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Andreas Frössberg, vd

VI HAR LÄMNAT ett minst sagt annorlunda 
år bakom oss, ett år av prövningar och nya 
sätt att umgås på, både privat och i jobbet. 
2020 var året då Zoom, Teams och Face-
time blev namn på allas läppar. Ännu kan 
vi inte säga att pandemin är ett minne 
blott, utan den är fortfarande i högsta grad 
närvarande för oss alla, och att det finns en 
tid före och en tid efter kan vi nog vara 
säkra på. 

Alla branscher, inklusive vår, har under 
detta prövosamma år stått inför tuffa 
utmaningar. Men hela tiden har våra med-
lemmar fortsatt att arbeta. Under föregåen-
de år återvanns närmare 62 procent av alla 
avregistrerade personbilar, vilket är ett gott 
bevis på den kraft och styrka som finns 
bland våra medlemmar.

Nu ska vi fortsätta vårt långsiktiga arbe-
te. Få branscher kan stoltsera med att bidra 
till den cirkulära ekonomin på samma sätt 
som demonteringsbranschen. När reger-
ingen i januari släppte sin första handlings-
plan för cirkulär ekonomi fanns både bättre 
insamling och bättre hantering av uttjänta 

bilar med på listan över de 100 åtgärder 
som presenterades. En förutsättning för att 
kunna uppnå detta är att lika villkor gäller 
för alla, att en seriös och miljöriktig hante-
ring av den uttjänta bilen ska löna sig. 
Grunden för detta är att de regelverk som 
finns ska efterlevas av samtliga aktörer 
inom branschen, och därför är det oerhört 
viktigt att våra tillsynsmyndigheter följer 
upp och faktiskt upprätthåller dessa. 
Annars riskerar vi att få en osund marknad 
där det inte längre är lönsamt att göra rätt. 
Detta belystes också i pressmeddelandet 
från regeringen i ovan nämnda handlings-
plan: ”Regeringen kommer också att öka 
tillsyn och insatser för att hindra brottslig-
het inom avfallsområdet – den fullständiga 
motsatsen till den cirkulära ekonomin”.

DET NYA DECENNIET kommer också att föra 
med sig stora förändringar. Ett nytt 
ELV-direktiv är i görningen. Likaså ser vi 
att andelen laddbara personbilar ökar 
starkt. I januari månad uppgick dessa till 
30,7 procent av det totala antalet nyregist-

reringar, vilket är rekord för en enskild 
månad. I takt med elbilens och laddhybri-
dernas framfart kommer också det tidigare 
batteridirektivet att övergå till en förord-
ning, vilket kommer att få stor betydelse 
för hela branschen. Här finns stora utma-
ningar och det kommer att krävas samver-
kan för att kunna möta dem. Men däri 
finns också stora möjligheter. 

JAG VILL SLUTLIGEN ge Michael Abraham 
en stor eloge för det fantastiskt fina jobb 
som han gjort, inte bara för förbundet utan 
för hela branschen under alla dessa år. Det 
är ett förbund i god hälsa och det är en 
ynnest att få ta över och få fortsätta det 
arbetet in i framtiden. Den österrikiske 
författaren Peter Drucker skrev “Trying to 
predict the future is like trying to drive 
down a country road at night with no 
lights while looking out the back window”. 
Så låt oss inte bara spå och förutse. I stället 
är vi med och skapar framtiden tillsam-
mans!

En seriös och miljöriktig
hantering ska löna sig

Vi värnar om miljön och tänker på 
framtiden. Därför lägger vi stort 
fokus på att utveckla demontering 
av el- och hybridbilar – krockade 
som brandskadade.

Behöver ni hjälp med el- och 
hybridbilar vänligen kontakta oss. 
Vi hämtar fordon över hela Sverige.

Demonterar 1000-tals 
krockskadade fordon från 
försäkringsbolag.

VI ÄLSKAR EL- OCH 
HYBRIDFORDON

ÄNTLIGEN ÄR FRAMTIDEN HÄR

Många styrenheter i dagens bilar 
är kodade, och som begagnade 
reservdelar går dessa ej att 
återmontera i ett fordon igen.

Styrdon i Sverige AB jobbar 
med att programmera om och 
återanpassa dessa styrenheter 
till verkstäder och privatkunder.

Vi ger den begagnade reservdelen 
ett nytt liv i ert fordon igen.

Jobbar med alla bilmärken.

Köper upp partier med 
begagnade styrenheter från 
bildemonteringar i hela landet. 
Vill ni sälja? Kontakta oss! 

www.styrdon.com 
info@styrdon.com

Vi finns på Facebook under 
”Styrdon i Sverige”

Exempel på delar vi kan 
programmera om eller renovera:

– Motorstyrdon
– Instrument
– Bodycontrolmodule
– Haldex (4WD)
– Centrala styrenheter
– Styrservo/rattaxlar Renault
– ABS-styrdon 
– Växellådsstyrdon
– Mercedes Tändlås/Rattlås
– BMW styrdon  

(EWS, CAS, DME, FEM)
– Spakcentral Saab/Opel

med flera

Med ett lager på 220 000 st 
begagnade bildelar, kan vi hjälpa 
er verkstäder och privatpersoner.

Ni hittar oss på  
www.bildelsbasen.se  
samt www.laga.se 

www.vimmerbybildemontering.se 
info@vimmerbybildemontering.se 
Telefon 0492-20028

Kvalitets- och miljöcertifierad
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Aktuellt ❂ Nya batteriförordningen

ALLT FLER ELBILAR och laddhybrider trafi-
kerar Europas vägar. Bara i Sverige upp-
gick andelen laddbara per-
sonbilar till 32,2 procent 
av det totala antalet nyre-
gistreringar förra året, att 
jämföra med 11,3 procent 
under 2019.

Enligt kommissionen 
förväntas EU bli den näst 
största producenten och 
den näst största markna-
den för batterier. Det leder 
förstås till att mängden 
uttjänta batterier kommer att öka, vilket i 
sin tur innebär att även återvinningen så 
småningom kommer att öka.

Batterierna till elbilar har blivit en allt 
hetare fråga, och EU har kritiserats för att 
vara sena vad gäller regleringar för produk-
tion, import och omhändertagande av 
elbilsbatterier. Men till sist har man beslu-
tat sig för att göra ett rejält omtag vad gäl-
ler allt detta – och då ska det gå fort.

– Kommissionen har skrivit att föränd-
ringarna ska träda i kraft 1 januari 2022, 

och det är väl en ganska 
ambitiös målsättning. Vi 
får väl se om förhandling-
arna går så pass fort att 
man hinner med det, men 
det är så det står i försla-
get, säger Jakob Rinde-
gren, som är handläggare 
på Återvinningsenheten 
på Naturvårdsverket.

– Men alla mål börjar 
inte gälla samtidigt, utan 

vissa träder i kraft först senare. Kapitel 7 
till exempel, som handlar om avfall, börjar 
gälla 1 juli 2023, och mål för insamling 
och 
 återvinning är satta längre fram i tiden. 

Förslaget till den nya förordningen byg-
ger dels på EU-kommissionens översyn av 
batteridirektivet, dels på en förstudie om 
ekodesign av litiumjonbatterier för e-mo-
bilitet (förutom elbilar även exempelvis 

elcyklar), som var klar i början av 2020.
– Man har alltså beslutat sig för att få 

ihop de här två spåren, både revidering av 
direktivet och ekodesign, det som kallas 
hållbarhetsaspekter egentligen, och där har 
man tittar på hela livscykeln av batteriet, 
förklarar Jakob Rindegren.

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, att batteridi-
rektivet ska bli EU-förordning, presentera-
des i december förra året. Men först behö-
ver det behandlas i både EU:s ministerråd 
och Europaparlamentet där det blir för-
handlingar om hur de slutgiltiga bestäm-
melserna ska se ut. Det är ett arbete som är 
i ett ganska tidigt skede än så länge. Man 
håller nu som bäst på att gå igenom försla-
get och se vad det innebär egentligen. I 
Sverige har en remissrunda nyligen avslu-
tats.

– Det är ett omfattande förslag, säger 
Jakob Rindegren. Batteridirektivet hade 
cirka 30 artiklar, och här är det 79 artiklar. 

Syftet med förslaget är att modernisera 
batterilagstiftningen och att främja elektri-
fieringen av fordonsflottan för att uppnå 
EU:s klimatmål, och det är en del i 
genomförandet av kommissionens så kall-
ade gröna giv. Den gröna given, som kom 
förra våren, omfattar en handlingsplan 
som ska hjälpa EU att uppnå målet om 
klimatneutralitet senast 2050, och omställ-
ningen till cirkulär ekonomi liksom mins-
kade föroreningar ingår i det.

– Förutom att förslaget till den nya för-

ordningen innehåller insamlings- och 
återvinningsmål och aspekter kring produ-
centansvar finns det bland annat krav för 
koldioxidutsläpp vid tillverkningen av bat-
terierna, säger Jakob Rindegren.

Även det som kallas som due diligence, 
eller tillbörlig aktsamhet, i leveranskedjan 
kommer in här.

– Det innebär till exempel att man kon-
trollerar tillverkningsledet, som var materi-
alet kommer ifrån, säger Jakob Rindegren. 
Det är en ganska omfattande lista över oli-
ka bestämmelser kring det.

En del bestämmelser rör producentans-
varet, vem som har ansvar för de batterier 
som sätts på marknaden och hur de tas om 
hand.

– Naturvårdsverket säger inte vem som 
ska göra vad, utan det är upp till branschen 
att organisera hur man sköter batteriin-
samlingen, påpekar Jakob Rindegren. 
Sedan finns det olika rapporteringskrav för 
vad som samlas in och vart det tar vägen.

DET FINNS ÄVEN KRAV kring att förbättra 
märkningen, inte minst när det gäller liti-
umjonbatterier. 

– Man ska veta vad de innehåller, och 
det  finns ju även vissa säkerhetsaspekter i 
det, säger Jakob Rindegren. Det kan vara 
en förbättring för att underlätta för exem-
pelvis demonteringsverksamheten. 

– Vidare finns bestämmelser kring det 
som på engelska kallas second life eller 
återtillverkning eller återbruk, fortsätter 
han. Där vill kommissionen göra det lätt-
are att kunna använda elbilsbatterier för 
ett annat syfte. 

När ett elbilsbatteri har mindre än 70 
procents kapacitet kan det inte längre 
fungera som bilbatteri. Om det då inte går 
direkt till återvinning kan det användas 
till exempelvis energilager eller ackumula-
torer och försörja olika anläggningar, som 
sjukhus, med el.

– Avsikten är att batterier som uppfyller 
kraven på återbruk kan upphöra att vara 
avfall och bli en ny produkt, och produ-
centen av den får då producentansvar, 
säger Jakob Rindegren.

– Elbilsbatteri klassas i dag alltid som 
industribatterier, så det finns ingen egen 

kategori i batteridirektivet. Men i den nya 
batteriförordningen blir det en separat 
kategori för batterier för elfordon eller 
hybridbilar, säger Jakob Rindegren.

I dag kan man lämna in bärbara batte-
rier och bilbatterier utanför yrkesmässig 
verksamhet kostnadsfritt men det gäller 
inte för industribatterier.

– Men med nya förordningen måste alla 
batterier kunna lämnas in kostnadsfritt 
och producenterna står då för kostnaden.

I BATTERIFÖRORDNINGEN finns det inget 
specifikt insamlingsmål för elbilsbatterier, 
vilket det gör enligt svensk lag i dag, även 
om det föreslås krav när det gäller hur 
man samlar in dem, tar hand om dem och 
rapporterar. 

Naturvårdsverket är en av remissinstan-

serna, och man har bland annat tittat på 
kopplingen mellan olika aktörer, hur 
insamlingen kan organiseras och hur 
mycket ansvar producenten och produ-
centansvarsorganisationen har.

– Vi tittar fortfarande på vilka möjlig-
heter som finns, om det blir svårt eller helt 
enkelt omöjligt att göra det utanför syste-
met och om allt som samlas in måste ske 
inom producentansvarssystemet. Kravet är 
att slutanvändaren ska lämna in sina bat-
terier till en insamlingsplats som produ-
centen tillhandahåller, men hur man ser 
till att samla in även från insamlingsplat-
serna är också en fråga som vi tittar på.

– Vi försöker fortfarande förstå konse-
kvenserna och vad effekterna av de olika 
förslagen kan bli, säger Jakob  
Rindegren. ❂

FRÅN DIREKTIV TILL EU-FÖRORDNING 

Skärpta krav  
för tillverkare  
och återvinnare

» Det är upp  
till branschen  

hur man  
sköter batteri- 
insamlingen. « 

EU-kommissionen vill göra det lättare att kunna använda bilbatterier för andra syften 
när det tjänat ut.

