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FÖRST I STOCKHOLM 
MED GREEN PARTS GARANTI PÅ BEGAGNADE BILDELAR

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.
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-certifi erade 9001 & 14001.

Välkommen!

allbildelar.se • Hökärrsvägen 125 • 141 24 Huddinge • 08-746 93 00

När du köper bildelar genom oss kan du vara säker 
på att vi tar ansvar genom hela processen. Vi är den 
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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.

Ledare

DET HÄNDER märkliga saker i vår globala 
värd. Det positiva är att många länders reger-
ingar är tydliga med att vi måste hushålla 
med våra resurser. Frågan som måste lösas är 
på vems villkor det ska ske; utvecklingslän-
dernas eller de rika industriländernas.  

Det skapas en bild av att det finns krafter 
som verkligen vill jobba för positiva för-
ändringar i frågan om hur vi tillvaratar våra 
resurser.   

Vi är en del av den globala marknaden 
och det är därför viktigt att vi tar till oss det 
som händer runt omkring oss i världen, det 
påverkar oss alla på ett eller annat sätt. I 
detta nummer av Nordisk Bilåtervinning 
kommer vi att ge Er flera anledningar till 
att se positivt på bilåtervinningsbranschen. 

Vid vårt senaste möte med EU-kommis-
sionärerna informerade de oss om att man 
jobbar med gällande producentansvar, ett 
utkast till nytt producentansvar ska vara 
klart till år 2020. Redan idag lägger man in 
miljövärdet i den cirkulära ekonomin som 
en tydlig signal på att man kommer att läg-
ga större vikt vid återvinning/återanvänd-
ning för att minska resursslöseriet. 

ATT BILÅTERVINNING är något som ligger i 
tiden, ser vi på det som händer inom bilin-
dustrin. Men det är också tydligt att man 

måste vara aktiv för att ta till sig den infor-
mation som är viktig för oss. Branschför-
bundet och BilRetur jobbar mot målet att 
utveckla och skapa långsiktiga aktiviteter 
som gör det möjligt att vara en naturlig 
samarbetspartner inom bilindustrin. Som 
vi tidigare har sagt anser vi det vara av stor 
vikt och betydelse att detta sker på lika vill-
kor för hela branschen, så att det finns möj-
lighet att göra de ekonomiska investeringar 
som krävs för att överleva.     

Jag vill även passa på att tacka alla utstäl-
larna som verkligen hade dukat upp för 
våra medlemmar, som fick information om 
både verktyg och aktiviteter som kan stärka 
deras roll som företagare, där återbruk av 
reservdelar är en viktig del, men där även 
materialåtervinning från den uttjänta bilen 
står för stora miljövinster. 

Längre fram i tidningen kan ni alla läsa 
mer detaljerat om vad som skedde på vårt 
årsmöte den 20 – 21 april 2018, en mycket 
givande och uppskattad helg. 

VI STÅR inför många utmaningar. Förbun-
det jobbar därför vidare med olika projekt 
via KTH (Kungliga Tekniska Högskolan), 
Chalmers och IVL samt med andra 
branschorganisationer som MRF och 
SFVF, men även med olika myndigheter 

för att skapa förståelse för de villkor som  
vi kommer att stå inför.  

DÅ BÅDE SBR och BilRetur jobbar för att 
realisera en miljöriktig och ekonomisk 
hållbar bildemontering för framtiden, ser  
vi att de åtgärder som presenterades vid 
årsmötet är viktiga. Att de dessutom mot-
togs mycket positivt känns bra och visar 
 att vi har valt rätt inriktning.  

ATT HA EN POSITIVT framtidstro och jobba 
för utveckling av branschen är något vi själva 
måste stå för. Förbundet har sedan 1961 
gjort detta och sedan 2011 har vi även med 
oss BilRetur på resan. Allt detta tillsammans 
ger en bra möjlighet för er medlemmar att 
kunna se framtiden an med tillförsikt. 

VILL ÄVEN passa på att tillönska alla en 
mycket trevlig sommar med bra avkoppling 
och rekreation som gör att ni kan ladda på 
batterierna och komma igen med nya krafter.

NORDISK BILÅTERVINNING är tidningen för
SBR, Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund
Karlavägen 14 A 
114 31 Stockholm
Telefon: 08-21 63 70
info@sbrservice.se
www.sbrservice.se
Reg nr: 20112
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En MILJÖRIKTIG  
bildemontering  
FÖR FRAMTIDEN

MICHAEL ABRAHAM
förbundsdirektör

Michael Abraham
Förbundsdirektör 
Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund
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Möten för miljön

ÅRSMÖTET STARTADE med en tyst minut 
för förre vd:n och ordföranden Henry Gus-
tafsson, som avled i april (se separat artikel).

Michael Abraham och ordförande Carina 
Hagström Kihlberg informerade om för-
bundets arbete under det gångna året. SBR 
har bland annat medverkat i olika projekt 
tillsammans med Chalmers, KTH och IVL. 
Förbundet har också varit remissinstans i 
Naturvårdsverkets regeringsuppdrag som 
handlar om hur omhändertagandet av över-
givna bilar ska finansieras. Under året som 
gått har SBR samarbetat med till exempel 
biltillverkarna och deras organisation BIL 
Sweden, kommunerna och deras organisa-
tion SKL, Transportstyrelsen, Polisen, Tra-
fikverket, återvinningsindustrierna, Stena 

Recycling, Skrotfrag och Kuusankoski.
Michael Abraham har tillsammans med 

BIL Sweden och Stena Recycling haft möte 
med Regeringsdepartementet, länsstyrelser, 
Naturvårdsverket och enskilda politiker för 
att informera om skillnaden mellan seriös 
och oseriös bildemontering och för att tala 
om det miljöarbete som bilåtervinnarna gör. 
Mycket av förbundets arbete handlar om 
hur demonteringarna ska få ökad lönsamhet 
i det miljöarbete de gör.

DET HANDLAR ÄVEN om rent praktiska frå-
gor som att bildemonterarna måste få till-
gång till biltillverkarnas koder för att kunna 
avprogrammera den moderna bilen.

Förbundet har fått gehör för många av de 

frågor som har drivits under året.
SBR är ett stabilt branschförbund. Det 

visade den ekonomiska genomgången.
Det var val till styrelsen där ordinarie sty-

relseledamöterna Peter Svensson och John 
Axel Forsman samt suppleanten Janne 
Gustafsson valdes om.

Inga motioner hade kommit in.
– Det är jättetråkigt, sa Carina Hagström 

Kihlberg. Vi vill ha in motioner. Vad vill ni 
att vi ska arbeta med? Skicka in motioner 
och berätta. Vi jobbar ju för er.

Danska förbundet driver frågan om 
momsbefrielse på begagnade reservdelar i 
EU och har fått rätt i en distans, men inte i 
sitt eget land.

– Vi jobbar också med frågan, berättade 

Michael Abraham. Men man ska komma 
ihåg att staten tappar pengar om vi skulle få 
igenom en momsbefrielse. Vi anser dock att 
det är en viktig fråga. Delarna ska inte dub-
belbeskattas, man har redan betalat moms 
för dem en gång. Om vi slipper momsen blir 
delarna 20 procent billigare och det är ett bra 
sätt att konkurrera med nydelsförsäljningen.

MICHAEL ABRAHAM uppmanade även med-
lemmarna att komma med förslag på utbild-
ningar till Utbildningsportalen. Kompres-
sortest är klar att läggas in, alltså hur man 
testar kompressorer utan att testköra bilen.

SBR har i dag 117 medlemsföretag, alla-
finns med på den egna hemsidan. Där det 
idag tydligt står att dessa är auktoriserade 
av Länsstyrelsen.

Förbundet jobbar också för att medlems- 
företagen ska finnas med på en hemsida på 
länsstyrelsens, men den nya GDPR-lagen 
ställer till problem eftersom det klassas som 
uppgifter som inte får läggas ut på en offentlig 
hemsida, om  det inte finns ett godkännande.

Jörgen Härmälä berättade om det finska 
förbundet, som fyller 100 år i år.  Förbundet 
har bland annat stått som värd när Egara 
höll sitt vårmöte i Finland. 

En ny aktör som auktionerar ut bilar, 
AVK, har gjort intåg på den finska bilåter-
vinningsscenen.

– Det är för tidigt att säga vad det kom-
mer att innebära, menade Jörgen Härmälä.

UNDER 2017 utfärdades 72 00 skrotintyg i 
Finland. Den är 29 000 mer än under 2009.

Den finska staten har beslutat om en 
skrotningspremie för alla som skrotar sin 
gamla bil och köper en ny bil med låga 
utsläpp mellan den 1 januari och 31 augusti 
2018.

– Finland har en positiv ekonomi och det 
är många som byter bilar, berättade Jörgen 
Härmälä.

Staten satsar 8 miljoner euro och bil- 
importörerna 2 miljoner euro på skrot-
ningspremien.

Jörgen Härmälä prisade också samarbetet 
med SBR.

– Finnarna köper delar av SBRs med-
lemsföretag och det fungerar mycket bra.

Nästa årsmöte hålls i Stockholm den  
5 - 6 april.

– Då blir det ett helt nytt upplägg, förkla-
rade Michael Abraham.

Halvårsmötet är i Luleå den 5 - 6 oktober 
med bland annat ett studiebesök hos Norr-
bottens Bildemontering. ❂ →

Det var länge sedan branschen handlade om skrot.
– Fem procent av ert arbete handlar om skrot, resterande 95 procent 
handlar om miljö och återvinning, sa förbundsdirektör Michael Abraham 
på SBRs årsmöte.

» Mycket av för-
bundets arbete 
handlar om hur 

demonteringarna 
ska få ökad lön-

samhet i det miljö-
arbete de gör. «

Årsmöte med   miljön i fokus

Michael Abraham uppmanade 
bland annat medlemmarna att 
komma med förslag på utbild-
ningar till Utbildningsportalen. 

Ständigt denne 
Anders Löfgren. 
Han hade ett 
finger med som 
konsult hos flera 
av utställarna på 
minimässan.

Ordförande Carina 
Hagström Kihlberg 
vill veta vad med-
lemmarna vill att 
SBR ska jobba med.
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Möten för miljön

MÅNGA AV UTSTÄLLARNA hade en sak 
gemensamt. Nämligen Anders Löfgren, 
tidigare vd för Laga. Han dök upp lite här 
och där som konsult och hade ett finger 
med i spelet hos flera av utställarna. 

Till exempel hos Havoline, som visade upp 
sina miljöanpassade rengöringsprodukter, 
som uppfyller alla krav från Kemikaliesvepet, 
alltså Naturskyddsföreningens kriterier för 
miljöanpassade fordonstvättmedel. En for-
donstvättmedlens Bra Miljöval kan man säga.

Havoline har redan ett avtal med 
Lagagruppen. 

– Många verkstäder och däckverkstäder 
använder våra produkter, berättade Ulf 
Malmgren. De uppskattar att vi sätter mil-
jön först och att produkterna kommer med 
ett säkerhetsblad, så att personalen vet vad 
de jobbar med. 

Anders Löfgren är även konsult hos 
Redox, som för första gången ställde ut på 
minimässan. 

Demonteringarna kan skicka sina hjul  
till Redox och därmed förenkla hela hante-
ringen av däckåtervinning. De slipper att 
separera däcken från fälgarna och sortera  
de olika materialen i skilda fraktioner. Sor-
teringen sker istället hos Redox, som också 
rapporterar tillbaka materialåtervinningen 
till demonteringarna. Ytterligare ett 
moment mindre för demonterarna.

– Det är mycket kostnadseffektivt,  
påpekade Anders Löfgren, som också är 
konsult för Berg & Ström.

Där är datasystemet Fenix i ständig 
utveckling. Nytt är en funktion med e- 
faktura. Appen, där man kan lagra in delar, 
fungerar nu även med android mobil. Ytter-
ligare en ny app hjälper till med invente-
ringen av lagret. 

