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Vi behöver något nytt 
som motiverar branschen

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

VI KANSKE KAN skönja ett ljus i slutet av 
tunneln av den pandemi vi fortsatt befinner 
oss i. Vaccinationsprogrammet rullas ut och 
antalet personer som fått sin första dos ökar 
stadigt. Förhoppningsvis ser vi en återgång 
till det något mer normala i slutet av som-
maren. Fram till dess får vi fortsätta anpassa 
oss utifrån de förhållningssätt som ges av 
våra myndigheter, vilket också tyvärr inne-
bar att vi ännu en gång blev tvungna att 
skjuta fram vårt årsmöte till hösten. Oerhört 
tråkigt, men vi får något att se fram emot, 
inte bara att få träffas i verkligheten utan 
också att få fira en jubilar för förbundet fyl-
ler faktiskt 60 år.  

Nu är det inte bara SBR som är en jubi-
lar detta år. EGARA, European Group of 
Automotive Recycling Associations fyller 
30 år, vilket ger oss ytterligare en anled-
ning att fira. Genom EGARA förs nu vik-
tiga samtal med EU och våra övriga kolle-
gor i Europa rörande det kommande för-
slaget till ett nytt ELV-direktiv som håller 
på och tas fram. Om jag personligen skulle 
ta en titt i spåkulan finner jag det inte helt 
osannolikt att vi faktiskt inte kommer se 

ett nytt direktiv, utan i stället en förord-
ning. På det sättet kommer vi att ta rygg 
på liggande förslag med batteriförord-
ningen. Det här skulle då innebära att alla 
nationer i EU blir tvungna att införa det 
regelverket utan egen tolkning. 

VAD SOM ÄR oerhört viktigt, oavsett om det 
blir ett direktiv eller en förordning, är att 
man lyckas harmonisera alla gällande regel-
verk så att vi inte hamnar i ytterligare ett 
läge med dubbla och orimliga rapporte-
ringskrav. Något som tyvärr i skrivande 
stund är en realitet.

Införandet av rapportering av farligt avfall 
utifrån den uppdaterade avfallsförordningen 
har inneburit att vi har en situation där man 
inte tagit hänsyn till att vår bransch redan 
har ett rapporteringskrav på sig genom 
Bilskrotningsförordningen och det i dag 
gällande producentansvaret. 

Grunden i det nya systemet ska handla 
om spårbarhet av farligt avfall. Den spårbar-
heten anser vi att våra medlemmar redan 
i dag uppfyller genom att rapportera till det 
befintliga materialredovisningssystemet. Vi 

vet hur många fordon en bilåtervinnare han-
terar genom antalet avregistreringar, och vi 
vet hur mycket farligt avfall som uppstår i 
demonteringsprocessen av dessa uttjänta 
fordon.  

Och även om vi i våra diskussioner med 
Naturvårdsverket och Regeringskansliet fått 
dem att identifiera vår bransch som särskilt 
utsatt av en hög administrationsbörda i och 
med införandet av detta rapporteringskrav 
har vi hitintills inte hittat en bra hållbar väg 
framåt. 

VI ÄR FÖR RAPPORTERINGSKRAV och vi är 
för en fungerande tillsyn. Men det behöver 
vara en rapportering som faktiskt tillför 
något nytt och som motiverar den ökade 
administrationen som åläggs en bilåtervin-
nare. Min förhoppning är att vi gör något 
bra av det här tillsammans, att vi hittar en 
väg där detta även kan bli ett verktyg som i 
slutändan både kan hjälpa och stärka bran-
schen genom att få bort oseriösa aktörer. 
Det välkomnar vi med öppna armar. 
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I Västerbotten finns det 
gott om ytor att ställa 
upp sina uttjänta bilar 
på. I Robertsfors kom-
mun hade en man sam-
lat på sig närmare 80 
skrotbilar på sin tomt. 
Alla åtgärder har än så 
länge haft liten effekt, 
och de flesta bilarna står 
fortfarande kvar. 

Av Maria Lindén Hjelte

ROBERTSFORS KOMMUN LIGGER i den östra 
delen av Västerbottens län. Det är en liten 
kommun om man ser till antalet invånare, 
men ytorna är vidsträckta och svåra att över-
blicka för miljökontorets personal, som dess-
utom står med en vakans just nu.

För en tid sedan dömdes en man att 
betala dryga pengar i böter. Då hade han 
lyckats samla på sig 79 bilar på sin privata 
tomt. Dessvärre har inte vitesföreläggandet 
haft någon större effekt – merparten av 
bilarna står ändå kvar.

Det var dock inte första gången miljökon-
toret anmärkte på samlingen av bilar. De 
senaste åren har det varit flera inspektioner 
på tomten, vilken konstaterades vara i gene-
rellt ovårdat skick. Vid sidan av alla fordon 
och diverse bildelar fann man bland annat att 
bilbatterier och andra föremål låg direkt på 
marken, och bilarna som stod där var inte 
tömda på vätskor. 

Redan 2017 var överenskommelsen mel-
lan kommunen och fastighetsägaren att 20 
bilar tillsammans med diverse metallskrot 
skulle bort. Vid ett uppföljande besök året 
därpå visade det sig att 15 bilar visserligen 
avlägsnats – men samtidigt hade 21 fordon 
tillkommit.

80 FORDON PÅ BILSAMLARES TOMT 
Här står bilarna kvar 
– trots höga böter

Problem med delgivning gjorde att ären-
det avstannade, men i augusti 2019 var mil-
jökontoret åter på plats för ett besök. Nu 
kunde man alltså räkna till 79 bilar, både på 
mannens egen tomt men också utanför den. 
Bilar uppställda utefter vägen utgjorde nu 
dessutom en möjlig trafikfara.

Vad som ligger bakom mannens samlande 
är oklart, men enligt Sylvia Jonsson, 1:a mil-
jöinspektör i Robertsfors, ska det inte handla 
om någon svartskrot.

I många fall är det svårt att bli av med 
skrotbilarna när man dragit på sig så många. 
Det kostar ägaren pengar att blir av med 
dem, och bilarnas värde i sig minskar då 
många vitala delar saknas för att de plockats 
av för att användas i andra bilar.

I Robertsfors kommun finns ingen bilde-
montering, utan närmaste möjlighet att läm-
na bilar till återvinning finns i Skellefteå och 
Umeå.

– Man önskar ju aldrig att det ska gå så 
långt som till att det blir vite, utan försöker 
hitta någon lösning, säger Sylvia Jonsson.

Men trots att mannen dömdes att betala 
80 000 kronor i böter och att han i fortsätt-
ningen inte får ha fler än tio bilar på sin tomt 
har det inte hänt så mycket mer.

– Vi ska göra återbesök på platsen och för-

hoppningsvis är fastighetsägaren närvarande 
så att vi tillsammans kan göra en plan för hur 
vi får bort bilarna. Vi vill att bilarna som inte 
står på hans mark eller som hindrar trafiken 
ska prioriteras först, säger Sylvia Jonsson. 

Huruvida han har betalat vitet eller ej vet 
hon inte vid tillfället för intervjun.

– Men om det är så att kronofogden blir 
inblandad så har de förtur att plocka bilar 
som kan ha värde. Annars kan vi skriva 
löpande vite, det vill säga en mindre summa, 
och säga att ett mindre antal bilar ska flyttas 
bort under kortare tid, exempelvis att fem 
bilar ska ha skrotats under 1–2 månader. 

Finns bilarna kvar döms vitet ut och så fort-
sätter det så här löpande. Men det är bara ett 
exempel på hur det kan gå till, det är alltså 
inget vi har beslutat ännu, säger Sylvia Jons-
son. 