Nu föreslås en rad skärpta krav på tillverkare och 
återvinnare av batterier. En ny batteriförordning  

ska säkerställa att elbilar som säljs i Europa ska ha 
de klimatvänligaste, säkraste och hållbaraste  

batterierna – och de första delarna i de nya EU- 
reglerna ska införas redan vid kommande årsskifte.

 

Av Maria Lindén Hjelte

→
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CARL HAGBERG ÄR bolagsjurist på Stena 
Recycling och anser att förslaget innebär 
en tydligt ökad ambitionsnivå från 
EU-håll. 

– Framför allt i och med att en förord-
ning väger mycket tyngre än ett direktiv 

och blir lag i samtliga EU-länder. Så det är 
en tydlig skärpning, säger han.

Han ser det också som en tydlig ambi-
tion om ökad likhet inom unionen, till 
exempel för att underlätta för företag att 
arbeta gränsöverskridande. Detta bland 
annat mot bakgrund av att det hittillsva-
rande direktivet inte bidragit till överens-
stämmande regelverk och marknadslös-
ningar inom återvinningsområdet.

– I förslaget finns till exempel för första 
gången krav på att använda återvunnet 
material i nya produkter. Det innebär att 
det skapas en marknad för återvunnet 
material. Det krävs offentliga initiativ för 
att påskynda den utvecklingen, säger Carl 
Hagberg.

Den höga ambitionsnivån är särskilt tyd-
lig på nyproduktionssidan, menar han, vil-
ket är gynnsamt för återvinnings-
branschen. 

– Jag tror att EU-kommissionen vill se 
snabba förändringar och därför ställer tyd-
liga och höga krav. Många av dem riktas 
mot fordonstillverkarna, men det kommer 
att behövas långsiktiga samarbeten. Bland 
annat med fordonsåtervinnarna för att kra-
ven på insamling, återanvändning och 
återvinning av olika material ska kunna 
nås.

DEN HÖGA AMBITIONSNIVÅN är bra, 
menar Carl Hagberg. Men den kan orsaka 
snabba förändringar, vilket  skulle kunna 
ge svårigheter att hitta tillräckliga mängder 
återvunnet material till nyproduktion. Det 
beror på att kraven på inblandning av åter-
vunna metaller i nyproducerade batterier 
kan komma att trappas upp relativt snabbt. 
Samtidigt lär det under några år vara brist 
på sådana återvunna metaller, eftersom 
produktionen av nya batterier kommer att 
vara mycket större än antalet återvunna 
batterier.

En annan eventuell svaghet i förslaget är 
att fordonsbatterier riskerar att hamna 
utanför EU-systemet genom att det upp-
står en marknad för dem i andra världsde-
lar.  

– Då spelar ju våra krav mindre roll. Jag 
är inte övertygad om att åtgärder som bat-
teripass, andra dokument och olika märk-
ningar kommer att räcka till, säger Carl 
Hagberg.

TANKEN I FÖRORDNINGSFÖRSLAGET är att 
batterier för eldrivna fordon omfattas av 
ett producentansvar inom EU. Trots att det 
finns krav på producentansvar även i det 
nuvarande direktivet saknar vissa EU-län-
der insamlingssystem. De har därmed 
ingen kontroll på var batterier för eldrivna 
fordon hamnar. I de länder, som behöver 

STENA RECYCLING:

"Riskerar bli     brist på material"

göra stora insatser för att komma ikapp, 
kan förslaget väcka motstånd, tror Carl 
Hagberg.

– Alla medlemsländer ska tycka till och 
några anser säkert att kraven är för höga. 
Samtidigt brukar de stora industriellt 

utvecklade länderna ligga på. Det kan ock-
så finnas utrymme för kompromisser med 
vissa tidsfrister för dem som har ett stort 
jobb att göra.

I nuläget är det relativt små volymer for-
donsbatterier som kommer tillbaka för 

återvinning. Men Stena Recycling satsar 
stort på att utveckla lösningar för både 
återanvändning och återvinning. En viktig 
del i satsningen är att vidareutveckla sam-
arbeten med fordonsindustri och bilde-
monterare.❂

Aktuellt ❂ Nya batteriförordningen

→

» Förslaget 
 innebär  

att det skapas  
en marknad för 

återvunna  
material. « 

Förslaget till ny EU-förordning om batterier innebär en stor 
skillnad mot tidigare och är en skärpning av regelverket 
jämfört med dagens direktiv. Men det riskerar att leda till 
brist på återvunna metaller, menar Stena Recycling. 
Av Johan Granath

Det nya förslaget till batteriförordning ställer krav på att det ska vara möjligt att återanvända batterier i ett andra 
liv. Enligt Stena Recycling är man väl rustade för den utvecklingen och återanvänder batterier som energilager 
genom det helägda dotterbolaget BatteryLoop.

Några punkter som rör  
fordonsbranschen:
l Den nya förordningen kommer att ha 
fyra kategorier, nämligen bärbara bat-
terier, bilbatterier, industribatterier och 
batterier till elektrifierade vägfordon. Det 
innebär att elbilsbatterier inte längre klas-
sas som industribatterier.

l Nya regler föreslås för att underlätta 
återbruk (”second life”) av industriella 
batterier och batterier till elektrifierade 
vägfordon. Batterier som är uttjänta i sitt 
första liv upphör att vara avfall om vissa 
kriterier uppfylls och de kan därmed an-
vändas för andra syften, som exempelvis 
energilagring.

l Nya rapporteringskrav föreslås för ak-
törer som hanterar insamling av bil- och 
industribatterier men även batterier till 
elektrifierade vägfordon. Insamlingsmål 
för dessa batterier saknas dock i försla-
get, men finns i svensk lagstiftning i dag. 
Kommissionen planerar att undersöka 
detta vidare.

l Krav införs på rapportering av koldioxid- 
avtrycket vid tillverkning av batterier 
till elektrifierade vägfordon och upp-
laddningsbara industribatterier. Kravet 
föreslås att så småningom kompletteras 
med prestandaklasser för koldioxidav-
tryck och därefter krav på maxnivåer 
för koldioxidavtryck. De framtida kraven 
bygger på att kommissionen först behöver 
samla in information och utarbeta me-
toder. Åtgärden ska hjälpa EU att uppnå 
klimatneutralitet till 2050 och minska 
klimatförändringarna i enlighet med EU:s 
handlingsplan för cirkulär ekonomi. 

l Informationskrav införs för producenter 
av uppladdningsbara industribatterier 
och batterier till elektrifierade vägfordon. 
På så sätt ska konsumenter och företag få 
bättre information om batteriers prestan-
da och livslängd. Informationskravet ska 
gälla från tolv månader efter att lagförsla-
get träder i kraft. Minimikrav på prestanda 
för industribatterier föreslås börja gälla 
2026.

l Det ska finnas ett producentansvar för 
alla batterier på EU-nivå med en rad olika 
krav som börjar gälla från 1 juli 2023. Avsik-
ten är att skapa lika villkor mellan insam-
lingssystem för batterier till elektrifierade 
vägfordon, industribatterier och bärbara 
batterier.

l Märkningskrav, både i form av fysisk 
märkning och information på internet, 
föreslås. För industribatterier och batterier 
till elektrifierade vägfordon föreslås ett 
elektroniskt register och ett produktpass 
från 2026. Företag ska ladda upp informa-
tion om sina batterier som får en unik kod. 
Informationen ska underlätta återbruk 
och återvinning. 

Källa: Riksdagen.se

→
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BIL Sweden ser behov av ett 
moderniserat regelverk. Men 
förslaget till förordning sak-
nar mekanismer för att driva 
igenom och att kontrollera 
att de skärpta reglerna 
efterlevs. 

Av Johan Granath

ANNA HENSTEDT ÄR miljöansvarig på BIL 
Sweden, som är branschorganisation för 
tillverkare och importörer av personbilar, 
lastbilar och bussar. Organisationen önskar 
sig en lagstiftning med färre detaljregle-
ringar så att regelverket blir teknikneutralt 
och inte hämmar utvecklingen av nya bat-
teriteknologier. Generellt vill BIL Sweden 
att all miljölagstiftning också åtföljs av 
marknadskontroll. Det vill säga att tillsyn 
förekommer och är rättvis.

– Förslaget är enormt omfattande men 
borde innehålla mera om tillsyn och kon-
troll. Vi menar att den bristen innebär en 
risk för att batterier läcker ut till en svart 
marknad, säger Anna Henstedt. 

Men det är mycket positivt att förslaget 
tydligt resonerar kring slutanvändarnas 
ansvar, menar hon. 

– Det är glädjande och bra formulerat, 
men texten borde fokusera mer på hur detta 
ansvar ska fungera konkret. Vad ska hindra 
den slutanvändare som kan tänka sig att 
sälja sitt batteri till en oseriös verksamhet 
från att faktiskt genomföra affären? Här 
krävs åtgärder för att göra det enkelt att 
välja legala, auktoriserade återvinnare. 

BIL Sweden betonar betydelsen av en väl 
utvecklad tillsyn – något som man menar 
fungerar dåligt i dagens system. En säker 
hantering av återvunna batterier för fordon 
bygger bland annat på spårbarhet, att batte-
rier kan följas under hela sin livslängd. En 
ny struktur för återvinning av fordonsbatte-
rier får inte – likt dagens system för åter-
vinning av fordon – lämna utrymme för 

Aktuellt ❂ Nya batteriförordningen

BIL SWEDEN:

"Borde fokusera mer  
på tillsyn och kontroll"

Batteritillverkaren Northvolt 
ser positivt på förslaget till 
förordning men också brister. 
Till exempel behöver vissa 
processer skyndas på. 

Av Johan Granath

NORTHVOLT AB ÄR ett svenskt företag 
som just nu bygger fabrik i Skellefteå för 
tillverkning av litiumjonbatterier för elbi-
lar och för lagring av energi.

Företaget uppger genom kommunika-
tionsansvarige Jesper Wigardt att man 
inte har tid med en intervju om förslaget 
till EU-förordning på grund av att man 
befinner sig i en ”extremt hektisk fas”. 
Han hänvisar i stället till ett skriftligt 
uttalande på northvolt.com. 

Där skriver företaget bland annat att 
lagstiftning om hållbarhet för den euro-
peiska batteriindustrin är det rätta: ”Både 
för planetens skull i dag och för morgon-
dagens industri”. Northvolt anser att för-
slaget är bra och ligger i linje med deras 
egna strävanden. Exempel på detta är 
obligatoriska processer för märkning av 

fossilt avtryck och en rättvisemärkning av 
råvaror, liksom kriterier för en mer ambi-
tiös batteriåtervinning.

 ”Att på detta sätt väva in lagstiftning 
om hållbarhet i den framväxande batteri-
industrin kommer att ge konkurrensförde-
lar och är uppenbart rätt sak att göra”, 
skriver företaget.

Enligt Northvolt är kommissionens 
förslag ambitiöst med sina individuella 
återvinningsmål för olika metallfraktio-
ner och krav på återvunna material i nya 
batterier. Dessa åtgärder tillsammans med 
andra kommer att ”kunna ta Europa när-
mare möjligheten att sluta kretsloppet för 
batterier”.

MEN DET FINNS brister, menar företaget. 
Till exempel brister flera av de befintliga 
märknings- och redovisningssystemen för 
energikonsumtion i vetenskaplighet. I sin 
nuvarande form kan de därmed inte 
användas trovärdigt för märkning av fos-
sila avtryck. Dessutom tycker företaget 
att tidshorisonten för märkning av batte-
rier, tänkt att börja gälla 2024, är för 
avslappnad. Northvolt vill se en imple-
mentering av märkningen redan 2022. ❂

NORTHVOLT:

"Rätt förslag men 
tillförlitligare 
märkning behövs"

Forskning

Den svenska batteritillverkaren Northvolt anser att den nya EU-lagstiftningen är det 
enda rätt. Foto: Northvolt

BIL Sweden anser att bilbatterierna måste kunna följas under hela sin livslängd.
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bilmålvakter eller att hela fordon kan läcka 
ut ur systemet.

– Det behövs tydliga påföljder för den 
som struntar i reglerna. Det saknas i försla-
get, säger Anna Henstedt. 

Hon menar att förslagstexten däremot är 
närmast klåfingrigt detaljerad när det kom-
mer till produktion och tekniska specifika-
tioner. Det är områden där bilbranschen 
sedan länge har väl utvecklade samarbeten, 
till exempel för standarder och tekniska 
krav.

– Vår bild är att det blir mer långlivat och 
mer funktionellt än detaljerad lagstiftning. 