Berg & Ström samarbetar med App- 
bolaget för att kunna ta fram appar, som 
underlättar hanteringen på demonteringar-
na, snabbare. En prototyp finns också  

redan framme, där all data ligger centralise-
rat, vilket betyder att demonteringarna inte 
behöver några egna servrar för att lagra  
data och det behövs heller ingen säkerhets-
kopiering.

– Fenix är ett fantastiskt program med 
många fler funktioner än vad många av er 
har förstått, förklarade Anders Löfgren. 

GALWIN BILDELAR visade bland annat  
en ny styrenhet för xenonstrålkastare.

– Xenonstrålkastare är dyra, sa Mikael 
With. Om bara styrenheten är dålig, blir 
det betydligt billigare att byta den istället 
för hela strålkastaren.

VARJE ÅR återvinns omkring 30 000 ton 
blybatterier. Batteripengar är genom sitt 
moderbolag Humanfactor AB medlemmar 
i SBR/Bilreturs godkända insamlingssys-
tem för blybatterier. Batteripengar är även 
branschcertifierat enligt SBRs standard.

Uppskattat mingel  
på minimässan

Flera nya leverantörer ställde ut på minimässan under SBRs årsmöte. 
Totalt passade 13 företag på att visa upp sina produkter och tjänster.

– Det är enkelt att skicka sina blybatterier 
till oss, förklarade George Stade. Vi har bra 
transporter och bra priser. 

MÄTORIT, SOM precis har sålts till Atracco, 
demonstrerade nyheter i plattformen Web-
Dem.

– WebDem är i en experimentell utveck-
lingsfas, som Stefan Gartz uttrycker det. 
Den förändras hela tiden beroende på vad 
demonterarna själva efterfrågar. 

I dag kan inlagring av bilar och reservde-
lar skötas via Bildemappen. När hela projek-
tet är klart 2020 kommer inga datorer längre 
att behövas. Allting ska gå att sköta via 
appen.

DANSKA FÖRETAGET Helsingør Jern og 
Metal köper bland annat katalysatorer.

– Vi skickar dem till ett smältverk i Mon-
tana och därför kan vi betala bra, förklarade 
företagets representanter på plats.

OLANDERS RECYCLING TOOLS har med- 
verkat på BilReturs möten runt om i landet, 
men hade trots det en ny isolerad verktygs-
sats för el- och hybridbilar att visa upp på 
minimässan.

– Så fort verktygen är isolerade är de dyra, 
berättade Ingemar Olander. Den här satsen 
är helt handplockad och innehåller bara de 
verktyg som behövs för demontering av el- 
och hybridbilar. 

SBR HAR TECKNAT ramavtal med Weblink 
IP Phone, som levererar kommunikations-
lösningar för både små och stora företag.

– Vi erbjuder en helhetslösning med både 
fast och mobil telefoni, berättade Henrik 
Lindblom. Ramavtalet ger SBRs medlems-
företag 30 procent rabatt. 

I dag är de flesta växlar operatörsstyrda, 
men Weblinks egenutvecklade växel ger 
företagen full kontroll över telefonin utan 
att någon operatör behövs.

Några demonteringar, som Borås Bil- 
demontering, har redan börjat använda  
växel från Weblink IP Phone.

RECYCTEC VAR OCKSÅ på plats på mini-
mässan och berättade om sin världsunika 
metod för att rena och återanvända glykol. 

– Glykolen renas i flera olika steg, där man 
bland annat filtrerar bort rostskyddsmedel 
och andra tillsatser, informerade Ronny 
Green. Kvar blir bara en ren ny produkt.

GROSSIST.SE KUNDE berätta om det nya 
ramavtalet som ger SBRs medlemmar ett 
förmånligt fraktavtal. Tack vare att Grossist.
se har så många medlemmar får man ner 
fraktpriserna rejält.

SOM VANLIGT uppskattade SBRs medlem-
mar att kunna mingla runt på minimässan 
och prata med både varandra och med 
utställarna. ❂
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UNDER VINTERN och våren har BilRetur 
haft lokala träffar i Helsingborg, Falken-
berg, Borås, Jönköping, Stockholm, Eskil-
stuna, Falun och Kramfors.

Nätverkets medlemmar har fått informa-
tion och de har också fått komma med syn-
punkter på vad de tycker att BilRetur ska 
fokusera på under 2018 och framåt.

– Träffarna har varit välbesökta och 
många bra synpunkter har kommit fram, 
säger Michael Abraham.

Inom BilRetur, som är ett nationellt nät-
verk av auktoriserade och miljöcertifierade 
bilåtervinnare, handlar det om ELV-bilar. 
Det handlar också om miljö och återvinning.

– Återvinning är kronjuvelen, sa Michael 
Abraham vid träffen i Jönköping. Deponi 
är sämst.

I dag har BilRetur 97 medlemsföretag. 

Alla tillhör kategorin ”seriösa bildemonte-
ringar”.

Aktörerna som tar hand om de uttjänta 
bilarna kan nämligen delas upp i tre kate-
gorier:
1.  De seriösa bildemonterarna
2. De oseriösa bildemonterarna
3. Dessutom förekommer det också rena 
svartskrotar.

– Problemet är de oseriösa och svartskro-
tarna, förklarade Michael Abraham. Det 
gäller att få myndigheterna att förstå var 
problemet ligger. Att de här båda katego-
rierna förstör för de seriösa. Det här är inga 
lätta frågor som går snabbt att lösa. Men vi 
har fått mer och mer gensvar från myndig-
heterna.

MICHAEL ABRAHAM har informerat  
myndigheterna om att bildemonterings-fö-
retag som söker auktorisation ska uppfylla 
allt det som står i BF 2007:186 men det är 
oftast dessa tre saker som de missar:
• Tillstånd att hantera AC.
• Tillstånd att skjuta airbags.
• Tät ytbeläggning.

– Om man inte uppfyller de här tre 
punkterna ska man inte ha auktorisation.

Bilretur 

BilRetur har på fem år blivit ett väletablerat nätverk med gott rykte hos 
kommuner och myndigheter.
– Det är er förtjänst, berömde BilReturs vd Michael Abraham nätverkets 
medlemmar vid den lokala träffen hos Jönköpings Bildemontering.

Av Agneta Trägårdh

Så enkelt är det. Det finns två förord-
ningar som ska följas: Bilskrotnings- 
förordningen och Producentansvaret 
för uttjänta bilar. Om de båda lagarna 
följdes, skulle inga flera lagar gällande 
bildemontering behövas. För att miljö- 
målen ska kunna uppnås krävs ett sam-
arbete mellan bildemonterare, bil- 
producenter, verkstäder, försäkrings- 
bolag, kommuner, polis, Trafikverket, 
Transportstyrelsen och återvinnings- 
industrierna.

ÄVEN ANNA HENSTEDT från BIL Sweden 
pratade om lagarna som styr dagens bilå-
tervinning.

– Själva ELV-direktivet skrevs för flera 
aktörer. Det finns flera aktörer runt den 
uttjänta bilen och bilägaren är en viktig sådan.

Anna Henstedt menar att flera bör ha ett 
ansvar.

– Verkstäderna och försäkringsbolagen 
borde till exempel kunna hjälpa till genom 
att anlita de bästa demonterarna och 
använda begagnade delar i sina skaderepa-
rationer. Tillsynen är oerhört viktig för att 
elitgänget ska kunna konkurrera med de 
oseriösa bildemonterarna och svartskrotar-
na. Med andra ord, om det hade funnits en 
fungerande tillsyn hade varken de oseriösa 

bildemonterarna eller svartskrotarna fun-
nits. Tyvärr fungerar tillsynen olika i olika 
kommuner. En del har helt enkelt ingen 
tillsyn alls. Så borde det inte få vara. Det är 
en grund för osund konkurrens. De oseriö-
sa aktörerna åker snålskjuts om inte kom-
munerna sköter tillsynen. Det finns massor 
att göra på det området.

I framtiden kommer det att finnas betyd-
ligt fler bilar än i dag.

– Elitgänget kommer också att bestå av 
färre bildemonteringar, som måste bli mer 
avancerade. Visionen är att de dumpade 
bilarna ska bli så få som möjligt. Ett sätt att 
nå dit är att skärpa bilägarens ansvar. Tidi-
gare har ingenting hänt om bilägaren inte 

har betalat avställningsavgiften, det 
vill säga vägtrafikregisteravgifter, 
på 50 kronor för den avställda 
bilen. Det finns 1 300 000 avställda 
bilar i dag, och många av dessa 
betalar inte in sina vägtrafikregis-
teravgifter.  Kanske bör man jobba 
med kronofogden som får driva in 
de obetalda avgifterna.

SBR och BilRetur har träffat 
miljöministern och infrastruktur-
ministern tillsammans med BIL 

Sweden, Stena Recycling och Håll Sverige 
Rent.

– Vi försöker träffa olika politiker och 
lobba för det här så mycket vi kan, säger 
Anna Henstedt.

ÄVEN ANDERS SVERKMAN och Tibor 
”Tibbe” Razt från Stena Recycling var på 
plats på den lokala träffen i Jönköping.

– Vi tycker att det här är viktiga frågor, 
förklarade Anders Sverkman. Hur kan vi 
hjälpas åt för att göra gemensamma bra 
affärer. Redan i dag klarar vi 95-procents-
målet. För att nå det målet har vi investerat 
i Stena Nordic Recycling Center i Halm-
stad, där vi har ökat materialåtervinningen 
från metaller och restfraktioner med 30 
procent. Vi utvinner alltfler metaller 

”Om alla följde 
bilskrotnings-
förordningen 
skulle det inte 
behövas flera 

lagar”

LOKALA TRÄFFAR MED BILRETUR

Ingemar Olander demonstrerade den 
nya slamsugaren som suger upp olja och 
tömmer behållaren på bara någon minut. 
"Suger den verkligen upp allting", undrade 
de skeptiska bildemonterarna. "Varenda 
droppe", försäkrade Ingemar.

Skillnaden mellan seriösa och oseriösa 
bilåtervinnare samt rena svartskrotar.

Tomas Thomasson och Anna Henstedt deltog 
båda på BilReturs möte i Jönköping.

Seriösa 
Bilåtervinnare

Oseriösa 
BilåtervinnareHar Bilskrotningsauktorisation

Har utrustning/verktyg/utbildning .

Som exempelvis:
AC tömning/tillstånd
Airbags hantering/tillstånd
Dräneringsutrustning.
Tät ytbeläggning för ej dränerade fordon
Rapporterar materialåtervinningen årligen  
Dessa företag  följer lagkraven. 
De investeringar i verksamheten.
De har utrustning/verktyg/utbildning, 
för att klara kraven. 

De bedriva en verksamhet som säkerställer 
både miljö och arbetstillfällen.

Är dessutom miljö/kvalitetscertifierade 
enligt tredje partsprincipen, ISO eller  
Branschcertifierade med årliga revisions 
rapporter.  

Följer gällande regelverk för 
bilåtervinning som är BF 2007:186 

Har Bilskrotningsauktorisation

Saknar delvis 
utrustning/verktyg/utbildning.

Saknar oftast detta: 
Ingen AC tömning/tillstånd
Ingen Airbags hantering/tillstånd

Ingen Dräneringsutrustning 
Ingen tät ytbeläggning för ej dränerade 
fordon  
Rapporterar delvis materialåtervinningen 
årligen  

Dessa företag åker snålskjuts på 
myndigheternas oförmåga att utföra 
kontroller, att man följer lagkraven
för att få bedriva bilskrotning.

Följer delvis gällande regelverk för 
bilåtervinning som är BF 2007:186 

Dessa har ingen   
Bilskrotningsauktorisation

Ingen utrustning/verktyg/utbildning 
Exempelvis:
Ingen AC tömning/tillstånd
Ingen Airbags hantering/tillstånd
Ingen Dräneringsutrustning 
Ingen tät ytbeläggning för ej 
dränerade fordon
Inga tillstånd överhuvudtaget. 
Rapporterar inte materialåtervinning  

De bedriver verksamhet utan hänsyn 
till de regler som finns. Negativt för 
miljön, då de oftast bara dumpar 
avfall i naturen. 

