden på digitala kemikalieregister, vilket
hjälper företag att följa lagkraven på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

et är oerhört viktigt att den som
hanterar kemikalier på sin arbetsplats, gör det på ett säkert och riktigt sätt för att minimera riskerna för
skador och olyckor.
EcoOnline erbjuder ett digitalt kemikalieregister som gör det enkelt för företagen
och deras medarbetare att följa lagstiftningen.
Lagen säger att företag som arbetar med
kemikalier måste ha säkerhetsdatablad, ett
lagstadgat dokument som ska innehålla
information om egenskaper och rekommenderad skyddsutrustning vid användning av en kemikalie, tillgängliga för sina
medarbetare. Då leverantörer regelbundet
uppdaterar dessa ska man som användare
av kemiska produkter enligt lagstiftningen
alltid ha senaste versionen.
Säkerhetsdatabladen ska innehålla infor-

mation om bland annat farliga egenskaper
och rekommenderade skyddsåtgärder. Det
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är stora mängder information. Med hjälp
av EcoOnlines QR-koder kan medarbetarna få säkerhetsdatabladen direkt i sin
smartphone eller surfplatta.
QR-koderna kan skrivas ut och placeras
på till exempel förpackningar, ett skåp eller
fordon. Om olyckan är framme är det bara
att scanna av QR-koden och få fram information om vilka åtgärder som krävs. Inne-

hållet i QR-koden uppdateras automatiskt.
Företagen måste också göra riskbedömning och det ska finnas säkerhetsdatablad
för de olika kemikalierna.
I det digitala kemikalieregistret finns all
kemikalieinformation tillgänglig. Säkerhetsdatabladen uppdateras automatiskt
och det finns en modul för att göra riskbe-

dömningar i systemet. I säkerhetsdatabladen finns också information om hur företaget ska arbeta så miljövänligt som möjligt
med kemikalieavfall och rester.
Det finns ett arkiveringskrav på tio år för
kemikaliehantering och när det gäller cancerogena kemikalier måste dokumentationen arkiveras i 40 år. Om någon skulle bli
sjuk, ska man kunna gå tillbaka och se vilka
kemikalier den personen har utsatts för.
– Allt det där finns i vårt system, säger
Tommy Lindqvist, kundansvarig på
EcoOnline. I dag har vi 4 300 kunder och
samarbetar med till exempel SFVF och
Würth. Vi har också ett samarbete med
EcoTech. De sköter lagbevakningen och vi
sköter kemikaliehanteringen. Systemet är
väldigt enkelt att sköta och vi har också en
bra support som alltid kan ge svar. Det kan
vara om själva systemet och funktioner.
EcoOnline erbjuder även utbildningar
inom kemikaliehantering och alla företag
får en egen kundrådgivare.
EccoOnline startade för 18 år sedan i
Norge.
– Vi har funnits i tio år i Sverige och finns

EcoOnlines digitala kemikalieregister är enkelt att sköta, säger Tommy

Lindqvist.

också i Norge, Finland och Danmark,
berättar Tommy Lindqvist. Våra kunder är
väldigt nöjda. De har märkt att det är väldigt kostnadseffektivt att enkelt kunna följa
lagen och skydda sina anställda.
En av EcoOnlines samarbetspartners är
SFVF, Sveriges Fordonsverkstäders förening.

– EcoOnline är erkänt duktiga och har ett
mycket bra rykte, säger Bosse Ericsson, vd
på SFVF. Det var inte något svårt beslut när
vi bestämde oss för att anlita dem. Nu när
vi har infört kvalitetsstandarden Godkänd
Bilverkstad, är EcoOnline exakt vad bilverkstäderna behöver. De måste följa tvingande lagstiftning och kunna visa säkerhetsdatablad och kemikalieförteckning när det
är revision. Om de inte gör det kan de inte
vara medlemmar i varken SFVF eller MRF.
Och när miljökontoret kommer på besök
riskerar de ett vite på 100 000 kronor om de
inte har all dokumentation. Det är inte så
lätt att veta vart man ska vända sig om man
sitter på en verkstad och behöver hjälp med
sin kemikaliehantering. Därför är Eco
Online så bra. Dessutom samarbetar de
med EcoTech och de båda kompletterar
varandra på ett förträffligt sätt.

Text: Agneta Trägårdh
Foto: Shutterstock,
EcoOnline
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VEGE Motorer – fabriksrenoverade delar
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stommar.
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runt om i Europa och erbjuder istället
begagnade delar.

Det här är dokumentet som används som
ett underlag för en offert.

i håller på att starta upp ett nytt
datasystem liknande det StomRetur har, säger nya vd:n
Helen Hjelmstierna.
VEGE Group ingår i den amerikanska
koncernen LKQ, som också äger Atracco
Group och som är delägare i Mekonomen.
Huvudkontoret ligger i Rotterdam och
bolaget har verksamhet i de flesta europeiska länder. Förutom motorer, har VEGE
också ett stort sortiment av nya och fabriksrenoverade topplock, växellådor, bromsok,
turbo, dieselpumpar, spridare och dieselpartikelfilter.
– Vi är intresserade av att köpa stommar
från SBRs medlemsföretag, säger Helen
Hjelmstierna, som var med på det senaste
mötet med förbundets kvinnliga nätverk.

Helen Hjelmstierna är ny vd för VEGE
Motorer Norden.