EN KRITIK SOM BIL Sweden delar med 
Stena Recycling gäller kraven på andelen 
återvunnen metall i nya batterier. Där menar 
organisationen att det blir svårt att få fram 
tillräckliga mängder återvunna batterime-
taller, speciellt i ett tidigt skede, när det inte 
finns så mycket material att återvinna. Ett 

stort bekymmer är också att fordonsbatte-
rier, när de har gjort sitt i fordonet, ska 
kunna få ett andra liv, till exempel i form av 
energilagringsenhet eller för reservkapacitet. 

– Återvinningsföretagen ser förstås möj-
ligheter att tjäna pengar på detta. Det är 
ytterligare en faktor som kommer att göra 
det svårt att få in en tillräcklig mängd batte-
rier i cirkulation. Second life kommer att 
påverka återvinningen negativt. 

Trots kritiken menar BIL Sweden och 
Anna Henstedt att en modernisering av 
regelverket är nödvändig. Hon varnar dock 
för dubbelreglering.

– Eftersom det samtidigt pågår en över-
syn av ELV-direktivet så finns en risk för 
dubbelarbete. Vi vill också ha sagt att det 
finns ett problem med tidsaspekten i försla-
get till förordning, där vi som fordonsindu-
stri, med stora behov av långsiktighet, allde-
les för sent får veta vilka kravnivåer som ska 
gälla. ❂

Ny förstudie 
belyser 
miljöeffekter
IVL har tittat på vilka miljö-
effekter utbyggnaden av 
nya elnät och olika energi-
lagringstekniker kan komma 
att få. Man ser att det krävs 
stora förändringar av det 
svenska energisystemet.

IVL SVENSKA Miljöinstitutet, som har 
fått uppdraget av Naturvårdsverket, 
anser att det krävs stora förändringar av 
energisystemet för att klara målet om 
nettonollutsläpp av växthusgaser senast 
2045, och att omställningen till en allt 
högre andel el från vind- och solkraft 
kräver både ett utvecklat elnät och tek-
nik för att kunna lagra elen när produk-
tionen är låg.

– Den största miljöpåverkan i sam-
band med utbyggnad av elnät samt ener-
gilagring, genom exempelvis batterier 
och vätgas, uppstår i utvinnings- och 
tillverkningsfasen, säger Eskil Mattsson, 
projektledare på IVL Svenska Miljöin-
stitutet i ett pressmeddelande.

FÖRSTUDIEN BASERAS PÅ en livscykel-
analys av utbyggnad av elnät och olika 
energilagringstekniker, det vill säga 
utvinning av råvaror, tillverkning, 
anläggning, drift, återanvändning och 
återvinning.

Enligt IVL är en stor del av miljöpå-
verkan lokal och uppstår vid anläggning 
och drift av ledningar. Hur stor den 
lokala miljöpåverkan blir beror mycket 
på den omgivande naturmiljön. Även 
skötselåtgärder och teknikval påverkar.

I ett framtida svenskt energisystem 
kan storskalig lagring av vätgas spela en 
viktig roll. När vätgas används för att 
lagra energi och sedan producera el 
beror miljöpåverkan till stor del på hur 
vätgasen produceras, men även på de 
beståndsdelar i bränslecellerna som pro-
ducerar el av vätgas.

En stor del av miljöpåverkan för elnät 
och energilager sker utomlands och syns 
inte i Sveriges nationella miljömålsupp-
följning, konstaterar författarna till rap-
porten. ❂
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HANTERINGEN AV UTTJÄNTA bilar, så kall-
ade ELV-bilar (End of Life Vehicle), regle-
ras i ELV-direktivet, som har tagits fram av 
EU. Här finns regler för producentansvaret 
och för hur bilen ska demonteras och åter-
vinnas på ett miljöriktigt sätt. Allt för en 
cirkulär ekonomi och enligt principen att 
allt som tillverkas ska kunna återanvändas 
och återvinnas.

Det nuvarande ELV-direktivet presente-
rades för första gången år 2000 och imple-
menterades sju år senare i medlemsländer-
na. Många mål har infriats, bland annat 
kravet på 95 procents återvinning av bilen, 
men nya utmaningar har också tillkommit 
under de här drygt 20 åren. Därför är det nu 
dags för ett nytt direktiv, och först i proces-
sen är en utvärdering av 20-åringen. EU har 
lämnat över det uppdraget till ett fristående 
konsultbolag som har påbörjat en genom-
lysning. Alla berörda parter i de olika med-
lemsländerna har fått komma in med syn-
punkter som ska ligga till grund för ett nytt 
förslag. Det nya förslaget kommer troligtvis 

att skickas ut på remiss under andra kvarta-
let 2022.

I både det nya avfallsdirektivet och nya 
batteridirektivet skärper man producentens 

ansvar, vilket kan ge en vink om att det ock-
så kommer att ske i ELV-direktivet.

– Ingen vet hur det nya direktivet kom-
mer att se ut, säger BilReturs vd Michael 
Abraham. Min gissning är att producen-
tansvaret kommer att bli mycket tydligare 

och tuffare än tidigare. Den som tillverkar 
och sätter en produkt på marknaden ska ta 
kostnaden för återvinning av den produk-
ten. Och den som tar hand om produkten 
och återvinner den på ett korrekt sätt måste 
få den information och utbildning som 
behövs. Man måste ta fram en affärsmodell 
som gör det lönsamt för bilåtervinningsfö-
retagen att ta hand om ELV-bilen. 

I DAG ÄR LÖNSAMHETEN helt beroende av 
det rådande råvarupriset. 

Michael Abraham har tagit fram en räk-
nesnurra, som används inom hela EU, där 
man på ett enkelt sätt kan räkna ut hur 
mycket det kostar att ta hand om en ELV-
bil. 

Det tar drygt två timmar att miljödränera 
bilen på ett korrekt sätt. Förutom arbets-
kostnaden tillkommer deponikostnader för 
material som inte har ett positivt värde, till 
exempel, olja, oljefilter, glykol, glas och däck 
som ska tas om hand. Alla de bilar som 
kommer in för återvinning i dag har dessut-

om en krocksäkerhetsutrusning i form av 
pyrotekniska laddningar, krockkuddar och 
krockgardiner som enligt Bilskrotningsför-
ordningen 2007:186 måste neutraliseras/
avfyras innan bilen skickas till fragmente-
ring för att ingen ska komma till skada. 
Även det innebär en kostnad för bilåtervin-
narna.

– När råvarupriserna är höga får bilåter-
vinnarna betalt för sitt arbete, säger Michael 
Abraham. Men när de sjunker, som vi såg i 
början av pandemin, är det en ren förlust att 
ta hand om ELV-bilarna. Det är inte rim-
ligt. Särskilt inte som det i slutändan hand-
lar om ett viktigt miljöarbete. Syftet med 

korrekt bilåtervinning är att skapa bra mil-
jövärden av det material som demonteras, 
och då måste man också se till att det finns 
ekonomi i arbetet med att ta hand om 
ELV-bilen. Arbetskostnaden bör ersättas 
oavsett råvarupriserna. 

I flera andra länder, bland annat Norge, 
har man en helt annan modell för att ta 
hand om ELV-bilarna. Norge har kvar sin 
vrakpant, skrotpremie, och bilåtervinnarna 
är garanterade en minimisumma för 
ELV-hanteringen. De betalar heller inte 
själva för några transportkostnader, varken 
när bilarna ska fraktas till demonteringen 
eller senare när karosserna skickas till frag-

menteringsanläggningen. I Sverige bekostar 
bilåtervinnarna alla transporter själva, vilket 
alltså, beroende på råvarupriserna, kan bli 
en ren förlustaffär.

MER ÄN SEX MILJONER ELV-bilar skrotas 
varje år i Europa. Positivt är att nästan alla 
medlemsländer säger sig kunna visa en 
högre materialåtervinnings- och återan-
vändninsgrad än 85 procent. Mindre bra är 
att fyra miljoner bilar försvinner varje år. 
Försvunna under radarn, borta ur systemet. 

En av förklaringarna är den illegala 
exporten.

– Export i sig är inte illegal, men 

DIREKTIV FÖR HANTERING AV UTTJÄNTA BILAR FÖRNYAS

” Bilåtervinnarna  
måste få betalt  
för sitt miljöarbete”
Det är dags att förnya det 
20 år gamla ELV-direktivet.

– Man måste reglera läc-
kaget av bilar till illegala 
aktörer, annars finns det 
ingen mening med ett nytt 
ELV-direktiv, säger Anna 
Henstedt, miljöansvarig 
på BIL Sweden.

Av Agneta Trägårdh

Anna Henstedt, miljö- 
ansvarig på BIL Sweden.

Michael Abraham, vd för 
BilRetur.

Andreas Frössberg, vd  
för SBR.

Aktuellt ❂ Nya ELV-direktivet

Mer än sex miljoner ELV-bilar skrotas i Europa, men fyra miljoner bilar försvinner varje år. Foto: iStock 

→

» I dag håller man 
inte koll på 

exporten, 
därför kommer 

man inte åt 
läckorna. « 
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den måste ske enligt lagen, säger Anna 
Henstedt. I dag håller man inte koll på 
exporten, därför kommer man inte åt läck-
orna.

BILARNA FÖRSVINNER OCKSÅ genom 
generösa avställningsregler.

Cirka 21 procent av alla bilar i Sverige är 
avställda i dag. Det är 1,4 miljoner bilar. De 
avställda bilarna ökar för varje år medan 
antal skrotade bilar ligger kvar på ungefär 
samma nivå.

– Där ser vi ett glapp som hela tiden ökar. 
Det är bilar som borde kommit in i syste-
met och till våra bilåtervinnare, säger SBR:s 
vd Andreas Frössberg, som menar att en 
transportersättning skulle kunna vara en del 
av lösningen.

– Vi har ställt oss bakom det som både 
Transportstyrelsen och Trafikverket föror-
dade i samband med det sista regerings-
uppdraget, nämligen att en transportersätt-
ning skulle kunna finansieras med hjälp av 
vägregisteravgiften. Men det är nu fyra år 
sedan Naturvårdsverket fick det sista reger-
ingsuppdraget och egentligen har ingenting 

hänt, mer än att möjligtvis målvaktsutred-
ningen har tillkommit, vilket är bra. 

Andreas Frössberg menar att det är vik-
tigt med ett producentansvar, men att man 
inte heller får glömma bilägarens ansvar.

– Bilar är speciella på det sättet att de har 
en lång levnadstid med många aktörer 
involverade från det de sätts på marknaden 
till dess de går i mål efter kanske 17–20 år. 
Det måste finnas ett större ägaransvar.

Många bilar försvinner också till 
svartskrotar där ingen vet vad som händer 
med dem.

– Man måste se till att ”maten”, de uttjän-
ta bilarna, går till de bildemonterare som är 
legala och uppfyller bilskrotningsförord-
ningen, säger Anna Henstedt. Antingen 
måste det läggas in i ELV-direktivet direkt, 
eller så måste EU ställa krav på medlems-
länderna att de ser över den kompletterande 
lagstiftningen så att allt fungerar optimalt i 
systemet. 

Flera av medlemsländerna har i sina syn-
punkter pekat på att tillsynen av bilåtervin-
ningsbranschen fungerar dåligt. Så är det 
även i Sverige.

– Tillsynen måste vara rättvis och fungera 
likadant i hela landet, säger Anna Henstedt. 
Det fungerar inte att en ambitiös och över-
nitisk tjänsteman i en kommun ställer krav 
långt utöver bilskrotningsförordningen när 
en annan kommun aldrig gör någon tillsyn 
överhuvudtaget och därmed lämnar fältet 
öppet för oseriösa aktörer.

I de svar som har kommit in till konsult-
bolaget visar det sig att merparten av de 
europeiska demonteringarna är auktorisera-
de. Sverige ligger långt framme jämfört 
med många andra länder i Europa. Här 
måste till exempel alla medlemmar i SBR 
vara certifierade, men i övriga Europa är det 
inte alls lika vanligt att bildemonteringarna 
är miljöcertifierade. Tvärtom. 

I OCH MED DEN bristande tillsynen finns det 
oseriösa bildemonteringar som har auktori-
sation utan att följa alla de lagar och regler 
som finns. Det finns demonteringar som 
inte har skrotat en bil på flera år, men som 
ändå får behålla sin auktorisation.