Kan ej avregistrera bilen då de inte 
har tillstånd för det. Bilägaren får 
problem, då de kvarstår som ägare 
till ett fordon som inte längre finns. 

De kan bedriva denna verksamhet 
p.g.a. myndigheternas oförmåga att 
agera. Denna typ av verksamhet har 
fallit mellan stolarna 

Följer inte BF 2007:186  

Oseriösa 
Bilåtervinnare

Svart skrotnings-
Verksamhet    
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GreenParts-garanti  
på Lagabasen

GREENPARTS-GARANTIN HAR tagits fram 
av SBR och MRF i samarbete med Stefan 
Ehn på Söderberg & Partners, som har 
upphandlat försäkringslösningen. Den  
gäller inte bara för själva reservdelen, utan 
även för arbetet. Garantin gäller i tolv 
månader eller 1 000 mil. Det speciella med 
garantin är att det är en extern tredjepart 
som reglerar skadorna. 

– Genom att införa GreenParts-garantin 
på alla delar som uppfyller kraven på den, 
kan vi erbjuda tryggare köp, säger Thomas 
Forsgård. 

Det är Laga som står för garantin, inte 
den enskilda demonteringen. 

– Vi tror att garantin gör att flera vågar 
köpa begagnade reservdelar, säger Thomas 
Forsgård.

När garantin togs fram var Bosse Erics-

son servicemark-
nadschef på MRF,  
i dag är han vd för 
SFVF.

– VI TOG FRAM den för att 
verkstäderna skulle kunna känna sig 
trygga med att använda begagnade reserv-
delar i sina reparationer, säger han. Försäk-
ringsbolagen vill använda begagnade delar  
i sina skadereparationer av förklarliga skäl. 
Men det är verkstaden som får stå den 
stora risken och det är inte rimligt. Verk-
städerna är experter gentemot sina kunder 
och för att de ska kunna rekommendera 
begagnade delar, måste de själva ha en 
garanti på sitt arbete om delen skulle gå 
söner. Kunden kan inte betala för arbetet 
två gånger och då säger verkstäderna ofta 

”vi löser problemet” och tar kostna-
den själva. Men de har inte råd  
att hålla på så. Därför är den här 
garantin så bra. Om delen blir  
6 procent dyrare med garantin så 
är det värt det för verkstäderna.

Det är nu snart åtta år sedan 
garantin togs fram.
– Det har varit som en inkuba-

tionstid innan vi har fått ut den i alla led, 
jag förstår inte att inte alla demonteringar 
har infört garantin, säger Bosse Ericsson 
och menar att den måste marknadsföras 
bättre.

– Det ligger i allas intresse, inte minst 
bildemonterarnas.

Även Joachim Due-Boje, som är nuva-
rande servicemarknadschef på MRF, är 
positiv till GreenParts-garantin.

– Den är en rättvis trygghet för alla verk-
städer, eftersom det är de som står som 
motpart i eventuella reklamationer i tre år 
mot slutkund, säger han. ❂

TRYGGARE KÖP FAKTA:
Greenpartsgarantin gäller 
för begagnade delar i 12 
månader eller 1 000 mil. 
Den gäller för följande 
reservdelar:
Mekaniska delar A+ eller A.
Delen är högst 15 år gam-
mal.
Delen har använts i högst 
20 000 mil.Nu gäller GreenParts-garantin på alla begagnade bildelar som 

säljs på Lagabasen. Det vill säga alla mekaniska delar som är 
högst 15 år gamla eller har gått högst 20 000 mil. 
– Garantin höjer nivån på websidan, säger Lagas 
vd Thomas Forsgård.
Av Agneta Trägårdh

Joachim Due-Boje på MRF.

Bo Ericsson på SFVF.

Nytt i branschen

och fraktionerna har blivit renare. Det syns 
mest på fluffen, restmaterialet, där det mes-
ta tidigare har gått till förbränning. I dag 
återvinner vi metaller och får fram plaster 
och ett kvalitetssäkrat bränsle.

– Vi tittar på hanteringen av ny teknik i 
bilarna och olika materialslag, till exempel 
större plastdetaljer. Om vi inget gör, så lär 
vi oss ingenting. Vi har totalt fokus på åter-
vinning av material. Det finns en stor 
poäng med att samarbeta med medlem-
marna i BilRetur. 

Anders Sverkman kunde berätta att Sten 
Recycling nu satsar på att bygga upp ett 
system för litium-jon-batterier.

– Vi vet att det kommer elbilar till bilåter-
vinnanra, även om det inte är meningen och 
det är viktigt att de då kan hanteras på ett 
säkert sätt. För att insamlingen och återvin-
ningen av batterierna ska fungera effektivt, är 
det viktigt att ha ett battericenter. Det bästa 
är att försöka förlänga livet på batterierna.

– Vi jobbar också hårt för att det ska 
komma in fler bilar för återvinning till 
medlemmarna i BilRetur. För att bilar som 
blivit stående eller övergivna ska komma in 
till återvinning har SBR/BilRetur, BIL 
Sweden, Stena Recycling och Håll Sverige 

Rent föreslagit att man ska 
lägga på 20 kronor på väg-
trafikregisteravgiften. För-
slaget innebär att den ökade 
avgiften ska gå till att täcka 
kommunernas kostnader för 
insamling av övergivna bilar. 
Till exempel kostnader för 
förebyggande aktiviteter 
som insamlingskampanjer 
och även en transportersätt-
ning till de äldsta bilarna som inte längre 
rullar för egen maskin. 

– Vi har kört olika kampanjer i till exem-
pel Dalarna för att samla in bilar, berättade 
Anders Sverkman. Vi vill gärna ha flera oli-
ka aktiviteter för att samla in bilarna till er, 
vi bedömer att det kan finnas 300 000 – 
500 000 bilar som borde komma in till er 
för återvinning runt om i landet. Det finns 
mycket att göra. Vi vet att en bil lever i 
snitt 17 år. De bilarna ska komma in till er i 
BilRetur. Ni har resurser för att ta hand om 
dem på ett seriöst och miljöriktigt sätt. Vi 
vill att det ska vara så enkelt som möjligt 
för er. Stena Recycling vill vara en långsik-
tig partner till er.

Jönköpings Bildemontering, som stod 

som värd för träffen, tar mest emot försäk-
ringsbilar och har inte så många ELV-bilar.

– Men jag tror att det kommer att blir flera 
i framtiden, sa Magnus Wikström, som äger 
demonteringen tillsammans med sin bror 
Stefan. Jag tror att flera demonteringar som i 
dag enbart tar emot ELV-bilar, kommer att 
försvinna och det innebär ett problem för de 
demonteringar som har försäkringsbilar.

Man diskuterade också problemen med 
den gula delen av registreringsbeviset. Alla 
var överens om att bildemonteringarna 
borde få avregistrera bilen som tidigare och 
att den frågan bör lyftas av BilRetur. ❂

» Elitgänget kommer också att bestå av färre bildemonte-
ringar, som måste bli mer avancerade. Visionen är att  

de dumpade bilarna ska bli så få som möjligt. « 

Jimmy Iby från Boets Bildemontering  
fick veta mera om Olanders maskiner  
av Patrik Olander.
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Varning för felaktiga 
krockkuddar

DÖDSFALL OCH SKADOR

FAKTA:
Redan 2007 i Bilskrotnings-
förordningen 2007:186 
framgår tydligt att krock-
kuddar ska neutraliseras.
Så här står det i paragraf 26:
Bilarna skall tömmas, 
demonteras eller på annat 
sätt neutraliseras på 
1.  oljor och oljefilter, 
2.  drivmedel, 
3.  andra vätskor än driv- 
 medel och oljor, 
4.  kondensatorer och filter  
 som innehåller PCB eller  
 PCT, 
5.  köldmedier i klimatan- 
 läggningar, 
6.  startbatterier, 
7.  batterier i elbilar, 
8.  samtliga komponenter  
 som innehåller kvick- 
 silver, 
9.  blyvikter, 
10.  gastankar för flytande  
 gas, 
11.  potentiellt explosiva   
 komponenter, 
12. katalysatorer, 
13. glasrutor, 
14. metallkomponenter   
 som innehåller koppar,  
 aluminium eller  
 magnesium, om inte 
 komponenterna kan 
 separeras i fragmente-
 ringsprocessen, och 
15. däck och större 
 sammanhängande 
 plastdetaljer, om dessa 
 inte avskiljs vid frag-
 menteringen på ett sätt
  som gör att materialet 
 återvinns effektivt.

I KORTHET

Nytt i branschen

DET ÄR, förutom Eklunds 
Bildelslager, Häggs Bilde-
montering, Walters Bildelar, 
Kungsåra Bildemontering 
och Borås Bildemontering 
som har köpt Lycksele Bil-
demontering. De har bildat 
ett gemensamt Holdingbo-
lag som står som ägare.

– För att affären skulle bli 
aktuell var samarbete nyck-
eln, och de fem företag som 
står bakom köpet har 
gemensam värdegrund och samma syn på 
långsiktig kvalitet, miljöarbete och affärsut-
veckling, säger Dag Eklund. Därför låg det 
nära till hands med den här modellen. Lyckse-
le Bildemontering har stor potential och vi vill 
utveckla och stärka Märkesdemo i Norrland 
och det tror vi att vi kan göra på det här sättet.

Det gemensamma köpet är också ett sätt att 
stärka samarbetet i branschen.

– Samverkan behövs och det blir bara vikti-
gare och viktigare, säger Dag Eklund. Eklunds 

och Walters har redan ett 
samarbete om katalysatorer 
och jag är övertygad om att 
vi kommer att utveckla vår 
verksamhet ytterligare. 

– NÅGON ÄR bättre  på en del och någon annan 
är bättre på något annat. Vi kan utbyta kun-
skap och idéer med varandra för att stärka hela 
branschen. I dag är vi inte konkurrenter, vi är 
kollegor. Tillsammans konkurrerar vi med 
nydelsförsäljningen. Vi måste stärka branschen 
för att få in begagnade delar i skadereparatio-
nerna. Det är viktigt att utveckla verksamheten 
och hitta nya arbetssätt.

Tidigare ägaren till Lycksele Bildemontering, 
Ulf Jonsson, stannar kvar som platschef. ❂

Kvinnliga nätverket  
rider islandshäst
Det är dags att boka upp helgen 
1 – 2 september för alla med-
lemmar i SBR:s kvinnliga nätverk. 
Den här gången träffas alla på 
Häringe Slott.
   Där kommer deltagarna bland 
annat att få prova på att rida 
islandshäst och det blir också 
utbildning i sittande massage. 
Alla kvinnor som jobbar på SBR:s 
medlemsföretag är välkomna.
   – Det som är så kul med 
kvinnliga nätverket är att alla är 
lika, oavsett vad de jobbar med, 
säger Carina Hagström-Kihlberg, 
som drog igång nätverket för sex 
år sedan.
   Sedan dess har det bara vuxit. 
Ryktet har spridit sig om hur kul 
det är på träffarna. Och inte bara 
kul, det är också givande att få 
utbyta erfarenheter med kollegor 
inom en bransch, som fortfaran-
de är mansdominerad, även om 
det börjar ändras.
   – I år är det Erica Kaiser på 
Karstorps Bildemontering som 
har ordnat träffen, säger Carina 
Hagström-Kihlberg. Hon har gjort 
ett jättebra jobb, jag tror att alla 
kommer att bli nöjda. Själv har 
jag fixat sponsorer.
   Som vanligt blir det också 
branschinformation och spän-
nande föreläsningar.