– Det var jättetrevligt, säger hon. Jag kommer gärna nästa gång också.
VEGE Motorer Norden konkurrerar
med andra stomköpare som StomRetur
och Jefa Autoparts.
– Vi kan erbjuda andra kanaler att sälja
genom, säger hon. Och när vi inte har några renoverade stommar att erbjuda våra
kunder, samarbetar vi med demonteringar

Koncernen befinner sig i ett expansivt
skede och har också fått en svensk koncernchef, Johan Livered.
– Vi kommer att satsa stort på att bygga
ut sortimentet under kommande år för att
tillfredsställa en allt större kundkrets, säger
han i ett pressmeddelande.
Fabriken ligger i Tunisien. Säljavdelningen för den nordiska marknaden flyttas från
Helsingborg till Borås. Logistik och distribution blir kvar i Helsingborg.
Helen Hjelmstierna har nyligen tillträtt
som vd, efter att ha arbetat inom koncernen
under många år.
– Koncernen fyller en viktig roll för en
positiv och långsiktig miljöpåverkan, vilket
är viktigt, säger hon. Renoverade bildelar
är kärnan i vår verksamhet, men vår målsättning är att vara en helhetslösning för
våra kunder. Jag kommer att lägga mycket
tid på att hitta rätt säljkanaler för hela vår
produktmix.

rtners
Söderberg & Pa
gatan 5
Första Magasins
803 10 Gävle
0
10
14
Tel: 026-6
0
rs.se
Fax: 026-65430
soderbergpartne
E-post: magasin@

Ny företagsförsäkring
skräddarsydd för SBR-medlemmar
Kvalitetskrav och certifiering ger låg premie

Det är viktigt för bilåtervinningsföretag att ha en försäkring som är
anpassad för branschen. Söderberg
& Partners har tagit fram en särskild
företagsförsäkring för SBR.

E

n företagsförsäkring är viktig för att
företaget ska kunna leva vidare vid
en skada.
– Ofta diskuterar man bränder och
inbrott när man analyserar sitt försäkringsskydd, säger Stefan Ehn på Söderberg &
Partners, men det är viktigt att hela försäkringen är komplett för att skydda företagets
fortlevnad.
SBRs företagsförsäkring har tagits fram
för att passa medlemmarna i förbundet och
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genom att upphandla försäkringen i en
grupp har premien och villkoren anpassats
för verksamheten och för att vara konkurrenskraftig när det gäller premienivå.
Flera bilåtervinnare har hört av sig till

Söderberg & Partners för att få en offert på
företagsförsäkringen.
– Generellt är det svårt att få försäkring
för bildemonterare eftersom de förknippas
med vanlig skrotåtervinning, men vi har i
vår upphandling visat på de kvalitetskrav
och certifieringar som branschen ställer
och det har gett bra resultat, säger Stefan
Ehn. Eftersom det fortfarande är många
medlemsföretag som inte har upptäckt den
här försäkringen, kommer vi att göra ett
utskick till varje bilåtervinning där man

enkelt kan fylla i några uppgifter och få en
snabb offert.
Målet är att alla medlemsföretag i SBR
ska ha fått en offert inom det närmaste året.
– Några, till exempel Sundsvalls bil
demontering, sänkte sina kostnader med
cirka 20 procent förra året och det är pengar som kan användas till något annat i verksamheten, säger Stefan Ehn.
På SBRs webbsida för försäkringar, www.
sbrforsakringar. se finns mer information
om förbundets olika försäkringar.
– Den som vill ha en snabb offert kan
kontakta Söderberg & Partners, säger Stefan Ehn.
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EU och Europas uttjänta bilar

SBR och EGARA i Bryssel för att tala om Europas uttjänta bilar

”EU verkar inte ta fasta på den här
frågan i sin egen organisation”

D

Vem ska ta kostnaden för att ELV-bilen tas omhand på ett miljöriktigt sätt
när råvarupriserna är i botten? Frågan diskuterades när SBRs förbundsdirektör Michael Abraham besökte EU-parlamentet i Bryssel tillsammans
med EGARA, den europeiska paraplyorganisationen för europeiska
b
 ilåtervinnare.

et finns i stort sett två olika typer
av bilar som skrotas. Dels bilar
som har krockat och som försäkringsbolagen löser in, eftersom de
bedömer att reparationskostnaderna blir
för höga i förhållande till bilens marknadsvärde.
– Sådana bilar är en handelsvara, förklarar Michael Abraham. De har reservdelar som kan säljas vidare och som ger
möjlighet till intäkter som kan balansera
kostnaderna för transport och miljöhantering.
Den andra typen är uttjänta bilar, så kal�lade ELV-bilar, där ELV står för End of
Life Vechicle. I Sverige finns det gott om
bilar som har övergetts av sina tidigare
ägare, efter att de först har tagit allt av
värde från bilen. Bilen är både gammal
och slutkörd. Trots det måste den tas
omhand och miljösaneras på samma sätt
som en försäkringsbil.
– När en bil miljösaneras uppstår kostnader för deponi av oljor, glykol, plast,
glas, airbags, ac-gas, däck med mera. Vi
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exempel Norge, som
fortfarande har en
skrotpremie.

NORDISK BILÅTERVINNING 4 · 2017

Med råvarupriserna
i botten, som det var
under 2016, är det en
ren förlustaffär för
bilåtervinnarna att
ta hand om och miljöhantera ELV-bilarna.
har även arbetstiden som går åt till att
hantera hela processen, det är en avsevärd kostnad i sammanhanget. Finansieringen sker genom försäljning av råmaterial som är metaller, järn, aluminium,
koppar och i bästa fall en katalysator, om
den är kvar och hel.
När det gäller de övergivna uttjänta
bilarna är det metallpriserna som är helt
avgörande för att skapa balans mellan
intäkt och kostnad. I dag när metallpriserna styrs via en global handel, är det
ingen som vet vilka priser som gäller
annat än för dagen.

