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Köp dina bildelar hos oss!
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.
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urmontering av dessa. Se fullständiga garantivillkor
på vår hemsida.
Vi är en del av Biliakoncernen. Självklart är vi
ISO-certifierade 9001 & 14001.
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Ledare

MICHAEL ABRAHAM
förbundsdirektör

Vi rivstartar 2018
VÄLKOMNA TILL ”NYA” Nordisk Bilåtervin-

ning. Vi börjar det här året med en ny layout
av tidningen. Alla de reportage som finns i
detta nummer har ett högt läsvärde och
naturligtvis fortsätter det så även i de kommande numren under hela 2018. Vissa av
ämnena har vi anledning att återkomma till.

VI KAN VERKLIGEN känna stolthet över
att jobba för en ökad återvinning, många
artiklar belyser det på ett bra sätt i detta
nummer. Vi är utan tvekan ett av de större
nätverken av medlemsföretag som alla är
miljö- och kvalitetscertifierade. Vi jobbar
för att långsiktigt skapa en bransch som
med tydlig inriktning jobbar för att konkurrenslagstiftningen och miljölagarna
ska gälla lika för alla, oavsett var man befinner sig i Sverige.
VI KOMMER ATT fokusera på att tillsynen
ska vara korrekt och lika över hela landet
för att på så vis rikta blickarna mot hur
viktigt det är att det uttjänta fordonet
miljödräneras korrekt. Alla våra medlemmar är miljöcertifierade, det innebär att de
årligen kan uppvisa en revisionsrapport

som tillsynsmyndigheten kan få del av.
Vi jobbar för att tillsynsmyndigheten ska
lägga mer tid på de företag som inte är certifierade. Det borde vara den mest givande
insatsen för att komma åt de företag som
inte uppfyller gällande lagkrav för hantering av det uttjänta fordonet, och som därmed snedvrider konkurrenslagstiftningen.

VI KOMMER ATT fortsätta vårt långsiktiga

arbete, där vi bland annat jobbar med olika
projekt som gör det möjligt att visa hur viktigt det är att man följer de regler som gäller
när man tar hand om det uttjänta fordonet.

VI JOBBAR VIDARE med regeringsuppdraget gällande övergivna uttjänta fordon. Vi
har Chalmersprojektet som förtydligar
ELV-hanteringen, det finns ett parallellt
pågående projekt som tar upp frågan om
hur tillsynen fungerar i Sverige. Vi jobbar
med frågan kring hanteringen av uppkopplade fordon och med plast från demonteringsbilen.
VI KOMMER ATT redovisa några av dessa

projekt i detta nummer och vissa kommer

att bli en serie då de är så omfattande.
FÖRBUNDETS STÅNDPUNKT är att en seriös

hantering av ELV-bilen ska löna sig, och
med det menar vi att de regelverk som
finns ska efterlevas av samtliga som jobbar
med uttjänta fordon oavsett hur många
fordon man hanterar.

VI KAN MED glädje se att vissa projekt har

gett utdelning i form av att myndigheterna
ändrat på regelverket.

VI KOMMER UNDER året att kunna informera er mer om de projekt och åtgärder
som vi jobbat med under en tid och där
vi nu börjar få resultat, så följ med i NBÅ
så missar ni inget. Att förbundet haft rätt
inriktning och framför allt en långsiktig
inriktning har börjat ge resultat.

Med bästa hälsningar

Michael Abraham
Förbundsdirektör

Medlemsägt
Återvinningsföretag
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FÖRBUND

Vi jobbar för ett hållbart samhälle.

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

ANSVARIG UTGIVARE
Michael Abraham, SBR
Telefon: 08-21 63 70
michael.abraham@sbrservice.se
info@sbrservice.se
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info@sbrservice.se
Priset är 260 SEK per år inklusive moms.
TRYCK
Norrköpings Tryckeri AB
Lindövägen 65
602 28 Norrköping
Telefon: 011-23 10 60
Fax: 011-23 10 67

3 41 3 9 2

Tidningen trycks på Svanenmärktpapper.

Copyright SBR © 2018
Tidningen Nordisk Bilåtervinning utkommer
med fyra 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

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

Återvinning

”Viktigt med lokala
träffar i BilRetur”

De två första lokala träffarna i nätverket BilRetur har varit välbesökta.
– Många bra synpunkter har kommit fram, säger BilReturs vd Michael
Abraham, som totalt ska genomföra åtta träffar i hela landet.
DET ÄR NU drygt fem år sedan BilRetur drog
igång med en kickoff i Göteborg. Ett nätverk
som bildades för att branschen ska kunna
arbeta tillsammans för att klara de tuffa kraven
från både myndigheter och konsumenter.
BilRetur är ett nationellt nätverk av auktoriserade och miljöcertifierade bilåtervinnare som
tillsammans utgör bilproducenternas mottagningssystem. Producenterna styr bilarna till
nätverket och jobbar för att deras återförsäljare
ska vända sig till medlemsföretagen.
– JAG TROR att det är viktigt att medlemmarna

får diskutera vad de vill att BilRetur ska jobba
med, vilka frågor som är viktiga, säger Michael
Abraham. Utmaningarna kan se olika ut på
olika platser i landet och skilja sig åt på grund
av avstånd och befolkningstäthet.

Inom BilRetur
handlar det om
ELV-bilar, alltså
uttjänta bilar som går
direkt till materialåtervinning av olika slag
och där det även finns
en hel del stommar
som kan renoveras för
att sedan återanvändas. Michael Abraham.
– Det är viktigt att de bilarna kommer in i
systemet och inte står övergivna någonstans,
säger Michael Abraham.
På de lokala träffarna medverkar också BIL
Sweden, Stena Recycling, Kuusakoski, Skrotfrag
och Håll Sverige rent. På några av mötena kommer även representanter från StomRetur och
FailSafe att informera om sin verksamhet. ❂

Sverige förlorar 42 miljarder
på dålig återvinning
SVERIGE FÖRLORAR 42 miljarder kronor om

året på att låta material som skulle kunna återvinnas gå till spillo.
Det hävdar Återvinningsindustrierna som
föreslår straffskatter på råvaror som hämtas
direkt från naturen.
– Det är fullständigt omöjligt att fortsätta
med de linjära flödena i en värld där planetens
resurser minskar för varje dag, säger Anders
Wijkman, ordförande för Återvinningsindustrierna. Det är det största systemfelet i marknadsekonomin. Om vi i stället återvinner och
återanvänder mer material minskar trycket på
klimatet, samtidigt som det finns mycket pengar att tjäna.
– En stor del av de mångmiljardbelopp som
årligen går förlorade skulle kunna återtas till
2040. Exempelvis behöver vi bättre produktdesign och återvinningssystem. Det är en stor
industriell möjlighet och utmaning för både
näringslivet och politiken.
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I KORTHET

FAKTA GLYKOL

Kina kräver återvinning
av batterier för elfordon

Kina inför krav på återvinning av
elfordonsbatterier. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Förra
året ökade tillverkningsvolymen
av litiumjonbatterier för fordon
med 50 procent och bara i år räknar kinesiska myndigheter med
att uppskattningsvis 170 000 ton
batterier kommer att bli uttjänta.
För att komma tillrätta med
detta har Kina offentliggjort
regler som innebär att biltillverkare måste se till att uttjänta
batterier kan återvinnas. Man
uppmanar biltillverkarna att
satsa på utveckling av batterier
som enkelt kan demonteras och
tas isär för återvinning av de
olika ingående materialen. Man
vill dessutom se ett system som
gör det möjligt att spåra batterier, för att bättre kunna kontrollera att reglerna följs.
Myndigheterna vill även öka
bilägarnas vilja att se till att
uttjänta batterier återvinns och
det talas bland annat om någon
form av bonussystem eller att
batteri- och fordonstillverkare
garanterar att de köper tillbaka
batterierna när lagringskapaciteten underskrider en viss nivå. I
praktiken skulle detta bli en form
av pantsystem.

Alla kylarvätskor är baserade på någon typ av
glykol. I dagens motorer
har glykolen många viktiga
uppgifter förutom att se
till att vattnet inte fryser.
En kylarvätska är mycket
mer än bara ett frysskydd,
den ska transportera
bort värme från motorn,
skydda mot korrosion, höja
kokpunkten samt sänka
fryspunkten. De vanligaste
glykoltyperna för fordon
är färgade röda eller blå.
Det finns flera varianter,
standard och longlife,
där man har tillsatt olika
mängd korrosionsinhibitor
(rostskydd).

Foto Mostphotos

NYTT RAMAVTAL MED RECYCTEC

Världsunik metod
att återvinna glykol
SBR har tecknat ramavtal med Recyctec, företaget som har
tagit fram en världsunik metod för att rena och återanvända
glykol. Det finns också möjlighet för SBR:s medlemsföretag att
själva sälja den återvunna och renade glykolen.

Värdeförlusterna uppstår främst för att material ofta går förlorat och för att kvalitén på
materialet försämras. Exempelvis plast förlorar
hela 92 procent av sitt ekonomiska värde efter
en användningscykel. Det beror på att det mesta
av den insamlade plasten förbränns och att olika
plaster blandas, smutsas ner och sammanfogas.
ENDAST EN FJÄRDEDEL av materialvärdet för
stål, aluminium, cement, plast och papper finns
kvar efter en användningscykel. Detta trots att
mycket av materialet skulle kunna återvinnas
igen till hög kvalitet.
– Det handlar exempelvis om att vi inte tar
tillvara stål i byggnader som rivs, plast från
förpackningar som kastas eller aluminium i
fordon som skrotas. Bara för dessa fem material
förlorar vi motsvarande 1 procent av BNP eller
10 000 kronor per hushåll, säger Per Klevnäs,
projektledare för forskningsprojektet Ett värdebeständigt svenskt materialsystem. ❂

Glykolen används också som
avisningsmedel på flygplan.