Kommunen har olika prioritet på den här 
typen av ärenden, eftersom det konkurrerar 
med allt annat som ligger under deras ansvar.

– Om det till exempel innebär trafikfara 
eller om bilarna är uppställda på privat mark 
har det högre prio än om de står i skogen 
någonstans, säger Sylvia Jonsson. Men det 
beror på. Är de i riktigt dåligt skick behöver 
vi kanske åka direkt.

LIKNANDE ÄRENDEN LIGGER redan och vän-
tar, även om de inte har samma dignitet när 
det gäller antalet bilar. Ytterligare något har 
de inte ens hunnit åka ut på.

– Man skulle önska att vi kunde använda 
flygfoto. Det skulle underlätta, säger Sylvia 
Jonsson. Vi har underlag för det via olika 
kartprogram, och det finns flera kommuner 
som använder det. Men för vår del handlar 
det om tidsbrist.

– Det skulle ha varit bra att ha en ny skrot-
bilskampanj, tillägger hon. 

Remissen som ligger ute just nu, 
där förslaget är att försvåra för bil-

Mannen hade 80 bilar på sin tomt. Han dömdes till höga böter och får fortsättningsvis 
bara ha tio bilar. Ändå står de flesta av fordonen fortfarande kvar. 
Foto: Robertsfors kommun

» Man önskar 
 ju aldrig att det 
ska gå så långt 
som till att det  
blir vite, utan  
försöker hitta 

någon lösning. « 

MILJÖ

→

Foto: Robertsfors kommun
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» Det skulle 
underlätta 
om det fanns  
riktlinjer för hur 
många bilar  
man får ha på  
sin fastighet. « 

MILJÖ 

Rostande och läckande 
bilkadaver som lämnats i 
naturen är alltjämt ett stort 
miljöproblem. 

– Det är ett bekymmer att 
hela ansvaret läggs i kom-
munernas knä. Vi vill verkligen 
ha tillbaka skrotbilskampan-
jen som vi drev under många 
år, säger Stefan Hållberg på 
Håll Sverige Rent.

Av Maria Lindén Hjelte

ÖVERGIVNA OCH UTTJÄNTA bilar som 
läcker kvicksilver, bly och olja är fortfarande 
ett stort nedskräpningsproblem på många 
håll i Sverige. De både förfular och förgiftar 
naturen. Hur det ser ut i Sveriges 290 kom-
muner är extremt olika. Värst är det ofta i de 
norra delarna, där markerna är stora och 
befolkningen gles. Dock har alla kommuner 
samma tillsynsansvar. Det gör också att prio-
riteringarna ser olika ut.

– Landsbygdskommunerna får dra ett 
tyngre lass, och det är oftast kommuner som 
inte har så mycket resurser heller. Vi vill 
verkligen få tillbaka den skrotbilskampanj 
som vi på Håll Sverige Rent drev under 
många år, säger Stefan Hållberg som är 
ansvarig för kommunsamarbeten på stiftel-
sen.

Kampanjen bedrevs i början 2000-talet 
med hjälp av en fond som gjorde det möjligt 
att hålla efter uttjänta bilar som dumpats i 
naturen. 

– Det gjorde att vi kunde åka runt och 
hämta bilar och stötta kommunerna i arbetet 
med att skrota av bilarna. Vi såg till att de 
hämtades och kom till återvinning på rätt 
sätt, säger Stefan Hållberg.

Men att återinföra kampanjen är inte 
någon lätt sak att göra. Håll Sverige Rent har 
tillsammans med andra aktörer, som SBR 
och BIL Sweden, uppvaktat regeringen, 
dock utan någon större framgång så här 
långt. 

– Det finns fyra utredningar om skrotbils-
frågan, och det finns inget beslut alls än så 

länge, säger Stefan Hållberg. Men de jobbar 
väl på det – långsamt. 

– Men frågan ligger på lite olika departe-
ment också. Det är näringsdepartement, 
miljödepartement, infrastrukturdepartement 
och andra som ska komma överens, påpekar 
Stefan Hållberg. Det är inte en helt lätt frå-
ga, även om det känns som det borde vara 
det. 

Pengarna till en fond måste förstås kom-
ma någonstans ifrån. Det finns idéer om att 
de skulle kunna dras på skatten eller att det 
skulle vara någon typ av pant på bilar. 

– Eller så kan man, som vi har föreslagit 
tillsammans med andra aktörer, lägga på 10 
eller 20 kronor på registerhållningsavgiften 
som man betalar varje år, förklarar Stefan 
Hållberg. Det skulle kunna bli ganska 
mycket pengar – i alla fall tillräckligt för att 
kunna driva en sådan här kampanj som ser 
till att bilar kommer in till återvinning.

ÄRENDET ÄR MÖJLIGEN inte så högt priori-
terat i de olika remissinstanserna. Dessutom 
finns det en problematik i att ta ut en sådan 
här avgift. 

– Det blir ju så att alla vi skötsamma biläg-
are också måste betala till den här fonden för 
de bilägare som inte sköter sig. Så även om 
det är så lite som10–20 kronor per år smetar 
man ut kostnaden på alla, påpekar Stefan 
Hållberg, och tillägger:

– Jag hade kunnat tänka mig att betala de 
pengarna, men jag förstår ju att det rent 
principiellt kan vara lite känsligt, att sköt-

HÅLL SVERIGE RENT: 

"Vi vill ha en ny   skrotbilskampanj"

samma ska betala varje år för att någon 
dumpar sin bil i skogen.

I dag är det kommunerna som har det 
fulla ansvaret och som får ta kostnaderna.

– Och det innebär att det är skattebetalar-
na i vilket fall som får betala för handlägg-
ningstid, att det ska bärgas och att man ska 
hålla på och söka bilägaren. Det handlar om 
ganska mycket tid och arbete för kommu-
nerna, säger Stefan Hållberg.

Just nu ligger en remiss ute där ett förslag 
är att det ska finnas ett användningsförbud 
för alla bilar som står skrivna på någon som 
har mer än 50 000 kronor i fordonsrelatera-
de skulder. Går förslaget igenom är det ett 
led i att försöka komma åt bilmålvakterna, 
det vill säga de som, enligt Transportstyrel-
sens definition, har mer än 100 personbilar 
eller lastbilar registrerade på sig.

– En person kan i dag i princip ha miljo-
ner i skulder och ändå få köpa nya bilar. Det 
är en flathet i det, att man låter personer få 
bete sig så och komma undan med det, säger 
Stefan Hållberg. 

Hans förhoppning är att remissen ska 
kunna leda till något bra och i förlängning-
en även minska problemet med dumpade 
bilar i naturen. 

– Det förändrar ju ingenting när det gäller 
kommunernas ansvar. Men det är positivt 
om man kan täppa till de här luckorna, säger 
han. 

STEFAN HÅLLBERG DRAR paralleller till par-
keringsövervakningen i Sverige, vilket han 
menar är det som faktiskt fungerar. 

– Om man står felparkerad i fem minuter 
kan man få en bot. Och det är ju helt rätt. 
Jag tycker att det ska vara samma med ned-
skräpning och skrotbilsproblematiken. I en 
optimal värld ska man få en bot som ett brev 
på posten om man beter sig på ett lagvidrigt 
sätt. Det är väldigt hårt på vissa områden 
men slappt på andra.

Att ta bort möjligheterna för bilmålvakter 
tror Stefan Hållberg kan vara en bra början. 

– Jag tycker ju att det ska vara så, att det 
man brukar kalla fordonsrelaterade skulder 

ska innebära att man inte får köpa ett enda 
fordon till. Jag tycker absolut att man kan 
skruva åt det här. Och det hoppas jag att 
man gör nu i och med de här förslagen. 