– Man kan ställa sig frågan om detta
säkerställer en långsiktig bra miljöhantering av uttjänta bilar, säger Michael Abraham. Med råvarupriserna i botten, som
det var under 2016, är det en ren förlustaffär för bilåtervinnarna att ta hand om
och miljöhantera ELV-bilarna. Det här är
ett problem som ser likadant ut över i
stort sett hela Europa.
Huvudtemat för EU-besöket var att skapa
förståelse för att den uttjänta bilen måste
kunna tas omhand på ett miljöriktigt sätt
oavsett världsmarknadspriserna på
metaller.
– Alla pratar om vikten av en korrekt
hantering för att rädda miljön och minska klimathotet och för att säkerställa att
cirkulär ekonomi fungerar. Men när det
kommer till konkreta förslag på åtgärder
hur vi ska ta hand om den uttjänta bilen
på ett kostnadseffektivt sätt ur ett miljöoch klimatperspektiv, uppstår en besvärad tystnad. EU-politikerna ger ungefär
samma svar som våra svenska politiker:
Vi ser problemet, vi tillsätter en utred-

– När det
kommer till
konkreta förslag
på åtgärder
uppstår en
besvärad
tystnad.
– EU borde underlätta för varje land att hitta sina egna
lösningar på ELV-problemet, säger SBRs förbundsdirektör
Michael Abraham.

ning och sedan gör vi en ny utredning.
Många ser problemet, men ingen vill ta
ett beslut i frågan. Den har låg prioritet,
eftersom den inte ger några nya väljare.
Istället hänvisar politikerna till producentansvaret, som infördes 2007 och som
inte har uppdaterats sedan det första
utkastet skrevs år 2000.
Problemet med att ELV-bilar försvinner

är gemensamt för EU-länderna. Annars
ser ELV-problematiken olika ut i de euro-

peiska medlemsländerna. Sverige har ett
problem med ELV-bilar som står övergivna på alla möjliga platser, ofta ute i
naturen. Det finns varken någon morot
eller piska för att få bilägarna att lämna
sin uttjänta bil hos en bilåtervinning.
Många bilägare, speciellt där det är långa
avstånd, tycker att det blir för dyrt att
transportera sin bil till en bilåtervinning.
Om och när kommunerna istället forslar
bort skrotbilarna, har de ingen möjlighet
att driva in kostnaderna från bilägaren.
Handläggningen kostar mer än pengarna
som eventuellt kommer in.
Redan 2004 gjordes den första utredningen om hur uttjänta bilar ska komma
in i kretsloppet för att minska riskerna för

att de står och läcker farliga ämnen och
utgör en miljöfara.
Naturvårdsverket har vid flera tillfällen
fått i uppdrag av regeringen att göra en
utredning om hur omhändertagandet av
uttjänta bilar ska finansieras, senast 2014.
– Men istället för att komma med ett
konkret förslag, så blev det mer ett utkast
som måste beredas igen, säger Michael
Abraham.
Branschorganisationerna i Sverige är
överens om att en höjning av registerhållningsavgiften med 15 – 20 kronor per år
skulle finansiera omhändertagandet av
alla ELV-bilar i Sverige. SBR, BIL Sweden, Stena Recycling, BilRetur, Håll Sverige Rent och SKL har tillsammans uppvaktat Miljödepartementet och Trans-

»
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EU och Europas uttjänta bilar

för att påskynda ett beslut.
»portstyrelsen
– Producentansvaret är tydligt, men

det kan ändå inte vara rätt att bilägaren
inte tar sitt ansvar genom att se till att
lämna den uttjänta bilen till bilåtervinning. Därför är det bättre att betala en
årlig låg avgift, där kostnaden för det slutliga omhändertagandet fördelas över hela
bilens livslängd och ersätter kostnader
där de uppstår.

Problemet med
EU är att politikerna
där vill ha
en gemensam
lösning trots att
förutsättningarna
är så olika.

I Norge, där man fortfarande har en vrakpant, alltså skrotpremie, finns inte problemet med övergivna bilar. Där får ju
bilägaren betalt för att lämna sin bil till
skrotning. Danmark har ett liknande system som också fungerar bra.
– Problemet med EU är att politikerna
där vill ha en gemensam lösning för hela
Europa, trots att förutsättningarna är så
olika för de olika medlemsländerna. Sverige är ett stort land med liten befolkning,

där de stora avstånden är en utmaning.
Holland å andra sidan är ett litet land
med många människor, som står inför
helt andra utmaningar. Det här förstår
inte EU-parlamentarikerna. De vill göra
ett McDonald’s av det, det ska se likadant
ut överallt. Istället borde man skapa möjligheter för varje land att lösa problemen
efter landets egna förutsättningar.
Michael Abraham menar att man kanske ska diskutera om beslut gällande
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uttjänta bilar verkligen ska fattas enligt
en förordning som EU ska reglera
(BF2007:186).
– EU ska jobba för att minska miljö-och
klimathotet. Man ska också jobba för cirkulär ekonomi. Men EU verkar inte ta
fasta på det här i sin egen organisation.
En gång i månaden byter Europaparlamentarikerna i Bryssel arbetsplats och
reser till Strasbourg i Frankrike för att
rösta i fyra dagar. Det kostar oss skattebetalare minst två miljarder kronor om
året. Man kan då fråga sig om EU är rätt
organisation för att förstå och inse hur
viktigt det är att ta hand om de uttjänta
bilarna på ett effektivt sätt.

Text: Agneta Trägårdh
Foto: Shutterstock, Wiki Commons,
Agneta Trägårdh
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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!

Ytterligare en

deal från Batteripengar
pr
is
st
Bä

ng

020-419000

upp Fr
hämi
tni

batteripengar.se

Green Parts garanti

Motorfordonsförsäkring

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

or

låd

En del av

Generatorer

rer

Ring får du veta mer!

o
Elmot

Paketpris på batterier, generatorer och elmotorer

ia
Fr

Gruppförsäkring

Kontakta oss när det gäller era försäkringar

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

www.skrotabilen.se

Företagsförsäkring

Batterier

BILDELAR DÄCKVERKSTA
D
Märkesdemontering för

VI SKROTAR INGA BILAR

– VI ÅTERVINNER DEM

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

Helproffs på begagnade bildelar!