Av Agneta Trägårdh

Starbucks inför avgift
för engångsmuggar

Starbucks blir först med att prova en ”latteavgift” på 5 pence i
vissa utvalda Londonkaféer. Den
nya avgiften syftar till att minska
slöseriet med 2,5 miljarder engångsmuggar varje år.
Under ett tremånadersförsök
kommer kunderna att bli uppmuntrade att dricka sitt kaffe i
en porslinskopp i butiken. Vill de
ändå ha en take away-mugg,
får de betala extra 5 pence,
alltså ungefär 50 öre.

INOM EU ANVÄNDS flera hundra miljoner
liter glykol som köldmedel i fordon och
inom industrin. Det används också som
avisningsmedel på flygplan och som mjukmedel till olika produkter vid till exempel
tillverkning av vissa textilier, färger, läkemedel, tvättmedel, livsmedel och kosmetika.
Man räknar med att ungefär en tredjedel
av allt glykolavfall samlas in och förbränns i
Europa. Resten hamnar i avlopps- och
dagvattensystem.
Glykol klassas som miljöfarligt avfall och
är en av de vätskor som, tillsammans med
bland annat oljor, bensin och diesel, måste
tappas ur bilen vid miljösaneringen innan
skrotbilen demonteras.
Den insamlade glykolen skickas till återvinningsföretag, där den vanligaste meto-

den att ta hand om den är förbränning.
Med den metod som Recyctec har tagit
fram återanvänds glykolen istället för att
förbrännas. Glykolen renas i flera olika
steg, där man till exempel filtrerar bort
rostskyddsmedel och andra tillsatser. Kvar
blir en ny ren produkt. Glykolen återställs
till sitt ursprungliga skick och kan därför
återanvändas hur många gånger som helst.
– DEN RENADE glykolen lyder under samma
krav som ursprungsglykolen, säger Ronny
Green, försäljningschef på Recyctec.
Eftersom glykol tillverkas av råolja, så
minskas behovet av olja för varje liter glykol som återanvänds.
Recyctecs återvunna fordonsglykol säljs

etylenglykol

• Den mest förkommande glykolen
i handeln.
• Är mycket giftig för människor
och djur.
• Har bättre frysskydd än
propylenglykol.

propylenglykol

• Mindre giftig jämfört med
etylenglykol.
• Har något sämre värmeledningsförmåga än etylenglykol.

under namnet Earth Care och finns som
både standard och longlife i olika koncentrationer. Den tekniska glykolen finns som
etylen- och propylenglykol.
– De bilåtervinnare som tecknar avtal
med oss, kan också få tillbaka den renade
glykolen från oss och sedan själva sälja den,
säger Ronny Green.
Recyctec kommer att finnas på plats
under minimässan på SBRs årsmöte i
Stockholm den 20 april. ❂
NORDISK BILÅTERVINNING 1 · 2018
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Reportage ❂ Hos Eklunds

Med maskinell återvinning tas ett stort steg
mot målet att 95 procent av en bil ska kunna
återvinnas. Eklunds Bildelslager i Skövde har
bara positiva erfarenheter efter att ha använt
tekniken under några månader.
Text och foto Eric Lund

Eklunds kniper en tätposition
med maskinell återvinning →
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Reportage ❂ Hos Eklunds
Normalt hade den här bilen
gått rakt in i plåtpressen,
men tack vare ”återvinnaren” kan aluminium, koppar
med mera separeras.

Dag Eklund driver företaget
tillsammans med sin bror och
dotter. Hans föräldrar startade
firman strax utanför Skövde 1948.

» Det vore inte möjligt att utföra
den här typen av demontering för hand «
SOM ATT KNIPA kärnan ur en persika.

Ungefär så ser det ut när Robert Herzig
vickar till med den stora gripklon och får
med sig hela motorn ur den vita Saaben.
Han lägger motorn åt sidan på marken
och har därmed separerat ett antal kilo aluminium från resten av skrotet. I normala fall
skulle bilens drivkälla ha följt med in i
pressen som gör ett paket (eller en ”bal”) av
allt som inte kunnat tas till vara för reservdelsbruk.
Visserligen separeras metallerna när
balen fragmenteras i ett senare stadium,
men det säger sig själv att sorteringen blir
mer fullständig om stål och aluminium aldrig hinner blandas.
– För att inte tala om koppar, säger Dag
Eklund. Med ”återvinnaren” kan vi få loss
det mesta av kablaget i bilen, vilket annars
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NORDISK BILÅTERVINNING 1 · 2018

bara skulle malas ned och försvinna eftersom tunna koppartrådar inte kan skiljas ut i
fragmenteringen.
Det är en gnistrande kall vinterdag i
Våmb strax utanför Skövde. Här ligger
Eklunds Bildelslager som startades av Dag
Eklunds föräldrar 1948. Själv har han arbetat i företaget sedan 1974 och drivit familjebolaget vidare tillsammans med sin bror
Örjan Eklund. Sedan några år jobbar även
Dags dotter Linnéa i firman.
DAG EKLUND HUTTRAR lite i kylan medan

vi tittar på hur en Saab 9-5 av sen årsmodell plockas sönder bit för bit. Eklunds Bildelslager var, efter Walters Bildelar, först i
Skandinavien med att införa maskinell
demontering och har vid det här laget
några månaders erfarenhet. ”Återvinnaren”

kallas maskinen av Dag och hans personal.
I grunden är det en vanlig banddriven
grävmaskin, just denna var begagnad och
ett år gammal när Eklunds köpte den förra
året. Istället för skopa sitter en kraftig gripklo som även kan användas som sax på
stickan. Dessutom har grävmaskinen en
påbyggnad framtill i form av klämarmar
som används för att hålla fast bilen.
Eklunds kostade dessutom på en hissbar
hytt. Utan en sådan skulle det inte gå att
packa delarna effektivt i containrarna som
fraktar i väg skrotet. Men att fågelperspektivet är till nytta för Robert Herzig även vid
själva isärplockandet är uppenbart.
– Det vore inte möjligt att utföra den här
typen av demontering för hand, säger Dag
Eklund. Varken ekonomiskt eller vad
beträffar arbetsmiljö.

EKLUNDS FIRAR
70-ÅRSJUBILEUM
• Startades 1948.
• 33 anställda.
• Återvinner cirka
3 500 bilar per år.
• Sänder 100–150 kollin
per dag med återvunna
reservdelar.
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Reportage ❂ Hos Eklunds
Utvändigt påminner Eklunds
mer om en modern bilhandel
än ett företag som tar hand
om bilarna i sista skedet.

De delar som är friska
och fräscha nog att
sälja vidare plockas
bort manuellt. Ett bitvis hårt och slitsamt
arbete.

Hur många sorters plast innehåller en modern bil? Och hur ska plasten återvinnas
på ett ekonomiskt och miljömässigt sätt?
En fråga som branschen brottas med.

» Tänk om vi kunde läsa av ett chip i varje bil och
få information om vilka metaller som finns på vilket ställe «
I Eklunds butik står en bil med hög densitet. Men vilket märke och vilken modell är
det? NBÅ:s utsände gick bet på gåtan.

På maskinell väg tar det mellan tio och
tolv minuter att separera de mest intressanta delarna i en bil som annars bara hade åkt
rakt in i pressen. Maskinföraren Robert
Herzig har tidigare kört bland annat timmerbil och handplockades till Eklunds för
att köra Återvinnaren. Under de gångna
månaderna har han utvecklat sin skicklighet till att med närmast kirurgisk precision
plocka isär bilen.
STORA KOMPONENTER SOM motor och

växellåda är kanske inte så iögonfallande,
men när Robert Herzig plockar kabelstammen (efter att första ha rivit ur framstolarna för att komma åt på golvet) och sedan
småprylar som luftkonditioneringens filterpaket – då är det lätt att inse vilket finlir
som är möjligt trots maskinens storlek.
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Systemet heter Powerhand och kommer
från England. I Sverige är Andersen
Constructor i Örsundsbro generalagent.
Svend Andersen berättar att maskinell
demontering har förekommit i Japan de
senaste 20 åren och även provats i USA,
men i Europa var det först när Powerhand
lanserades för tre, fyra år sedan som intresset väcktes.
Syftet är dels miljövinsten – ju mer
material som kan återvinnas desto bättre –
och dels ekonomiskt. Att plocka isär en bil
manuell skulle inte löna sig, som Dag
Eklund konstaterar. Men med Återvinnaren på bakgården kan Eklunds Bildelslager
plötsligt sälja exempelvis koppar (cirka 10
kg per bil) och aluminium för sig. Att
investeringen kommer att löna sig på sikt
är Dag Eklund övertygad om.