I DAG ANVÄNDS i huvudsak tre olika datasys-
tem inom demonteringsbrachen: Fenix, som 
utvecklas av Berg & Ström, Mätorits system 
Bildem och Recoparts eget systemet, som heter 
DemoMax när det används av Märkesdemo. 

I dag är 90 aktörer anslutna till Mätorit Data, 
bland annat samtliga demonteringar i Finland.

– Det kommer att vara business as usual, 
Mätorit Data kommer att fortsätta som förut, 

säger Magnus Tagesson.
– Enda skillnaden är att aktierna har bytt 

ägare. Vi köpte Mätorit för att det är ett bra 
bolag som drivs av bra människor. Därför vill 
vi inte ändra på något, vi hoppas kunna tillföra 
något och hitta synergieffekter.

Däremot kommer samtliga demonteringar 
som är anslutna till Märkesdemo att gå över 
till DemoMax innan året är slut. ❂

Fem demonteringar köper 
Lycksele Bildemontering
Fem bildemonteringar har gått ihop och köpt Lycksele Bildemontering. 
– Det här var en fantastisk möjlighet som vi inte kunde missa, säger Dag  
Eklund på Eklunds Bildelslager i Skövde, som är en av de fem nya ägarna.

Recopart har köpt 
Mätorit Data

DET ÄR TILLVERKAREN Takatas krock- 
kuddar som har visat sig vara farliga.

Systemet är felaktigt och krockkudden 
kan lösas ut utan att bilen krockar. Dessut-
om har metallfragment skjutits med ut  
då krockkudden löst ut.  

De felaktiga krockkuddarna har åter-
kallats, men kan sitta kvar i bilar som kom-
mer in för demontering.

Takatasystemet har använts av 19 bil- 

tillverkare, däribland Honda, Toyota, 
BMW, Mercedes, Saab, Nissan, Mazda, 
Audi samt Volkswagen.

NÅGRA AV SBR:S medlemsföretag har råkat 
ut för att det har börjat brinna efter att man 
skjutit av krockkuddarna i bilen. Det är 
viktigt att följa de anvisningar som finns i 
Utbildningsportalen och som följer Blast-
Box, det verktyg som används för att deto-

nera krockkuddarna. Även på tillverkaren 
Nordic Makings hemsida, www.nordicma-
king.se, finns en utförlig instruktion i hur 
man på ett säkert sätt detonerar airbags 
med hjälp av BlastBox.

SBR/BilRetur har under en längre tid 
påtalat hur viktigt det är att myndigheterna 
har kontroll och inte ger auktorisation till 
företag som inte har ett godkännande av 
MSB för hantering av pyroteknik i bilen. ❂

Hittills har 16 personer dött och 180 skadats på grund av felaktiga krockkuddar. 
– Alla som jobbar med detonering av airbags bör vara extra försiktiga och följa 
alla säkerhetsföreskrifter, säger SBRs förbundsdirektör Michael Abraham. 

Förra året fick deltagarna i det 
kvinnliga nätverket bland annat 
prova på yoga.

– Det behövs mer samar-
bete i branschen, säger 
Dag Eklund, en av de 
nya  ägarna till Lycksele 
Bildemontering.

Recopart, som ingår i Atracco Group, har köpt Mätorit Data AB.
– Vi hoppas få flera synergieffekter, som i slutändan ger kunderna bätt-
re service, säger Magnus Tagesson, operativ chef för Atracco Group.
Av Agneta Trägårdh

En av de bilar som 
började brinna efter 
att krockkudden 
hade detonerat.

http://www.nordicmaking.se
http://www.nordicmaking.se
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DE NÄRMASTE ÅREN så kommer mycket 
stora mängder av batterier att dyka upp i 
återvinningsbranschen. 

Varje elbil har minst 150 kilo batterier, 
högpresterande fordon som Tesla har ännu 
fler, cirka 400 kilo. 

Experter tror att det år 2030 i hela värl-
den kommer att finnas 11 miljoner ton bat-
terier som är så dåliga att de måste återvin-
nas. 

I dag återanvänds bara fem procent av 
världens produktion av litiumbatterier. Den 
främsta anledningen är att kostnaden är 
högre än värdet av metallerna. 

Många bilföretag försöker därför hitta 
alternativa användningssätt för batterier 
som inte längre är optimala för bilkörning.  

Nissan har till exempel börjat installera 
bättre begagnade Leaf-batterier i gatlyktor 
som drivs av solenergi. ❂

Elbilar

BÅDE POLITIKER, MEDIER och till och med 
biltillverkarna vill att miljontals svenskar 
ska gå över till bilar med eldrift. 

Fordonen beskrivs oftast glödande posi-
tivt och det är lätt att glömma att de döljer 
en extrem fara för din verksamhet. Proble-
met är batterierna. 

Du har säkert känt hur varm din mobil-
telefon eller bärbara dator kan bli. Batteriet 
kan bli så varmt att det börjar brinna – och 
kan till och med explodera. 

I en elektrisk bil använder man samma 
typer av litiumjonbatterier som i mobiler 
och datorer. 

Problemet är att det i en bil kan finnas 
hela 7 000 små batterier. Det vanligaste 
heter 18650 och är lite större än ett vanligt 
AA-batteri.  

Det kan räcka att ett av batterierna träf-
fas av ett föremål för att det ska börja brin-
na. Värmen startar en kedjereaktion som 
gör att batteri efter batteri fattar eld, något 
som kan hålla på i dagar eller veckor. 

Att litiumjonbatterier orsakar bränder har 
varit känt länge. De har bland annat fått 
flygplan att krascha när de började brinna i 
lastutrymmet. I november 2010 utbröt en 
brand på en färja på väg till Köpenhamn när 
en bilägare laddade sin Nissan ombord.  

I takt med att antalet elbilar ökat på väg-
arna runt om i världen så har också antalet 
bränder ökat. Bilarna har ofta värmesäkra 

barriärer av stål mellan batterierna för att 
undvika kedjebränder, men de hjälper inte 
vid en krasch i hög fart.

EN AV DE MEST uppmärksammade kra-
scherna inträffade i Österrike med en Tesla. 
Branden var så kraftig att det tog 2 timmar 
för 5 brandbilar och 35 brandmän att få 
kontroll över den. Att släcka en elbil kräver 
också enorma mängder vatten, oftast två 
hela tankbilar. 

För att underlätta för brandmän har både 
Nissan, GM och Toyota tagit fram särskil-
da manualer med instruktioner hur man 
stänger av strömmen och kopplar loss bat-
terierna. Amerikanska GM har till och 

med arrangerat särskilda utbildningar i de 
städer där man sålt flest elbilar.

Också i Sverige har det hållits utbild-
ningar för Räddningstjänsten om de nya 
hoten från elbilarna. 

– Det är väldigt lite uppmärksammat och 
många räddningstjänster känner inte till hur 
farligt det är. Det finns okunskap och man 
behöver hjälp och stöttning i att ta fram ruti-
ner för hur vi ska handskas med detta, säger 
Tommy Carnebo, brandman på Södertörns 
brandförsvar till SVT Nyheter Södertälje. 

Biltillverkare rekommenderar att den 
som ska handha batterier som kan vara 
skadade, ska ha både elektrikerhandskar, 
skyddsglasögon och skyddsskor. 

Batterier från elbilar
kan brinna i flera veckor
Elbilar kanske räddar  
oss från avgaser och 
växthuseffekten. 
Men batterierna kommer 
att bli en extrem utma-
ning för hela återvin-
ningsbranschen.
Största hotet är brandris-
ken – ett skadat batteri 
kan brinna i flera veckor. 
Av Mikael Jägerbrand

5 STÖRSTA HOTEN  
VID DEMONTERING
• Strömförande
Batterierna i en el- eller hybridbil 
är mycket farligare än dagens. I 
stället för 12 V så kan ett elbilsbatteri 
ha en spänning på mer än 200 V. 
Spänningen finns också kvar mycket 
längre.      

• Stötskador
Batteriet kan börja brinna om det 
utsätts för kraftiga stötar. Om det 
går hål i höljet så är risken stor för 
brand eftersom elektrolyterna fattar 
eld mycket lätt. 

• Översvämning
Om det kommer in vatten i batte-
riet så kan det kortslutas och börja 
brinna. Under den kraftiga orkanen 
Sandy i New York började mer än ett 
dussin elbilar brinna när de hamna-
de i saltvatten. 

• Dålig övervakning
Batterier som varit utsatta för värme 
börjar ofta brinna igen. Det kan 
handla om så låga temperaturer 
som 90 grader. Därför krävs det att 
de förvaras på en avskild plats med 
ständig övervakning. 

• Livsfarlig gas
Ett batteri som varit utsatt för värme 
kan avge den giftiga gasen väte-
fluorid. Gasen kan gå rakt igenom 
skyddsdräkter och in genom huden. 

MILJONTALS TITTARE upptäckte faran 
med batterier i elbilar när de såg tv-profi-
len Richard Hammonds krasch. 

Programledaren voltade med superelbi-
len Rimac som började brinna. 

I många år var engelsmannen Richard 
Hammond programledare för BBC-pro-
grammet ”Top Gear” tillsammans med 
Jeremy Clarkson och James May. 

Nu gör de i stället världens mest påkos-

tade bilprogram, ”The Grand Tour”, som 
strömmas via nätjätten Amazon.  

För några månader sedan visades en av 
de allvarligaste olyckorna någonsin i ett 
bilprogram. 

DEN 47-ÅRIGE programledaren Richard 
Hammond deltar i en racingtävling i 
bergen i Schweiz. Hans bil är en super- 
elbil, en kroatisk Rimac för 12 miljoner 
kronor. 

Efter att ha gått i mål tappar Hammond 
kontrollen i 190 km/h. Han voltar utför ett 
stup men lyckas till slut kasta sig ur bilen. 
Efter kraschen kördes Hammond till sjuk-
hus med ambulanshelikopter, han klarade 
sig undan med ett brutet ben som lappa-
des ihop med metallplattor och spikar. 

Bilen däremot började brinna några 
sekunder efter att Hammond hoppat ur. 
Räddningstjänsten var på plats inom 
minuter och släckte elden. Men proble-
men var inte över. 

I studion förklarade de tre chockade 
programledarna att bilen fortsatte att fat-
ta eld – i en hel vecka. ❂

TV-kraschen som 
chockade tittarna

Programledaren Richard Hammonds 
kraschade Rimac Concept One i 
schweiziska alperna. 
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En av många elbilsbränder som orsakat rubriker. I Österrike tog det två timmar  
för 35 brandmän att släcka en brinnande Tesla.
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I DECENNIER HAR forskare och debattörer 
hävdat att plast är oförstörbar och att den 
förorenar miljön för evigt.  

Men ny forskning som publicerats i tid-
skriften Science visar att plasten har minst 
en naturlig fiende; bakterien ideonella 
sakaiensis 201-F6. 

– Det var en allmän uppfattning att PET 
inte kunde brytas ner av mikrober, säger 
forskaren Shosuke Yoshida. 

– Men mikrobiologer vet att mikrober 
kan åstadkomma vad som helst. 

Forskarna som gjort upptäckten arbetar 
vid de båda universiteten i Keio och Kyoto 
i Japan. De var främst intresserade av att 
hitta alternativa metoder att lösa problemet 

med de stora mängderna av PET-plast.
I dag måste PET-produkter som flaskor, 

mattor och bilklädsel brytas ner kemiskt. 
De kemiska produkterna skapar nya mil-
jöproblem och processerna kräver dessut-
om stora mängder energi. 

TIDIGARE VAR forskarvärlden säker på att 
PET var helt immun mot biologisk ned-
brytning, dess robusthet har till och med 
ofta varit ett säljargument. 

De japanska forskarna bestämde sig för 
att testa om det kanske ändå inte fanns 
något sätt att bryta ner plast på ett naturli-
gare sätt. 

Man samlade in 250 prover från både 

jord, plast och slam. Många togs från olika 
platser på en PET-återvinningsanläggning. 
Proverna placerades sedan på en tunn 
plastfilm i var sitt provrör. 