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

När begagnat inte räcker hela vägen
Se vår katalog på www.galwin.se

Telefon 0499 - 49 000
V. Oknebäcksvägen 7
SE – 383 36 MÖNSTERÅS • www.signalen.se
Konsulttjänster och utbildningar
inom följande områden:

Beg. bil- och husvagnsdelar
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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Stor sortering
Märkesdemontering

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

MILJÖ

ARBETSMILJÖ

ENERGI

KVALITET

AVFALL

HÅLLBARHET

www.rsmco.se
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AKTUELLT FRÅN MOTORBRANSCHENS RIKSFÖBUND

AKTUELLT FRÅN

Service – en jämförelse

M

ed bekymrad min och sänkt
blick undrade min fru var hon
skulle lägga de nya fina
dynorna till soffan på verandan.
– Vi måste ha en till dynbox!
– Mmm, svarade jag lite ointresserat
eftersom jag just höll på att beställa gasdämpare till locket på den nybyggda dynboxen till bryggan.
Några semesterdagar tidigare hade jag
upptäckt en fin ritning på just en sådan
och nu var den färdigsnickrad. Så jag sa:
– Du får googla en box.
Några dagar senare åkte vi och tittade
på en box i en butik som slutade med
”punkt se”.
I den stora butikslokalen gick gubbar med

glansiga ögon och tittade på stora grupper
i konstrotting och mätte med tumstock.
Det gick inte undgå att höra en av herrarnas fruar oroat fråga:
– Men Gösta, var ska vi ha blomkrukorna?
– Äh, skit i dom, jag ska kolla grillen där
borta också, svarade maken.
Min fru hittade till slut en låda till våra
dynor. Vi gick till kassan för att, som vi
trodde, betala, lasta och åka hem. Men så
blev det inte.
– Det här är ett showroom, ni får beställa boxen, sa den unga damen i kassan,
som också passade på att informera om
att en administrationsavgift på 195 kronor
tillkom.
– För vad då? undrade min fru.

Varpå vi fick en invecklad förklaring som vi

inte orkade lyssna på.
– Ja, ja, vi tar det. När kan vi hämta den,
undrade jag.
– Den kommer inte hit, vi skickar hem
den till er nästa torsdag.
– Jaha, vilken tid kommer den?
– Mellan åtta och fem.

Två djupa suckar. Min fru och jag tittade

uppgivet på varandra. Damen i kassan
noterade det och gav oss ett alternativ, en
36   ›|nbå
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annan leveransadress, för ytterligare 295
kronor. Men då måste hon ha ett namn på
en godsmottagare för att kunna leverera.
– Jaha, och när kommer ni, undrade jag.
– Mellan åtta och fem.
– Om godsmottagaren inte är närvarande när ni ska leverera, hur blir det då?
– Då kan vi inte lämna godset.

”Detaljhandeln tycks
tro att kunderna
vill göra allt digitalt
och gärna tar ut en
semesterdag för att
vänta på en leverans.”
Det blev ingen dynbox, den gick helt enkelt

inte att köpa.
Ytterligare några dagar senare uppsökte
jag den stora Apple-butiken för att få hjälp
med ett trilskande mejlprogram i iMacdatorn hemma. En pigg tjej tog emot vid
ingången och jag förklarade felet.
– Den produkten tillhör inte vårt sortiment, så vi kan inte hjälpa dig, fick jag till
svar.
– Men den installerade ni när vi köpte
datorn. Outlook 2011 fungerar i alla
andra datorer, i Apple verkar det vara ett
problem, försökte jag.
– Har du provat att ominstallera?
– Det törs jag inte.

På Apples hemsida hade jag några dagar

tidigare noterat att en teknisk fråga kostade
249 kronor, men jag visste ju inte ens vad
jag skulle fråga. Tjejen sade att det enda
alternativet i så fall att lämna in hela datorn
till deras tekniker i butiken. Efter att noga
ha gått igenom hela scenariot från kånkandet till bilen och genom halva köpcentrumet med en 27–tums iMac under armen,
rynkade jag pannan och frågade:
– Måste jag boka tid eller är det bara att
komma hit med den?
– Du måste boka tid.
– Okej, då gör vi så.

ANDERS SVERKMAN

JOACHIM DUE-BOJE

Ansvarig servicemarknad, MRF
– Det får du göra via vår app.
– Men du står ju framför mig, kan jag
inte boka direkt av dig?
– Nej, du får ladda ner vår app och boka
via den.
Det blev ingen bokning, jag fick annan
hjälp till slut.
För någon vecka sedan började servicelampan på min BMW annonsera att det
var dags. På väg hem en dag svängde jag
in hos en av de större serviceanläggningarna för denna tyska kvalitetsprodukt, för
att boka service och en koll av signalhornet som inte funkade.
– Servicen går ganska snabbt, den kan
du vänta på, sa den trevlige servicerådgivaren Martin.
– Hinner du titta på tutan också, undrade jag.
– Javisst, men det tar en liten stund
ytterligare så det är bäst att du får frukost
också.
Detaljhandeln verkar tro att kunderna vill

göra allt digitalt och tycks också tro att kunderna gärna tar ut en semesterdag för att
sitta hemma och vänta på en leverans mellan åtta och fem. Eller stå och köa vid en
postutlämning där ingen har någon som
helst standard eller krav på bemanning vid
högtryck.
Men än så länge har ingen verkstad, vad
jag vet, börjat tvinga kunden att boka sin
service via en app, för att sedan sitta hemma mellan åtta och fem och vänta på en
servicetid …

Branschansvarig ELV
Stena Recycling

Nu återvinns mer material
från bilarna än någonsin tidigare

D

et är nu drygt ett år sedan vi i
Stena Recycling hade invigningen av vår nya anläggning
Stena Nordic Recycling Center i Halmstad. Här återvinner vi nu betydligt fler
och renare material än vad som tidigare
var möjligt. Vi har en ständig utveckling
av processerna i vår nya anläggning och
i samarbete med medlemmarna i Bilretur
har vi kunnat återvinna mer än 95% av
materialet från uttjänta bilar enligt rapporteringen för 2015. Med Stena Nordic
Recycling Center ligger vi långt fram i
utvecklingen även i ett internationellt
perspektiv. Det är en viktig del i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi där vi kan
tillvarata och återvinna allt fler resurser.
Ny teknik i bilarna är en del av utmaning-

arna för framtidens bilåtervinning. Just nu
riktas stort intresse mot hur litium jonbatterierna i el- och hybridbilar ska kunna
återvinnas. Det här är ett område där vi i
Stena Recycling har satsat stora resurser
på forskning under många år. Både återvinning och återanvändning av batterierna är en viktig del ur ett hållbarhetsperspektiv. När batterierna inte längre har
tillräcklig kapacitet att användas i bilarna
ser vi till att utveckla nya användningsom-