– Vi måste få en sund konkurrens bland 
bilåtervinnarna som följer alla direktiv och 

» När råvaru- 
priserna är 

höga får  
bilåtervinnarna 

betalt för sitt  
arbete, men när 

de sjunker är 
det ren förlust. « 

förordningar som kommer, säger Andreas 
Frössberg. Auktorisationen ska upphöra för 
den som inte återvinner några bilar, om det 
inte finns speciella skäl som till exempel sjuk-
dom. Det borde vara den enklaste sak i värl-
den att ta bort auktorisationen. Det är bara 
pappersarbete, men så länge det inte sker 
visar det också att tillsynen inte fungerar. 
Oseriösa aktörer som inte följer lagar och 
förordningar, till exempel miljösanerar och 
skjuter pyroteknik, har inte samma kostnader 
som en seriös bilåtervinnare och kan därför 
betala till exempel 2 000 kronor för en bil. 
Plötsligt tvingas seriösa aktörer också betala 
för att få tillgång till de uttjänta bilarna som 
egentligen inte har det värdet.

Egara, den europeiska paraplyorganisatio-
nen för bilåtervinnarna, menar att det nya 
ELV-direktivet måste bli mycket tydligare än 
det nuvarande och att bilproducenterna mås-
te avsätta pengar i fonder, som kan användas 
om råvarupriserna blir så låga att det inte 
finns någon lönsamhet i ELV-hanteringen.

Många av synpunkterna som kommit in 
handlar också om att hanteringen av elbilar 
måste finnas med i det nya ELV-direktivet. ❂

Aktuellt ❂ Nya ELV-direktivet I korthet

VOLKSWAGEN, SOM ÄR världens näst största fordonstillverkare, har lagt en stororder 
på batterier hos Northvolt. Ordern är värd 120 miljarder, och kontraktet löper över 
tio år. Den svenska batteritillverkaren utökar sin kapacitet vid fabriken i Skellefteå 
där man nu kommer att överträffa målet att från 2024 tillverka batterier med en 
kapacitet på 40 GWh, och antalet anställda kommer att passera 3 000.  
Northvolt säljer nu också sin andel i batterifabriken som byggs i tyska Salzglitter, 
och Volkswagen tar därmed helt över det projektet.  
Fordonstillverkaren som har haft cirka 20 procent av aktierna i Northvolt ökar också 
sitt ägande i batteriföretaget. Volkswagen satsar stort på eldrivna bilar och har målet 
att ha sex batterifabriker i Europa, Skellefteå inräknat. Dessutom satsar man på att 
bygga ut laddinfrastrukturen i världen. I Europa sker det i samarbete med BP, Iber-
drola och Enel.❂

Northvolt får miljardorder

Stor brist på plastråvara

Norrmän föredrar hybrider
ELBILARNA HAR BLIVIT mindre populära bland norrmän. Andelen elbilar har från 
december förra året minskat från 67 till 48 procent när det gäller nybilsförsäljningen. 
Detta enligt Enligt Vi Bilägare som hänvisar till den norska elbilsföreningen. Audi 
e-tron toppade försäljningslistan, men därefter seglade laddhybriderna Toyota RAV4 
och Volvo XC60 in på andra- respektive tredjeplatsen. Under februari månad blev 
dock den totala laddbilsandelen (laddhybrider plus elbilar) 79 procent. Det innebär 
att fyra av fem nybilsköpare valde en bil med laddkontakt. ❂

Sortering dygnet runt
ÅTERVINNINGSGRADEN ÖKAR NÄR Svensk Plaståtervinning 
 i Motala inför sortering dygnet runt. Mängden plast ökar  
därmed från cirka 1 900 ton till drygt 2 150 ton per vecka.  
Företaget, som invigde sin anläggning 2019, räknar med att 100 000 ton plastför-
packningar per år ska kunna sorteras. För att klara hanteringen anställs 15 personer, 
och när verksamheten är i full drift kommer man att ha omkring 80 anställda. ❂ 

KRAFTIGT HÖJDA RÅVARUPRISER och leveranssvårigheter har  gjort att det för när-
varande råder stor brist på plastråvara i Europa och resten av världen. Enligt IKEM 
(Innovations- och kemiindustrierna i Sverige) är problemet så stort  
att det finns risk att svenska plastbearbetande företag kan tvingas  
stänga ner delar av sin produktion. Efterfrågan på plastråvara  
ökade betydligt mer än förväntat under slutet av år 2020, något  
som drivit upp priserna. Dessutom har stora volymer råmaterial  
producerade i USA och Saudiarabien omdirigerats till den  
asiatiska marknaden i stället för den europeiska. Orkan- 
säsongen och obalansen i det globala transportsystemet i  
spåren av coronapandemin spelar också in. ❂ 

VI SVENSKAR  SLÅR rekord när det gäller insamling.  
Statistisk från FTI (Förpacknings- och tidnings- 
insamlingen) visar att mängden förpackningar som  
lämnades till återvinning förra året ökade med  
åtta procent jämfört med 2019. I genomsnitt  
lämnade varje person in 50 kilo förpackningar och  
14 kilo tidningar. Det blev 660 828 ton förpackningar  
och tidningar, vilket fyllde cirka 2,4 miljoner  
återvinningsbehållare. ❂

Insamling slår rekord
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Nyheter

Autocirc har köpt Jämt-
lands Bildemontering.

– Vi hade inte planerat 
att sälja, men när vi fick 
den här möjligheten 
kändes det helt rätt, sä-
ger tidigare ägaren Ca-
milla Fridell, som fortsät-
ter i vd-rollen.
Av Agneta Trägårdh

JÄMTLANDS BILDEMONTERING är ett 40 år 
gammalt familjeföretag, som de senaste 
åren har drivits av syskonen Camilla Fridell 
och Mikael Eriksson. Det är ett välskött 
företag som redan 2011 fick kommunens 
miljöpris. 

– Jag och Mikael kommer att vara kvar 
och företaget kommer att drivas på samma 
sätt som tidigare med samma personal, 
säger Camilla. Vi kommer att fortsätta vara 
lokala med basen i Östersund. De nya ägar-
na jobbar med samma målbild. Vi fortsätter 
också med nydelsförsäljningen vid sidan av 
försäljningen av begagnade originaldelar. 
Den nya demonteringshallen som vi redan 
hade projekterat ska byggas som planerat. 
Det blir inga förändringar.

Försäljningen låg rätt i tiden, menar 
Camilla.

– I framtiden kommer det att krävas mer 
och mer investeringar. När det är dags är 
det en styrka att tillhöra en större enhet. 
Jag hoppas att vi kommer att kunna hjälpa 
varandra i det här nya nätverket.

Autocirc, det nya ägarbolaget, grundades 
av Johan Livered och Mattias Pettersson, 
som båda tidigare arbetade på Atracco.

– Vi kände att vi ville jobba i egen regi, 
berättar Johan Livered, som är vd i det nya 
bolaget. 

FÖRUTOM JÄMTLANDS Bildemontering 
har Autocirc tidigare också förvärvat 
Redox Bildemontering och Redox Mil-
jöhantering, som återvinner fordonshjul, 
Svensk Bilåtervinning i Örebro, Erikssons 
bildelsåtervinning i Finland plus det tillhö-

Autocirc ny ägare till  
Jämtlands Bildemontering

Camilla Fridell fortsätter som vd och Mikael 
Eriksson som vice vd även efter att Autocirc 

tagit över Jämtlands Bildemontering.

rande bärgningsföretaget, Nordic Motor-
center i Höganäs, som renoverar motorer 
och batterier, samt Rewinner, som optime-
rar hantering och försäljning av rostfritt, 
järn, metallskrot och ädelmetallskrot.

– De här bolagen som vi har förvärvat 
har vi haft ögonen på länge, och vi har lärt 
känna ägarna. Det är fantastiskt fina bolag 
med fina entreprenörer som driver dem. 
När vi köpte Redox förra året var det 
många som hörde av sig till oss och tyckte 
att det var kul att vi vågade göra den här 
satsningen. Vi kunde konstatera att det 
finns flera företagare som ser möjligheter 
med att tillhöra en större grupp. Alla före-
tag fortsätter som tidigare med samma led-

ning och anställda. När vi blivit en större 
grupp kommer vi att få vissa synergieffek-
ter och kan dra nytta av varandra.

AUTOCIRC ÄR MER inriktat på återanvänd-
ning än på återvinning.

– Vår affärsmodell är helt cirkulär, vi får 
in krockade bilar, renoverar stommarna och 
trasiga delar och säljer dem för återanvänd-
ning. Jag tycker att vi har varit för dåliga på 
att ta tillvara alla delar av bilen, för mycket 
har gått till materialåtervinning. Jag tror att 
det här är en bransch som ligger väldigt rätt 
i tiden. Det är en spännande bransch och 
den blir bara mer spännande med alla elbi-
lar som kommer. ❂

Nyheter

Ecris AB i Jönköping har 
fått utmärkelsen Årets 
innovation för sin nya 
metod att återanvända 
fordonsbatterier.

– Från början utvecklade 
vi den här plattformen 
för att kunna lagra ener-
gi från våra egna solcel-
ler, berättar vd Magnus 
Ramfelt.
Av Agneta Trägårdh

ECRIS ÄR EN av världens ledande aktörer 
när det gäller renovering av produkter till 
fordonsindustrin. Företaget har också mer 
än 35 000 olika originaldelar, främst äldre, 
till Volvobilar i sortimentet Genuine 
Classic Parts. 

När Bilia förra året köpte Jönköpings 
Bildemontering ingick även dotterbolaget 
Ecris i köpet.

De båda bolagen har lokaler bredvid 
varandra i Jönköping, och för några år 
sedan installerades solceller på taken.

– Vi förbrukade inte all 
energi som vi producerade 
och då dök tanken upp att 
vi skulle skapa ett energi-
lager, berättar Magnus 
Ramfelt.

Tillsammans med kol-
legorna Ove Sers och 
Fredrik Stegebrandt 
byggde han från början 
ett energilager med hjälp 
av blybatterier. 

När det visade sig fung-
era över förväntan dök en 
ny affärsidé upp, nämli-
gen att det här skulle 
kunna vara ett utmärkt 
sätt att återanvända kasserade litiumjon-
batterier från el- och hybridbilar. Om 
batterierna rekonditioneras och återan-
vänds har de ofta mer än hälften av sin 
livslängd kvar när de har gjort sitt i en bil.

Det energilager som Ecris har tagit 
fram kallas E-Cube och är en container 
som innehåller 30 litiumjonbatterier. Fle-
ra energilager kan kopplas ihop till en 
större enhet. 

– Varje E-Cube kan lagra 300 kWh, 
säger Magnus Ramfelt. Den kan styra 
och använda de flesta biltillverkares bat-

terier till ett konkur-
renskraftigt pris. 

NÄR ETT BATTERI tar 
slut kan det enkelt 
ersättas av ett annat.

E-Cube kan användas 
för att lagra energi från 
till exempel vindkraft-
verk och solceller. 

Den lagrade energin 
kan stötta upp vid 
effekttoppar, till exem-
pel när en anläggning 
ska startas upp på mor-
gonen och det går åt 
extra mycket el, eller 

när elpriserna är höga.
Ecris satsar nu kommersiellt på E-Cube.
– Vi tror på det här och det känns bra 

att kunna dra sitt strå till stacken i håll-
barhetsfrågan, säger Magnus Ramfelt.

Det är Jönköpings Science Park och 
Almi som delar ut utmärkelsen Årets 
innovation ”som belönar kreativa idéer 
och omsätter nya möjligheter i praktiken” 
till ”ett företag som med ny teknik, hög 
ambition och drivkraft visat på god till-
växtpotential”. ❂

ÅRETS INNOVATION TILL ECRIS

Återvinner litiumjonbatterier

 Magnus Ramfelt, vd för Ecris.
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UNDER FLERA ÅR har regeringen försökt 
komma åt bilmålvakterna. Det är alltså 
personer utan tillgångar som låter sig 
registreras som ägaren av fordon i stället 
för den verkliga ägaren. 

Transportstyrelsen har definierat en bil-
målvakt som en person som har mer än 
100 personbilar eller lastbilar registrerade 
på sig. Målvaktsfordon är fordon som 
regelmässigt är avställda och oförsäkrade 
samtidigt som de fortsätter att ge upphov 
till fordonsrelaterade skulder, som till 
exempel felparkeringsavgifter, fordonsskat-
ter och trängselskatter. 

Varje år omhändertas och skrotas fordon 
med stöd av den så kallade målvaktspara-
grafen. Den lades till i flyttningslagen 2014 
och innebär att fordon som står felparkera-
de på gatumark ska kunna flyttas av polis 
om ägaren har parkeringsböter på över 
5 000 kronor 

Men trots nya och ändrade lagar har det 
hittills inte gått att täppa till kryphålen för 
bilmålvakterna. I stället har problemen 
växt och kostar samhället miljardbelopp. I 
dag är de fordonsrelaterade skulderna uppe 

i cirka 1,6 miljarder kronor.  
Det har visat sig att det är ett relativt 

litet antal personer som står för en stor del 
av problemen med bilmålvakter och de 
fordonsrelaterade skulderna.