Dumpade bilar i naturen är oftast lågt 
prioriterat som brottsärende. Men hos Ste-
fan Hållberg finns en förhoppning att för-
slaget, om det går igenom, i sin förlängning 
kan påverka situationen. 

– Man kan ju anta att den som har en 
skrotfärdig målvaktsbil, och som inte betalar 
skatt, försäkring, parkering, biltullar och 
annat, kanske inte är typen som betalar en 
bärgare och kör bilen till återvinning heller. 
Utan då kommer den nog med ganska stor 
sannolikhet bli så att bilen hamnar i naturen 
eller på en parkering någonstans och så blir 
det skattebetalarna som får betala transport 
och återvinning av bilen, konstaterar Stefan 
Hållberg.

– Men förhoppningsvis blir det fler bilar 
som står skrivna på sin rätta ägare, vilket gör 
att man riskerar att på något sätt bli straffad 
för att man lämnar bilen i naturen.  ❂

→

målvakter, kan möjligen ha effekt tror Sylvia 
Jonsson.

– Det skulle underlätta om det fanns rikt-
linjer för hur många bilar man får ha på sin 
fastighet. Då skulle man slippa onödiga dis-
kussioner med fastighetsägare eller andra 
som har åsikter i ärendet, konstaterar hon. 

– Sedan finns det personer som av olika 
anledningar kanske har behov av flera bilar, 
men då ska det finnas möjlighet att söka 
dispens tycker jag. Riktlinjerna ska vara tyd-
liga om det till exempel gäller alla fordon – 
avställda, registrerade och så vidare – för då 
kan man bli av med dessa som köper bilar 
för att reperara en annan bil. På just dessa 
fastigheter brukar det bli bilsamlingar och 
svartskrotar. Bilarna ska ju vara hela när man 
skrotar dem, annars kostar det extra, så där-
för struntar fastighetsägarna i att skrota sina 
gamla bilar där väsentliga delar har plockats 
bort.

I VÄNTAN PÅ en nationell skrotbilskampanj 
har flera kommuner i bland annat Väster-
botten haft egna kampanjer för att städa 
upp bland privatpersoners bilsamlingar och 
samla in dumpade fordon. Det har gjorts 
med hjälp av kartläggningar men också med 
hot om vite, vilket är det påtryckningsmedel 
som kommunerna har att tillgå.

I Norsjö kartlades 200 bilar under förra 
året, och man lyckades samla in drygt hälf-
ten av dem.

Många är glada över att få hjälp med att 
få bort fordonen som står och skräpar. I 
Gällivare i Norrbottens län fick man in 160 
anmälningar på tre veckor – och sedan var 
de 500 000 kronor som var avsatta för pro-
jektet slut. Det stora intresset gjorde helt 
enkelt att man fick avsluta kampanjen i för-
tid. ❂

Stefan Hållberg, Håll Sverige Rent

Skrotbilskampanjen som underlättade att få fordon lämnade till bildemonteringarna är saknad. 
Foto: Shutterstock
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Reportage ❂ Mölndals Bildemontering

JANNE OCH ANNIKA Gustavsson var på väg till SBR:s årsmöte i 
Stockholm i april 2018 när mobilen ringde. Några dagar tidigare 
hade Janne varit hos läkaren på ett vanligt rutinbesök för att kolla 
sitt blodtryck och ta blodprov.

Nu ringde läkaren och frågade var Janne befann sig. När han 
berättade att han var på ett tåg på väg till Stockholm sa läkaren att 

han skulle åka raka vägen till ett sjukhus när han kom fram. Alter-
nativt gå av tåget på närmaste station, åka tillbaka till Göteborg 
och uppsöka sjukhus där. Proverna hade visat brist på vita blod-
kroppar och läkarna misstänkte akut myeloisk leukemi. ”Du har 
inget immunförsvar och befinner dig i en livshotande situation”, 
förklarade läkaren.

Janne som hade ställt in sig på en trevlig helg i Stockholm, och 
som också satt i SBR:s styrelse, förklarade för läkaren att han min-
sann inte tänkte lägga in sig på något sjukhus. Han skulle vara 
med på årsmötet. 

Till slut kompromissade de sig fram till att Janne och Annika 
skulle stanna en natt i Stockholm och sedan åka raka vägen hem 
och till sjukhuset. 

Där och då började ett nytt liv för paret som hade hängt ihop i 
över 30 år. 

– Vårt drömliv, säger Annika något förvånande och utvecklar:
– När vi varit på sjukhuset åkte Janne direkt till demonteringen 

och förklarade att nu fick de klara sig utan honom ett tag. Han 
stängde dörren till jobbet och åkte hem för att bli frisk. Sedan var 
han hemma i ett och ett halvt år, fram till han gick bort. Under 
den tiden levde vi vår dröm. Tidigare hade Janne jobbat sex, sju 
dagar i veckan från tidig morgon till sen kväll. Vi hade haft två 
semestrar på 30 år. Nu fick vi tid att umgås hela dagarna. Vi levde 
här och nu, tog en dag i taget och gjorde det bästa av den. 

JANNE VAR EN person som det var lätt att tycka om. En go 
gubbe med härlig göteborgsk humor och ett bullrande skratt. 
Även läkarna gillade Janne. Så mycket att de vägrade ge upp 

Ett besök fick Annika Gustavs-
son att ompröva sitt beslut 
att sälja Mölndals Bil- 
demontering efter maken 
Jannes död. I dag har hon 
lyckats vända resultatet och 
ta igen en miljonförlust. 
– Jag tror att Janne sitter på 
ett moln och dinglar med  
benen och är väldigt stolt 
över mig, säger hon.
Av Agneta Trägårdh

när allting pekade på att det inte fanns mer att göra.
– Egentligen skulle de inte ha gjort benmärgstransplantationen i 

november 2018, säger Annika. Men han var så omtyckt på hema-
tologen att alla läkare var eniga om att göra allt de någonsin kunde 
för honom. Alla ville ju att han skulle bli frisk.

Ett kort tag såg det också ut som om benmärgstransplantatio-
nen hade lyckats, men ganska snabbt stod det klart att cancern 
hade kommit tillbaka och att det inte fanns något mer att göra.

– Då fick vi ställa om och målet blev i stället att Janne skulle 
vara pigg och fräsch så länge som möjligt och att han skulle få vara 
hemma.

Janne och Annika höll ändå humöret uppe, både på sig själva 
och på omgivningen.

– Kompisar som kom och hälsade på blev förvånade över att vi 

var så glada och till och med kunde skoja om Jannes sjukdom. 
Men det är ju så vi alltid har varit. Visst grät vi korta stunder, men 
inget blev ju bättre av att vi satt och grinade, säger Annika.

DEN SISTA TIDEN fick Janne palliativ vård i hemmet, men han kla-
rade ändå av att vara uppe och med ända fram till slutet. 

– Han gjorde det så lätt för mig och barnen. I mina ögon var 
han aldrig sjuk och han såg heller aldrig sjuk ut. Två dagar innan 
han gick bort kom sjuksköterskan från hemsjukvården och då sa 
Janne ”nu orkar jag inte mer”. Han fick morfin och sov mest de 
sista två dagarna.

Annika var stark under hela sjukdomsperioden och hon har 
varit stark efteråt. Hon har en positiv grundsyn och den 
har hjälpt henne igenom sorgen.

ANNIKA DRIVER MÖLNDALS BILDEMONTERING VIDARE

”När jobbet är som 
roligast är saknaden 
efter Janne som störst”

» Vi levde här och nu,  
tog en dag i taget  

och gjorde det  
bästa av den. « 

Annika och Janne Gustavsson på SBR:s årsmöte 2019.