– Efter några veckor var det ett av pro-
verna som innehöll ett distinktivt mikro-
biellt mönster och dessutom hade filmen 
börjat brytas ner, säger forskarna i tidning-
en Science. 

De hade upptäckt en ny bakterie som 
inte bara löste upp PET-plast utan till och 
med använde den till frukost, lunch och 
middag. 

 Eftersom proverna var tagna i staden 
Sakai så fick den namnet ”ideonella 
sakaiensis 201-F6”. 

Favoritmaten 
för nyupptäckta
bakterien: 

→

Forskare har upptäckt en helt ny bakterie som har en galen aptit på plast. 
Om några år så kan du ha en ”kompost” där du matar bakterier med trasiga 
plastdelar – och får ut vatten i andra änden. 
Av Mikael Jägerbrand

Plastätande bakterier

PET-plasten efter några 
veckors besök av 

ideonella-bakterier. 
I hörnet ser du hur 

PET-ytan såg ut från 
början.  
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Övertagande

Karstorps vd Eddie 
Jonsson är nöjd 

med att ingå i 
Atracco Group.

Karstorp sålt till Atracco

ÖVERTAGANDET BLEV klart i slutet av maj.
– Ensam kan vara stark, säger Eddie 

Jonsson. Men vi ser det som en fördel att 
ingå i något större och starkare. Det finns 
många samordningsfördelar. Redovisning-
en kommer till exempel att skötas centralt. 
Och vi som har en liten däckverkstad, 
kommer att få glädje av att Uppsala Bilde-
mo har en av landets största däckverkstäder.

Övertagandet innebär inga personalned-
skärningar.

– Nej, tvärtom. Vi kommer att fortsätta 
att utveckla verksamheten och det kan 
istället bli tal om nyrekryteringar.

– Atracco är bra på det de gör, de har en 
väl fungerande organisation i Sverige, säger 

Eddie Jonsson. Jag är stolt över att ingå i en 
sådan grupp. Alla är väldigt nöjda, även 
personalen.

ATRACCO GROUP har under senare tid 
köpt flera större bildemonteringar, bland 
annat Uppsala Bildemo och Helsingborgs 
Bildemontering. Man har man även för-
värvat Signalen med två anläggningar, Tho-
massons och Örebro Bildemontering. 
Atracco har sedan tidigare också egna 
demonteringsanläggningar i Växjö, Hud-
dinge och Hedemora. 

 – Vår ambition är inte att köpa så många 
anläggningar som möjligt, säger Magnus 
Tagesson, vd för Atracco.  Vi är ganska nöj-
da nu, vi har en bra geografisk täckning. 
Men det kan bli någon mer om rätt anlägg-
ning dyker upp. Vi är inte intresserade av 
små demonteringar, utan vill ha stora, väl-
skötta anläggningar som redan går bra. 

Karstorps Bildemontering passar bra in 
på den beskrivningen.

– Det är en väldigt fin anläggning, säger 
Magnus Tagesson. Där finns god kompe-
tens i form av Eddie och övrig personal och 
den ligger bra till geografiskt.  Helt i linje 
med våra övriga demonteringar.

Magnus Tagesson tror att demonterings-
branchen går mot större och färre enheter.

– Teknikutvecklingen går snabbt och att 
demontera bilar om fem år kommer nog att 
se väldigt annorlunda ut mot i dag. Däre-
mot tror vi starkt på branschen, miljöfrå-
gorna är viktiga och varför ska man tillver-
ka nya bildelar när de redan finns. Miljön 
kommer att fortsätta att stå i fokus och det 
kommer att komma fler och fler krav, vilket 
i sin tur betyder fler investeringar för 
demonteringarna. Det kommer att bli 
dyrare och dyrare att bedriva verksamhet. 
För en mindre demontering är det svårt att 
klara alla investeringar. Därför tror jag vi 
kommer att se konsolideringar och flera 
uppköp. Bilia har ju till exempel köpt flera 
anläggningar. Branschen kommer inte att 
vara lika uppdelad som tidigare. 

Atraccos samtliga anläggningar kommer 
att byta namn till Märkesdemo och 
anlägggningens ort, till exempel Märkesde-
mo Örebro.

– Det hänger bland annat ihop med en 
ny websida som Märkesdemo lanserar, 
säger Magnus Tagesson. Vi jobbar in varu-
märket över hela landet. Kunderna ska lära 
sig att Märkesdemo står för kvalitet. ❂

EN  FIN ANLÄGGNING

Karstorps Bildemontering  
och systeranläggningen  
Valla Bildemontering, har  
sålts till Atracco Group.  
– Vi ser det som att vi tryggar 
företagets framtid, säger  
Eddie Jonsson, som stannar 
kvar som vd i båda bolagen.
Av Agneta Trägårdh

Det som gör upptäckten extra spännande 
är att evolutionen har arbetat så snabbt. 
Patentet på PET-plast utfärdades så sent 
som 1941.  

– Vi blev förvånade över att hitta den 
här bakterien som både kan bryta ner och 
tillgodogöra sig en plast som började pro-
duceras kommersiellt för bara 60 år sen, 
säger Shosuke Yoshida till tidskriften Sci-
ence. 

– Det här betyder att på en så här kort 

tidsperiod så har ideonella utvecklat ett 
effektivt sätt för att metabolisera den här 
plasten. 

VID EXPERIMENTET bröt ideonella ner en 
tunn PET-film på sex veckor. Att bakterien 
äter som mest plast vid rumstemperatur 
kommer forskarna att fortsätta studera 
eftersom det är vid just den temperaturen 
som PET-plast är som allra starkast. 

Nu är det inte så att ideonella-bakterier-
na har små munnar och tuggar direkt i 
plasten. 

Den använder i stället två olika enzymer 
för att göra plasten mumsigare. Först 
använder den PETase som bryter ner den 

till något som kallas MHET, därefter 
används enzymen MHETase som gör att 
ideonella kan använda energin. Det enda 
som finns kvar efteråt är koldioxid och 
vatten. 

Nu när forskarna vet att evolutionen job-
bar så här rekordsnabbt så återstår ett stort 
jobb med att göra så att bakterierna kan 
jobba storskaligt. 

Bli inte heller förvånad om fler forskare 
ger sig ut på soptippar, återvinningsstatio-
ner och verkstadsgolv för att hitta naturliga 
fiender till andra typer av plast. 

Kanske sitter den mikroskopiskt lilla lös-
ningen på världens plastproblem redan på 
avfallet i din återvinningsanläggning. ❂

Om några år så kan 
du slänga ner kas-
serade plastdelar till 
hungriga bakterier i 
en egen kompost.   

Plastmiddagen är serverad. En sam-
ling ideonella-bakterier sitter på en 
bit PET-plast och äter sig mätta. 

Nu när forskarna vet att evolutionen 
jobbar så här rekordsnabbt så återstår 

ett stort jobb med att göra så att  
bakterierna kan jobba storskaligt

Plastätande bakterier
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Aktuellt från

NU HAR ETT ARBETE av aldrig tidigare  
skådat slag startats. Uppdraget är att kart-
lägga problematiken och ta fram riktlinjer 
och rekommendationer för att minska ris-
kerna av en termisk incident i eller i 
anslutning till ett li-jonbatteri.

JAG GJORDE EN undersökning hos några 
märkesverkstäder för att få en bild över hur 
de skulle gå tillväga om en elbil brinner 
inne på verkstan. Svaret är i korthet: vi vet 
inte. Jag har också kontrollerat hur man 
tänker förvara elfordon som bärgas till 
verkstan. Inte heller här finns det något bra 
svar. Ett av skälen till frågan är att i USA 
självantände en Tesla sex gånger inom lop-
pet av två veckor. Nu har vi startat en 
undersökning för att ta reda på hur försäk-
ringsbolagen ställer sig till en brand i ett 
elfordon som tänder eld på andra fordon 
och kanske hela verkstan. Med i projektet 
är även Fredrik Larsson som har doktore-
rat om Li-jonbatterier. Få har kännedom 
om att elektrolyten kan börja koka vid 80 
grader och vid 150-200 grader är det point 

of no return. När det sker kan temperatu-
ren skena med 5000 grader i sekunden. Få 
känner till hur giftig till exempel vätefluo-
rid är. Maxdos för brandmän är 1,7 mg/
m3, vid 25 mg/m3 ger det livslånga skador 
och vid 139 mg/ m3 är det dödligt. Vid en 
totalbrand av 100 kWh li-jonbatteri (en bil 
till exempel) frigörs 2-20 kg vätefluorid. 
Brinner en bil i Nordstan fyller vi hela 
inomhuscentrumet motsvarande 25 mg/
m3. Om samma sak sker på en verkstad är 
det inte sannolikt att någon överlever, det 
får mig att ta denna fråga på största allvar. 

STORT FOKUS KOMMER OCKSÅ  
LÄGGAS BLAND ANNAT PÅ:
 • Att laddning sker med rätt utrustning
 • Var ska man förvara ett skadat elfordon?
 • Hur och vad ska man informera bärga-

ren som ställer in ett elfordon utanför 
verkstadens öppettider?

 • Hur ska verkstan veta om det är skador 
eller deformation på batterit? (till 
exempel efter en kollision eller efter att 
bilens underrede skadats).

 • Laddning av skadat batteri,  
vad händer då?

 • Vilken verkstad känner till hur  
man släcker en elfordonsbrand? 

SCANIA, RISE Research Institutes of 
Sweden, Dafo, Nevs, SFVF och Fogmaker 
arbetar tillsammans med denna fråga för 
att få en säkrare hantering i alla miljöer. 

Blåljuspersonalen, verkstäder, bil- 
demonterare och bärgarna måste få rätt 
kunskap i området och känna till risker-
na. När man läser datasäkerhetsbladet 
blir jag förvånad över att ingen informe-
rar om att det blir frätskador på luft-
vägarna, dödligt vid hudkontakt, orsakar 
allvarliga frätskador på hud och ögon och 
är dödligt vid inandning. Samtidigt är det 
också bra att känna till att gasen är tyngre 
är luft, bra kunskap vid användning av 
tunnlar och infrastruktur under mark,  
till exempel nya Slussen med busstermi-
nal under mark. En del verkstäder ligger 
också under jord. Vi kommer löpande 
informera om projektet. ❂

BO ERICSSON, vd

Säkerheten kring elfordon

Älska din bil och  
värna om miljön.

Vi hjälper dig hitta rätt bildel till rätt pris, med garanti!

Kontakta oss på 0612-124 20 eller www.ådalens.se

SBR VAR VIKTIGT för Henry in i det sista. 
Där andra har kors, blommors eller hjärtan, 
pryddes Henrys dödsannons i tidningen av 
SBR-loggan.

Han började sin yrkesbana som brevbä-
rare och fortsatte som lastbilschaufför. 
Genom sitt arbete fick Henry en agentur 
för danska släpvagnar. Och för att dryga ut 
inkomsterna började han reparera bilar. 

Från 1965 hade Henry både bilverkstad 
och bildemontering. 1968 blev det demon-
tering på heltid.

Efter tre år gick han med i SBR. 1976 
blev han invald i styrelsen som kassör. Och 
1981 tog han över ordförandeklubban.

Arbetet för SBR tog alltmer tid och 1990 
insåg styrelsen att det krävde en heltids-
tjänst som vd. Henry var självskriven för 
jobbet, som han tillträdde 1991. I samma 
veva avvecklade han det egna företaget. 

Torvald Forsman tog över ordförandeklub-
ban efter Henry och satt kvar i över 20 år. 
Under de flesta av de åren samarbetade han 
med Henry för att höja nivån i branschen.