I februari hade hundra personer tillsam-
mans 211 miljoner i skuld. En person var 
till exempel registrerad på 3 900 fordon.

– Det här visar omfattningen av proble-
met, säger infrastrukturminister Tomas 
Eneroth vid en digital pressträff. Sju av tio 
målvakter kan knytas till Skåne.

Regeringen har gett hovrättslagman 
Björn Hansson i uppdrag att se över hela 
flyttningslagstiftningen och titta på hur 
den kan skärpas. 

I november överlämnade han utredning-
en ”Översyn av lagstiftningen om flyttning 
av fordon m.m.” till infrastrukturministern. 
Utredaren har sett över regelverket och 
föreslagit olika åtgärder i syfte att stoppa 
bilmålvakterna. Utredningens förslag har 
varit på beredning i regeringskansliet och 
är nu skickat på remiss.

– Det handlar bland annat om möjlighe-
ten att snabbt kunna flytta felparkerade 
fordon och att stoppa möjligheten att 
dumpa fordon på tomtmark, säger Tomas 
Eneroth.

– Vi går vidare med ännu hårdare tag 
mot bilmålvakterna och den organiserade 
brottsligheten. Vi vet att det finns en fram-
växande organiserad brottslighet i spåret av 
bilmålvakter som göds av att man kan 
undanhålla skulder på det här sättet. 

I REMISSEN FÖRESLÅS ett antal åtgärder, 
bland annat ett användningsförbud för alla 
fordon som står på en person som har mer 
än 50 000 kronor i fordonsskulder.

– Beloppet måste vara så högt att det rik-
tar sig mot rätt kategori och inte bara mot 
dåliga betalare, förklarar Björn Hansson. 

Polisen ska med omedelbar verkan kun-
na beslagta ett fordon med användnings-
förbud.

– På det viset träffar förslaget både for-
donsmålvakten och brukaren av målvakts-
fordonet. 

Fordonen fås tillbaka först när hela skul-
den har betalats. Om inte skulden betalas 
inom den angivna tiden har myndigheter-
na rätt att antingen sälja eller skrota bilen. 

– Ofta handlar det om gamla och miljö-

farliga bilar, säger Björn Hansson. Det är 
en stor vinst för både miljön och trafiksä-
kerheten att få bort dem ur trafiken.

Andra åtgärder som föreslås i utredning-
en är att målvaktsparagrafen ska tillämpas 
även på tomtmark, alltså privat mark. Tidi-
gare har det varit problem med att fordon 
”dumpats” på tomtmark för att undkomma 
flyttning.

FELPARKERADE FORDON ska framöver 
kunna flyttas omedelbart om de har kör-
förbud, användningsförbud eller saknar 
föreskriven trafikförsäkring. 

Den tidigare målvaktsparagrafen utökas 
alltså till att gälla mer än bara parkerings-
böter. Polisen ska också ges möjlighet att 
med omedelbar verkan kunna flytta felpar-
kerade fordon genom att den så kallade 
4-dagarsregeln tas bort. Man behöver med 
andra ord inte vänta fyra dagar innan bilen 
forslas bort.

Dessutom föreslås ett antal åtgärder som 
ska minska kostnaderna för kommunerna, 

bland annat ska uppställningstiden innan 
ett flyttat fordon tillfaller kommun/stat 
efter en kungörelsedelgivning kortas från 
tre till en månad.

Enligt Björn Hansson ska förslaget kun-
na träda i kraft 1 juli 2021.

– Det är jättebra att man tittar på mål-
vaktsproblematiken och vi är positiva till 
att man nu föreslår en skärpning, säger 
SBR:s vd Andreas Frössberg. Det gör att 
myndigheterna får större möjlighet att se 
till att den här typen av fordon kommer in 
till bilåtervinnarna och återvinns.

Frågan är hur de nya åtgärderna ska 
finansieras. Det säger utredningen ingen-
ting om. Förslaget från SBR, som har dri-
vit den här frågan i många år tillsammans 
med BILSweden, BilRetur och Stena 
Recycling, är en höjning av vägregisterav-
giften med cirka 20 kronor per bil och år. 
Det är en lösning som ligger i linje med 
vad Transportstyrelsen och Trafikverket 
förordade i samband med den utredning 
som gjordes 2017. ❂

NY REMISS

Nu ska det bli stopp 
för bilmålvakterna

Gatumark: 
Mark som ägs av en kom-
mun. Består främst av gator, 
trottoarer och till dessa 
närliggande ytor samt par-
ker. Parkering på gatumark 
regleras genom lagen Lag 
(1976:206) om felparkerings-
avgift.

Tomtmark: 
Mark som främst ägs av 
företag, kommunala och 
statliga bolag samt pri-
vatpersoner. Tomtmark är 
mark som inte är gatumark. 
Den civilrättsliga lagen Lag 
(1984:318) om kontrollavgift 
vid olovlig parkering (LKOP) 
styr parkeringsövervakning-
en på tomtmark. ❂

Infrastrukturminister Tomas Eneroth Felparkerade bilar ska kunna flyttas direkt om de har körförbud, användningsförbud eller saknar trafikförsäkring.
Foto: iStock

» Vi går vidare 
med ännu 
hårdare tag 

mot den 
organiserade 

brottsligheten. « 

Regeringen vill få stopp på 
bilmålvakterna och har 
skickat ut en remiss med för-
slag på skärpt lagstiftning.

Ett av förslagen handlar om 
ett användningsförbud för 
alla bilar som står skrivna på 
någon som har mer än 50 
000 kronor i fordonsrelatera-
de skulder.

Av Agneta Trägårdh

FAKTA 

Nyheter
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Miljön tjänar på att bilverkstäderna använder  
begagnade reservdelar i stället för att byta till  
nytillverkade. Men tillgången på reservdelar är  

begränsad – samtidigt som verkstädernas  
hantverkskunnande håller på att försvinna.  

Nu hoppas Länsförsäkringar ändå att rapporten 
som visar hur miljön påverkas ska motivera  

bilverkstäder att göra andra val.
Av Maria Lindén Hjelte

LÄNSFÖRSÄKRINGARS Forskningsfond 
har gett IVL Svenska Miljöinstitutet i 
uppdrag att göra en livscykelanalys för att 
belysa skillnaderna mellan olika tillväga-
gångssätt vid reparationer. Resultatet blev 

en rapport som visar hur pass mycket verk-
städernas olika val påverkar utsläppen av 
växthusgaser.

– Vi måste gå ifrån det här slit-och-
släng-samhället som vi har i dag, säger Vil-

le Semi, skadespecialist på Länsförsäkring-
ar. Och IVL:s rapport pekar ju väldigt tyd-
ligt på hur viktigt det är. Om man kan hit-
ta och använda begagnade reservdelar kan 
det minska miljöpåverkan med mer än 75 
procent, och om man lyckas reparera mins-
kar den med 83 procent.

Förhoppningen är använda rapporten 
för att försöka få verkstäderna att reparera 
mer. Men en förbättrad certifiering är ock-
så ett led i att komma dit.

– Som ett stort försäkringsbolag vill vi 
försöka skapa både opinion och få en dis-
kussion, få förståelse på verkstaden, att här 
kan vi faktiskt göra miljönytta bara genom 
att ändra tankesättet, säger Ville Semi. 

Länsförsäkringar började göra 
tredjepartsrevisioner hos de verkstä-

Så ska bilverkstäderna 
motiveras till andra val

Miljö ❂ Begagnade reservdelar

Att reparera krockskador är det bästa för miljön. Men enligt Länsförsäkringar är det ett hantverkskunnande som håller på att för-
svinna från bilverkstäderna.
Foto: Länsförsäkringar

Bilverkstädernas klimat-
påverkan är mindre om 
de använder begagna-
de reservdelar i stället för 
nytillverkade vid skade-
reparationer. Då minskar 
utsläppen av växthusga-
ser med drygt 75 procent. 
Om skadan enbart repa-
reras blir siffran 83 pro-
cent. 
Av Maria Lindén Hjelte 

DET VISAR DEN livscykelanalys som IVL 
Svenska Miljöinstitutet har gjort på uppdrag 
av Länsförsäkringars Forskningsfond. 

Man har tittat på tre olika tillvägagångs-
sätt när det gäller att reparera en typskada på 
personbil. I studien har man använt data 
från en typskada på en Volvo V60 av 2019 
års modell, nämligen byte eller reparation av 
höger framskärm, stötfångare, motorhuv och 
höger strålkastare. Reparationen har även 
omfattat lackering och rostskydd av kompo-
nenter. De olika tillvägagångssätten som 
jämfördes är användning av nya reservdelar, 
begagnade reservdelar och reparation av 
skadade delar, vilket innebär att man exem-
pelvis bankar ut och riktar plåt som fått 
bucklor.

Att det skulle vara skillnad i siffrorna för 
de olika tillvägagångssätten var i sig väntat, 
men inte att skillnaderna mellan dem skulle 
vara så stora: drygt 75 procent lägre utsläpp 
om skadeverkstäderna använder begagnade 
reservdelar i stället för att sätta dit nytillver-
kade, och så mycket som 83 procent om 
man väljer att fixa till bucklan i plåten eller 
reparera plasten. 

– Det är den stora skillnaden som jag 
tycker är intressant att belysa. Här kan man 
ju också se potentialen i besparingen av 

utsläpp genom att återbruka begagnade 
delar i stället för att använda nytillverkade, 
säger Susanne Lundberg, projektledare på 
IVL.

Resultaten visar att klimatpåverkan för en 
reparation där man använder nytillverkade 
reservdelar är 250 kilo koldioxidekvivalenter, 
med begagnade 61 kilo och vid reparationer 
44.

– Här är det dock viktigt att lägga in att vi 
har räknat på att livslängden är lika lång för 
alla reservdelar, både begagnade och nya, 
säger Susanne Lundberg. I rapporten gjorde 
vi även en känslighetsanalys där vi jämförde 
med en halverad livslängd. Och även då 
visade det sig vara bättre att använda begag-
nade än nytillverkade reservdelar.

DEN STÖRSTA DELEN av en reparations kli-
matpåverkan kommer från utvinning av 
råmaterial som används till nya kompo-
nenter. I studien inkluderas även lagerhåll-
ning och transporter, men även verkstäders 
energiförbrukning. När det gäller råmate-
rial visade det sig att aluminium står för 
majoriteten av klimatpåverkan i jämförelse 
med andra material.

– En anledning till det är att vi utvärde-
rade komponenter som har höga vikter av 

just aluminium i den här studien, förklarar 
Susanne Lundberg.

– I studien har vi också antagit att all alu-
minium kommer från primära material, det 
vill säga att inget återvunnet aluminium har 
använts, så det finns en osäkerhetsfaktor om 
det är så att tillverkarna av reservdelskom-
ponenter faktiskt har kunnat använda sig av 
återvunnet aluminium.

Syftet har varit att belysa skillnaden mel-
lan de här olika tillvägagångssätten för att 
reparera bilar och någon fortsättning på 
projektet är inte planerad. Men Susanne 
Lundgren kan tänka sig att studien skulle 
kunna utökas genom att titta på andra 
typer av reparationer, men även andra mil-
jöpåverkanskategorier som exempelvis 
resursanvändning och försurning.

– Det finns alltid möjligheter att utveckla, 
säger hon.

Men studieresultatet, som väckt intresse 
från flera olika håll, är oavsett en bra tillgång 
i valet mellan metoder vid skadereparatio-
ner.

– Studien är en bra grund när man ska 
värdera om det är värt att reparera eller om 
man ska använda en begagnad reservdel. Då 
kan man väga in klimatbesparingen, säger 
hon. ❂

RAPPORT OM VERKSTÄDERS KLIMATPÅVERKAN

Reparera skador 
det bästa för miljön

→

Källa: IVL-studien. Klimatpåverkan för reparation med nya reservdelar är 254 kg CO2e, 
begagnade 61 kg CO2e och reparation 44 kg Co2e
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Miljö     Begagnade reservdelar❂

Ett helt nytt projekt ska öka 
förståelsen hos verkstäderna 
för att de ur ett miljöperspek-
tiv ska välja begagnade 
reservdelar framför nytillver-
kade. 

Av Maria Lindén Hjelte

– MAN PRATAR hela tiden om vad som 
kommer ut ur avgasröret, men vi måste ta 
ett helhetsansvar, säger Jan Olvenmo, lack- 
och skadeansvarig på MRF.

Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund, 
SBR, och Motormännens Riksförbund, 
MRF, har tillsammans med Sveriges For-
donsverkstäders Förening, SFVF, startat ett 
projekt för att öka förståelsen för att man 
ute på bilverkstäderna behöver göra andra, 

mer medvetna val i samband med skadere-
parationer. Projektet vänder sig direkt till 
bilverkstäderna och handlar uteslutande 
om personbilar.