www.olanders.nu

Just nu riktas stort
intresse mot hur
litium jon-batterierna
i el- och hybridbilar
ska kunna återvinnas.
råden. Vi har nu utvecklat ett samarbete
som gör det möjligt att återanvända batterierna för energilagring, som är en viktig
komponent för framtidens energiförsörjning. För att få en så hållbar lösning som
möjligt på återanvändningen säkerställer
vi dessutom redan från början att batterierna kan återvinnas efter återanvändningen som energilager.
En fråga som vi lägger stor vikt vid är att

så många uttjänta bilar som möjligt ska
komma in för en miljöriktig återvinning.
Det borde komma in fler bilar för återvinning i Sverige, men bilar blir stående och
blir i värsta fall övergivna istället för att
lämnas in för återvinning. Under året har
vi från Stena Recyclings sida deltagit i
seminarier i både Almedalen och Riksdagen. Vi har gjort det tillsammans med BIL
Sweden, BilRetur, LRF, MRF och Trans-

Det är en bred samling av organisationer

som ställer sig bakom det förslag som
finns till lösning på dessa problem. Frågan
om övergivna bilar har utretts vid ett flertal tillfällen under mer än tio år. Under
tiden ökar problemet i omfattning och
antalet bilar som är avställda uppgår
numera nästan till 1,3 miljoner, av totalt 6
miljoner registrerade bilar. Det är nu hög
tid att regeringen agerar för att lösningar
ska kunna införas i både regelverk och
praktiskt genomförande.

Ett mycket händelserikt år för bilåtervinningsbranschen närmar sig nu sitt slut. Vi
på Stena Recycling vill tacka alla samarbetspartners och läsare för i år och passa
på att önska en riktigt God jul och Gott
nytt år!

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

Joachim Due-Boje, MRF:s servicemarknadsansvarige, har själv drivit verkstad i 30
år och har sålunda på fötterna för att
reflektera över skillnaderna i kundmottagandet mellan olika branscher.

portstyrelsen och vi har haft deltagande
från politiker i Trafikutskottet. Vår ambition är att fler bilar ska komma in för återvinning på ett miljöriktigt sätt, att kommuner och stat ska kunna få ersättning för
de kostnader som uppstår för insamling
av övergivna bilar och att markägare och
verksamhetsutövare på ett enklare sätt ska
kunna bli av med bilar som har dumpats.

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.

PRIS ÅRET UT: 4 950 SEK
Max två set per kund!

exkl. frakt- och momskostnader
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AKTUELLT FRÅN

Debatt i riksdagen
om övergivna bilar

ANNA HENSTEDT

Miljöansvarig • BIL Sweden

H

ej i julstöket! Bara några veckor
kvar på 2017, detta år har verkligen gått fort. Mycket tid har
lagts på att försöka få upp bilåtervinningsfrågorna på politikernas agenda. Det finns
ljusglimtar, vi har på olika sätt nått fram
till politiker och beslutfattare, även om
det sker med små enträgna steg.
BIL Sweden, Stena Recycling, Sveriges
Bilåtervinnares Riksförbund, BilRetur,
Håll Sverige Rent och Lantbrukarnas
Riksförbund fortsätter att försöka nå
framgång med vårt gemensamma förslag
till lösning på hur kostnaderna ska
finansieras, för omhändertagande av
övergivna fordon. Vi föreslår att
vägtrafikregisteravgiften höjs med 20
kronor per fordon årligen, vilket blir
en hel del pengar, då det är ett stort antal
fordon som belastas av kostnaden
(det finns ca 6 miljoner personbilar).
Den 18 oktober genomfördes därför ett

frukostseminarium i Riksdagen gällande
hur kostnaderna för övergivna bilar kan
finansieras, och vad som bör förbättras i
hanteringen med de övergivna bilarna.
En lantbrukare som medverkade i seminariet och som fått en bil dumpad på sin
mark, förklarade vilket bekymmer detta
hade ställt till med och att det tog 8 månader att lösa. BIL Sweden, Stena Recycling,
Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund, Bil-

En lantbrukare som
fått en bil dumpad på
sin mark, förklarade
vilket bekymmer detta
hade ställt till med.
Retur och Lantbrukarnas Riksförbund
presenterade vid seminariet sitt gemensamma förslag till lösning.
Därefter har också frågan debatterats i
en interpellation* den 14 november mellan miljöminister Karolina Skog och Sten
Bergheden från Moderaterna. Vi hoppas
att våra ansträngningar till slut ska leda
till förändringar.
Gällande rapportering på www.material-

redovisning.se; Se gärna över redan nu att
dina mottagare finns i systemet. All rapportering bör inte ske i februari, ett tips är
att börja i tid!

För er kännedom, bilproducenterna hål-

ler på och tar fram en film där man förtydligar vad som gäller om en skadad eleller plug-in-hybrid-bil av misstag hamnar hos en bildemonterare. I det fall detta
händer, ska bildemonteraren kunna få
relevanta kontaktuppgifter till respektive
bilproducent, på www.elbilsinfo.se. Filmen beräknas vara klar i december och
kommer då finnas på bland annat BIL
Swedens hemsida.
Åsa Ekengren och jag önskar alla läsare
en riktigt god jul och ett gott nytt år!

*En fråga i riksdagen (eller annan folkvald
församling) från en enskild ledamot till
statsrådet. Till skillnad från en vanlig fråga
får andra ledamöter delta i debatten.
Interpellationen är en fråga som kräver
ett utförligare svar.

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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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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Ledare NORGE

Nytt från Danmark

JAN MOLBERG

JBØRGE MADSEN

Generalsekretær NBF

Direktør, Dansk Autogenbrug

DAG forbliver i hovedorganisation
Dansk Autogenbrugs bestyrelse
har besluttet, at DAG forbliver
medlem af brancheorganisationen
for små og mellemstore virksomheder, SMVdanmark – tidligere
Håndværksrådet.