– Henry var väldigt driven, berättar 
Torvald. Han låg alltid i framkant och för-
stod tidigt vikten av en miljöcertifiering. 
Och när vi hörde talas om att det kunde bli 
ett producentansvar, såg Henry till att vi 
kunde plocka ner en Saab in i minsta detalj. 
Vi kollade varenda plastsort och vägde alla 
delar, för att han skulle veta vad han prata-
de om i diskussionerna med bilproducen-
terna. Han var före sin tid med många 
saker. Till exempel glasprojekt långt innan 
det var aktuellt med glasåtervinning. 

Henry insåg också tidigt vikten av sam-
arbete mellan de nordiska förbunden.

– Han hade tät kontakt med förbunden i 
Danmark, Norge och Finland, berättar 
Torvald. Och han var med och drog igång 

Egara, den europeiska paraplyorganisatio-
nen för bildemonterare. Eftersom Henry 
hela tiden kunde förutse vad som skulle 
hända, blev det aldrig några överraskningar. 
Hans arbete har verkligen gett ett bra 
resultat för demonteringsbranschen.

NÄR HENRY BLEV VD för SBR bestämde 
han sig för att besöka varenda auktoriserad 
bildemontering som fanns i Sverige. Då 
fanns det runt 800.

Vissa dagar hann han med 15, andra dagar, 
till exempel i Norrland, blev det en om 
dagen.

Hans besök uppskattades inte av alla. 
Alla demonteringar som inte följde regle-
mentet blev anmälda till länsstyrelsen. 
Henry var noga med att alla lagar och för-
ordningar skulle följas. Och han jobbade 
hårt för att reglerna skulle skärpas. Som vd 
drev Henry igenom att de generella före-
skrifterna skulle införas, alltså tuffare krav 
som bildemonterarna var tvungna att upp-
fylla för att få behålla sin auktorisation. Att 
lyckas med det såg Henry själv som den 
både viktigaste och roligaste insatsen under 
vd-tiden. Det innebar en rejäl sanering av 
branschen. Över 200 bildemonteringar för-
svann. Dock ingen av SBRs medlemmar. 
Där har standarden alltid varit hög. 

Trots att Henry slutade som vd och drog 
sig tillbaka hade han kvar sitt engagemang 
för branschen. 

En lugn pensionärstillvaro var ingenting 
för Henry som under större delen av sitt 
vuxna liv var engagerad politiskt och inom 
ungdomsrörelsen. Han fortsatte sitt upp-
drag som nämndeman ända till slutet när 
han hamnade på sjukhus. I sin ungdom 
drömde Henry om att bli advokat och han 
tyckte att nämndemansuppdraget var 

mycket intressant. I sin avskedsintervju i 
den här tidningen berättade han att han såg 
fram emot att kunna ta längre mål, det 
hade han inte hunnit tidigare.

– Det sista året hade pappa svårt att gå, 
berättar dottern Pernilla. Ibland förstod vi 
inte hur han tog sig till Hovrätten, men det 
gjorde han alltid. 

Engagerad är ett ord som alla använder 
när de ska beskriva Henry, även dottern.

De sista åren var han engagerad i Morlan-
da Hembygdsförening. Han var också starkt 
engagerad i sonen Pelles P1800-projekt. 

PELLE FICK BILEN, ett renoveringsobjekt, för 
att han hjälpt Henry bygga familjens hus 
1979. Tanken var att bilen skulle bli klar till 
Pelles 18-årsdag. Så blev det inte.

– Den är fortfarande inte klar, skrattar 
Pernilla. Men varje lördag träffades pappa 
och Pelle och skruvade på bilen. 

Det sista året hade Henry en del besvär 
med hälsan men han vägrade att gå till en 
läkare.

– Han körde på så länge det gick, berät-
tar Pernilla. Sedan tror jag att han hade 
bestämt sig för att han ville till mamma. 
Det kändes väldigt rofyllt på något sätt.

Hon beskriver Henry som en kärleksfull 
och trygg pappa.

– Han var en familjeförsörjare och såg till 
att vi hade det bra. Kanske inte den som 
lekte med oss barn eller senare barnbarn, 
men han fanns alltid där. Rättvis och klok. 
Nu när jag är vuxen brukar jag tänka att jag 
är väldigt tacksam över att ha fått växa upp 
med så trygga och stabila föräldrar. Pappa 
var väldigt rejäl. Och påläst. Han hade ju 
jobbat hela livet, men han klarade av alla 
sina uppdrag, han hade en förmåga att ta 
folk och att tänka stort. ❂

”Han låg alltid 
i framkant”

VI MINNS HENRY GUSTAFSSON

En hedersman har gått ur tiden. SBRs tidigare ordfö-
rande och förste vd Henry Gustafsson har avlidit. Han 
brann för förbundet och under hela sitt liv behöll han 
ett stort engagemang för demonteringsbranschen.
Av Agneta Trägårdh

Henry på sitt 
älskade Tjörn.

Foto: Anders Löfvendahl
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Samarbete skapar  
framtidens bilåtervinning
SAMARBETET MELLAN bilproducenter,  
Bil Sweden, SBR, Bilretur och Stena 
Recycling skapar nya möjligheter att 
utveckla framtidens bilåtervinning. Till-
sammans möter vi politiker, myndigheter, 
medlemsorganisationer och bildemonte-
rare. Det ger unika förutsättningar att 
bidra till nya lösningar på marknaden. 

Under våren har vi från Stena 
Recyclings sida träffat medlemmarna  
i Bilretur-nätverket vid åtta lokala med-
lemsmöten. Syftet från vår sida är att lyss-
na av vilka frågor som är viktigast  
att lösa för medlemmarna och att kunna 
berätta om vad som händer inom Bilretur 
och Stena Recycling. Engagemanget är 
stort och det ger goda möjligheter att 
utveckla samarbetet i nätverket vidare. 
Frågor som är återkommande är att verka 
för en seriös bilåtervinning med förutsätt-
ningar för konkurrens på lika villkor, att 
säkerställa att så många bilar som möjligt 
kommer in till de bildemonterare som dri-
ver en seriös verksamhet och att det behö-
ver skapas förutsättningar för en säker och 
effektiv hantering av el- och hybridbilar.

Mot den bakgrunden känns det riktigt 
bra att ta del av miljöminister Karolina 
Skogs uttalande i media nyligen. Hon säger 
i en intervju med SvT att ” för en tid sedan 
träffade jag flera aktörer som föreslog en 
höjning av vägtrafikregisteravgiften och jag 
tycker att det är en aptitlig lösning framåt.” 
Bakom det uttalandet ligger ett gemensamt 
förslag från Bil Sweden, SBR, Bilretur,  
Stena Recycling, LRF, MRF och Håll  
Sverige Rent. Vi har tidigare redogjort för 
att ett sådant förslag skulle kunna innebära 
att det finns finansiering för: 
•  kostnader som kommuner och staten

 har för insamling av övergivna bilar 
•  förebyggande aktiviteter som insamling

 av uttjänta bilar som blivit stående, men
 som borde lämnas in för återvinning och  

•  en transportersättning till ägare som 
 lämnar in sina äldre bilar till en 
 auktoriserad bildemonterare. 
Ett sådant system skulle skapa betyd-

ligt bättre förutsättningar för framtidens 
bilåtervinning.  Bilar som har blivit ståen-
de eller övergivna är en viktig resurs att ta 
tillvara för återvinning. Med det föreslag-

na systemet skulle vi undvika att antalet 
avställda bilar ökar år för år och att bilar 
som är uttjänta istället lämnas in på rätt 
sätt för återvinning.

EN FRÅGA SOM ÄR högaktuell är hante-
ringen av batterier från det snabbt ökande 
antalet el- och hybridbilar. Hos oss i 
Stena Recycling pågår ett omfattande 
arbete med att få fram lösningar som kan 
hantera både återanvändning och återvin-
ning av litium jon-batterierna i de här 
bilarna. Det finns ett stort intresse av att 
förlänga livet på litium jon-batterierna så 
det blir bättre lösningar både miljömäs-
sigt och ekonomiskt. När batterierna inte 
längre har tillräcklig kapacitet för att 
användas i bilarna kan de återanvändas 
för energilagring och närliggande tjänster. 
Vi utvecklar också nya återvinningstekni-
ker, som innebär att det kommer att bli 
möjligt att återvinna alltmer av materialet 
från litium jon-batterierna. 

Med detta vill vi från Stena Recyclings 
sida önska alla läsare en riktigt skön som-
mar! ❂

Aktuellt från
ANDERS SVERKMAN, branschansvarig elv

Aktuellt från

HEJ i juni-värmen!

Små steg framåt på flera fronter! 
Som vi tidigare berättat, så har Stena 

Reycling, BilRetur, Sveriges Bilåtervin-
nares Riksförbund, Håll Sverige Rent, 
Lantbrukarnas Riksförbund och BIL 
Sweden under en längre tid försökt att 
propagera för att regeringen ska gå vidare 
med det förslag som lagts fram utav 
Transportstyrelsen och Trafikverket, som 
handlar om hur man ska finansiera kost-
naden för omhändertagande av övergivna 
bilar. 

ATT BILÄGARE dumpar sin bil på allmän 
plats och på annans mark, utmed vägar, 
på parkeringsytor och i naturen innebär 
stora kostnader för samhället, till exem-
pel för kommunerna. Bristerna i systemet 
öppnar också möjligheter för illegal han-
del och hantering av bilar som medför en 
omfattande miljöförstöring både i Sve-
rige och i de länder dit fordon exporteras. 

Under de senaste tretton åren har fyra 
olika utredningar om övergivna fordon 
beställts av olika regeringar. Den senaste, 
som utfördes av Naturvårdsverket, blev 
klar för två år sedan. Ännu har inga 
beslut tagits trots att de frågor som berörs 
är mycket angelägna att lösa och stora 
förbättringar kan uppnås med förhållan-
devis enkla medel. 

BIL SWEDEN har tillsammans med Stena 
Reycling, BilRetur, Sveriges Bilåtervin-
nares Riksförbund, Håll Sverige Rent 
samt Lantbrukarnas Riksförbund, under 
året uppvaktat bland annat miljöminis-
tern gällande denna fråga.  

Det vi berättade för Karolina Skog var 

att nämnda organisationer står bakom 
förslaget att kostnaderna för omhänder-
tagande av övergivna bilar fördelas på ett 
rättvist sätt genom att vägtrafikregister-
avgiften höjs med 20 kronor per fordon 
årligen. 20 kronor är en låg avgift och 
det möjliggörs av att befintliga system 
och rutiner används i så stor utsträck-
ning som möjligt samtidigt som det är 
ett stort antal fordon som belastas av 
kostnaden.

FÖRSLAGET INNEBÄR ATT AVGIFTEN  
SKA ANVÄNDAS TILL:  
 • Att kommuner och stat kan få betalt 

för de kostnader som uppstår vid 
insamling av övergivna bilar

 • Förebyggande åtgärder, till exempel 
insamlingskampanjer och informa-

tionsinsatser, för att minimera framtida 
problem med övergivna bilar 

 • Att det vid behov finns möjlighet att få 
en transportersättning för den siste 
ägaren av äldre fordon när bilen lämnas 
in till en auktoriserad bildemonterare.

VI KAN med glädje konstatera att miljö-
ministern tagit intryck av vad vi fört 
fram; https://www.svt.se/nyheter/lokalt/
vastmanland/politiker-vi-har-en-losning

NÄR DET gäller rapporteringssystemet har 
vi precis haft en genomgång med Berg & 
Ström för att komma vidare i det arbetet. 
Genomgången av alla materialmottagare 
pågår. Flera av mottagarna verkar ha fel 
kontaktuppgifter i systemet. Mer infor-
mation kommer i nästa nummer.  ❂

Så ska omhändertagandet 
bekostas

 ANNA HENSTEDT, 
miljöansvarig

ÅSA EKENGREN,
teknisk samordnare
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ÖVERGIVNA BILAR

» Vi kan med glädje konstatera  
att miljöministern tagit intryck  

av vad vi fört fram  « 
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0707-48 2575

Hur många fler skäl behöver du 
för att gå med i SBR?
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Blå= PMS 286  
Gul= PMS Yellow
Grön= PMS 376

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

Branschförbund sedan 1961

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

Tillsammans med vår traditionella verksamhet ger  
ett medlemskap i ditt branschförbund många fördelar.
Mer information på vår hemsida www.sbrservice.se.
Ring 08-21 63 70 eller maila till info@sbrservice.se,  
så besvarar vi frågorna.