Det ligger i fas med FN:s 17 globala mil-
jömål, där syftet är att till 2030 stoppa kli-
matförändringar, men även utrota fattig-
dom och skapa fredliga och trygga sam-
hällen.

– Att använda begagnade reservdelar 
handlar om hållbarhet, säger Jan Olvenmo. 
Vi vill få folk att förstå varför man ska välja 
begagnat i stället för att sätta in nytillverka-
de reservdelar, att kostnadsbesparingar inte 
är skäl nog.

Tillgången på reservdelar är förvisso 
begränsad, men enligt Jan Olvenmo är det 
inte ett tillräckligt stort hinder för att inte 
göra mer miljömedvetna val.

– Begagnade reservdelar kan aldrig täcka 

hela behovet. Men mer av det som skulle 
kunna användas kan komma till nytta, häv-
dar Jan Olvenmo.

– I dag ligger så mycket fokus på ytliga, 
stora delar, men det finns så många små 
delar också, säger han. Titta bara på stöt-
fångare. 1980 bestod en stötfångare av någ-
ra få delar, 2020 består den av upp emot 
100 delar. Och även om bilen krockat stöt-
fångaren är det ju bättre att ersätta de delar 
man kan i stället för att byta ut hela mot en 
ny.

Som det ser ut i dag tycker han inte att 
det görs i den utsträckning som man borde 
kunna göra. Detsamma gäller för servicesi-
dan, där exempelvis generatorer och start-
motorer skulle kunna repareras med begag-
nade delar som komplement i stället 
för att ersättas med nytillverkade.

Det allra bästa för miljön är att 

SAMARBETE FÖR HÅLLBARHET 

Projekt ska få fler 
att välja begagnat

der man samarbetar med redan för tio år 
sedan. Målet är att få en certifiering som 
säkerställer säkerheten och kvaliteten på 
bilreparationer, men även att stötta verkstä-
derna i ett aktivt miljöarbete. Sedan en tid 
har man också försökt få med hållbarhets-
aspekten, vilket lett till att man nu alltså 
gjort en förbättring av certifieringen. Det 
innebär att den numera innehåller fler håll-
barhetskriterier. 

MAN HAR OCKSÅ STÄRKT incitamenten för 
att reparera skadade delar och använda 
begagnade reservdelar. Samtidigt har man 
lagt till social hållbarhet som ett kriterium, 
vilket bland annat innefattar att anställda 
ska kunna erbjudas utbildning, hälsovård 
och tjänstepension.

Enligt Ville Semi går den förbättrade 
certifieringen lite hand i hand med IVL:s 
rapport som visar hur pass mycket lägre 
klimatpåverkan faktiskt blir genom att 
reparera exempelvis plåtskador eller använ-
da begagnade reservdelar.

– Ur ett hållbarhetsperspektiv är det ju 
väldigt mycket mer fördelaktigt om man 

försöker reparera så mycket skadade delar 
som möjligt. Och går det inte att reparera 
får man försöka hitta begagnade reservde-
lar i så stor utsträckning som det bara går, 
säger Ville Semi, och fortsätter:

Men frågan är förstås om det alltid är 
möjligt att använda begagnat och att repa-
rera.

– När det gäller begagnat är det utbud 
och efterfrågan som styr. De flesta skador-
na på bilar är frontskador, och de bilar som 
skrotas är många gånger bilar som har just 
sådana skador. Det innebär ju att det inte 
finns frontdetaljer att plocka på dem, säger 
Ville Semi. 

Därför är intentionen att få fler verkstä-
der att reparera mera. 

– Det har ju stor positiv påverkan på 
miljön om man reparerar så mycket som 
möjligt i stället för att sätta dit nytt om det 
inte finns begagnat, säger Ville Semi.

Med rapporten kan Länsförsäkringar 
visa att det finns val som gynnar miljön.

– Vi kan visa att det ur ett miljöperspek-
tiv är viktigt att börja tänka på att det är 
bra att försöka reparera i stället för att bara 

slentrianmässigt byter ut delar, säger Ville 
Semi.

Problemet är dock att allt färre klarar att 
reparera plåtskador. Samtidigt strävar bil-
tillverkarna efter att använda nya material i 
jakten på att försöka minska fordonsvikten.

– Man går ju mot tunnare plåt och andra 
material, som komposit och aluminium. 
Och många verkstäder har i dag varken 
utrustning eller utbildad personal som kan 
rikta skadade aluminiumdetaljer på bilarna, 
säger Ville Semi.

– Vi ser ju på vår statistik att antalet 
insatta nya reservdelar ökar. Det bli så att 
man byter i stället för att reparera och rikta. 
Mycket handlar om att man genom åren 
kanske har tappat kompetens ute på verk-
städerna, att man inte har samma yrkes-
kunskaper som förr. 

FORDONEN HAR BLIVIT mer avancerade 
och många detaljer består av plast.

– Samtidigt är vi det landet i världen 
som reparerar mest plast, påpekar Ville 
Semi.

Länsförsäkringar ingår tillsammans med 
andra försäkringsbolag, MRF och leveran-
törer i lackeringsbranschen i forumet 
Bilplastteknik.

– Vi diskuterar plastreparationer, god-
känner material från leverantörer där vi 
testar och ser att det verkligen är hållbart 
material för att reparera plast. Vi godkän-
ner även verkstäder, det vill säga säkerstäl-
ler att de har rätt utrustning och utbildad 
personal för att reparera plast.

För att ytterligare öka viljan hos verkstä-
derna att göra mer miljömedvetna val 
hoppas Ville Semi på en fortsättning på 
den livscykelanalys som har gjorts.

– Jag skulle önska att man vid varje 
enskild skadereparation kan göra en 
bedömning av hur stor miljöpåverkan den 
har, och att vi skulle få in det i vårt gemen-
samma kalkylsystem. Men det är ett 
omfattande jobb. När eller om det blir är 
inte klart i dag. ❂

Genom att använda  begagnade reservdelar istället för att byta till nytillverkade kan 
miljöpåverkan minskas med över 75 procent – men utbud och efterfrågan styr.
Foto: Shutterstock

→

Kostnadsbesparingar är inte skäl nog för att byta krockskadade delar mot nytillverkade om det finns begagnade att använda, 
anser SBR, MRF och SFVF. Foto: Shutterstock

» Vi är det landet 
 i världen som 

reparerar  
mest plast. « 
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NYA & BEGAGNADE BILDELAR
BRA. MYCKET.
BILLIGARE.

VISSTE DU ATT VI HAR
ÖVER 3.800 DELAR
TILL SNÖSKOTRAR
I LAGER?
BESTÄLL NU
FÖR OMGÅENDE
LEVERANS PÅ
JBDBILDELAR.SE

och skoter

SBR PLANERAR ATT hålla ett fysiskt årsmöte i vår och uppmanar 
därför medlemmarna att reservera datumen 28–29 maj.

Förbundet har bokat lokaler på Scandic Foresta på Lidingö precis 
som i höstas.

Pandemin är dock inte över, och därför reserverar sig SBR för 
ändringar. Ett mer definitivt beslut tas under april månad, och efter 
det skickas inbjudan och kallelse med föredragningslista ut, liksom 
teknisk information då medlemmar som inte vill eller kan komma 
kan följa mötet online.

– Vi följer noggrant uppdateringar från våra myndigheter och 
kommer så klart förhålla oss till deras råd och rekommendationer, 
vilket innebär att ändringar kan komma att ske, meddelar SBR:s 
styrelse. ❂

SBR planerar årsmöte i maj

reparera då man även slipper 
transporter som belastar miljön.

– Dilemmat är att det i dag saknas kom-
petens på skadereparationerna. När det gäl-
ler hantverksyrket är den kompetensen inte 
lika hög som förr. En 
orsak, tror vi, är att man 
inte använder samma rikt-
ningsmetod vid plåtska-
dor som förr, utan har 
andra metoder i dag som 
kanske påverkar kompe-
tensen, säger Jan Olven-
mo.

Rapporten från den 
livscykelanalys som IVL 
gjorde på uppdrag av 
Länsförsäkringars forskningsfond stöder 
det MRF, SBR och SFVF vill ha fram.

– Ja, rapporten kom i exakt rätt tid, och 
den visar ju väldigt bra hur olika val påver-
kar miljön, säger Jan Olvenmo.

Projektet skulle ha startat 1 januari. Allt 
har dock blivit försenat, främst på grund av 
pandemin.

Rent konkret kommer projektet att 
handla om att göra marknadsanalyser 

bland personalen på verk-
städerna där man bland 
annat kommer att fråga 
hur deras syn på använd-
ningen av begagnade 
reservdelar är.

– Det blir aktiviteter för 
demonterare och verkstä-
der, och vi kommer att 
göra löpande marknads-
undersökningar för att se 
hur synen förändras över 

tid, säger Jan Olvenmo. 
Förhoppningen är förstås att lyfta fokus 

till att hamna på miljönyttan i stället för på 
pengarna. Men för bilägarna kan det ändå 
bli ekonomist fördelaktigt.

– Vi kan göra både miljön och bilägarens 
plånbok en tjänst. Bonusen blir ju att hålla 
nere försäkringspremien för bilägaren, 
säger Jan Olvenmo. ❂

» Att använda 
begagnade 
reservdelar 
handlar om  
hållbarhet. « 

Miljö     Begagnade reservdelar❂

→

– Vi måste ta ett helhetsansvar, säger Jan 
Olvenmo, MRF.

NATURSKYDDSFÖRENINGEN: 

Mer metaller måste återvinnas
Metaller är idealiska att åter-
vinna. Ändå görs det inte i 
större utsträckning, enligt en 
rapport från Naturskyddsför-
eningen.

SVERIGES STÖRSTA miljöorganisation 
Naturskyddsföreningen har sammanställt 
rapporten Metaller – en ändlig resurs med 
oändlig potential. Här påpekar man att 
metaller är grundämnen som kan använ-
das om och om igen samtidigt som de är 
en ändlig resurs, vilket gör dem idealiska 
för återvinning.

– Men flera viktiga metaller som anses 
kritiska för klimatomställningen återvinns 
i dag inte i någon större utsträckning, trots 
att utvinningen av dem ofta har stor 
påverkan på miljö och människor, säger 
Naturskyddsföreningen i rapporten.

Man menar att fokus riktas alltmer mot 
så kallade kritiska metaller, som kobolt 
och litium, vilka används som komponen-
ter i bland annat litumjonbatterier, och 
vanadin, som främst används som legering 
för att göra stål hårdare.

– De nya metallerna blir alltmer efter-
frågade i omställningen till ett fossilfritt 
samhälle, bland annat när transport-och 
energisektorn utvecklas mot förnybara 
energislag, säger Naturskyddsföreningen.

ORGANISATIONEN PÅPEKAR ATT trycket 
är stort på att öppna nya gruvor när efter-
frågan på de kritiska metallerna ökar, 
något som skapar stora utmaningar när 
det gäller hållbarheten samtidigt som det 
skapar allvarliga problem för miljö och 
människor.

– Metaller som järn och koppar åter-
vinns redan i stora mängder, men kobolt, 

litium och vanadin återvinns inte alls i lika 
stor utsträckning, enligt Naturskyddsför-
eningen. Men potentialen för att göra det 
är stor, enligt rapporten, där man efterlyser 
politiska åtgärder och styrmedel på flera 
plan för att skapa en lönsam återvinning 
av metallerna.

NATURSKYDDSFÖRENINGEN TYCKER ATT 
det är resursslöseri att inte återvinna de kri-
tiska metallerna som behövs i omställ-
ningen till ett fossilfritt samhälle, och man 
menar att det rimmar illa med tanken om 
det cirkulära samhället. 

Förslaget är att det införs en så kallad 
mineralhierarki där gruvdrift kommer i 
sista hand och att hushålla med metaller 
och andra mineral kommer i första. Däre-
mellan ska återbruk och återvinning främ-
jas. ❂

INTRESSET FÖR MILJÖFRÅGOR växer i Sverige. Det visar statistik 
från SOM-institutet i Göteborg.  Miljöintresset har i och för sig 
varit högt och relativt stabilt de senaste tio åren, men under pande-
min har man sett ett tydligt trendbrott. Enligt statistiken som finns 
med i den senaste Konsumtionsrapporten uppger flera personer att 
de har ett större miljöintresse än tidigare

– På den skalan är det i den senaste enkätundersökningen 3,09 i 
genomsnitt, och innan har det legat stabilt mellan 2,83 och 2,98. 
Man kan tycka att det inte är en så stor förändring, men eftersom det 
bara en fyrgradig skala så är det en betydande och signifikant skill-
nad, säger John Magnus Roos.