→

I dag är Annika 
glad att hon till 
slut bestämde 
sig för att driva 
Mölndals Bilde-
montering vidare. 
”Vi har jättekul 
på jobbet”, säger 
hon.
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– Sedan är det Sasha och Jerry som jag har anställt, säger Anni-
ka och låter mest av allt som en stolt mamma. 

– Det är ett gott gäng, vi är alla nybörjare utom Stefan och 
Karim. Även om jag tidigare skötte alla papper, hade jag ingen 
egentlig insyn i det dagliga arbetet. Det är inte alla som får lära sig 
nya saker varje dag när de har fyllt 50. Vi är ett fantastiskt gäng, 
som en familj. Jag hade aldrig klarat det här utan deras hjälp. 

Annika lovordar också SBR:s ledning och alla kollegor som har 
hejat på och haft förståelse när betalningar har släpat.

– Jag har fått så mycket support. Det var också många från för-
bundet som hörde av sig när Janne var sjuk. Några ringde och 
messade varje vecka. Jag är evigt tacksam, det gjorde allting så 
mycket lättare. Nu i efterskott har jag väl förstått att jag inte alltid 
mådde så bra som jag trodde. 

Annika berättar att hon också fått god hjälp av Stena Recycling.
– Alla har verkligen ställt upp.

Ett normalt år tar Mölndals Bildemontering emot mellan 800 
och 1 100 ELV-bilar. Under coronapandemin har inflödet mins-
kat.

– Det är bilbrist för de flesta. Folk jobbar hemifrån och är inte 
ute och krockar. Men jag har lite nya spännande samarbeten på 
gång, säger hon hemlighetsfullt.

NÄR ANNIKA BESTÄMDE sig för att fortsätta driva demonteringen 
fick hon göra en omstart. Det krävdes nya investeringar och per-
sonalen skickades på utbildningar. 

– Eftersom jag har varit tvungen att investera så mycket har det 
tagit längre tid att vända resultatet än jag hade hoppats, men nu är 
vi verkligen på rätt väg. Det känns jätteroligt. Jag har ett lojalt gäng 
som har hjälpt mig bygga det här. Jag tycker bara att det är synd att 
inte Janne får vara med nu när vi har så roligt på jobbet. När man 
har som roligast är saknaden efter Janne som störst. ❂

Reportage ❂ Mölndals Bildemontering

– Jag tänker att det är få förunnat att veta att man har varit gift 
med rätt person och det är få förunnat att få leva sitt drömliv i ett 
och ett halvt år. VI hann prata om allt, göra allt för varandra, allt 
var klart.

Allt förutom vad som skulle hända med företaget. Under Jannes 
sjukdomstid hade skötseln av Mölndals Bildemontering blivit 
eftersatt. 

– Janne och jag pratade mycket om vad jag skulle göra med 
företaget när han hade gått bort och han sa ”sätt det i konkurs”. 

Själv hade Janne börjat arbeta på Mölndals Bildemontering som 
13-årig sommarjobbare. Då ägdes demonteringen av Arne och 
Lillemor Thimour. När Janne sedan gick första året på fordonspro-
grammet ringde Arne till skolan och sa ”det är lika bra att grabben 
slutar skolan och börjar hos mig”.

2001 köpte Janne och Annika demonteringen. Janne var på plats 
och skötte det dagliga arbetet och Annika jobbade hemifrån med 
allt det administrativa.

– Det funkade bra för oss, säger hon.
2016 gick Jannes barndomsvän Ove Brasar in som delägare med 

49 procent av aktieinnehavet. 
– Men han har valt att vara en passiv partner och överlåta den 

dagliga driften först till Janne och nu till mig, berättar Annika.
Efter Jannes död hade Annika bara en önskan, att sälja demon-

teringen så fort som möjligt. Barnen Fredrik och Anna var inte 
intresserade av att ta över. 

Turerna var många. Det fanns intresserade köpare, men det stu-
pade alltid på något innan köpet var klart. 

NÄR KÖPARE EFTER köpare drog sig ur blev Annika mer och mer 
inställd på att trots allt låta företaget gå i konkurs. 

En fredagskväll i juli 2020 kom Shiwan Mohammed på besök 
och tog en fika. Han och Janne hade haft ett nära samarbete när 
Shiwan hade egen bilverkstad. Nu berättade han att han skulle 
börja ett nytt jättebra jobb efter helgen.

– Vi pratade och pratade och där någonstans under samtalet 
föddes en gnista hos både mig och Fredrik, som var med, att driva 
demonteringen vidare. Shiwan kom vid en tidpunkt när den 
tyngsta sorgen började lägga sig och försäljningen som hade varit 
på gång hade gått i stå. Det var bra tajming, och Shiwan är otroligt 
entusiastisk och har massor av energi som smittar av sig.

Fikastunden slutade med att Annika och Fredrik åkte till 
demonteringen dagen efter och började städa upp. Och Shiwan 
ringde till företaget som han skulle börja jobba hos på måndagen 

och förklarade att han fått ett annat jobb.
– Han blev i stället verkstadschef hos mig, säger Annika.

I DAG JOBBAR totalt sju personer på Mölndals Bildemontering. 
Förutom Annika, Fredrik och Shiwan även Stefan, som är säljare 
och har jobbat på företaget sedan 1976, och Karim som har jobbat 
där i 17 år.

Xxxxxx

» Jag har ett lojalt  
gäng som har  

hjälpt mig  
att bygga det här. « 

Shiwan Mohammed, numera verkstadschef på Mölndals Bil-
demontering, var den som fick Annika att ändra sitt beslut att 
sälja demonteringen. 

Sonen Fredrik, som 
är en avbild av sin 
pappa, har gjort 
avbrott i studierna 
för att arbeta på 
demonteringen.

Stefan Leander har jobbat på Mölndals Bildemontering sedan 1976. Det han inte vet om verksamheten är inte 
värt att veta. ”Han är en klippa”, säger Annika.
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Aktuellt ❂ Krockkuddar

KAROSSER MED ODETONERADE krockkud-
dar kan hamna i materialåtervinningsbran-
schens anläggningar, vilket innebär en säker-
hetsrisk för alla som arbetar där.

Andreas Frössberg är vd för SBR och 
medveten om hur kapabla de små spräng-
laddningarna är, att de kan orsaka allvarliga 
skador. 

– Det är därför det här är så viktigt. När 
en bil hamnar hos en materialåtervinnare 
får det inte finnas odetonerade krockkud-
dar kvar. Det är oacceptabelt och dessutom 
ett lagkrav, säger han.

Problemet är, menar han, att det fortfa-
rande finns oseriösa demonterare bland dem 
som inte är medlemmar hos SBR och Bilre-
tur, aktörer som inte sköter sitt uppdrag och 
som medvetet eller omedvetet levererar ris-
kabla karosser till materialåtervinningsföre-
tagen. 

– Det finns de som helt enkelt inte bryr 
sig. Därför är det viktigt att vi visar att vi 
inte accepterar de risker som odetonerade 
krockkuddar innebär, betonar Andreas 
Frössberg. 

Han anser att den starkt varierande kom-
munala tillsynen av bildemonterarbranschen 
är ett grundproblem. I en kommun fungerar 
tillsynen bra medan den i en annan inte 
fungerar alls, och därmed kan oseriösa aktö-

rer hållas. Det vore rimligt att tillsynen 
använde sig av modern teknik, menar han, 
som något av de verktyg som demonterar-
branschen använder för att detonera krock-
kuddar. 