I bakgrunden finns även EU:s mål om att
minst 95 procent av en bil ska kunna återvinnas. Eklunds Bildelslager har deltagit i
Realize-projektet, som NBÅ tidigare skrivit utförligt om, och vill gärna ligga i framkant med att återvinna.
NÄSTA STORA UTMANING är enligt Dag

Eklund plastmaterialen. I dag går det
mesta av plasten till spillo, men att återvinna den effektivt kräver både en ekonomisk modell och en praktisk lösning. Lönar
det sig att plocka bort volymkrävande grejer som stötfångare, inredning, hasplåtar
och bränsletank – där den sistnämnda
dessutom är impregnerad med bensin eller
diesel? För närvarande är det tveksamt,
men på sikt ett måste, tror Dag Eklund.
Han funderar även på hur de allt vanliga-

re jordartsmetallerna i moderna bilar ska
kunna tas tillvara. De finns i till exempel
digitalskärmar och kretskort, men exakt var
och i vilka mängder finns ingen officiell
information om.
– Tänk om vi kunde läsa av ett chip i varje bil och få information om vilka metaller
som finns på vilket ställe, då skulle vi kunna
minska slöseriet med dyrbara, och i vissa
fall miljöfarliga, ämnen radikalt, säger Dag
Eklund.
Något sådant intresse från biltillverkarna
har han dock inte sett tecken på, snarare
verkar hemlighetsmakeriet tillta ju mer
komplexa bilarna blir.
Vi vandrar vidare genom Eklunds Bil-

En ljus och fräsch butik är det första som möter besökarna
vid Eklunds Bildelslager i Våmb strax utanför Skövde.

delslager, som på alla sätt är motpol till
sinnebilden av en gammaldags bilskrot.
DET ÄR PRYDLIGT i hyllorna och lokalerna
känns mer som en modern bilverkstad än
en bildemontering. Dag Eklund berättar
att företaget även arbetat hårt med att
skapa bra stämning bland de 33 anställda.
– För några år sedan fanns det lite grabbig jargong, men det har vi stävjat, säger
han. Vårt mål är också att kunna anställa
fler kvinnor, men det är tyvärr inte så enkelt
att locka tjejer till vår verksamhet. Just nu
har vi bara tre tjejer anställda.
Eklunds egna biltransporter trafikerar
hela Västsverige och kör även in i Småland,

Östergötland och södra Värmland på sina
turer för att hämta bilar från verkstäder.
Varje år passerar 3 500 bilar genom lokalerna på väg till sista vilan och varje dag går
cirka 150 kollin innehållande fina reservdelar i väg från Eklunds. Tre personer arbetar
heltid med att diarieföra och fotografera
varje del som bedömts duglig att sälja vidare som reservdel.
Samarbeten kan dessutom uppstå där
man minst anar. Dag Eklund visar en låda
full med bilbälten. Dessa köps av en kille
som gör sadelgjordar för möbler av gamla
bälten. Ingen stor sak i helheten, men
onekligen en kreativ idé som bidrar till
hållbar utveckling. ❂
NORDISK BILÅTERVINNING 1 · 2018

13

Förmånliga fraktavtal för SBR

I KORTHET
Miljöpartiet vill skrota
återvinningsstationer

Tack vare ett nytt ramavtal
med Grossist.se, får SBR:s
medlemsföretag ner sina
fraktkostnader. Avtalet ger
också rabatt på medlemskapet.

plats för grossister och återförsäljare.
Som medlem i Grossist.se får SBR:s
medlemsföretag ett av marknadens förmånligaste transportavtal med DHL
Freight.
– Vi kan erbjuda låga fraktkostnader
eftersom vi har så många medlemmar att vi
kan förhandla fram ett storkundsavtal,
säger Alan Müller, säljchef hos Grossist.se.
– SBR:s medlemsföretag betalar endast
495 kronor i medlemsavgift per år tack vare
att Michael Abraham är en bra förhandlare. Ordinarie pris är 2 995 kronor första
året.
– För det får de ett eget kundnummer
hos DHL och VIP-service, säger Alan
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GROSSIST.SE ÄR Sveriges största mötes-

Med det nya fraktavtalet får SBR:s medlemmar
VIP-service hos DHL.

Müller. Med andra ord får de både bättre
priser och bättre service.
Gossist.se är en av utställarna på
mini-mässan under SBRs årsmöte.
– Det ska bli kul att få möjlighet att träffa medlemmarna och presentera oss
ordentligt, säger Alan Müller.

Gossist.se startade 2005 med syfte att
hjälpa återförsäljare att hitta grossister.
Den nätbaserade tjänsten är fortfarande
företagets kärnverksamhet, men att hjälpa
mindre företag att skriva storkundsavtal
med fraktföretag, har blivit en allt viktigare
del av verksamheten. ❂

Dagens återvinningsstationer
fungerar inget vidare, anser
miljöminister Karolina Skog. De
ligger ofta på undanskymda
platser där det är smutsigt och
skräpigt.
– Det ger inte en tillräckligt bra
insamlingsnivå, vi måste göra
det enklare, säger ministern.
Förslaget som regeringen
nu lägger går ut på att återvinningen ska ske närmare bostaden. Bostadsnära insamling ska
bli huvudregel och återvinningsstationer undantaget, enligt
Skog, som säger att det nya
systemet ska införas stegvis
till 2025.
Men någon måste betala,
och det blir producenterna som
redan i dag enligt lag har ett
ansvar att ta hand om förpackningarna som blir avfall. I slutändan blir det konsumenterna
som får betala i form av höjda
förpackningsavgifter.
Nu ska förslaget ut på remiss
och ett slutligt lagförslag väntas
i sommar.

VIKTIGT ÅRSMÖTE

Nya utställare på minimässan
Upplägget på SBR:s årsmöte 2017 var så uppskattat att medlemmarna bad om en repris 2018.
Styrelsen har lyssnat och därför kommer fredagen även det här året att avslutas
på Wallmans Salonger.
DEN 20 APRIL är det dags för

årsmöte på Scandic Klara i
Stockholm. Det inleds med
lunch. Därefter får medlemmarna möjlighet att ställa fråga
och prata med de olika leverantörer som ställer ut på
minimässan. Varje leverantör
har en egen monter. Det här
året kommer flera nya leverantörer att ställa ut på mässan.
Fredagen avslutas med show
och teatersupé på Wallmans
Salonger.
Under lördag förmiddag
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hålls själva årsmötet.
Det händer väldigt mycket i
bilåtervinningsbranschen just
nu.
– Årsmötet är en chans för
medlemmarna att hålla sig
uppdaterade om vad som händer i branschen, det blir mycket
information under de båda
dagarna, säger SBR:s förbundsdirektör Michael Abraham.
Det är också en möjlighet för
medlemmarna att byta erfarenheter med kollegor från hela
landet. ❂

Svensk konsumtion ökar
växthusgaser i andra länder
Inom Sverige har vi släppt ut allt
mindre växthusgaser de senaste
20 åren. Å andra sidan har
utsläpp som kopplas till svensk
konsumtion, men som sker i andra länder, ökat med nästan 50
procent under samma period.
Det visar en undersökning som
SCB har gjort på uppdrag av
Naturvårdsverket.
Det är utsläppen från livsmedel som har ökat mest de
senaste 20 åren. Det beror på
att vi har ökat vår konsumtion
och samtidigt börjat importera
mer. Utsläpp i andra länder från
svensk konsumtion av livsmedel
har ökat med över 80 procent
under den här perioden. Utsläpp
från hushållens transporter har
också ökat, men i lägre takt.

Foto Shutterstock

Nya Avtal

Garanterat lågt elpris
för SBR:s medlemmar
Ett nytt ramavtal med Eneas Energy AB ger SBR:s medlemmar
ett lågt elpris. Det garanterade pristaket gör att elkostnaderna
aldrig kan sticka iväg.
ENEAS ÄR INGEN elleverantör utan Skandina-

viens största oberoende aktör inom samköpoch energitjänster. Tack vare 30 000 företagskunder och en årlig elförbrukning på 7 miljarder kWh får Eneas igenom storkundsavtal
även för mindre företag.
– Vi konkurrensutsätter alla elbolag, säger
Anders Frimert på Eneas. Enskilda företag
slipper ringa runt till alla elbolag och förhandla
själva, något som är en djungel. Alla förstår att
man får bättre avtal desto flera företag man
förhandlar för. Det är samma sak som när man
ska köpa en cykel, man får bättre pris om man
köper 10 000 cyklar istället för bara en. Alla
elbolag köper sin el från samma ställe till samma pris, men sedan vill alla också tjäna pengar.
Det speglas på fakturan, där man lägger på olika avgifter. Vi förhandlar bort avgifterna.
Den kalla vintern har slagit hårt mot den som
har ett rörligt elpris. Spotpriset på el har stigit
med upp till 30 procent.
– Vi köper vår el i förväg för att inte drabbas
av höjda priser, säger Anders Frimert. Det betyder att vi har köpt till ett lägre pris än marknaden. Vi har ett rörligt förvaltat pris med ett
garanterat tak på priset, man behöver alltså aldrig betala mer än taket. Nu ligger vi på 32 öre
när övriga ligger på 50 öre. Vi köper direkt från
elbörsen, just nu genom Hafslund.
Eneas väljer rätt avtalsform och modell beroende på marknadssituationen
– Det finns en stor skillnad mellan oss och
elbolagen. Vi ser till att kunden har så lågt

elpris som möjligt så att de inte vill lämna oss.
Elbolagen ser till att kunden betalar ett så högt
pris som möjligt utan att kunden lämnar dem.
Självklart tar vi ett arvode för vårt arbete, men
det är försvinnande litet.
Just nu garanterar Eneas ett rörligt förvaltat
pris med ett tak på 34,8 öre för hela 2018 och
2019.
– Det betyder att alla våra kunder sitter säkert
även nästa vinter, oavsett hur mycket elpriserna
höjs. Det är en otrolig trygghet, just nu är elpriset uppe i nästan 60 öre, det kan göra en skillnad
på flera hundra tusen för vissa företag.
ENEAS HAR OCKSÅ fungerat som experthjälp till
SBR:s förbundsdirektör Michael Abraham när
han har försökt att få ner energiskatten för
medlemsföretagen. Många har fått höjd skatt
från 0,5 öre till 32,5 öre. Anledningen är ett
beslut från Skatteverket som säger att enbart
tillverkningsindustrier får den lägre skatten.
– Dessvärre drabbar det bilåtervinningsbranschen som numera inte har rätt till återbetalning av energiskatten, eftersom bilåtervinning inte längre klassas som en industriverksamhet med några få undantag.
De företag som anser att de har en tillverkande verksamhet kan ta kontakt med Eneas för en
mer ingående kontroll av verksamheten.
– Tyvärr är det svårt att få bilåtervinningsföretagen klassade som tillverkningsindustri, så för tillfället känns det inte bra, säger Michael Abraham.
Men det är bara att fortsätta jobba med frågan. ❂
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Explore

Plasten

OM EXPLORE

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.
Målet med projektet är att stärka
den svenska fordonsåtervinningens roll mot en mer cirkulär ekonomi och få nya kunskaper om
materialåtervinning av fordon och
ett ännu bättre samarbete mellan
fordonstillverkare, demonterare
och återvinnare.