Samtidigt har konsumtionen av frilufts- sport- och naturproduk-
ter ökat mycket under pandemin, vilket också tyder på att människor 
tillbringar mer tid i skog och mark. ❂

Större intresse för miljö

I korthet
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020-566 566 ∙ kundtjanst@kuusakoski.com

VI VÄRDESÄTTER DITT SKROT
Sälj dina metaller, batterier, katalysatorer, kablar och karosser* till oss
- Varmt välkommen att kontakta oss för priser och mer information

070-562 02 08
christian.gunnarsson@kuusakoski.com

Christian Gunnarsson

072-224 01 24

tomas.bergli@

kuusakoski.com

Tomas Bergli

*Finns ni i Timrå och norrut? Då köper vi gär-
na även dina karosser. Kontakta kundtjänst 
så kopplar de dig till terminalen närmast dig. 

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

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.

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
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Din leverantör av kvalitetsprodukter från ledande varumärken. 

Vi utrustar din verkstad!Vi utrustar din verkstad!
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SE VÅRT STORA UTBUD SE VÅRT STORA UTBUD 

OCH HANDLA DIREKT OCH HANDLA DIREKT 

PÅ PÅ SPIKENSERVICE.SESPIKENSERVICE.SE

010-550 15 15 www.infracom.se

Molnväxeln med
oändliga 
möjligheter
– smart, stabil 
och användarvänlig

STATISTIK • EXCHANGEKOPPLING
CALLBACK • MICROSOFT TEAMS

Weblink InFinity har stöd för fasta 
telefoner, mobiltelefoner, dect-

telefoner, softphone och headset

Nu med fler 
funktioner som 

standard!

Klokkerholm är en av Europas ledande 
leverantörer av kaross- och bildelar till 
fordonsbranschens eftermarknad.

VI erbjuder ett av marknadens mest 
kompletta sortiment i en kombination  
av egenproduktion och handelsvaror.

Genom en effektiv logistiklösning 
erbjuder vi mycket hög leverans-säkerhet. 

Vi tar kvalitet och garanti på allvar.  
Vi  erbjuder ett stort program av  
A1®-kvalitet – utvecklat i samarbete med 
försäkringsbolagen.

DET BÄSTA ALTERNATIVET

BRETT 
UTBUD
SNABB 
LEVERANS
HÖG 
KVALITET

Du hittar mer på
www.klokkerholm.com

Klokkerholm - SE - Nordisk BilÅtervinning - 210x297mm - nr. 1.indd   1Klokkerholm - SE - Nordisk BilÅtervinning - 210x297mm - nr. 1.indd   1 09-02-2021   13:53:0509-02-2021   13:53:05

Stort utbud av begagnade originaldelar.
Stor chans att du hittar delen som du söker.
Hållbarhet i fokus under hela arbetsprocessen.

     Skogstorp 402 • 311 91 Falkenberg  • 0346-71 45 80 •  info@waltersbil.se • www.waltersbil.se
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Vätgasfordon innebär 
nya utmaningar 

I DAG FINNS DET 13 Hyundai Nexo, 13 
Hyundai ix35 och 14 Toyota Mirai rullan-
des på svenska gator. Att vi kommer få fler 
vätgasfordon vet vi redan om – snart levere-
ras två vätgasbussar också, men även lastbi-
lar kommer göra sin entré.

När man får in ett skadat vätgasfordon 
krävs en helt annan riskbedömning än vad 
vi kanske är vana vid. En bildemontering 
eller skadeverkstad måste vara extra vaksam 
och ha folk som är utbildade för vätgasbilar. 
När en bil kommer till en skadeverkstad 
eller demontering är bilen skadad, och det 
ställer extra höga krav på vaksamhet och 
kunskap. Vätgasbilar har ett tryck i tanken 
på 700 bar att jämföra med metangasbilar 
som endast har 200 bars tryck. 

När vi får in bilen vet vi inte om skadan 
påverkat gassystemet. Tankarna sitter ibland 
väldigt löst förankrade i tunna band, det är 
alltså ingen kraftig konstruktion. Och 
krockproven i dag görs i relativt låga hastig-
heter (Euro NCAP). 

Hur ska vi tömma tankarna? Vad kan 
man göra för att släppa ut trycket? Går det 

att göra på samma sätt som med CNG- 
tankar? Vilken facklingsförmåga behövs? 
Vad blir effekten om det blir en kärls-
prängning? Stängs gasventilerna av i sam-
band med krock?

EFTERSOM VÄTGAS som brinner inte sotar 
syns det knappt men lågan håller 1 000 
grader. Täthetskontroll av gassystemet är 
mycket svårt. Om manometer visar stabilt 
tryck när fordonet är strömlöst är det 
tecken på att ledningar sannolikt är hela. 
En magnetventil kan läcka och då kan lika 
mycket gas tillföras genom rörbrottsventil 
som det som läcker ut och trycket är sta-
bilt på manometern. Men att manometer 
visar 0 kan vara tecken på större gasläc-
kage i högtrycksdelen. Hittar man läckan 
med explosimeter har man tur. 

Om det uppstår en brand i samband med 
destruktion måste man utrymma lokalen 
och ringa räddningstjänsten. Om det är 
möjligt – även om det kan vara en stor risk 
– kan man undanröja tändkällor (stänga av 
strömmen till belysningen i verkstaden) 

och spärra av het och varm zon.

VARFÖR ÄR DETTA viktigt? Små gasläckage 
kan antändas av gnistor med metall mot 
sten vid bärgning/förflyttning av bilen, av 
elektriska gnistor i skadade belysningsarma-
turer och annat. Dessa små lågor som då 
uppstår kan trigga smältsäkringar och ge 
upphov till en jetflamma som studsar mot 
tunnelväggen tillbaka på flaskorna. I bästa 
fall sker det så fler smältsäkringar löser ut, 
men man kan inte utesluta risken för kärl- 
sprängning om en flamma studsar mot väg-
gen inne i verkstaden. Vid en kärlspräng-
ning av en vätgasbil är kraften mycket större 
än med en CNG-driven bil.

I Norge är skyddsområde för splitter 500 
meter, i Sverige rekommenderas i dag 200–
300 meter baserat på beräkningar från LTH.

Nu arbetar SFVF tillsammans med bl.a. 
MSB och BIL Sweden för att ta fram en 
vägledning för räddningstjänsten där även 
verkstäders utsatthet kommer att vara med. 
Jag kommer även att arbeta för att demon-
terarnas arbetssituation ska beaktas. ❂

Aktuellt från
BO ERICSSON, vd

Smart och miljövänligt 
att handla begagnade 
originaldelar
Vi inom Bego har utvecklat ett smart sätt att 
tillhandahålla begagnade originaldelar, med 
kontrollerad kvalitet, funktion och spårbarhet för 
varje del. Varje såld återanvänd reservdel innebär 
att en reservdel mindre behöver nytillverkas.  
På så sätt bidrar vi tillsammans med återförsäljare, 
verkstäder och bilister till att spara resurser. 
Smart, eller hur? 

Lägger du din beställning online så skickas  
din beställning fraktfritt. Självklart gäller BEGO 
Garanti, för fullständiga villkor se bego.se

BEGO: Europas största lager med begagnade 
originalbildelar till Volvo, Renault och Dacia.

Det är vi som är BEGO: JÖNKÖPING Jönköpings Bildemontering AB, Bäckamarken 5, 036-394450. KRAMFORS Ådalens Bildemontering AB, Karossvägen 1, 
0612-12420. LUDVIKA Demia AB, Bilvägen, 0240-87850. MALMÖ AB Harrys, Arlövsvägen 5, 040-382200. STOCKHOLM Allbildelar i Huddinge AB, Hökärrs vägen 125, 
010-4974200.  STORSUND Norr bottens Bildemontering AB, Storsundsvägen 1, 0929-70000. VÄSTERÅS Allbildelar i Västerås AB, Bastborregatan 3, 010-4974230.

Tel 0290-288 80
Box 41, 813 21 HOFORS
E-mail: info@arcmetal.se
www.arcmetal.se      

ISO 
9001

ISO 
14001

NORDISK BILÅTERVINNING 1 2021 3130 NORDISK BILÅTERVINNING 1 · 2021



Aktuellt från
ANDERS SVERKMAN, Branschansvarig elv

Utveckling behövs
för att uppfylla nya krav 

SOM TIDIGARE NÄMNTS lade Europeiska 
kommissionen i december fram ett förslag 
på ny batterilagstiftning, som just varit ute 
på remiss. I det mycket omfattande försla-
get har man som ambition att främja 
framtagandet av hållbara batterier, först 
och främst inom EU, att medverka till att 
återvinningscyklerna verkligen sluts samt 
att tillse att batteriernas framställning, 
innehåll, användning och återvinning är 
hållbar. I förslaget finns flera saker som 
berör våra branscher, och i skrivande 
stund håller jag fortfarande på att sätta 
mig in i det digra förslaget. Men en tolk-
ning jag gör är att det föreslås att bilde-
monterare kommer bli skyldiga att lämna 
över det uttjänta elbilsbatteriet till produ-
centerna eller till avfallshanterare som 
uppfyller förordningens uppställda krav.

DESSUTOM HAR DET också från reger-
ingen, kommit en remiss som gäller flytt-
ning av fordon, Ds 2020:20. Denna remiss 

är efterlängtad och kan ha positiv påver-
kan på våra branscher, då man i remissen 
föreslår hur man på olika sätt kan försvåra 
för fordonsmålvakter. Polismyndigheten 

och kommunerna föreslås också få utö-
kade möjligheter att flytta på fordon som 
är förknippade med målvakter, samt 
kunna flytta andra fordon som inte bör 
användas i trafik.

Den 1 april väntas flera förändringar att 
träda i kraft inom Bonus-malus-systemet. 
Elbilarna får höjd bonus vid köptillfället 
med 10 000 kronor, samtidigt som bonu-
sen sänks för de flesta laddhybriderna 
med 8 000–10 000 kronor. Laddhybrider 
med koldioxidutsläpp på mellan 61 och 
70 gram per km ska inte längre vara berät-
tigade till bonus. Bensin- och dieselbi-
larna åker på en kraftigt höjd malus, det 
vill säga förhöjd fordonsskatt under bilens 
tre första år. 

EN LITEN SAMMANFATTNING av försälj-
ningen 2020: Enligt BIL Swedens siffror 
registrerades 292 024 nya personbilar 
under 2020, vilket är en minskning med 
18 procent jämfört med 2019. Värt att 
notera och glädjande är att andelen ladd-
bara personbilar av de totala nyregistre-
ringarna var 32,2 procent under 2020 
jämfört med 11,3 procent året innan. 

Ta hand om er! ❂

Aktuellt från
 ANNA HENSTEDT, miljöansvarig
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Digert förslag till ny 
batteriförordning

» Bildemonterare 
blir skyldiga  

att lämna över  
elbilsbatteriet  

till producenterna 
eller till avfalls- 

hanterare.« 

ETT NYTT FÖRSLAG till lagstiftning stäl-
ler tydliga krav på både återanvändning 
och återvinning av batterier till laddbara 
fordon. Det ska skapas bättre förutsätt-
ningar för återanvändning av batterier i 
såväl fordon som i andra tillämpningar, 
exempelvis energilager. 

När batterierna väl är uttjänta ställs 
det i förslaget krav på att kunna redovisa 
hur mycket som återvinns av de olika 
materialslagen som finns i batterierna. 
Kraven innebär bland annat att det ska 
redovisas hur mycket kobolt, nickel och 
litium som återvinns från batterierna. 
Dessutom ska det redovisas hur mycket 
av dessa återvunna råvaror som tillförs i 
nyproduktion av batterier. 

DET ÄR FÖR tidigt att dra alltför långtgå-
ende slutsatser från förslaget, men om 
det skulle genomföras på det sätt som 
det nu är formulerat kommer det att 
ställa stora krav på långsiktiga samarbe-
ten mellan bilproducenterna, återvin-
ningsföretag, bilverkstäder och bilde-
monterare. 

Sådana samarbeten finns redan i dagens 
processer, men kraven på alla inblandade 
parter kommer att öka. Det gäller i alla 
delar från insamling till återanvändning 

och återvinning av batterierna. 
Det kommer att behövas omfattande 

utveckling och investeringar för att upp-
fylla kraven i kommande lagstiftning. 

Förutsättningarna påminner om den situ-
ation som uppstod när kraven på återvin-
ningsgrad för ELV (uttjänta fordon) öka-
des från 85 procent till 95 procent från 
2015. När beslutet fattades att höja kra-
ven på återvinningsgrad blev det för oss i 
Stena Recycling en stor utmaning att 
investera i ny teknik och i nya processer. 