– Till exempel är Blastbox ett jättebra 
verktyg som ger både säker hantering och 
statistik över hur många pyrotekniska enhe-
ter man har neutraliserat, säger Andreas 
Frössberg. 

Det skulle också kunna ge bra dokumen-
tationsunderlag för den som utför tillsyn.

DET KAN FINNAS fler än 20 pyrotekniska 
laddningar i nya bilmodeller. Laddningarna 
finns i bland annat krockkuddar, bäl-
tessträckare och krockgardiner. All pyrotek-
nisk utrustning i bilarna ska neutraliseras 
innan karosserna levereras vidare från bilde-
monterarna. 

I bilskrotningsförordningen står att 
potentiella explosiva komponenter ska neu-
traliseras, alltså detoneras eller demonteras, 
innan bilen går till fragmentering. 

Anders Sverkman, som är ELV-ansvarig 
på Stena Recycling, anser att bildemonterar-
na oftast gör ett bra jobb med att se till att 
pyroteknisk utrustning i bilarna har hante-
rats på rätt sätt när de sanerar bilarna innan 
de går till fragmentering.

– Det är viktigt för hela branschen att det 
hanteras rätt. Vi måste göra allt som är möj-
ligt för att ta bort risken att odetonerade 
krockkuddar kan komma in med karosserna 
i materialåtervinnarnas anläggningar, säger 
han. Det är en arbetsmiljöfråga och en risk 
som inte ens ska uppstå, eftersom det finns 
säkra tillvägagångssätt för att spränga krock-
kuddarna.

Han menar att det är nödvändigt med 
processer för kvalitetsarbete för en säker 
hantering. Det kan till exempel handla om 
att demonterare använder något av de verk-
tyg som finns för detonering av krockkuddar 
innan karosserna går vidare till materialåter-
vinnarna. 

Anders Sverkman betonar också att en 
viktig aspekt av säkerhetsarbetet är att ha en 
bra dialog med sina samarbetspartner: Att 
vara överens om leveransbestämmelser och 
att regelverk följs. Det är speciellt viktigt när 
nya aktörer kommer in på marknaden men 
också när ny personal anställs.

HAN KONSTATERAR OCKSÅ att en ofullstän-
dig neutralisering utsätter fler än materialå-
tervinnarna för risker. 

– Våra kunder och samarbetspartners i 
nästa led, som tar emot exempelvis alumini-
um från våra processer, måste kunna lita på 

MATERIALÅTERVINNARNA: 

”Inga odetonerade  
krockkuddar  
i våra anläggningar”

Per Brännström, 
Kuusakoski

att inga odetonerade laddningar följer med 
materialet från våra anläggningar, säger han.

Även Per Brännström, som är platschef 
för Kuusakoski Recyclings anläggning i 
Skelleftehamn, ser allvarligt på risken för att 
odetonerade krockkuddar kommer in i 
materialåtervinnarnas anläggningar. 

– Det är oacceptabelt och även om sanno-
likheten är liten så kan det vara livsfarligt, 
eftersom sista steget i sorteringsprocessen 
innebär att personal plockar metall för hand 
från ett transportband, säger han.

En helt säker hantering kan nås om bilde-
monterarna gör vad de ska, menar Per 
Brännström. Han konstaterar samtidigt att 
det kan vara svårt att få en riktigt bra kon-
troll på underleverantörerna, men också att 

det är ovanligt med karossleverantörer som 
försöker ta genvägar. 

– Det är dessbättre länge sedan vi hade 
några sådana problem.

Kuusakoski demonterar själva bilar och är 
medvetna om vad som gäller.

– Håller man sig till den process som 
branschen föreskriver så är hanteringen 
säker. Det handlar om att leva upp till sin 
auktorisation och se till att ha seriös och 
utbildad personal, säger Per Brännström. 

PAUL JOHANSSON PÅ Skrotfrag, som både 
materialåtervinner och själva demonterar 
bilar, säger att krockkuddarna ska detoneras 
med rätt utrustning innan bilarna fragmen-
teras.

– Annars är det en uppenbar risk och där-
med en fara för våra medarbetare, påpekar 
han.

Han menar att materialåtervinnarna defi-
nitivt inte kan lita på att eventuella kvarva-
rande odetonerade laddningar smäller i 
hammarkvarnen, och på så sätt oskadliggörs.

– Det kanske de gör, säger han. Men det 
vet vi ju inte. 

DET ÄR HELLER INGET alternativ att leta efter 
odetonerade krockkuddar i karosser innan 
de går i hammarkvarnen. Det är helt enkelt 
inte praktiskt möjligt, eftersom en stor del 
av bilarna är kompaktpressade när de kom-
mer till fragmentering.

Enligt Paul Johansson kan mindre nog-
räknade demonterare tjäna tid och därmed 
pengar på att strunta i krockkuddarna.

– Det handlar om 5–10 minuter per bil 
och ett arbetsmoment mindre, vilket förstås 
innebär en konkurrensfördel, kon-
staterar han. ❂

Krockkudden är en  
fantastisk uppfinning 
som räddat många liv 
i trafiken. Men den får 
inte bli en risk för dem 
som jobbar med att 
återvinna bilar. 
Av Johan Granath

» Det handlar om att leva upp 
till sin auktorisation och se till att ha 

seriös och utbildad personal. « 

Anders Sverkman, 
Stena Recycling

Andreas Frössberg, 
SBR

Paul Johansson, 
Skrotfrag

→

Det kan finnas över 20 pyrotekniska laddningar i en bil av nyare modell. Foto: Shutterstock
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Med 364 solpaneler på taket 
hoppas Bromma & Botkyrka 
Bilskrot AB täcka hela sitt 
årsbehov av energi.

– Vi har ett avancerat miljö- 
tänk. Solpaneler är en bra 
investering för klimatet, säger 
vd Kjell Carlsson.  
Av Agneta Trägårdh

SOLPANELERNA HOS Bromma & Botkyrka 
Bilskrot installerades i höstas och togs i drift 
under våren. 

– På sommaren täcker panelerna hela vårt 
energibehov, berättar Kjell Carlsson. Och 
eftersom vi har fjärrvärme som uppvärm-
ning är vår förhoppning att all el som vi för-
brukar ska täckas av den här anläggningen.

Bilåtervinning är ett miljöarbete. Det är 
därför naturligt att miljön står i fokus hos 
Bromma & Botkyrka Bilskrot och att håll-
barhetstänket genomsyrar hela verksam-
heten. Som exempel har alla lampor bytts 
ut till LED och alla företagsbilar är laddhy-
brider.

– Tanken är att solenergin ska räcka även 
till bilarna, förklarar Kjell Carlsson. Vi kom-

mer att sätta upp laddstationer där bilarna 
ska laddas.

Med ett växande miljöengagemang i sam-
hället är det kanske inte så konstigt att 
intresset för solpaneler har skjutit i höjden 
under de senaste åren. Så mycket att till och 
med Ikea har tagit fram och säljer sol-
cellspaketen Solstråle.

SOLCELLSANLÄGGNINGAR leder både till 
minskad klimatpåverkan och minskade kost-
nader när anläggningen väl är betald. Men 
trots det utgör solel en liten del av svensk 
energiproduktion och står i dag bara för en 

procent av Sveriges sammanlagda elanvänd-
ning.

Regeringen vill att både företag och privat-
personer ska investera i solel och har därför 
förlängt solcellsstödet under 2021 samtidigt 
som man lagt fram förslag som innebär skat-
tebefrielse för aktörer som producerar egen el.