ALLA KAN BLI VINNARE

är nyckeln till högre återvinning
Att återvinna plasten i bilarna är nyckeln till en högre återvinningsgrad
och en bättre miljö. I projektet Explore, tittar forskarna på hur man kan stärka
den svenska fordonsåtervinningens roll mot en mer cirkulär ekonomi.

MÄNGDEN PLAST i bilar ökar och plaståtervinning är därför viktig för att
branschen ska klara EU:s återvinningsmål för uttjänta bilar, det så kallade
ELV-direktivet. En modern bil innehåller
cirka 200 kilo plast. I dag följer plasten
ofta med karossen till fragmenteringsanläggningen, där den mals sönder och hamnar i den så kallade fluff-fraktionen, alltså
restavfallet. Det mesta av fluffen går till
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energiåtervinning, men en del hamnar
också på deponi.
För att öka materialåtervinningen skulle
man antingen behöva återvinna fluff-fraktionen eller plocka ut plastdelar för materialåtervinning innan fragmenteringen. Från
miljö- och kvalitetssynpunkt brukar man
argumentera för att det är bättre att sortera
plasten redan vid källan, alltså hos bildemonteraren i det här fallet. Men det är ofta

svårt att motivera källsortering från en ekonomisk synvinkel.
EXPLORE ÄR UPPDELAT i sex olika arbets-

paket. Ett av arbetspaketen handlar om att
analysera och föreslå lösningar för en effektiv logistik av plastdetaljer från demonteringen av skrotade bilar. I arbetspaketet
ingår Chalmers Industriteknik, Stena
Recycling, Eklunds Bildelslager AB, Wal-

ters Bildelar, och IVL Svenska Miljöinstitutet. Övriga deltagare i projektet är Chalmers, Volvo Lastvagnar, Volvo Personvagnar, Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund
(SBR), och BilRetur.
När det gäller möjligheter att öka materialåtervinning av plast har tidigare studier
tittat på hur man kan sortera ut plasten ur
fluff-fraktionen. Det finns dock lite forskning som tittar på möjligheter för att
demontera plastdetaljer direkt för återvinning, vilket är fokus i arbetspaketet.
– Vi har identifierat ett antal plastdelar
som är lätta att demontera, som endast
består av en plastsort samt har en stor
effekt på återvinningsgraden, berättar
projektledaren Linea Kjellsdotter Ivert.
Produkterna har samlats in och skickats
till ett antal potentiella kunder, bland
annat

Veolia, Axjo, Rondo Plast och Polyplank.
Resultat visar att det finns en potentiell
marknad för plast från uttjänta bilar.
SÅ HÄR LÅNGT kan studien sammanfattas

i tre punkter:
Plast som återanvänds från stötfångare,
hasplåt och innerskärmar kan användas för
att tillverka standardformsprutningskvalitet av återvunnen polypropen.
Ett potentiellt område för återanvändning av expansionskärl och spolarvätskebehållare är tillverkning av extruderingskvalitet av polyeten.
Grundämneshalter för samtliga
plastdelar ligger under aktuella gränsvärden. Priset varierar mellan 1,5 kr/kg
och 16 kr/kg beroende på förädlingsgrad
av materialet.
En ökad förädlingsgrad av materialet

Linea Kjellsdotter Ivert är projektledare
för arbetspaketet som handlar om
plaståtervinning i projektet Explore.

innebär ytterligare steg i materialåtervinningsprocessen, vilket i sin tur betyder
ökade kostnader och högre krav på kompetens hos den aktör som ska stå för förädlingen.
DEN SORTERADE PLASTEN måste delas upp

i mindre bitar i en så kallad shredder. Därefter måste den tvättas för att få bort fett
och damm från plastytan. När plasten har
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Explore

» Om bildemonteraren kunde plocka ut plasterna och
mala ner dem på plats, skulle drygt 5 000 ton plast per år
materialåtervinnas istället för att energiåtervinnas.
Det innebär väldigt lågt räknat en besparing
på drygt 10 000 ton koldioxid per år. «

rialåtervinnarna och plastföretagen in i
bilden? En del av de potentiella kunder
som vi kommit i kontakt med under arbetet har hittat lösningar för att hantera
utmaningar, som att det till exempel ofta
sitter metalldelar kvar på plasten.
ARBETSGRUPPEN ÄR ÖVERTYGD om att

det krävs samarbete i kedjan för att öka
materialåtervinningen av plast.
– Det gäller att hitta en affärsmodell som

» I förlängningen vinner även tillverkande industri på att plast
från uttjänta fordon samlas in och återvinns. «

torkats körs den igenom en kvarn, en granuleringsmaskin, där den blir till granulat. I
nästa steg värms den upp till smältpunkten
och blandas med tillsatser (kompundering)
för att få de önskade egenskaperna. Plastmassan pressas sedan med hjälp av en skruv
(så kallad extrudering) genom ett filter
(smältfiltrering). Det sista steget i förädlingsprocessen av plast är att de långa
strängarna klippas av till små runda plastkorn, så kallade pellets. Pelletsen kan sedan
användas i olika produktionsprocesser för
tillverkning av nya plastprodukter.
Frågan som arbetsgruppen nu brottas
med är vilka aktörer som ska göra vad i
förbehandling- och återvinningsprocessen.
Kärnan i det svenska bilåtervinningssys18
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temet består av demonterare och fragmenteringsföretagen. Utöver dessa är bilverkstäder, materialåtervinnare och råvaruproducenter, som köper reservdelar/material,
samt BilRetur, bilproducenternas insamlingssystem, viktiga aktörer.
– Plast är ett skrymmande material som
innehåller en eller flera polymerer som
blandas med tillsatser, förklarar Linea
Kjellsdotter Ivert. Dessa egenskaper skapar
stora utmaningar i form av låga fyllnadsgrader under transport och tidskrävande
sorteringsarbete. Det är inte är ekonomisk
eller miljömässigt försvarbart att skicka
runt plastdetaljerna i sin ursprungsform,
dessa behöver antingen balpressas eller
shreddas för att få upp fyllnadsgraderna.

EFTERSOM SHREDDAD PLAST är första

steget i materialåtervinningsprocessen får
man ett något bättre pris för den och därmed är detta att föredra framför balpress.
– Frågor som vi brottas med är vilka
aktörer som ska göra vad i förbehandlingsoch återvinningsprocessen. Vem ska ta
investeringen? Och vad ska hända med
plasten efter att den storleksreducerats?
Om vi tänker oss att samtliga cirka
100 medlemmar i SBR/BilRetur ska sälja
shreddad plast krävs ett effektivt insamlingssystem där en eller ett fåtal aktörer
har möjlighet att ta emot plasten. Här
kommer fragmenteringsföretagen in, men
frågan är hur långt de ska gå i förädlingsprocessen av plast? Och var kommer mate-

samtliga aktörer tjänar på och skulle branschen lyckas är potentialen stor, säger Linea
Kjellsdotter Ivert. Om de delar som vi identifierat demonterades för återvinning skulle
5 000 ton materialåtervinnas istället för att
brännas. Det innebär en besparing på drygt
10 000 ton koldioxid per år. Vidare skulle
bildemonterarna enligt våra beräkningar
kunna öka sin materialintäkt genom att sälja
plasten i shreddad form istället för att som
idag låta plasten följa med karossen. Detta är

viktigt i en tid då marknaden för begagnade
reservdelar förväntas krympa. För serviceverkstäderna och fragmenteringsföretag är
potentialen än större med tanke på att det
kostar pengar för dem att göra sig av med/
hantera plasten. I förlängningen vinner även
tillverkande industri på att plast från uttjänta fordon samlas in och återvinns. En viktig
förutsättning för att öka användningen av
återvunnen plast är att det finns stora mängder plast som har en säkrad kvalitet ❂

Transportersättning

» Staten tar in miljardbelopp

Övergivna bilar
i naturen är ett
stort miljöproblem, men beslut
i frågan om vem
som ska finansiera ett omhändertagande
dröjer.

på bilismen. Det borde
finnas sätt att få det att
fungera inom ramen för alla
de skatter och avgifter som
redan tas ut av bilisterna. «
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ARGUMENTET IMPONERAR inte på Sten Bergheden.

– Vi är ett mästarland på att införa skatter och avgifter och så ska
det inte finnas resurser för att frigöra femton spänn för att ta hand
om bilarna. Jag tror faktiskt inte att det är så slimmat. Staten tar in
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intressant lösning. Trots flera påstötningar från SBR och de andra
branschorganisationerna händer ingenting i frågan. Senast hade de
ett möte med miljöminister Karolina Skog (mp), men det gav inget
större hopp om ett snabbt beslut.
– Förslaget har skapat en del frågetecken, säger Conny Hägg,
handläggare på miljödepartementet. Registerhållningsavgiften är en
avgift som kommer den som betalar den till gagn. En avgift är
öronmärkt för en viss sak, men om avgiften används mer generellt,
till exempel till transport av övergivna bilar, kan den betraktas som
en skatt. Därför måste man titta närmare på förslaget och det är
därför som beredningen av frågan har dragit ut på tiden. Jag vet
fortfarande inte när det kan komma ett beslut. Självklart förstår jag
att de som drabbas av övergivna bilar på sin mark ser det som ett
stort problem, men att flytta på övergivna bilar är överhuvudtaget
en väldigt knepig fråga, eftersom äganderätten går först.