I DAG HAR VI ett antal års erfarenhet av 
den utveckling som i vårt fall har genom-

förts på Stena Nordic Recycling Center i 
Halmstad. Vi har visat att vi når upp till 
och överträffar de ökade återvinningskra-
ven och vi har gjort det i samarbete med 
branschens aktörer. 

Vi ser på liknande sätt att vi i Stena 
Recycling ska fortsätta utvecklingen av 
nya processer för att uppnå kraven på 
återanvändning och återvinning av batte-
rier. För att det ska lyckas kommer det att 
krävas långsiktiga samarbeten mellan alla 
berörda aktörer på motsvarande sätt som 
det redan fungerar för återvinning av 
uttjänta fordon. 

Vi i Stena Recycling fortsätter att satsa 
stort för att vara den naturliga samarbets-
partnern både när det gäller återvinning 
av fordon och hanteringen av batterier till 
laddbara fordon. 

DEN HÄR GÅNGEN fick texten handla 
mycket om kommande utveckling. Vi 
måste ju våga blicka framåt trots att vi är 
mitt uppe i den pandemi som påverkar 
oss alla så mycket. 

Från Stena Recyclings sida hoppas vi 
att alla kunder, samarbetspartners och 
läsare klarar sig bra i dessa osäkra tider. 

Ta väl hand om er! ❂

» Vi ska fortsätta 
utvecklingen  

av nya processer  
för att uppnå  

kraven på  
återanvändning  
och återvinning.« 

Älska din bil och  
värna om miljön.

Vi har begagnade fordonsdelar till rätt pris och med garanti!

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

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 försäkrings- 

kostnader
3. Låga certifierings- 

kostnader

4. Låga utbildningskostnader
5. Låga inköpskostnader  

av däck
6. Låga inköpskostnader  

av diesel

Ring 08-55 768 200 
eller skriv till oss på 
info@sbrservice.se,  
om du vill veta mer!
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Var med oss i SBR!

för baklucka
Elmotor

galwin.se

www.haggs.se  0652-56 50 00

VI SKROTAR INGA BILAR 
– VI ÅTERVINNER DEM

Vi tar hand om  
Er slutkörda bil 

Auktoriserad
 

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

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!

DIN LEVERANTÖR INOM  
BILÅTERVINNINGSUTRUSTNING!

”MAKES RECYCLING  

MORE PROFESSIONAL”

VI HAR HELHETSLÖSNINGAR INOM: 
• Komplett dränering av alla fordon 
• Demontering av högvoltsfordon 
• Förvaring av fordon & högvoltsbatterier 
• Bilpressar & Materialhantering 
• Lagertankar

För mer information besök: www.olanders.nu

Kontakta Mike Schwarm 
och ta reda på hur du kan 
bli leverantör till BORG 
Automotive.

+45 31 79 39 99
msch@dk.borgautomotive.com

Sälj dina 
stommar till oss
Om du har 
stommar som 
är högst 10 år 
gamla kan du 
sälja dem till oss! 

Vi är SBRs samarbetspartner och erbjuder 
medlemsföretagen marknadens bästa försäkringsskydd

Kontakta oss när det gäller era försäkringar

Tel: 026-61 51 00 
E-post: fredrik.stahlberg@soderbergpartners.se

Företagsförsäkring

Motorfordonsförsäkring

Gruppförsäkring 

Sjukvårdsförsäkring
I mer än 30 år har vi tillverkat  
pumpar till bl.a. fordonsverkstäder 
och bildemonteringsfirmor.

Kontakta oss för mer info

TRYCKLUFTSDRIVNA  
MEMBRAN- OCH 
DOSERPUMPAR

Telefon 036-18 11 60
www.collyflowtech.se  
info@collyflowtech.se

P10A

P30A

Begagnade bil- och husvagnsdelar
Stor sortering Märkesdemontering

www.autodemontering.se
Ommavägen 9   275 33 Sjöbo   Sweden 0416-51 13 70

0510-170 66        0520- 47 26 25

LIDKÖPING – TROLLHÄTTAN
WWW.BILDELSLAGER.SE
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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

Ett medlemskap i ditt bransch- 
förbund ger mång fördelar.

Mer information hittar du på vår 
webbplats www.sbrservice.se.

Ring 08-55 768 200 eller mejla till info@sbrservice.se,  
så besvarar vi frågorna.
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Ledare        Norge

JAN MOLBERG
generalsekretaer, nBf

NORGE SOM ALLE de andre skandinaviske 
land sliter enda med koronapandemien. 
Grensene stenges og strenge regimer innfø-
res slik at all møtevirksomhet er på 
dataplattformer og vil være det noen tid 
fremover. Vi håper at myndighetene klarer 
å vaksinere befolkningen før sommeren.

Salget av brukte bildeler ser ut til å ligge 
på omtrent samme nivå som tidligere, altså 
lite påvirket av koronaepidemien.

NBF PLANLEGGER Å avholde et landsmøte 
og en fagkonferanse i november 2021 i 
Brumunddal. Vi antar at vi da kan avholde 
møtene på normal måte.

All kursvirksomhet er midlertidig stop-
pet. Vi vil forsøke å få arrangert kurs i 
håndtering av høyenergibatterier i løpet av 
tidlig vår. Dette er de kursene som er høyest 
prioritert.

NBF GJENNOMGÅR FOR tiden EU s forord-
ning om batterier. Vi legger merke til at EU 
krever en stor grad av gjenbruk og gjenvin-
ning av høyenergibatterier. Dette er meget 
positivt. For Norges del er det helt avgjø-
rende at gjenbruk av høyenergibatterier 
lykkes. Dette fordi Norge har satset store 
offentlige pengesummer gjennom mva. fri-
tak på el biler. Denne subsidieringen av ikke 
fossilbiler har som forutsetning at høyener-
gibatteriene skal gjenbrukes og gjenvinnes. 

NBF skal evt. sende kommentarer innen 
1. mars.

NORSKE MYNDIGHETER ARBEIDER nå med 
et eget direktiv om sirkulærøkonomi. 
Direktivet skal innføres i løpet av 2021. Alt 
er basert på EU direktivene på dette områ-
det. NBF har spilt inn sine synspunkter til 

Miljøverndepartementet som leder arbeidet 
med direktivet. Vi tror dette direktivet vil 
føre til mere gjenbruk av brukte bildeler. 
Direktivet formaner alle til å gjenbruke 
mere i samfunnet. Potensialet på brukte bil-
deler er ganske stort.

NBF HAR SIDEN oktober 2020 arbeidet for å 
få de politiske partier til å uttrykke noe om 
bruk av brukte bildeler i sine partiprogram-
mer. Alle politiske partier arbeider nå med å 
fornye sine programmer før valget i 2021. 
Så langt har politikerne sagt seg veldig 
positive til gjenbruk av brukte bildeler. 
Noen partier vil vurdere å ta inn noe om 
dette under sine partiprogrammer under 
kapitlet om gjenbruk og gjenvinning. Vi 
venter med stor spenning på om dette skjer. 
Prosessen har om ikke annet ført til stor 
fokus på temaet, spørsmålet er om dette er 
for detaljerte formuleringer inn i et parti-
program?

ÅRET 2021 STARTET med tre store medie-

oppslag om bruk av brukte bildeler. Autore-
tur AS la ut en film fra bedriften Bil 1 Din 
hvor de fokuserte på bruk av brukte bildeler. 
Filmen gav en flott presentasjon av nevnte 
bedrift og temaet om gjenbruk av brukte 
bildeler ble godt presentert. Filmen er sett 
av veldig mange mennesker. Den ligger ut 
på nettsiden til Autoretur AS og Bilimpor-
tørenes landsforening.

I BEGYNNELSEN AV januar var det et radio-
innslag om bilenes skjebne ved vraking. Her 
beskrev direktøren for Autoretur AS Erik 
Andresen ELV prosessen og hvordan de 
gjenbruker bildeler og gjenvinner metaller. 
Her viste også Bilimportørene at de var 
positive til gjenbruk av brukte bildeler.

Medieoppslagene fortsatte. Programmet 
Sløsesjokket som ble vist på NRK 1 i beste 
sendetid tok for seg hvordan man kan gjen-
bruke en el – bil og høyenergibatterier. Her 
var det en flott reportasje fra bedriften 
Grønvolds Bildeler AS. Grønvolds Bildeler 
AS donerte også en el –Golf til programle-
derne slik at de kunne fullføre oppbyg-
gingsprosjektet. Programlederne bygget 
opp denne bilen ved bruk av brukte bildeler 
og dette viste store innsparinger for kunden 
og forsikringsbransjen. I slutten av pro-
grammet ble alle aktører vekstedbransjen, 
forsikrings-selskapene og Autorertur AS/
Bilimportørenes landsforening (BIL) spurt 
om de var positive til gjenbruk av brukte 
bildeler inkludert høyenergibatterier. Alle 
svart JA på spørsmålet. Autoretur AS/ BIL 
hadde en innvending/kommentar, det var at 
alle slike reparasjoner må gjennomføres 
etter boken. Dette inkluderer tekniske for-
hold og sikkerhetsforhold. Dette er nok de 
fleste enige i. ❂

Norge har en god 
el-bil politikk

Norge

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

MEDLEMSFORDELER 
FOR NBF MEDLEMMER
 • NBF har rammeavtaler med forsikrings-

selskaper, kjøp av forsikringsbiler. 

 • Lavere kostnader for forsikringer gjennom 
SMB tjenester. 

 • Store rabatter på innkjøp av forbruks- 
varer.  
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 forskjel-
lige 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.

Totalt antall biler i Norge 2,9 mil, av disse 
er 300 tusen el biler, altså over 10 prosent.

NORDISK BILÅTERVINNING 1 2021 3736 NORDISK BILÅTERVINNING 1 · 2021



Update about 
cost calculations

SOME READERS MAY have heard that 
EGARA set up an investigation about 
cost models. SBR was so friendly to let 
us use their calculation model that has 
been in use in Sweden for years. We 
adapted the model so it can be used in 
the other European countries. 

Reason to act was a request from the 
EC about dismantling costs. Until now, 
only other stakeholders gave figures of 
dismantling costs, but as the European 
average company does not exist and 
because producers have a certain interest 
(EPR), EGARA felt it would only be 
good that we as dismantling industry 
would provide these figures ourselves. 
EPR costs are important and a topic that 
is discussed many times.

WE STARTED FROM the point that we 
only take the in the ELV Directive 
obliged material removal into consid-
eration. Parts sales and vehicle acquire-
ments are left out to keep the figures 
clean. Depollution, catalytic converters 
removal, glass, plastics, costs of waste 
collection and income from materials 
are all taken into account. We set the 
time for dismantling in company costs 
(which involve more than just labour) 
per hour next to costs and income to 
end in a result per ELV.

AS A LOT of situations in countries dif-
fer, we asked to calculate company 
costs first and we left a free field to 
explain typical situations. Company 
costs are higher in North-Eastern 
Europa than in South-West Europe. 
But there are also typical differences 
like distances in Scandinavian coun-
tries or even in getting ELV’s at all if 
not paying for them because of black 
markets. 

Not all countries oblige to take of all 
materials and in some countries, some 
costs are covered already by EPR sys-
tems.

WE SAW THAT the time necessary for 
dismantling varied between 2-3 hours. 
We see a momentary very high scrap 
price and very high catalytic converter 
price. 

These two factors make most of the 
results end up positive. But if the scrap 
price drops to half the current value, all 
will end up negative. Besides that, cats 
will not stay as valuable as they are right 
now. The ceramic monolite cats with a 
high precious metal content will fase out, 
leaving smaller metallic cats that contain 
only a fraction. And these cats will be 
more difficult to reach than the current 
ones and take more time. In some 

countries car owners even remove cats 
themselves before taking their car to the 
dismantler.

SO WHAT WE need to do is to analyse 
the results and explain what we see. 
This will be another important part of 
this investigation, but we need to 
motivate our points of view so these 
costs calculations are ideal for this. We 
will add information of the official 
metal exchange to prove there’s a con-
juncture in scrap metal. 

We will point out that vehicles are 
harder to dismantle than they were and 
it will not be any simpler in the future. 
We will state that electric vehicles are 
not going to make our lives easier as they 
need other requirements in our compa-
nies and their typical materials and parts 
have other value than conventional cars.

SO FOR THE ELV Directive review, this 
was a very important exercise. It took a 
lot of time and we chased some mem-
bers to get their results. But it’s woth it, 
because it’s in our benefit that we pro-
vide the right information to the EC and 
to motivate it by real figures. So to all 
that participated in achieving these 
numbers; Thanks a lot! ❂

Inside    Egara❂

HENK JAN NIX 
general secretary i egara 
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www.laga.se

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.

›  Postt idning  B

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