– Vi ser helt klart en uppåtgående trend för 
solcellsenergi, säger Johan Laurin på Sun4E-
nergy Group, som är det företag som har 
monterat upp solpanelerna hos Bromma & 
Botkyrka Bilskrot. Fler och fler ser nyttan 
rent miljömässigt, men de ser även att det är 
en lönsam investering som är betald efter 
mellan sex och nio år och då har solanlägg-
ningen en livslängd på minst 25 år. Vi räknar 
med att sätta upp cirka 700 kW inom den 
närmaste kvartalet. ❂ 

BIL SWEDEN: 

”Framför allt en fråga  
om kommuners tillsyn”

Aktuellt ❂ Krockkuddar

Materialåtervinnare ska 
inte behöva riskera att få 
in odetonerade krock-
kuddar i sina anlägg-
ningar. Det menar 
branschorganisationen 
BIL Sweden som pekar 
på att frågan till stor del 
handlar om bristande 
tillsyn av bildemonte-
ringsbranschen. 
Av Johan Granath

BILTILLVERKARNA HAR ett ansvar för att 
krockkuddar ska kunna demonteras på ett 
säkert sätt. Det konstaterar Anna Hen-
stedt som är miljöansvarig för branschor-
ganisation BIL Sweden som företräder 
tillverkare och importörer av personbilar, 
lastbilar och bussar.

– Vi ställer oss till 100 procent bakom 
att det ska vara säkert. Tillverkarna har en 
skyldighet att upplysa om hur demonte-
ring av bland annat krockkuddar ska gå 
till, och det tillgodoses via databasen 
IDIS, som innehåller sådan information 
för olika bilmodeller.

IDIS – The International Dismantling 
Information System – bör vara välkänd 
inom branschen, menar Anna Henstedt, 
men hon är osäker på i vilken utsträckning 
demonterarna faktiskt använder databa-
sen.

– Många tänker nog att de har koll 
ändå, samtidigt använder ju de flesta 
Blastbox, som är ett smidigt och bra verk-
tyg som ökar säkerheten i hanteringen, 
säger hon. 

Blastbox eller liknande redskap borde 
även användas vid tillsynen av bildemon-

terare, anser hon. Likt SBR:s vd Andreas 
Frössberg menar Anna Henstedt att den 
kommunala tillsynen av demonterarna 
brister. 

– På sina håll är den ickeexisterande 
medan den på andra ställen är överambiti-
ös. Det säger sig självt att förutsättningar-
na för bildemonterare i olika kommuner 
blir oerhört olika, säger hon.

DET ÄR OCKSÅ ett allvarligt problem att 
det saknas riktlinjer för hur den kommu-
nala tillsynen ska utföras. Att det saknas 
något för kommunerna att luta sig emot 
beror på att Naturvårdsverket, trots krav, 
inte tagit fram riktlinjer, enligt Anna 
Henstedt.

– Vi har försökt stöta på om detta på 
olika sätt men utan framgång, både hos 
Naturvårdsverket och hos SKR*. Riktlin-
jer skulle åtminstone skapa en grundidé 
om vad en tillsyn av demonterarverksam-
het ska innehålla. Men när Naturvårdsver-
ket inte tar frågan på allvar finns en risk 
för att det sprider sig en idé om att bilde-
montering kan göras lite hur som helst, 
säger Anna Henstedt.

Hon påpekar att den ojämna och bris-
tande tillsynen, liksom få återkallade auk-
torisationer, betyder att många oseriösa 
demonterare kan fortsätta sin verksamhet.

– 40 procent av landets auktoriserade 
bildemonterare ingår inte i SBR. Av dessa 
struntar ungefär hälften i att utföra den 
årliga materialrapporteringen till bilpro-
ducenternas rapporteringssystem. Det 
innebär att cirka 20 procent av de bilar 
som skrotas årligen inte rapporteras in i 
materialrapporteringssystemet, säger 
Anna Henstedt.

Detta är ett uppenbart problem, menar 
hon.

– Hur eller var de pressas vet vi inte. Vi 
kan bara konstatera att tillsynssystemet är 
bristfälligt och kravlöst, till exempel i frå-
ga om att förnya sin auktorisation. BIL 
Sweden vill se en mycket mer professio-
nell och centraliserad tillsyn.

KRITIKEN MOT NATURVÅRDSVERKET för 
bristen på riktlinjer besvaras skriftligt av 
handläggaren Ingela Grudin. 

Hon skriver att Naturvårdsverket 2010 
hade ett regeringsuppdrag, ”Uttjänta bilar 
och miljön”. Detta resulterade bland annat 
i en avsikt att ta fram en ”vägledning t. ex. i 
form av checklistor, handbok, hemsida eller 
liknande”. 

Utredningen kom också fram till att en 
mer återkommande tillsyn över bilskrot-
ningsverksamheten var önskvärd men 
också ”att det är naturligt att det ser olika 
ut i olika kommuner”.

Ingela Grudin skriver att hon tyvärr inte 
har något svar på varför det inte togs fram 
en tillsynsvägledning. 

Hon konstaterar också att Naturvårds-
verket inte fått ett sådant uppdrag men att 
”behovet av en enhetlig och rättssäker till-
syn kvarstår, men det är tyvärr inte en prio-
riterad aktivitet i årets verksamhetsplan”. ❂

BROMMA & BOTKYRKA BILSKROT AB

364 solpaneler ska täcka
hela årsbehovet av energi

Anna Henstedt, miljöansvarig på BIL 
Sweden.

Allt fler vill producera egen grön el. 
Jönköping Bildemontering är ett annat 
bilåtervinningsföretag som har installe-
rat solpaneler. Och dotterbolaget Ecris 
har fått utmärkelsen ”Årets innovation” 
för sitt energilager, där man kan lagra 
överbliven solel.

Vindkraft är en annan miljövänlig lös-
ning för att utvinna energi. Bildelslagret i  
Lidköping har vindkraftverk som  
producerar 30 gånger mer än vad   
demonteringen förbrukar. ❂

364 solpaneler, 
AXIpremium 

XL HC AC-
330MH/120V,i 

storleken 1 700 
x 1 700 milli-

meter täcker 
taket hos 

Bromma &  
Botkyrka 

Bilskrot AB.

Kjell Carlsson, vd för Bromma & Botkyrka 
Bilskrot AB, räknar med att solpanelerna 
ska täcka hela företagets elbehov.

→
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Nyheter Nyheter

MÅRTEN ADOLFSSON EFTER STORBRANDEN:

Målet är att återställa  
allt till nästa sommar

När branden började i demonteringshallen och personalen 
snabbt insåg att den inte skulle gå att släcka larmade de 
112. På andra sidan staketet ett par hundra meter bort 

ligger Bråvallagymnasiet. Där höll räddningstjänsten på att hjälpa 
gymnasiet med en grävskopa som vält. Brandmännen såg röken 
samtidigt som de fick larmet. 

– De var här på nolltid och började släckningsarbetet, berättar 
Mårten Adolfsson. Då var jag övertygad om att vi i värsta fall skul-
le bli tvungna att måla om verkstaden.

Tre timmar senare var läget ett annat. Branden var utom kontroll 
och brandmännen förklarade att det inte fanns något annat val än 
att låta hela anläggningen brinna ner.

– Man förstår inte hur snabbt elden sprider sig, säger Mårten 
Adolfsson. Vi är vana vid att hantera brandfarliga vätskor varje dag, 
vi är medvetna om riskerna. Som jag ser det är vi välutbildade inom 
området, vi övar kontinuerligt både själva och tillsammans med 
räddningstjänsten. Alla vet exakt hur de ska agera när det börjar 
brinna. Men trots det och trots enorma resurser från räddnings-
tjänsten – det var sju, åtta brandbilar och massor av människor på 
plats – fanns det inget att göra. Det finns en hel del brännbart 

material på en bilåtervinning och när branden väl tog fart spred 
den sig blixtsnabbt.