orer
Elmot

dag finns det omkring 1,2 miljoner avställda bilar. Många hamnar
ute i naturen.
Naturvårdsverket har gjort flera utredningar om hur omhändertagandet av uttjänta bilar ska finansieras. Den senaste redovisades 2015.
– Det har varit utredningar på utredningar, men det finns fortfarande ingen lösning, säger Sten Bergheden.
Naturvårdsverkets senaste förslag grundar sig på att en producentfinansierad fond inrättas, men motorbranschen vill se en annan
lösning. SBR, BIL Sweden, BilRetur och Stena Recycling har, tillsammans med Håll Sverige Rent och SKL, kommit med förslaget
att omhändertagandet av ELV-bilar i Sverige skulle kunna finansieras genom en höjning av registerhållningsavgiften med 15 – 20
kronor per år.
– En höjning av registerhållningsavgiften gör att kostnaden för
en bils slutliga omhändertagande fördelas över hela dess livstid,
säger SBR:s förbundsdirektör Michael Abraham. Alla, från första
till sista ägaren, tar sitt solidariska ansvar för den framtida kostnaden när bilen ska skrotas.
Både Transportstyrelsen och Vägverket tycker att det är en

pr
is

SEDAN SKROTPREMIEN försvann 2007 har allt färre bilar skrotats. I

frågan i riksdagen med miljöministern. Han berättade då om en bil
som stod övergiven i Fristad utanför Borås. Under åtta månader
slaktades bilen, som stod i närheten av ett vattenskyddsområde,
mer och mer. När kommen äntligen kunde flytta på bilen hade
hanteringen av ärendet kostat kommunen 78 000 kronor.
Karolina Skog höll i debatten med om att det är ett stort problem
och menade att regeringen arbetar för att hitta lösningar, men hon
kunde inte ge något löfte om när det kommer ett beslut.
– Det här är ju inget jätteproblem i Stockholms innerstad,
säger Sten Bergheden. Jag är ganska säker på att om det stod övergivna bilar på tomter i Stockholm, skulle det komma ett snabbt
beslut i frågan. ❂
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”Det handlar om politisk vilja”

miljardbelopp på bilismen. Det borde finnas sätt att få det att
fungera inom ramen för alla de skatter och avgifter som redan tas
ut av bilisterna. Jag tycker att förslaget från bland annat BIL
Sweden och SBR är kreativt, men det handlar om politisk vilja, om
vem som har ansvaret. Huvudansvaret ligger på samhället som borde peka med hela handen, istället hamnar problemet mellan olika
stolar. Det här är en kostnad som samhället borde ta. Det gäller
bara att fördela skatteintäkterna.
Sten Bergheden menar att det måste finnas någon form av premie,
oavsett om man kallar den transportersättning eller skrotpremie.

STEN BERGHEDEN har skrivit en interpellation och också debatterat

st

VEM SKA BETALA FÖR DE ÖVERGIVNA BILARNA?

– I dag lämnar många av bilarna
landet och kommer till länder där det
inte finns bilbesiktning och liknande
kontroller. Vi får inte bort de dåliga
bilarna. En skrotningspremie är lika
viktig som en miljöbilspremie för miljön. Det är viktigt att byta ut den gamla fordonsparken. I dag avsätter staten
oerhörda summor till miljöbilspremier,
en del av pengarna kunde användas till
att få de gamla uttjänta bilarna skrotaSten Bergheden.
de. Det finns ett värde i gamla bilar om
de tas omhand på ett riktigt sätt. En bil borde inte få stå övergiven
mer än en vecka utan att markägaren har rätt att flytta på den. Som
det ser ut nu är markägaren helt rättslös. Bilen står och läcker ut miljöfarliga vätskor och ingen får flytta den.

Bä

Hur omhändertagandet av uttjänta
bilar ska finansieras är en fråga som
dras i långbänk
av regeringen.
– Man borde kunna
ta en del av miljöbilspremierna till
en premie för att
samla in bilarna,
säger riksdagsmannen Sten Bergheden
(m). Det är oerhört
viktigt för miljön
att de här bilarna
tas omhand på
ett riktigt sätt.

Batterier
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Aktuellt från

BO ERICSSON, vd

Inget friluftsliv utan bil
PÅ NATURVÅRDSVERKETS hemsida kan

man läsa att mer friluftsliv förbättrar folkhälsan, stärker samhällsekonomin och
ökar välfärden och jag håller med. Svenskt
Friluftsliv verkar för att skapa de bästa
förutsättningarna för friluftslivet i Sverige
och har cirka 1,7 miljoner medlemmar.
Målet är att fler människor ska ha
möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv,
idag och i framtiden.
Privatbilismens tidsålder i städerna är
över, skrev Miljöpartiet i en debattartikel
i Aftonbladet före jul. Och om bilarna
inte kan drivas med ”ren energi”, måste
de förbjudas även på landsbygden.
OM FEM ÅR beräknar man att nästan

varannan svensk äger en elbil. Det har
flera undersökningar visat. Begagnatmarknaden med elbilar kommer först
om ytterligare fem år med ett brett utbud.
Det verkar som få har funderat på vilka
för- och nackdelar det här får för oss i
branschen, campingplatser, friluftsmänniskor, husvagnstillverkare, husvagnsförsäljare med flera.
Jo, självklart har elbilar flera fördelar

jämfört med förbränningsmotor, men är
det enda lösningen på vårt miljöproblem?
Elbilar har låg ljudnivå men det är
egentligen däckljud som låter mest. Vi har
lite tur i Sverige som har el på många
ställen och en väl laddad infrastruktur för
motorvärmare som kan användas, men
elen bör inte komma från kolkraftverket i
Oskarshamn. Så, vem bestämmer var
strömmen ska komma ifrån? Är inköp
från Tysklands kolkraftverk ett alternativ?
Nej knappast.
FÖR OSS I BRANSCHEN är konsekvensen
färre timmar på verkstan eftersom det är
ca 30 procent färre rörliga delar i elbilen.
Det innebär att fordonet inte kräver lika
mycket underhåll som en bil med förbränningsmotor. För bilägaren blir det
billigare att serva en elbil. Kostnaden
för bilägaren är upp till 2 kronor per mil,
vilket är avsevärt billigare än motsvarande
bil idag som drivs på fossilt bränsle. Köregenskaper är som regel bättre eftersom
det är ett bra vridmoment med elmotor,
batteriet monterat i bottenplattan och det
resulterar i en mycket låg tyngdpunkt.

Du kan älska din bil och
samtidigt värna om miljön.

Vi erbjuder nämligen begagnade bildelar med
bästa möjliga kvalitet och garanti!
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Vilka begagnade delar kan en bildemonterare sälja i framtiden? Vilken kunskap måste bildemonterare ha för att inte
haverera delarna när fordonet demonteras. Det är högaktuellt att börja fundera
och förbereda sin verksamhet på nya tider.
DÅ KOMMER VI tillbaka till oss som gillar

friluftslivet. Förra året hade vi 15 637 587
gästnätter på 400 svenska campinganläggningar i landet som representerar
75 000 campingtomter och 9 000 stugor.
Hur ska 287 135 husvagnsägare, 1000tals båttrailerägare och 1000-tals släpvagnsägare dra sin husvagn, båt eller
släpvagn? I princip finns det ingen bil
som klarar av att dra något alls, frånsett
Tesla som kan dra något tyngre. Det är
till och med så att få elbilar kan tillhandahålla dragkrok överhuvudtaget. Hur ska
jag nu kunna campa, vara ute i naturen,
sjösätta båten eller åka till återvinningsstationen? Och den dagen som vi kanske
får dragkrok till vår elbil, hur mycket
kortare blir min aktionsradie då?
Undra om våra politiker har tänkt på
vilka konsekvenser deras beslut får? ❂

Aktuellt från

JOACHIM DUE-BOJE,

ansvarig servicemarknad

Konsten att SPARA ett recept
KONDITORIET FICK telefonen från en
kund som ville överraska sin svärmor med
något smarrigt på hennes födelsedag. Så
här lät det:
– Välkommen till konditori Gottigott-gott!
– Hej, jag vill beställa en tårta.
– Hur hade du tänkt dig den?
– Kanske med runda hörn upptill,
och klädd med marsipan.
– Ehh, i så fall måste vi ändra vårt
formspråk, vi jobbar med MDM.
– MDM?
– Ja, mandelmassa.
– Går det att göra runda hörn med
MD… eh, mandelmassa?
– Vi får kolla det och återkomma.
– Sedan tänkte jag mig en marsipanros
på toppen och vaniljkräm som fyllning
ihop med grädde, går det att lösa?
– Vi använder tårtformar som mellanväggar, jag får undersöka om de är kompatibla med vanilj och grädde innan jag
kan svara på det.
– Tror du att det blir en dyr tårta?
– Svårt att svara på, vi får kolla det med
vår systemutvecklare (konditorn).

VECKAN DÄRPÅ ringde kunden upp konditoriet och frågade efter sin tårta.
– Hej, jag ringde om en tårta förra
veckan.
– Ja, jag har snackat med systemutvecklaren och vi behöver veta om det bara är
din svärmor som ska ha åtkomst till tårtan?
– Nää, vi blir nog åtta tio personer som
kommer på kalaset.
– Okej, jag kollar med vår bak-office, de
får se till att utrymmet i tårtbotten kan
hantera tio brukare.
Tårtan levererades och kunden fick med
sig receptet eftersom han var beställare.
Historien är jämförbar med hur ett
offertförfarande med it-företagen kan gå
till. Strax före jul skulle vi bestämma
webbsidesleverantör till Godkänd bilverk-

stad. Offerter visade tydligt att det inte
fanns något färdigt recept för en hemsida.
Därför jämförelsen en tårta. Det kan upplevas som it-bolagen aldrig sparar recepten
utan måste uppfinna hjulet varje gång.

EN HELT ANNAN jämförelse kan göras med

den advokatfirma som sysslar med familjerätt som hustrun och jag kontaktade för att
ordna ett testamente. Vi fick möta en tjusig
advokat i ett förbokat möte. Vi lade fram
alla fakta och förklarade hur vi ville ha det.