D

et gamle DAG havde lagt op til, at
foreningen kunne melde sig ud af
de mindre virksomheders hovedorganisation, hvis et flertal i bestyrelsen i
det nye, fusionerede DAG ønskede det.
Samtidig har SMVdanmark fået en ny,
mere skarp profil og vil træde mere i karakter, når de mindre virksomheders interesser kolliderer med de store virksomheders.
Det gælder især ”administrative byrder”,
hvor store virksomheder ofte har egne
jurister eller administrationsafdelinger til
at foretage statistiske indberetninger,
udfylde skemaer og så fremdeles, men
hvor det i de mindre virksomheder ofte er
chefen selv, der skal stå for det altsammen.

R
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BF gjennomførte sin årlige fagkonferanse/halvårsmøte 27. og
28. oktober. Under fagkonferansen ble det avholdt ekstraordinær
generalforsamling hvor man behandlet
forslaget om å innføre en bransjesertifi
sering. Saken ble grundig drøftet av de
25 bedriftslederne som deltok. Landsmøtet vedtok med 23 stemmer for og
2 stemmer mot innføring av bransjesertifisering,
«NBF sertifisering». Denne sertifiserin-

Det mere end 100 år gamle Håndværksråd tog i oktober navneforandring til SMVdanmark. Navneskiftet markerer en ny strategi, der skal sætte fokus på de ofte modsatrettede interesser mellem mindre og større virksomheder.
Herudover er SMVdanmark en erhvervs
politiske rygstøtte for foreningen og foreningens sekretariat. SMVdanmark repræ-

senterer 18.000 små og mellemstore virksomheder i Danmark.

Så ligger de nye afgifter fast
eparationsgrænsen hæves etapevis
til 75 procent frem til 2020. Men
forhøjelsen giver ingen miljøeffekt,
vurderer Dansk Autogenbrug.
Af Adam Pade
Ændringer i registreringsafgiftsloven og
brændstofforbrugsafgiftsloven skal dels
give danskerne lidt billigere biler, dels gøre
dem en smule dyrere at køre i, dels sætte en
stopper for lige lovlig lukrative forretningsmodeller inden for leasingbranchen;
modeller, der har indebåret, at nye biler i
praksis har kunnet køre rundt på danske
veje uden afgift.
Vigtigst for autogenbrugssektoren er, at der efter mange års ihærdigt lobbyarbejde er rørt ved reparationsgrænsen
– altså grænsen for, hvor dyr en skade må
være i forhold til bilens handelsværdi, før
bilen ikke må repareres, men skal skrottes.
Reparationsgrænsen forhøjes fra 65 til 70
procent i 2019 og til 75 procent i 2020.

Sertifisering

– Vi burde klappe i vore hænder
og være begejstrede for, at vores politiske
arbejde er kronet med succes. Men i takt
med, at bilafgifterne er sat ned, må vi forvente i hvert fald en beskeden udhuling af
brugtbilpriserne, og dermed skal der endnu mindre til, førend en skadesreparation
rammer reparationsloftet. Dermed er der i
realiteten tale om status quo, siger direktør
i Dansk Autogenbrug, Børge Madsen.
Går glip af miljøeffekt
– Hele den miljøeffekt, der kunne ligge i
at styrke genbrug af reservedele, synes
overset. Det ærgrer os voldsomt og betyder, at slaget ikke er vundet endnu, tilføjer
han.
Herudover er der tale om følgende ændringer:
·
Registreringsafgiften for biler og
motorcykler er ændret. For personbiler
svares der fremover 85 procent i afgift af de
første 172.900 kroner af bilens pris, mens

der fortsat betales 150 procent af resten.
·
Der er ændret i diverse fradrag
for sikkerhedsudstyr
·
En bil skal køre flere kilometer på
literen, før ejerafgiften bliver lavere
·
Reglerne for afgifter ved leasing
af biler er strammet
·
Tillægget og grænserne for dårlig
brændstoføkonomi i registreringsafgiften
forhøjes
·
Stramninger af afgiftsreglerne
vedrørende leasing af biler (nye regler om
genberegning og efteropkrævning af registreringsafgift på leasinbiler)
·
Den grønne ejerafgift forhøjes for
nye personbiler
·
Registreringsafgiften nedsættes
for autocampere
·
Prisen for at krydse Storebælt
mellem Sjælland og Fyn sættes ned med 25
procent. Nedsættelsen indfases over en
årrække.

gen er noe mindre arbeids og ressurskrevende enn en full ISO sertifisering. Vedtaket sier at alle NBF bedrifter må være NBF
sertifisert innen 1. januar 2020. Dette gjelder ikke de bedrifter som har ISO sertifisering. Det arbeides nå med å utarbeide en
informasjon til alle bedriftsledere.

Fremtid

I

forbindelse med Stortingsvalget i september programfestet alle politiske
partier at de ville fase ut alle fossile-biler fra 2025. Det innebærer at om 7 år
vil nye diesel og bensinbiler ikke selges i
Norge. Det er ikke noe i veien med ambisjonene her? Er det mulig? Er det et ønske
– eller vil man forby det?

Vi står kanskje foran den største
omveltningen og revolusjon av norsk
bilbransje siden starten for nesten
120 år siden.

Sannsynligvis vil dette gjelde personbiler,
ikke varebiler, busser og lastebiler. Hvis de
politiske føringene og vedtak i partiprogrammene gjennomføres vil kun el biler
og hydrogenbiler selges i 2025. Det er 7 år
til dette gjennomføres? Vi står kanskje
foran den største omveltningen og revolusjon av norsk bilbransje siden starten for
nesten 120 år siden. Vi regner med at dette
gjelder salg av nye fossil-biler fra 2025. Det

vil nok ikke bli noe forbud mot bruk av
eksisterende diesel og bensinbiler.
Bildemonteringsbedriftene vil oppleve
den store omveltningen om 15 år fra 2025,
altså ca. 2040. Da vil hoved-delen av biler
som skal vrakes være el-biler. Alle ledd i
bilbransjen vil gjennomgå de største forandringene i historien. Alle må starte planleggingen og tilpassingen allerede nå.