72 463 reservdelar och byggnader på totalt 1 666 kvadratmeter 
har försvunnit i branden. 

– Demonteringshall, kontor, varm- och kallager, allt bara för-
svann. Vi har brandväggar och branddörrar som har varit stängda, 
men elden sprider sig uppenbarligen ändå. Jag har suttit hos rädd-
ningstjänsten och tittat på film, sett hur en fåtölj fattar eld och hur 
sedan hela lägenheten är övertänd inom två minuter. Det var ett 
liknande förlopp här. Man läser om att sådana här saker händer 
kollegor, sedan står man där. Jag minns känslan när jag insåg att nu 
ger brandkåren upp, nu låter de det brinna ner. Här har man undrat 
hur det kan hända och så händer det oss. Man står där och ser allt 
brinna ner. Det är en jättekonstig känsla.

BEGAGNADE BILDELAR är ett familjeföretag som grundades av 
Mårtens morfar Oscar redan på 1930-talet. Företaget startade i 
Linköping, men en filial öppnades i Norrköping redan efter 
några år.

När Oscar dog på 1950-talet tog hans fru Wera över 

Trots att räddningstjänsten snabbt var på plats gick det inte att rädda  
Begagnade Bildelar i Norrköping. Hela anläggningen brann ner till grunden.

– Det känns overkligt, säger operativa chefen och delägaren Mårten 
Adolfsson. Surrealistiskt. Men nu ser vi framåt och siktar på att ha allting 
återuppbyggt till midsommar nästa år.
Av Agneta Trägårdh

Byggnader på totalt 1 666 kvadratmeter och 72 463 reservdelar försvann i branden.
Foto: Privat

Branden hade ett oerhört  
snabbt förlopp.

Brandorsaken är ännu så länge okänd, men Mårten Adolfsson gissar på brandfarliga vätskor 
som det finns gott om på en bilåtervinning.

→
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Nyheter     Branden i Norrköping❂

→

I korthet

InsurTech – Automation – SaaS

Öka din lönsamhet!
Vi har ett stort urval av tillgängliga bilar

Ta del av våra pågående auktioner

verksamheten och blev en legend i både länet och i demonterings-
kretsar. Hon var första kvinna att driva en bilskrot, som det hette på 
den tiden. 

I DAG ÄR Mårtens mamma Monica Adolfsson vd för Begagnade Bil-
delar och hennes bror Roger Adolfsson är också delägare i bolaget.

– Det verkar vara något med det här jobbet som gör att ingen vill 
gå i pension, säger Mårten och skrattar.

Tur i oturen är att Begagnade Bildelar har verksamhet i både Lin-
köping och Norrköping.

– Vi har ett gemensamt lager, det är bara lagerplatsen som skiljer. 
Därför vet vi också exakt hur många reservdelar som blev förstörda i 
branden. Eftersom datasystemet Fenix är gemensamt har inga 
datauppgifter försvunnit. Och personalen har kunnat arbeta i Linkö-
ping i stället för i Norrköping. Även om det är ett fruktansvärt 
dråpslag och vi är lite omskakade, så fungerar ju verksamheten. En 
del kunder som ringer till Linköping känner inte ens till branden. 
Det blev stora materiella skador, men tack och lov blev ingen männ-
iska skadad. 

Däremot blev personalen på plats chockad och har blivit erbjuden 
krissamtal.

– Det är ingen lätt grej för någon att gå igenom. 
Deltagande har strömmat in från både kollegor och kunder. 

Karstorps Bildemontering råkade ut för samma sak 2014 och vd 
Eddie Jonsson var också en av de första att höra av sig.

– Jag har pratat med honom och det känns bra att ha honom som 
bollplank, säger Mårten. Men visst är det konstigt att två demonte-
ringar i samma stad har råkat ut för samma sak inom loppet av sju år.

DEN SENASTE TIDEN har Mårtens tid mest gått åt till möten med för-
säkringsbolag, bygglovskontor och polisen som utreder branden. Än 
så länge är brandorsaken okänd.

– Vi tror att det måste ha varit någon brandfarlig vätska som star-
tade den, säger Mårten.

Lokalerna som brann ner är ursprungligen från 1950- och 
1960-talet och sedan om- och tillbyggda under åren. 

– Det blir naturligtvis en utmaning att se till att det blir något bra 
av det här, men det måste det bli. Nu är det fokus på framtiden och 
full fart framåt, annars blir det för jobbigt. Vi ska bygga nya moderna 
ändamålsenliga lokaler. Vår förhoppning är att vi ska komma igång 
och bygga under hösten. Det är inte orimligt att vi ska kunna vara 
klara till nästa midsommar, det känns som en bra målsättning. ❂

» Här har man undrat 
hur det kan hända, 
och så händer det 

oss. Man står där och 
ser allt brinna ner. « 

Trots att räddningstjänst snabbt 
var på plats, gick det inte rädda 
Begagnade Bildelar i Norrköping. 

– Det känns 
overkligt, säger 
Mårten Adolfs-
son. Men nu är 
det bara att se 

framåt. Vi ska 
bygga upp en ny 

modern  
anläggning.

FERRARI HAR ENVIST stått på bromsen när det 
handlar om eldrivna motorer. Men nu kan den 
första modellen med elmotor vara på banan så 
snart som år 2025. Enligt det brittiska motorma-
gasinet Autocar ska Ferraris nya chef, John 
Elkann, vara betydligt mer positiv till en utveck-
ling mot en elektrisk Ferrari än vad hans före-
gångare har varit. Vad det blir för modell är ännu 

oklart även om tidigare läckta 
uppgifter talar om en 

tvåsitsig modell med 
fyrhjulsdrift som 

har elmotor vid 
varje hjul. 

Sedan tidiga-
re har Ferrari 
hybridmodel-
len SF90 Stra-

dale och under 
nästa år lanseras 

även en suv med 
hybriddrift. ❂

Ferrari planerar elbil

Sverige ska arbeta för att nyförsäljning av bilar med för-
bränningsmotor fasas ut inom hela EU till 2030. Dessutom 
ska fossila drivmedel vara utfasade till 2040.

DETTA ENLIGT UTREDNINGEN om utfasning av fossila drivmedel och ett eventuellt 
förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselfordon som nu är klar och över-
lämnad till regeringen.

Utredningen föreslår alltså hårdare krav på utsläpp från fordon och ett för-
bud mot att sälja fossila drivmedel från 2040. Däremot föreslås inte att alla 
bilar med förbränningsmotorer förbjuds. Det kommer att finnas en begagnat-
marknad, även om utredningen vill ha en övergång till långsiktigt hållbara för-
nybara drivmedel.

Orsaken till utfasningen är att transporter och arbetsmaskiner står för 40 
procent av utsläppen av växthusgaser i Sverige. Därför anser man att en omställ-
ning till batteri- eller vätgasdrivna personbilar kommer att ha en positiv effekt på 
klimatet. ❂

UTREDNING KLAR:

Sverige ska fasa ut 
fossilbilar till 2030
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Aktuellt    Cirkulär ekonomi❂

SBR har tecknat ett sam-
arbetsavtal med Inrego, 
som återanvänder elek-
tronikprodukter.

– Vi har gjort en liknande 
resa som SBR, säger Se-
bastian Holmström, 
circular strategy lead på 
Inrego. Därför känns det 
extra bra att vi har kun-
nat hitta ett sätt att sam-
arbeta mot samma håll-
barhetsmål.