»Det är skillnad på
branscher; en del
behåller recepten,
andra inte «
Advokaten berättade hur det hela skulle
gå till. Vi fick också med oss några tips. I
vår mejlkorg senare samma dag låg ett färdigt testamente, överensstämmande med
vad advokaten hade berättat, plus en faktura på 4 500 kronor. Det var värt pengarna; det är ju ganska viktigt att saker och
ting blir rätt för efterlevande, även om
nästan 5 000 spänn känns i överkant; jag
fick känslan av att advokatfirman hade ett
färdigt recept för detta.
BILVERKSTÄDER ÄR TVUNGNA att hålla

sig till de recept som tillverkaren skapade

i samband med att bilarna byggdes. Om
en verkstad inte följer receptet till punkt
och pricka, är den inte fackmässig. Så här
hade det kunnat låta annars när en kund
ringer till verkstaden:
– Välkommen till Bilverkstaden!
– Jag behöver hjälp med min bil som
inte går.
– Rör den inte alls på sig?
– Nä, inte för egen maskin.
– Vad har du för drivsystem?
– Drivsystem?
– Hur många pedaler finns det?
– Tre.
– Okej, du har ett manuellt drivsystem
och då kan det vara kopplingen som måste uppdateras. Vi får börja med att skruva
bort växellådan och titta på vilken typ av
koppling och svänghjul som tillverkaren
har monterat och troligen byta ut dem.
– Kommer bilen att röra på sig igen då?
– När köpte du bilen?
– För två år sedan.
– Mmm, då är det antagligen den gamla
utgåvan av slavcylindern i din bil.
– Slavcylinder?
– Ja, den fungerar som en hub och
kopplar ihop motorn med drivsystemet,
den gamla typen av slavcylinder är inte
kompatibel med den nya kopplingen.
Och så vidare.

VAD SKILJER mellan de olika branscherna?
Om någon monterar en prinsesstårta, bygger en webbsida eller skriver ett testamente
så finns det ett grundrecept – skillnaden
mellan konditorn/it-företagen, advokaten
och bilverkstaden är att de två sistnämnda
sparar recepten till nästa uppdrag. ❂
Då och då, eller rätt ofta, planteras en
idé i huvudet på Joachim Due-Boje,
som är servicemarknadsansvarig på
MRF. Ur idéerna kan det senare spira
branschnära tankeväckande anekdoter
som denna där han spänstigt ger ett
slags benchmarkingperspektiv.
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Aktuellt från

ÅSA EKENGREN,

ANNA HENSTEDT,

teknisk samordnare

miljöansvarig

ELV-DIREKTIVET SES ÖVER
VI HAR VARIT på den årliga konferensen
som både bilindustrin och bilåtervinningsindustrin står bakom, IARC;
International Automotive Recycling
Congress. I år var konferensen i Wien,
den 13 – 16 mars.
BILÅTERVINNINGSBRANSCHEN har liknande utmaningar i hela Europa. Från
flera länder hör vi hur de auktoriserade
aktörerna måste konkurrera med aktörer
utanför det legala systemet. En sak som
belystes (liksom på tidigare konferenser)
är hur mycket bilar som förs ut ur Europa
istället för att hamna hos medlemsländernas bilåtervinnare.
DÄRFÖR STÄLLER MÅNGA nu sitt hopp

till att lagstiftningen i Europa ska förändras. Och det kan komma att bli
verklighet, eftersom EU-kommissionen
nu ser över ELV-direktivet och flera
andra lagstiftningar på avfallsområdet.
Om detta berättade Artemis Hatzi-Hull,
från den europeiska kommissionen.

DET EUROPEISKA ELV-direktivet har
varit framgångsrikt, men nu behöver
det ses över och anpassas till nya förutsättningar.
•• Bilar i chockerande antal försvinner
ut ur Europa. Det finns många problem
med att så få bilar kommer in
till korrekt återvinning i Europa, och ur
miljösynpunkt är det problematiskt att
bilarna hamnar i länder med bristfällig
eller obefintlig bilåtervinning. Inga
pålitliga data finns idag för att hålla koll
på bilar som förs ut ur länderna. Systemen i länderna måste bli bättre, liksom
samarbetet mellan länderna.
•• Plasten i bilarna bör återvinnas i större
omfattning. Viktmässigt kommer plasten att öka framgent då bilarna tenderar att väga mer, även om man inte
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procentuellt ökar andelen plast i
bilarna.
•• IDIS måste bli bättre, både för att
plaståtervinningen ska underlättas
och för att demonterarna behöver
mer information om de ingående
delarna.
•• Kontrollen och tillsynen måste bli
bättre i medlemsländerna. Det finns
idag alltför många illegala aktörer
och verksamheter. Detta måste leda
till straff och åtgärder.

ÖVERSYNEN AV ELV-DIREKTIVET ska vara
klar senast 2020-12-31. Det som troligen
kommer att finnas med då denna är klar,
är förslag på mer specifik materialrapportering uppdelat på material- och
komponentkategori, samt åtgärder

för att strypa utflödet av bilar ur Europa.
Förslag på skärpning gällande medlemsländernas rapportering kommer troligen
också att ingå. Ett nytt ELV-direktiv kan
komma att innefatta fler fordon, både
tyngre och lättare (än bil).
NYA UTMANINGAR gällande återvinning
kommer då det sätts allt fler elbilar på
marknaden. Elbilarna innehåller nya
kritiska material. Samtidigt finns stort
intresse för återanvändning av uttjänta
elbilsbatterier. Dessa frågor behandlas
hos Kommissionen i Bryssel för att
möjliggöra återanvändning av elbilsbatterier, till exempel genom att se över
frågan när producentansvaret för biltillverkaren slutar om batteriet övergår i en
ny funktion. ❂

» Elbilarna innehåller nya kritiska
material. Samtidigt finns stort intresse
för återanvändning av uttjänta
elbilsbatterier «

Ett Chevrolet Bolt
EV- elbilsbatteri.

Aktuellt från

ANDERS SVERKMAN, Branschansvarig elv

Vart tar bilarna vägen?
JUST HEMKOMMEN från en bilåtervinningskonferens i Wien kan jag konstatera
att det finns ett starkt samband mellan
de frågor som är i fokus när det gäller bilåtervinning på den Svenska marknaden
och de frågor som är mest aktuella i hela
EU.
Att konferensen genomfördes i Österrike är intressant, eftersom det var här
man var först med att införa en tydligare
och tuffare lagstiftning kring bilar som
exporteras. För att export ska godtas måste man visa på att reparationskostnaderna
i Österrike inte överstiger värdet på bilen
i Österrike. Lagstiftningen har funnits
några år i Österrike och från EU-kommissionens sida var Artemis Hatzi-Hull
mycket tydlig med att liknande krav kan
komma att ställas inom hela EU.

PROBLEMET MED bilar som inte kommer
in till miljöriktig återvinning är mycket
stort i hela EU. I en rapport, som tagits
fram på uppdrag av EU-kommissionen,
konstateras att det under 2014 inom EU
”försvann” ca 4,6 miljoner bilar. Det går
inte att få fram från statistiken vart dessa
bilar har tagit vägen. En del av förklaringen kan vara att redovisningen av av-

registrerade bilar inte fungerar som den
ska, men det är också välbekant att stora
flöden med bilar på ett organiserat sätt
exporteras inte minst till Afrika. Vid
kommande översyn av ELV-direktivet
kommer det sannolikt att ställas starkare
krav på rutiner för avregistrering av bilar
och på ökad tillsyn för att minska illegal
hantering av reservdelar och återvinning.
DET KAN också bli aktuellt med tydligare

mål för återvinning av olika materialslag
och krav på att separera fler materialslag
före återvinning. Översynen av ELVdirektivet ska vara klar 2020 och starkare
krav kan uppenbarligen förväntas. Förslag
om skärpta regelverk inom EU är något
som på många sätt skulle gynna en miljöriktig bilåtervinning i Sverige. Vi kan
återigen konstatera att det återvinns för
få bilar även på den svenska marknaden.
UNDER 2017 avregistrerades drygt 190 000

bilar, dvs ungefär lika många som det årligen har avregistrerats under de senaste
fem åren. Det borde kunna återvinnas
betydligt fler bilar i Sverige och det
behövs inte heller några förändringar i
ELV-direktivet för att det ska kunna bli

verklighet. Relativt enkla förändringar av
befintliga regelverk skulle räcka för att
säkerställa att fler bilar kommer in för
återvinning på den Svenska marknaden.
Stena Recycling har tillsammans med
Bil Sweden, SBR, Bilretur, LRF, MRF
och Håll Sverige Rent tagit fram gemensamma förslag som skulle göra det möjligt.

EN ANNAN fråga som togs upp i flera sammanhang under återvinningskonferensen
i Wien var den mycket snabbt ökande
andelen laddningsbara bilar på marknaden. På flera håll arbetas det nu med att
få fram lösningar som kan hantera både
återanvändning och återvinning av litium
jon-batterierna i de här bilarna. Volymerna är ännu inte tillträckliga för att
skapa fullskaliga återvinningslösningar,
men det finns ett stort intresse av att förlänga livet på litium jon-batterierna så det
blir bättre lösningar både miljömässigt
och ekonomiskt. Här är vi i Stena
Recycling tidigt ute genom att kunna
erbjuda lösningar där batterierna kan
användas för energilagring och kringliggande tjänster, inte minst när det gäller
kommersiella anläggningar och fastigheter. ❂

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
NORDISK BILÅTERVINNING 1 · 2018

25

Konsulttjänster och utbildningar
inom följande områden:
Vi är SBRs samarbetspartner och erbjuder
medlemsföretagen marknadens bästa försäkringsskydd
Företagsförsäkring

Gruppförsäkring

Green Parts garanti

Motorfordonsförsäkring

VI SKROTAR INGA BILAR

Vad pluggar du med?

– VI ÅTERVINNER DEM
MILJÖ

ARBETSMILJÖ

ENERGI

KVALITET

AVFALL

HÅLLBARHET

Vi har pluggar i alla storlekar och för alla ändamål.