Helproffs på begagnade bildelar!  

Telefon 0499- 49  000

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

Ommavägen 9   
275 33 Sjöbo   Sweden

Beg. bil- och husvagnsdelar
Stor sortering

Märkesdemontering

www.autodemontering.se 
AUTODEMONTERING TT AB

Vi är SBRs samarbetspartner och erbjuder 
medlemsföretagen marknadens bästa försäkringsskydd

Kontakta oss när det gäller era försäkringar

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

Företagsförsäkring

Green Parts garanti

Gruppförsäkring

Motorfordonsförsäkring

Grossist sedan 1982
Se vårt unika sortiment på www.galwin.se

Nya Bildelar

Styrenhet/Ballast för 
xenonstrålkastare.

Vi har nu styrenheter 
till de flesta modeller, 
och till riktigt bra 
priser.

MILJÖ ARBETSMILJÖ

KVALITET AVFALL

ENERGI

HÅLLBARHET

Konsulttjänster och utbildningar 
inom följande områden:

www.rsmco.se

Vi tar hand om  
Er slutkörda bil 

Certifierad
 

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

Bastborregatan 3, 021-18 14 20
Öppet: Vardagar 08.00-17.00, Lunchstängt 12.00-13.00

www.hedbergsbilskrot.se

En del av

BILDELAR DÄCKVERKSTAD
Märkesdemontering för

Bastborregatan 3, Västerås • 021 18 14 20 
Öppet: Vardagar 8-17, lunchstängt 12-13

www.hedbergsbilskrot.se

En del av

BILDELAR DÄCKVERKSTAD
Märkesdemontering för

Bastborregatan 3, Västerås • 021 18 14 20 
Öppet: Vardagar 8-17, lunchstängt 12-13

www.hedbergsbilskrot.se

BEG–BILDELAR DÄCKVERKSTAD
Över 50.000 bildelar i lager till fl ertal bilmodeller.

Märkesdemontering för

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

• 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

Spillsug för bildemontering

Din bilskrot på nätet

www.skrotabilen.se

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

Återvinn din bil på ett miljöklokt sätt!

www.yallotrade.com

Vi önskar er alla
en riktigt härlig 

sommar

Glad Sommar
önskar

EKMANS BILSKROT ABEKMANS BILSKROT AB

En riktigt
trevlig sommar

önskar vi på

Tel. 0291-104 91
Fax. 0291-102 04

SVENSK BILÅTERVINNING AB

Tel. 019-45 06 90
Fax. 019-45 06 92

önskar

Glad
Sommar
Glad
Sommar

Sommar-
hälsningar!

AB ARONS
BILDEMONTERING

ÖNSKAR ALLA
EN SKÖN SOMMAR
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”DANMARKS BEDST BEVAREDE hemmelig-
hed!” Sådan betegnede repræsentant for 
Refero, Jakob Kristensen, den danske pen-
dant til svenske Bilretur, under DAG’s 
generalforsamling i marts.

Men det er slut nu! Et fælles forum af 
myndigheder, forbrugere og organisationer 
har besluttet at revitalisere Refero. Ifølge 
producentansvarsreglerne skal forbrugerne 
kunne komme af med deres udtjente 
køretøj inden for en radius af 50 kilometer 
fra deres bopæl, og det ansvar har Refero 
påtaget sig på vegne af bilimportørerne. 

Men der har manglet opmærksomhed om 
ordningen i befolkningen.

PARTERNE PEGEDE I enighed på, at Dansk 
Autogenbrug skulle indgå som aftalepart 
og medvirke til at etablere et landsdæk-
kende net af indsamlere blandt medlem-
merne – dette for at sikre, at indsamlerne 
alle er miljøcertificerede og godkendt efter 
den danske miljøbeskyttelseslov. Det er 
lykkedes, idet 32 medlemsvirksomheder 
har meldt sig, og hele landet er dækket med 
undtagelse af Bornholm.

»I DAG er vi meget glade for at være en 
formel aftalepart, når det gælder bilim-
portørernes ansvar for at leve op til EU’s 
producentansvar. På den måde er vi med til 
at sikre, at kun miljøgodkendte virksomhe-
der tager imod danskernes biler til glæde 
for både ressourceforbrug og miljø,« lyder 
det fra direktør i DAG, Børge Madsen. 

Han henviser til, at medlemmerne selvføl-
gelig kan udtage og videresælge anvendeli-
ge reservedele, som det gælder for alle 
andre biler til ophug.

Senest er bilinsamlingsordningen beskre-
vet på www.borger.dk, danskernes digitale 
indgang til det danske samfund. ❂

Forbrugere, myndigheder 
og bilimportører pegede i 
fællesskab på DAG, da det 
landsdækkende netværk af 
indsamlere af udtjente biler 
skulle have nyt liv.

DAG bliver aftalepart  
om indsamling af biler

De danske autogenbrugere forenet i DAG 
udgør nu et samlet netværk af indsam-
lere over hele Danmark af danskernes 
udtjente biler.

Nytt från      Danmark

JBORGE MADSEN
direktor, dansk autogenbruk

DET STRIDER MOD al sund fornuft, når den 
danske registreringsafgiftslov forhindrer 
værksteder og forsikringsselskaber i at gøre 
skader op med brugte reservedel frem for 
nye. Det falder de danske autogenbrugere 
så voldsomt for brystet, at punktet står 
øverst på dagsordenen, når DAG for tredje 
gang medvirker under årets Folkemøde på 
Bornholm i juni.

»Vi synes, vi indtil videre lader repara-
tionsgrænsen ligge som tema. Den bliver 
som bekendt hævet til 75 procent over de 
kommende to år, og selv om der blot er tale 
om en regulering i forhold til nedsættelsen 
af afgifter på danske biler, så er sagen lige 
nu politisk død. Til gengæld skriger det til 
himlen, at man fastholder lovbestemmelser, 
der er en barriere for den cirkulære økono-
mi. Især da, når vi har en velordnet, velor-
ganiseret dansk genbrugsbranche,« fastslår 

direktør i DAG, Børge Madsen.
DAG deltager sammen med SMVdan-

mark – svarende til Sveriges Företagarne – 
og Dansk Bilbrancheråd.

Folkemødet har svenske Almedalsveckan 

som forbillede og samler hvert år hundred-
tusindvis af politikere, foreningsdanskere – 
og forhåbentlige også helt almindelige, 
engagerede borgere. I år finder Folkemødet 
sted den 14.-17. juni. ❂

DAG er med på Folkemøde

DET ER IKKE en David-mod-Goliath-histo-
rie – den om adgangen til brug af ordningen 
om forskelsmoms ved salg af dele fra ska-
dede og udtjente køretøjer. Tværtimod er det 
en sag, der ud over autogenbrugerne berører 
tusindvis af værksteder i hele Danmark.

Derfor er Dansk Autogenbrug tillige 
med SMVdanmark (svarende til Sveriges 
Företagarna) Dansk Bilbrancheråd (Sveri-
ges Motorbranschens Riksförbund) og 

Sammenslutningen af Køretøjsbyggere i 
Danmark indgået som biintervenienter – 
eller ”medsagsøgere” – i Sjelle Autogenbrug 
sag mod SKAT om anvendelse af brugt-
momsordningen. Sagen vedrører nemlig 
både autogenbrugerne og de autoværkste-
der, der opkøber skadede biler med henblik 
på genopbygning.

Sjelle Autogenbrug vandt i 2017 en sag i 
landsretten – Danmarks midterste retsin-
stans – om brug af brugtmomsordningen, 
når det gjaldt biler købt fra private. Biler 
købt fra forsikringsselskaber var holdt 
udenfor, fordi de danske forsikringsselska-
ber har nogle særlige momsregler. Derfor 
blev sagen appelleret til Højesteret, hvor 
den nu verserer.

Når sagen har så stor interesse, skyldes 
det dels risikoen for, at SKAT vil få sager, 
hvor brugtmomsordningen har været 
brugt, genoptaget, dels at virksomhederne i 
overensstemmelse med ældre vejledninger 
fra SKAT har brugt ordningen og været i 
god tro.

»Det er vigtigt, at retten gør sig klart, at 
der ikke er tale om en enkelt, lille virksom-
heds kamp mod en myndighed, men at vi 
står med en sag, der kan koste en hel bran-
che millioner af kroner, og hvis virksomhe-
der ikke aner, hvad de må og ikke må,« 
siger direktør i Dansk Autogenbrug, Børge 
Madsen.

Sagen bliver behandlet skriftligt, og der 
forventes dom i eftersommeren. ❂

Fire organisationer gør fælles sag 
med autogenbruger
Automekanikere, genbrugere, 
køretøjsbyggere og den danske 
organisation for små og mel-
lemstore virksomheder bakker om 
autogenbrugers sag mod SKAT 
om brugtmoms.

Stemnings-
billede fra 
Folkemødet 
i 2015. Børge 
Madsen 
længst til 
venstre 
berettede 
om den 
mærkvær-
dige 
danske re-
parations-
grænse, 
der sender 
gode biler 
til skrot.



NORDISK BILÅTERVINNING 2 · 2018 31

SIRI SVEINSVOLL ble på årets generalfor-
samling i EGARA i Tallin fredag 25. mai 
valgt til leder for organisasjonen. Hun er 
den første kvinnelige leder av organisasjo-
nen samt den første fra Norge som har 
dette ledervervet. Hun overtok for Walter 
Frauenknecht fra Sveits. Vi gratulerer. (se 
egen reportasje om ny leder av EGARA i 
dette nummer).

BD-SERTIFISERING 
NBF innførte på fagkonferansen 2017  
(et ekstraordinært landsmøtevedtak) en 
egen sertifisering for alle bedrifter. Sertifi-
seringen som opprinnelig ble kalt NBF 
sertifisering har skiftet navn til BD-Serti-

fisering. Årsaken til endringen av navn var 
at NBF forkortelsen var patentert av andre. 
(BD står for bil demontering). Alle NBF 
bedrifter må ha etablert sertifiseringen 
innen 1. januar 2020. Autoretur AS har  
nå tatt inn vår bransjesertifisering eller  
ISO som et krav for å komme inn i Auto 
retursystemet.

NYTT ELV DIREKTIV I EU? 
EU arbeider med en revisjon av ELV 
direktivet. EGARA skal gi innspill til  
EU kommisjonen på de foreslåtte end-
ringer. Fra norsk side må jeg si det er flere 
meget positive forslag i justeringen av  
ELV direktivet. Ganske særlig må nevnes 

vektleggingen av gjenbruk. Gjenbruk har 
også tidligere vært høyeste leddet i avfalls-
hierarkiet, men det har ikke blitt fulgt  
opp godt nok av medlemslandene. 

Nå pålegges det at gjenbruk SKAL  
prioriteres før materialgjenvinning. Det 
foreslås direkte formulert inn i teksten at 
ELV biler skal behandles i henhold til 
avfallshierarkiet. Dette betyr at det må 
benyttes bildeler fra vrakede biler.  NBF 
har lenge arbeidet med å få forskriftsfestet 
at de som tar imot ELV biler må legge til 
rette for gjenbruk av bildeler. Vi regner 
med at norske myndigheter vil ta inn en 
bestemmelse om dette i en fremtidig revi-
dering av Avfallsforskriften. ❂

EGARA-LEDER

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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Ledare      Norge

JAN MOLBERG
generalsekretaer nbf
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Norge

SIRI SVEINSVOLL ER utdannet Bachelor i økonomi med Master of 
Management, og har de siste 13 år jobbet i familiebedriften Knoks 
Bildeler AS i Sandnes.