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

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

Database med 850 000 deler på lager

Brukte bildeler
har blitt big business
D

Det kan være mange tusenlapper å spare for den som velger brukte bildeler i
stedet for nye når bilen har fått en skade eller en komponent er blitt ødelagt.
–Dette har blitt god og stadig bedre forretning for medlemsbedriftene i Norges
Biloppsamleres Dataforening (NBDF), bekrefter Geir Myren, leder av NBDF.

e 29 bedriftene som er aktive i
NBDF har sin egen database der
alle slags deler er søkbare. Denne
databasen omfatter for tiden nærmere
850 000 bildeler, både mekaniske deler,
karosseri og interiør.
– Som en tommelfingerregel kan vi si at
en brukt del generelt koster rundt en tredjedel av tilsvarende ny del, sier han.
– I mange tilfeller kan besparelsen bli
langt større, for eksempel når vi snakker
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om komponenter som girkasser eller
motorer, legger Myren til.

Vokser raskt

Han kan fortelle at bare i løpet av det siste
året har antall deler i NBDFs database økt
med ca. 200 000 stk.
Medlemsbedriftene i Norges Biloppsamleres Forening praktiserer gjenbruk i ordets
rette forstand, til beste for miljø og samfunn.
Bedriftene har gjennom lang tid utviklet

bildemontering med kvalitetskontroll.
– Dette har stilt stigende krav til kompetanse, og eksempelvis hos oss har tre av
seks mekanikere fagbrev. Dette er veldig
viktig for å sikre fullgod kvalitetskontroll
på det som skal ut til kunder. Her i Møre
Bruktbildeler praktiserer vi 3 måneder
havarigaranti og 14 dagers bytterett på
delene vi selger, forteller Geir Myren.
Gjenbruk sparer miljø og penger
– Gjenbruk er en verdidebatt omkring

Det er store dimensjoner over lageret hos Møre Brukt
bildeler – og større skal det snart bli.

det samfunnet vi lever i, og gjenbruk av bildeler burde være like naturlig som å pante
flasker. Dette kan spare miljøet og samfunnet for store kostnader.
Bare produksjon av en ny baklykt koster
samfunnet tre ganger så mye som hva en
brukt baklykt koster fra oss. Har du en
kostbar bil og automatgirkassen ryker, kan
prisforskjellen mellom en kvalitetssjekket
brukt girkasse fra oss, og en fabrikkny fra
forhandler, være flere titusener av kroner,
legger Geir Myren til.

Viktig forretningsområde

Nå er håpet at bruk av brukte bildeler
skal bli langt mer akseptert:
– Vi sliter fortsatt litt med gamle fordommer og myter, men det er et stort skritt i
riktig retning at forsikringsselskaper nå i
stigende grad begynner å kreve at det
benyttes brukte deler der dette er mulig,
sier han.
– Hvor viktig er omsetningen av brukte
deler for medlemsbedriftene?
– Jeg kan bekrefte at dette er en raskt vok-

Hver bil får sitt unike demonteringsnummer, viser Geir Myren.

En bil har to liv. Først
i daglig bruk, og så det
andre livet, som starter når bilen kommer
inn porten hos oss.
sende business, som er avgjørende viktig.
Alle disse bedriftene var opprinnelig tradisjonelle bilopphuggerier. Men tiden har
gått, og nye muligheter har åpnet seg.
For eksempel plukker medlemsbedriftene ned også nyere kollisjonsskadde biler –
helt opp til 2017-modeller – som kjøpes fra
forsikringsselskapene. I tillegg kommer det
som kommer inn av pantebiler.
I sum gir dette et veldig stort spenn av
brukte deler, som i gitte tilfeller er tilnærmet ubrukte.
For oss i Møre Bruktbildeler, eksempelvis, kan det kort beskrives slik: Skulle vi ha
levd kun av pantebilene, ville vi ikke vært
15 ansatte, men 1 – 2, understreker Geir
Myren, som anslår at bruktdelesalget står
for omkring 60 prosent av omsetningen for

medlemsbedriftene i NBDF via deres felles
database.
– En bil har to liv. Først i daglig bruk, og
så det andre livet, som starter når bilen
kommer inn porten hos oss. Her får den et
unikt demonteringsnummer, og legges inn
på data med alle tekniske spesifikasjoner.
Disse spesifikasjonene ”følger” senere de
enkelte delene fra denne bilen.
Alle deler vaskes før de strekkodemerkes
og skannes for lagring. Hver enkelt del har
selvsagt sitt spesielle nummer og sin unike
strekkode, i tillegg til fotodokumentasjon
av delen.
Alle deler kvalitetssjekkes flere ganger,
siste gang når kunden bestiller den.
Alle motorer og girkasser blir testet både
mekanisk og med diagnoseutstyr.

Stort utvalg

Hos Møre Bruktbildeler i Ørskog kan Geir
Myren og kompanjongen Godtfred Giske
vise til rundt 80 000 brukte deler på lager til
enhver tid. Hver eneste dag går 30 – 60 kolli
ut fra bedriften til kunder rundt om i landet.
NORDISK BILÅTERVINNING 4 2017
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Norges Biloppsamleres Dataforening (NBDF)

Det er slutt på den tiden da folk bare stakk innom for å lete etter
» en–brukt
del. I dag skjer 80-90 prosent av delesalget gjennom bestilling via databasen.
– Hva slags deler går det mest av?
– Alle slags, fordi utvalget vårt er så omfattende.
Når vi har plukket ned en høyreskadet bil, og får inn en venstreskadet av samme modell som vi også plukker helt ned, så er det
akkurat da oss som har størst utvalg av deler til denne modellen.
Vi vil da ha de fleste delene til bilen på lager, mens forhandler og
importør kanskje bare sitter med 7-8 prosent tilgjengelig.
Det er ikke sjelden vi kan si at vi har delene merkeverkstedene
ikke har på lager – og vi er høyst leveringsdyktige, både på pris og
tid. Og skulle det komme spørsmål om deler som ikke finnes i
databasen, så har vi disse sannsynligvis likevel, sier Geir Myren.