Kontakta oss när det gäller era försäkringar

När begagnat inte räcker hela vägen

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

Se vår katalog på www.galwin.se

www.haggs.se

Din bilskrot på nätet

Tillsammans når vi
oanade höjder med

Vi erbjuder hämtning och återvinning av
bilar i större delen av Sverige. Bilen
hämtas hos dig och transporteras till
en Bilretur ansluten bilåtervinning.
Busenkelt

FENIX 5

Berg & Ström AB

www.rsmco.se

0652-56 50 00

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

www.olanders.nu

Spillsug för bildemontering
• ATEX Certifierad
• Underhållsfri
• Luftdriven
• Enkel att fylla och tömma

Denna utrustning besparar
både tid och utgifter
• 200 liter olja
• 800 liter absorbent
• 1000 liter farligt avfall
= extra arbete och kostnader

Återvinn din bil på ett miljöklokt sätt!

+46 (0)141 702 10
info@bosab.se • www.fenix5.se

www.skrotabilen.se
DIGITALT KEMIKALIEREGISTER FÖR ERA
BILVÅRDSPRODUKTER OCH ANDRA KEMIKALIER

TRYCKLUFTSDRIVNA
MEMBRAN- OCH
DOSERPUMPAR
I mer än 30 år har vi tillverkat
pumpar till bl.a. fordonsverkstäder
och bildemonteringsfirmor

LIDKÖPING – TROLLHÄTTAN

Kontakta oss för mer info
Telefon 036-18 11 60
www.dominator.se
info@dominator.se

0520- 47 26 25

Varför välja EcoOnline?
• Användarvänligt system
• Automatiska uppdateringar av säkerhetsdatablad
• Skyddsblad, etiketter och riskbedömningar
• Trygghet både för medarbetare och vid revisioner
• Specialerbjudande för dig som är medlem i SFVF

P30A

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

V. Oknebäcksvägen 7
SE – 383 36 MÖNSTERÅS • www.signalen.se

ÅT

KS

Telefon 0499 - 49 000

L

BEG–BILDELAR
DÄCKVERKSTAD
BILDELAR
DÄCKVERKSTA
D
Över 50.000 bildelar i lager till ﬂertal bilmodeller.

1. Låga fraktkostnader
2. Lägre försäkringskostnader
3. Låga certifieringskostnader
4. Låga utbildningskostnader
5. Låga inköpskostnader av däck
6. Låga inköpskostnader av Diesel
7. Juridisk hjälp

E RIG E S BI

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

Märkesdemontering för

En del av

Helproffs på begagnade bildelar!

FÖRBUND

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

BILDELAR DÄCKVERKSTA
D

Bastborregatan 3, Västerås • 021 18 14 20
Märkesdemontering
Öppet:
Vardagar 8-17, lunchstängt
Märkesdemontering
för12-13
www.hedbergsbilskrot.se

EcoOnline AB / Drakegatan 7 / 412 50 Göteborg / 031-757 8150 / info.se/ecoonline.com

SV

Certifierad

Ett kemikalieregister är en översikt över verksamhetens kemiska produkter med
tillhörande säkerhetsdatablad. Krav på kemikalieregister är förankrat i Arbetsmiljölagen
och Miljöbalken och gäller alla verksamheter som använder eller förvarar kemikalier.

Dominator - en del av

En del av

Vi tar hand om
Er slutkörda bil

TESTA KOSTNADSFRITT
ecoonline.se/motor

ER

RI

0510-170 66

P10A

VINNARE

S

Branschförbund sedan 1961

Tillsammans med vår traditionella verksamhet ger
ett medlemskap i ditt branschförbund många fördelar.
Mer information på vår hemsida www.sbrservice.se.
Ring 08-701 63 70 eller maila till info@sbrservice.se,
så besvarar vi frågorna.
Blå= PMS 286
Gul= PMS Yellow
Grön= PMS 376

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

Ledare

Danmark

JBORGE MADSEN

direktor, dansk autogenbruk

Til møde med ministeren
Danske autogenbrugere har i årevis anvendt den såkaldte
forskels-moms ved indkøb af biler. Nu har en landsretsdom
præciseret, hvad man må ordningen til.
DET SKULLE BARE have været en formssag:

At få det danske skattevæsen til at sige god
for, at man som autogenbruger kan bruge
den mulighed i EU’s momsdirektiv, der er
for kun at beregne moms af avancen ved
videresalg af brugte dele – ganske som man
kan i de mange andre lande.
Men det var ikke en formssag; skattevæsenet sagde nej. Og dermed indledtes et nu
knap 10 år langt retsopgør, og i øjeblikket

verserer sagen ved Højesteret. Sagen har rette
fokus mod autogenbrugerne, der i god tro og
i henhold til skiftende moms-vejledninger
har brugt ordningen. De frygter nu, at SKAT
vil rejse krav om efterbetaling af moms, og
det kan tage livet af dem.
SÅ ALVORLIG ER sagen, at direktør i Dansk
Autogenbrug, Børge Madsen, fik foretræde
den 23. marts for den danske skatteminis-

Ingen roser uden torne
Et DAG-medlem fik i medhold og
retten, og reparationsgrænsen
blev forhøjet i året der gik. Men
der var ingen jubel at spore hos
formanden, Søren Lundfold,
da de danske autogenbrugere
holdt generalforsamling.
Af Adam Pade
TRODS PÆNT HØJE konjunkturer i den

øvrige autobranche er mange af de danske
autogenbrugsvirksomheder presset på afsætning og indtjening. Det skal et stærkt sammenhold og en vilje til at tale hinanden op
være med til at lindre, lød hovedbudskabet i
formand Søren Lundfolds beretning under
Dansk Autogenbrugs generalforsamling. De
danske autogenbrugere mødtes i Bræstrup
ved Horsens i Jylland den 9. og 10. marts.
Generalforsamlingen var den første efter
sammenlægningen af Bilgenbrug Danmark og Dansk Autogenbrug i sommeren
2017.
Søren Lundfold kunne se tilbage på et
politisk markant halvår: Med lempelsen af

28

NORDISK BILÅTERVINNING 1 · 2018

de danske bilafgifter sidste efterår vedtog
det danske Folketing at forhøje reparationsgrænsen fra de nuværende 55 til 75 procent
af bilens handelsværdi, men selv om der er
tale om opfyldelse af et meget varmt ønske
fra hele den dansk autobranche, så var
Søren Lundfolds jubel begrænset:

PRISTALSREGULERING

»Selv om det er noget, vi har kæmpet for i
årevis, er forhøjelsen ikke meget mere end
en slags pristalsregulering set i lyset af de
lavere bilafgifter. Og så bliver forhøjelsen
til 75 procent endda gennemført over to år
og først fra 2019,« noterede formanden,
der varslede en fortsat offensiv mod den
danske afgiftslovs § 7, der forhindrer,
at udgiften til reparation af trafikskader
kan beregnes med anvendelse af brugte
reservedele.
I 2017 vandt et medlem en sag ved
Landsretten om retten til at bruge EU’s
fortjenstmarginordning – brugtmoms’en –
ved indkøb af biler fra private; en ordning,
der eksempelvis er tilladt at bruge i Sverige.
Men som følge af specielle momsregler må
ordningen ikke bruges ved indkøb af biler

ter Karsten Lauritzen, bistået af sin formand Søren Lundfold og bestyrelsesmedlemmerne Lasse Haubo og Søren Lundfold. De godt 70 medlemsvirksomheder
svæver i et juridisk ingenmandsland og ved
ikke, hvilke regler de skal administrere
efter.
»Vi synes, vi mødte forståelse hos ministeren og hans fire embedsmænd, der deltog i
mødet. Nu afventer vi ministeriets svar til os,
hvilket forhåbentlig betyder, at SKAT udarbejder nogle nye, konkrete retningslinjer for
vores medlemmer,« kommenterer Børge
Madsen. ❂
DAG’s formand Søren
Lundfold aflægger
beretning flankeret af
direktør Børge Madsen
(tv.) og næstformand,
Lasse Haubo.

fra forsikringsselskaber, hvilket stiller de
danske virksomheder dårligere i den internationale konkurrence. Derfor var der
heller ikke megen jubel fra formanden her.
MARKVANDRING

Generalforsamlingen blev afholdt i Bræstrup ved Horsens i Jylland, og efter mødet
besøgte medlemmerne Dansk-Tysk Autolager ved Horsens. Dansk-Tysk Autolager
blev i november kåret som Årets Autoophugger under den danske AutoAwards
(læs herom andetsteds på siden).
Traditionen tro medvirkede et udvalg
af branchens leverandører med små udstillingsstande, og efter en begivenhedsrig
dag samledes medlemmerne til en fornøjelig aftenfest. ❂

Norge

JAN MOLBERG
generalsekretaer nbf

Nye rutiner for innkreving
av årsavgift for bil
INNFØRING AV NYTT system for innkreving av den tidligere årsavgiften for biler.
Fra 2018 er årsavgiften en del av bilforsikringen. Innkrevingen av årsavgiften
skjer gjennom betaling av bilforsikringen
og Ikke som før hvor det ble sendt ut en
innbetalingsgiro.
Gjennom den nye ordningen ble tidligere system om at hvis du vraket din bil
før 20 mars slapp du hele årsavgiften, eller
før 1. juli så slapp du halve årsavgiften
avviklet. Dette er meget positivt for biloppsamlingsbedriftene. De slipper da det
store rushet ukene før 20. mars. Innlevering av biler for vraking spres utover hele
året.
DET NYE SYSTEMET har i tillegg skjerpet
reglene for de som ikke betaler forsikring.
Hvis en ikke betaler bilforsikringen utstedes dagsbøter. Det er trafikkforsikringsforeningen (TFF) som utsteder og innkrever disse. . Den er på 150,- pr. dag. Dette
gjøres gjeldende fra 1. mars 2018. Dette

Foto Mostphotos

Nytt från

innebærer at en må påse at bilen er avskiltet før den overtas. For de bedrifter som
kjøper forsikringsbiler må man påse at
forsikrings-selskapet har avskiltet bilen

før mottak. Ved vraking av biler må en
være nøye med å sende inn vrakmeldingen.
TFF legger konsekvent data i Autosys til
grunn for å ilegge gebyr. ❂

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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Norge

Det skjer mye bra
innovasjon på
barnerommene ...