- Som tredje generasjon bildemontør har jeg jo «alltid» arbeidet i 
bransjen, men jeg har også mange år bak meg i flyindustribransjen 
før jeg begynte for fullt her, forteller Siri til Nordisk Bilåtervinning.

I NBF var hun leder i perioden 2007 – 2010. Siden 2007 har 
hun vært NBFs representant i EGARA. Hun sitter også i styret i 
Avfallsforum Rogaland.

GJENBRUK ER KJERNEVIRKSOMHETEN
- Hvilken rolle og betydning har EGARA miljømessig?
- EGARAs medlemmer driver sirkulærøkonomi i praksis.  

Gjenbruk er våre medlemmers kjernevirksomhet. 

Nest etter å hindre at avfall oppstår, er gjenbruk øverst i avfalls-
hierarkiet. Det er viktig for oss å sikre at direktivet og produsente-
ne gjennom sitt produksjonsansvar er med på å tilrettelegge for at 
gjenbruk blir prioritert.

EGARA ER TETT PÅ ELV-ANSVARLIG
- I hvilken grad blir EGARA lyttet til av politikere og styrende 

organer, både nasjonalt og internasjonalt?
- EGARA har svært god kontakt med ELV-ansvarlig i  

Europakommisjonen. Her diskuteres blant annet problems-
tillinger fra de ulike medlemslandene og utfordringer og mulig-
heter i bransjen. 

Man blir involvert i analyser og evalueringer, foruten at man er 
høringsinstans for endringer i direktivet.

SENTRAL PROBLEMSTILLING
- Hva ser du som de viktigste 

oppgavene for EGARA å ta fatt 
på i tiden som kommer?

- EGARA skal jobbe for å iva-
reta medlemmenes interesser.

Innen utgangen av 2020 skal 
ELV-direktivet evalueres, og 
EGARA kommer til å ha en tett 
dialog med DG Environment 
ved Artemis Hatzi-Hull og hen-
nes team i tiden frem til dette.

I Europa er det en sentral 
problemstilling at kasserte 
kjøretøy forsvinner ut av syste-
met og ender opp i et gråmar-
ked. Dette skaper store mengder 
farlig avfall på avveier, noe som 
fører til tapte skatteinntekter for 
myndighetene. For våre med-
lemmer skaper det en skjev kon-
kurransesituasjon.

Norge har ikke dette problemet 
i samme grad. I Norge er vi så 
heldige å ha en godt etablert og 
velfungerende vrakpantordning, i 

tillegg til gode registreringssystemer som minimerer dette problemet. 
For mange av EGARAs medlemmer er imidlertid dette en stor 

utfordring.
For å sikre vår kjernevirksomhet, som er salg av brukte deler, og for 

å øke gjenbruksandelen i miljøregnskapet, jobber vi mot produsente-
ne for å få tilgang til OEM informasjon. Vi møter daglig utfordring-
er som at deler er produsert for et spesifikt VIN, og originalnummer 
som endres hyppig for samme del, sier Siri Sveinsvoll, og slår fast at 
EGARAs målsetting for disse oppgavene er kort og grei:

- Vårt mål er til enhver tid å få gjennomslag hos myndigheter og 
bilprodusenter i de problemstillingene vi arbeider med, understre-
ker hun. 

FOR HØY ANDEL GJENVINNING
NBF anslår at drøyt en fjerdedel av alle innsamlede biler går rett til 
fragmentering uten at deler plukkes av. Dette er i strid med ELV-di-

Siri Sveinsvoll ble første 
norske styreleder i EGARA

Under årets generalforsamling i EGARA i Tallin 25. mai fikk Norge for  
første gang ledervervet i organisasjonen. Da Siri Sveinsvoll ble valgt, var  

dette samtidig første gang EGARA har fått en kvinne som styreleder.
Hun overtar vervet etter sveitsiske Walter Frauenknecht,  

som har vært styreleder de siste tre årene.

Siri Sveinsvoll ble valgt til ny styreleder i EGARA under generalforsamlingen i Tallin 25. mai. Til høyre avtroppende styreleder, 
Walter Frauenknecht fra Sveits.

NORGES STØRSTE
BILDEMONTERING

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

75.000
bildeler på lager

Mer enn

rektivet som sier at gjenbruk skal prioriteres før gjenvinning, noe som 
er en forpliktelse norske myndigheter har overfor EU gjennom EØS.

Siri Sveinsvoll bekrefter: 
- ELV-direktivet spesifiserer at gjenbruk er overordnet gjenvin-
ning. I Norge er det likevel en økende andel aktører som hopper 
rett på gjenvinning, til tross for at gjenbruk har høy prioritet i både 
norsk og internasjonal miljøpolitikk, fastslår hun.

EGARA EN VIKTIG OG AKTIV AKTØr 
Under arbeidet med ELV-direktivet er EGARA en viktig pre-

missgiver, både til EU-kommisjonen og til nasjonale myndigheter. 
Samtidig er organisasjonen en aktiv deltaker i både diskusjoner 

og møter med andre bransjerelevante aktører som bil- og bildel-
produsenter, gjenbruksindustri og andre. 

Dette er i tråd med organisasjonens grunnfilosofi, som kan opps-
ummeres slik:

«Vår kjernevirksomhet er å selge brukte bildeler av god kvalitet. 
For å oppnå dette må vi demontere ELV-biler og skadebiler. Under 
dette arbeidet sikrer vi miljøet mot påvirkning fra farlige elementer 
i kjøretøyene, og vi følger til enhver tid de strenge reglene som er 
nødvendige for beskyttelse av miljøet.» 

- EGARAs misjon er tredelt. Vi skal støtte og utvikle de økono-
miske aktivitetene til medlemsvirksomhetene. Vi skal oppmuntre 
til utvikling av miljømessig bærekraftige arbeidsmetoder, og vi skal 
stimulere til gjenbruk av produkter og materialer, slutter Siri 
Sveinsvoll.  ❂

EGARA
• Paraplyorganisasjon for 
nasjonale biloppsamlings-
organisasjoner i Europa.
• Stiftet i 1991.
• Har i dag 11 medlemsland: 
Danmark, Estland, Finland, 
Frankrike, Irland, Neder-
land, Norge, Polen, Storbri-
tannia, Sverige, Sveits.
• NBF er medlem av EGARA.
• EGARA har to årlige sty-
remøter. Mellom møtene 
er det EGARAs eksekutiv-
komité som tar hånd om 
sakene.
• Eksekutivkomitéen består 
av styreleder, sekretær og 
tre medlemmer.
EGARAs visjon:
• Å forenkle og utvikle de 
økonomiske aktivitetene 
til europeiske biloppsam-
lingsplasser. 
• Å stimulere utviklingen av 
miljømessig riktige arbeid-
smetoder for selskapene. 
• Å stimulere til gjenbruk. 
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I ständig utveckling ...

Fenix 5 är framtiden och är installerat 
hos fl er än 60 bildemonteringsföretag och 
används på över 700 arbetsstationer

Hjärtat i hela det system 
som gör att du som bildemonterare 
har hundraprocentig kontroll och 
att dina kunder snabbt och enkelt 

hittar delarna de söker är den 
centrala databasen Orion. Systemet säkerställer 

realtidssynkronisering med 
andra bildemonterare, 
aktuell försäljning etc.

Dessutom möjliggör tekniken 
en lång rad nya verktyg och tjänster 

som underlättar din vardag 
och ökar effektiviteten och 

därmed lönsamheten 
i din verksamhet.

Berg&Ström
System AB

Kontakta oss på 0141-702 10 
eller www.fenix5.se

Vi utvecklar kundanpassade datasystem 
för företag med speciella önskemål!

Ett medlemsägt företag

THIS LAST MAY, EGARA managed to 
make some appointments in Brussels with 
important officials/stakeholders in order to 
discuss our business and goals. We spoke 
with MEP Sirpa Pietikäinen, we spoke 
with Helena Taimisto, political assistant of 
MEP Merja Kyllönen, with Frank Schehu-
ber (director aftermarket) of Clepa and 
with Artemis (DG Environment, ELV’s), 
her head of unit Sarah Nelen and assistant 
Gaël de Rotalier.

MEP MERJA KYLLÖNEN/ HELENA TAIMISTO 
With Helena Taimisto we discussed our 
main items (parts info and registration) 
and I promised to send the Ricardo report 
from Clepa and my article in Which pro-
ducers are obliged to give us aces to parts 
info. Merja and Sirpa have good contacts.

CLEPA, FRANK SCHLEHUBER  
(DIRECTOR AFTERMARKET) 
The discussion with Frank was very open. 
We have a shared interest and sustainabi-
lity and circular economy are very welcome 
as extra arguments. Clepa already works 
together with Tec Alliance (Tecdoc) and 
they can use an extra logo (ours) for this 
case. What was good to hear, was Franks 
vision that we all have our niches and we 
do not steal each other customers.

THE RICARDO report* was the result of a 
previous survey in which some stakeholders 
that rely on OEM’s info, were asked if 
acces to OEM info was good. Many stake-
holders do not just use OEM info, they 
also or mainly use providers info like from 

techdoc and many more, so they have no 
problems. Clepa points out for this reason 
they did their own survey with stakehol-
ders and parties about direct acces to OEM 
info.

CLEPA WAS clear about the need for info 
and acces to OEM systems. Other points 
are acces via OBD and more and better 
acces to diagnostic software. Frank added 
our wish for history of parts numbers.

EGARA WILL keep Clepa informed about our 
actions to OEM info. Clepa will keep us 
updated about the type approval legislation.

ARTEMIS HATZI-HULL   
Artemis introduces us by her boss Sarah 
Nelen and co-worker Gaël de Rotalier. She 
points out the importance of the contact 
with EGARA because of the knowledge in 
the working field and the vision of the dis-
mantler’s industry. She’s interested in our 
comments on the unknown whereabouts 
report** and on the Directive. 

CAR PLASTICS HAVE become a new focus. 
Different kinds of plastic are used, they 
should be easy indentifiable, labour, storage 
and collection costs should be compensated 
as long as costs are higher than benefits and 
plastic recycling always means downcy-
cling. PST plastics fraction recycling  is 
hardly an option as plastics are mixed and 
contaminated and smelly. So far only 
manual dismantling (separation at the 
source) seems to be the only way for plas-
tics recycling at the highest level. But we 

wonder if it can be done at a commercially 
based way.

MEP SIRPA PIETIKÄINEN 
We explained the sustainability and circula-
rity of our business. We explained we  
still get no acces to the required info and the 
CLEPA has the same problem. Sirpa knows 
CECRA also suffers from the lack of info. 
She’s very interested in the Ricardo report 
and we promised to send it and also the 
paper about the obligations. Also fair com-
petion is an issue for CLEPA and CECRA. 
She points out that Frans Timmermans put 
plastics high on the agenda. We will keep 
Sirpa informed about our business and goals.

FOLLOW UP 
We think we had a very fruitfull day. Some 
of these contacs are new and some we have 
for some time. We plan to follow up these 
visits in some months to keep the contacts 
warm and active. We keep you posted!

* The survey can be viewed here:   
https://www.figiefa.eu/wpcontent/uploads/
Parts-identification-survey_Final-report_
v3.0.pdf 

or directly at:  
https://www.figiefa.eu/wp-content/ 
uploads/Parts-identification-survey_Final- 
report_v3.0.pdf  .

**The unknown whwereabouts report can 
be found here:  
http://ec.europa.eu/environment/waste/elv/
pdf/ELV_report.pdf 

Inside    Egara❂

EGARA visits officials Brussels

HENK JAN NIX 
general secretary i egara 
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Till verkstadsägare  
som vill jobba MiljöSmart:

Använd Begagnade originalbildelar och erbjud dina 
kunder en reparationslösning till lägre kostnad.
 
Vi kallar det för en Värdeanpassad reparation. 

Begagnade  
original  bildelar.