– I hovedsak verksteder, som nok står for rundt 70 prosent av
bestillingene. Bestilling skjer enten via telefon til en av våre selgere,
eller på mail.
Nå videreutvikler vi omsetningen av brukte deler med en webshop for NBFbildeler.no, som vil gjøre bestilling og betaling enda
enklere for kundene, forteller Geir Myren, som fremholder rask
levering som et viktig konkurransefortrinn:
– Deler går hovedsakelig ut samme dag som bestillingen kommer, og senest påfølgende dag., slutter han.
Frank Williksen og Jan Molberg

Myter å knuse

– Har markedet god nok kjennskap til dette?
– Nei, dessverre ikke. Det er noe av det vi har mest fokus på for
tiden, og målet er å knuse mytene om at brukte deler ikke holder
mål når en bil skal repareres. Det er ingen grunn til at ikke for
eksempel en brukt baklykt skal kunne være like bra som en ny.
At mytene er seiglivet, har selvsagt også å gjøre med at det finnes
økonomiske incitamenter for å bruke nye deler. I denne situasjonen
er det et viktig skritt i riktig retning at forsikringsselskaper nå har
begynt å kreve bruk av brukte deler når slike er tilgjengelig.
For verksteder kan det være store penger å spare. Som en tommelfingerregel er våre priser rundt en tredjedel av tilsvarende
nypris, men det er til dels store variasjoner. Har vi mye på lager av
en del, går prisen ned. Snakker vi om en automatgirkasse til en dyr
bil, kan nyprisen fort være det mangedobbelte av prisen for en tilsvarende verkstedkontrollert brukt fra oss.
Nå jobber vi også med å komme online med forsikringsselskaper
og verksteder, slik at disse kan bestille direkte i vår database, sier
han.
– Hvem bestiller deler via databasen til NBDF?

NORGES STØRSTE
BILDEMONTERING

Vekst
og miljø
er et
felles
ansvar

Mer enn

- vi gjenvinner batterier

Nygren Design as

0
0
75b.il0
deler på lager

www.batteriretur.no

– Å bruke brukte bildeler burde være like naturlig som
å pante flasker, sier Geir Myren i NBDF og Møre Bruktbildeler.
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GARA had her Fall meeting 2018
in Brussels again. Besides the
usual topics of the association, like
finances and action plan and so, batteries
took most of the time we spent together.
Main reason for this is the Battery Directive consultation that ended last
november 28th. EGARA wanted to
respond to this consultancy for more
than one reason. Most important is we
will be in the system as a stakeholder and
be invited to consultation meetings or
workings groups. The other important
reason is we want have our interests noted
at the EC.

What is going on about batteries and their

Directive? In short: technological developments have gone way faster than legislation could keep up with. So in regards
with lithium-Ion (li-ion)batteries from
hybrids/electrical vehicles (H/EV), the
Directive has become obsolete. Traction
batteries for H/EV are li-ion and even
starter batteries are in some models no
longer lead-acid, but Li-ion.

The battery Directive has some goals like
banning or reducing hazardous materials
in batteries, producer responsibility and
reporting about recycling. Also some
directions for facilities are mentioned in
the annexes, like the better known ELV
Directive does. But for Li-ion batteries,
nothing is taken care of.
We have mentioned the flamability of
the electrolyte. We can take care of these
batteries, but we do not need expensive
fancy applications if simple ones can fulfil

As long as batteries
can be reused, they
can be sold. No problem if ownership
isn’t preventing any
one from doing so.
the job.For example: the current Directive dictates containers, while for Li-ion
batteries this is counter productive in
case of fire.
Producer responsibility (EPR) is another

The functioning cells are used for new
devices. It’s no longer a car battery, then.
So there’s still value in the old batteries.
The recycler however, becomes a producer from this moment and EPR is now the
new producer’s responsibility. The high
recycling costs come when these devices
reach the end of life fase. They are just
postponed with the second life as energy
storage device. On the other hand, the
older EV’s are getting, the more cells from
a traction battery need to be recycled
under the producers EPR. Here’s our risk,
even if it’s in the near future.

thing. For lead-acid batteries, the last
owner can have them collected without
costs for the take back. For industrial and
traction batteries, it’s unclear. Problem is,
lead acid batteries always have a positive
value. Even if the EC ants lead to be fased
out, it’s in fact the lead that makes them a
perfect example of a circular economy
product.
Li-ion is a different case. Broken cells
only cost money to have them recycled. If
they need to be paid for to have them
recycled (or even accepted), it’s not really
an incentive to have them end in the right
places.

The message we want to give in the consultation is clear:
• We are the facilities to take care of
H/EV’s;
• We can distinguish functioning batteries from batteries that need to be
recycled;
• We can dismantle them from the vehicle and store them for collection and
recycling;
• Any directions need to be dynamic;
• Producers should not be ably to simply avoid EPR or tranship costs to
o
 thers.

Another thing about EPR is going on. As

did most EGARA members. If anything
happens, we keep you informed. Anyone
that has experience with batteries and
EV’s, is welcome to share it with us.
Vehicle technology is changing faster and
faster. We need to keep up with it.

long as batteries can be reused, they can
be sold. No problem if ownership isn’t
preventing anyone from doing so. If batteries get under 80% capacity, they are no
longer fit to function as traction batteries,
but they can be recycled for energy storage for companies or housekeepings.
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VI KÖPER BEGAGNADE BILDELAR
FÖR RENOVERING
Produkter vi söker

EGARA filled in the consultation and so

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

KS

E RIG E S BI

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.
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Fördelaktiga fraktkostnader: Kontakta Jan-Olof De Land,
070-266 35 75.eller jan-olof.deland@dbschenker.com
Lägre försäkringskostnader: Kontakta Stefan Ehn,
026-61 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
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Batteries main topic at EGARA Fall Meeting
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INSIDE EGARA

INSIDE EGARA

Branschförbund sedan 1961
Blå= PMS 286
Gul= PMS Yellow
Grön= PMS 376

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

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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› 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

B