Statsminister Erna Solberg ved siden av Gründer av Namdal Bilopphuggeri AS, Arne Brøndbo. De andre er Lise Greftegreff og
Bjarne Brøndbo og tre sønner Espen, Anders og Tobias samt alle ansatte.

Norges Statsminister
besøkt Bil1Din
Mandag 5 februar ble en merkedag for Bil1Din/Namdal Bilopphuggeri AS
og norsk Bildemonteringsbransje. For første gang har en Norsk Statsminister
vært på et besøk hos en bildemonteringsbedrift. Denne bransjen er viktige
aktør innen sirkulær økonomi med hovedfokus på produksjon av brukte
bildeler og gjenvinning av brukte biler/båter/campingvogner/campingbiler/
lastebiler/campingvogner og lastbiler.

... men også daglig hos våre 3 hovedoperatører, våre 140
biloppsamlingsplasser og våre 11 fragmenteringsverk
Vi finner stadig nye metoder for å gjenvinne mer og mer av materialene i kasserte
kjøretøy. Vi gjenvinner mikrofragmenter som tidligere ble deponert, vi gjenvinner mer
og mer plastmaterialer fra bilene i tillegg til så å si alt metall fra alle kasserte kjøretøy.
Norge er fremst i verden på gjenvinning av høyenergibatterier fra el- og hybridbiler.
Organisasjonen vår er allerede rigget for å gjenvinne disse batteritypene.
Derfor oppnår vi myndighetenes krav om å gjenvinne 95 prosent av bilen din.
Totalt ble 97,2% av bilen din gjenvunnet i 2017. Alle vinner på gjenvinning.
www.autoretur.no

Kilder: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, Kapittel 4. Kasserte kjøretøy
Autoretur - Miljøregnskap 2016, Miljørapport 2016

STATSMINISTEREN STARTET DAGEN med å være vertskap for

Siste stopp - Ny start.
– Bilbransjens eget returselskap

NATO’s generalsekretær, Jens Stoltenberg, på offisielt besøk i Oslo,
før hun satte seg på flyet til Trondheim og biltur opp til Skage i
Namdalen. Etter å ha gjennomgått sikkerheten med et stort oppbud av politi, ankom Statsministeren nøyaktig kl. 18.20. Det var
med stor stolthet at vi kunne ønske Norges Statsminister velkommen til vår bedrift i distrikts-Norge.
Hun tok seg god tid til å håndhilse på hver og en, før Bjarne
Brøndbo ledet an i en omvisning som fulgte den samme produksjonslinjen som de aller fleste bilene følger. Statsministeren viste

stor interesse for det vi driver med, og hadde mange spørsmål
om hvem som er de viktigste kundene?. Er det krefter som jobber
mot brukte deler? Hva kan vi som myndigheter bidra med for å
gjøre det mer naturlige og enklere å velge brukte bildeler? Statsministeren ble forklart litt om hvordan bransjen fungerer, at forsikringsbransjen er de viktig «råvareleverandør», bilbransjens litt
to-delte forhold til brukt (de ønsker jo helst å selge sine nye originale deler) osv.
Statsministeren fikk servert kaffe og Namdalsk klenning (en
tradisjonsrik lefseklining bakt på egg).

→
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» Vi er sikker på
at Statsminister
Erna Solbergs
annerkjennelse
av bransjen og
den jobben vi
gjør «
Eier Bjarne Brøndbo – Statsminister Erna Solberg og «Grand Old Man – Arne Brøndbo»,
som startet firmaet i 1975.

fotografer. Hun ble spurt om hva hun syntes om å være på et bildemonteringsanlegg, og svarte: «Vi er midt i det Grønne Skiftet, og
Bil1Din er en typisk aktør som befinner seg rett i kjerneområdet av
den sirkulære økonomien. Bil1Din fremstår som en meget ryddig,
innovativ og ambisiøs aktør som har store planer for framtida. At 3
generasjon nå har bestemt seg for å føre bedriften videre inn i framtiden, er også et bevis på at ungdommen både ser viktigheten av å
tenke gjenbruk, samt ser det kommersielle potensialet i bransjen.

BEDRIFTENS GRÜNDERE, LIVA og Arne Brøndbo, var tydelig
stolte og beæret over å ha Statsministeren på besøk 43 år etter at
det hele startet.
ETTER BESØKET PÅ bildemonteringen gikk turen til Lise og Bjar-

ne’s heim i Namsos. Statsministeren med følge ble ønsket velkommen inn i heimen, før Thomas og Bjarne Brøndbo underholdt med
sang og piano. Vi satte oss så til bords, der Statsministeren med
følge ble servert hjemmelaget tomatsuppe, finnbiffgryte og panacotta til dessert akkompagnert av godt drikke. Etter ca 3 timer
med interessante samtaler, trivelig selskap og en avslappet atmosfære, takket Statsministeren for seg. Hun avsluttet med å takke for
en meget interessant kveld og hun takket spesielt Lise for all den
gode maten og begge for det gode vertskapet.
Det var et stolt vertskap, Lise & Bjarne, som gikk til sengs den
kvelden. Utrolig fornøyde med besøket og trygg på at også Stats-

ministeren hadde satt pris på en litt annerledes kveld i Namsos.
VI ER SIKKER på at Statsminister Erna Solbergs annerkjennelse av

bransjen og den jobben vi gjør, løfter oss fram som næringslivaktører på lik linje med den øvrige bilbransjen i Norge.

BIL1DIN OPPFORDRER SINE gode kollegaer til å tenke på vårt felles

omdømme i alt vi foretar oss nå og framover i tid. Det er grunn til
å se lyst på de neste 10 til 30 årene, der vår jobb kommer til å bli
stadig viktigere å ta vare på vårt miljø. ❂

NORGES STØRSTE
BILDEMONTERING

Mer enn

0
0
75b.il0
deler på lager

Bjørnstadmyra 5, 1712 Grålum | Tlf.: 69 12 72 22 | www.obd.no | salg@obd.no
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Vekst
og miljø
er et
felles
ansvar
- vi gjenvinner batterier

Nygren Design as

STATSMINISTEREN HADDE MEG seg et kobbel av journalister og

www.batteriretur.no
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Vi gör det tillsammans.

HENK JAN NIX
general secretary i egara

NEWSFLASH

Consultation on Waste
shipment regulation
THE EC ANNOUNCED a consultation on the

evaluation of the Waste Shipment Evaluation (WSR). The Regulation No
1418/2007 is also taken into account. How
does waste legislation affect car dismantling? Because in some cases our parts are
considered waste which means exporting
them leads to seizure of shipments and big
fines. Under the right conditions export of
used parts is possible.

AS THE CONSULTATION is public, anyone

can respond. Most important reason for
EGARA to contribute is to get and to stay
involved in everything that is decided
about this matter.

tain remains of other broken parts. Parts
should be ready for reuse directly.
THE BIGGEST PROBLEM is where countries

that our parts route through, have their
own opinion of the waste status of parts.
They concider used parts only as goods
when mounted and functioning in their
second life on a car. This is very counter
productive to any circular economic or sustainable principle. Your container will be
blocked and sent back. Of course this is
also a matter of applying the Waste Frame
Regulation, but we have now the opportunity to explain how this contradicts with
the WSR.

SOME OF US export parts abroad. We need
to get out all positive value of our ELV’s.
Parts that would otherwise not be reused
here, keep cars on the road for an affordable price abroad. So far so good.

IT’S ONLY LOGICAL that rules exist to avoid

THE PROBLEM STARTS when officials (cust-

EGARA’S POINT OF VIEW IS:

oms, environmental inspection, road
inspection) suspect our shipment to be
waste. Of course our used parts do not look
brandnew, but when dismantled carefully,
loaded carefully and registrated carefully,
the shipment and transport/transit should
go smoothly. In some cases individual officials lack knowledge. These cases are the
rather easy ones to tackle. In some cases
parts are broken, or dismantled in a sloppy
way, including halfcuts, meaning they con-
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environmental damage by letting waste,
including ELV’s disappear from enforcement by exporting it. But these rules
should not be counter productive.

•• If implemented and carried
out right, the WSR and
Regulation 1418/2007
have a positive effect on
our industry. Point is in
many cases they are not
enforced at all or interpreted in a very rigid
way, counter productive
for parts reuse (no export
or transit possible).

•• Used parts trade should be possible at
all times. Even prepared large bodyparts
should be salable. No problem if conditions are reasonable and logic.
•• ELV’s should be processed in the
country of origin and at least traceable.
They should not be dumped elsewhere,
disappearing in the black market or left
abandoned. There’s enough capacity in
every country.
•• Rules should not be countrer productive
and make reuse impossible (wrong/
rigid interpretation) or very expensive/
complicated (procedures).
•• Guidelines should be clear and reasonable. Some expertise at the enforcement
is demanded.
•• We (as dismantlers) should not want
to ship broken parts, sloppy dismantled
parts or sloppy loaded containers. We
ship plug and play used parts and not
waste.
WITH THESE principles in

mind, we filled in
the consultation. The
consultation is open
from January, 30th
to April, 27th.

IT CAN BE FOUND HERE:

https://ec.europa.eu/
eusurvey/runner/
WasteShipmentReg. ❂

Anslutna bilåtervinnare arbetar
aktivt för att minska fordonens
negativa påverkan på miljön.

Frihet
- att välja objekt
- att välja tidpunkt
- att handla hos oss och
andra
Obligatorisk
- Närvaro vid den årliga
bowlingturneringen

Beg. bil- och husvagnsdelar
Stor sortering
Märkesdemontering

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

Fordonsauktioner på nätet yallotrade.com 08-410 434 00

Inside ❂ Egara
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AVSÄNDARE:

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

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

www.laga.se