Av Agneta Trägårdh

PRECIS SOM bilåtervinningsbranschen job-
bar Inrego med cirkulär ekonomi. Man 
köper in begagnade elektronikprodukter 
som datorer, mobiler och skärmar, renove-
rar dem och säljer dem vidare.

Inregos grundare Henrik Nilsson var tidigt 
ute. Redan 1995, innan hållbarhet var ett 
begrepp, startade han företaget för att kunna 
erbjuda studenter begagnade datorer.

– Då handlade det mer om ekonomi än 
om hållbarhet, säger Sebastian Holmström. 
Studenterna hade inte råd att köpa nya 
datorer. Men mer och mer har företaget 
sedan kommit att handla om hållbarhet, 
om att kunna använda elektroniken så 
länge som möjligt. Och det handlar också 
om mänskliga rättigheter, vi vet att elektro-
nikprodukterna innehåller material som tas 

fram på tveksamma sätt. Därför är det vik-
tigt att utnyttja de resurser som redan har 
tagits fram.

Sebastian Holmström berättar att man 
sett en enorm utveckling när det gäller 
hållbarhetstänket bara under de senaste 
åren.

– Från att kunderna skämdes för att köpa 
begagnat till att de nu skryter om det. Det 
cirkulära blir bara coolare och coolare för 
varje år som går. 95 procent av allting vi 
köper in går till återanvändning, bara 5 
procent till återvinning.

MED DET NYA AVTALET kommer SBR:s 
medlemmar att få möjlighet att sälja sin 
begagnade elektronikutrustning till Inrego, 
och de kan också köpa elektronik till ett för-
månligt pris.

– På så sätt kan deras elektronik leva ett 
varv till, precis på samma sätt som de bilde-
lar som de säljer.

När till exempel en dator börjar bli seg 

och långsam kanske den är slut för den för-
sta användaren, men det betyder inte att den 
är redo att skrotas.

– Ibland behöver man bara byta batte-
rier och ibland måste man byta flera delar 
och reparera, men sedan kan datorn få ett 
nytt liv och leva vidare. Majoriteten av alla 
företag byter datorer i snitt vartannat, vart 

NYTT AVTAL MED INREGO

”Nu kan vi jobba  
mot samma mål  
– tillsammans”

tredje år, säger Sebastian Holmström. 
– Vi kan återanvända datorer som är 

betydligt äldre än så. 
Än så länge köper Inrego enbart elektro-

nikprodukter från företag, däremot säljer 
man till både företag och privatpersoner.

– Vi försöker hitta lösningar för att även 
kunna köpa från privatpersoner i framtiden 
för att maximera användningen av begagna-
de elektronikprodukter. 

Alla produkter som Inrego säljer har ett 
års garanti, med möjlighet att köpa till lika 
lång garanti som på helt nya produkter.

– Garantin är jätteviktig för oss, förklarar 
Sebastian Holmström. Den är ett bevis på 
bra kvalitet. Vi garanterar också att all gam-
mal data raderas.

DET ÄR VIKTIGT att lämna in begagnad 
elektronikutrustning så fort som möjligt 
efter att man kasserat den. Ju längre den 
får ligga i ett hörn, desto svårare blir det 
att återanvända den.

– Man brukar säga att elektronik förlo-
rar fem procent per månad när den ligger 
i ett förråd.

Inrego har 200 anställda på sin fabrik i 
Stockholm. Företaget har också nyligen 
startat en fabrik i Finland.

– Vi återanvände 350 000 produkter 
förra året. Verksamheten bara växer och 
växer. Både för att hållbarhetsfrågan blir 
allt viktigare, men också för att folk gärna 
vill ha betalt för sin gamla elektronik, 
säger Sebastian Holmström. 

– Det är mycket inbyggd klimatpåver-
kan i produkterna som vi inte ser. En 
dator som väger tre kilo har skapat 1 200 
kilo avfall i produktionen innan den ens 
kom till butiken som säljer den. Det finns 
mycket i hela leveranskedjan som är dåligt 
för klimatet. Vi måste helt enkelt hitta 
nya sätt att både producera och konsume-
ra, därför känns samarbetet mellan SBR 
och Inrego så rätt. Vi jobbar för samma 
sak och nu kan vi göra det tillsammans. ❂

– Det är viktigt 
att utnyttja 
de resurser 
som redan har 
tagits fram, sä-
ger Sebastian 
Holmström på 
Inrego.

» Man brukar 
säga att elektronik 

förlorar fem  
procent per 

månad när den 
ligger i ett förråd. « 

Inrego jobbar, precis som bilåter-
vinningsbranschen, med cirkulär 
ekonomi.

INSAMLINGEN AV ELEKTRONIK fortsätter 
att öka i Sverige. 

Under 2020 samlades totalt 155 721 
ton elavfall, vilket motsvarar cirka 15 
kilo per person, eller omkring 67 miljo-
ner elprodukter. Det är en ökning med 
5,5 procent jämfört med året innan. 

Enligt El-Kretsen, insamlingssystem 
för elektronik, batterier och ljuskällor ses 
den största ökningen – 14 procent – 
inom fraktionen kyl och frys. 

I topp vad gäller insamlade kilon elav-
fall per invånare ligger kommunerna 
Täby, Åmål, Sotenäs, Simrishamn och 
Åsele. ❂

I korthet
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Allt mer  
avfall går 
till material- 
återvinning
MÄNGDEN AVFALL SOM går till materia-
låtervinning ökar. 

Det visar Avfall Sveriges statistik över 
kommunalt avfall i Sverige.

Mängden avfall har totalt sett ökat 
med fem procent, från 147 kilo per per-
son till 155 kilo per person. 

Insamlingen av såväl förpackningsav-
fall som elavfall och metallskrot har 
ökat. Dessutom ökade mängden insam-
lat grovavfall med tio procent. 

Enligt Avfall Sverige handlar det om 
en ren coronaeffekt. Många har helt 
enkelt haft mer tid och möjlighet att 
rensa förråd och att bygga om hemma, 
vilket bland annat avspeglar sig i insam-
lingen av grovavfall.

Även den biologiska återvinningen 
har ökat, med 13 procent. Detta gör, till-
sammans med ökad materialåtervinning, 
att mängden avfall som går till energi-
återvinning har minskat med åtta pro-
cent.

Samtidigt har ökad sortering av 
matavfall och förpackningar gjort att 
restavfallet har minskat med fem pro-
cent, vilket innebär att det finns gott 
hopp om att nå Avfall Sveriges och 
kommunernas mål om att minska 
mängden mat- och restavfall med 25 
procent till 2025 jämfört med 2015 . ❂

Insamlingen 
av elektronik 
fortsätter öka



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

BLI EN ÅTERVINNARE!
Gör en miljöinsats och sälj dina metaller, batterier, 
kablar, katalysatorer och karosser* till oss.

072-224 01 24

tomas.bergli@

kuusakoski.com

Tomas Bergli

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

Christian Gunnarsson

*Från Timrå och norrut köper vi även karosser. Kontakta kundtjänst, 020-566 566, så hjälper de dig vidare.

www.kuusakoski.com
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Din leverantör av kvalitetsprodukter från ledande varumärken. 

Vi utrustar din verkstad!Vi utrustar din verkstad!
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DLA ENKELT

SE VÅRT STORA UTBUD SE VÅRT STORA UTBUD 

OCH HANDLA DIREKT OCH HANDLA DIREKT 

PÅ PÅ SPIKENSERVICE.SESPIKENSERVICE.SE

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

Begagnade originaldelar,  
Bäst för miljön!

033-23 00 50

www.borasbildemontering.se

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
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Vagnskadegarantin 
påverkar konkurrensen

VI MÅSTE FÅ konkurrensfrågan utredd 
en gång för alla. Vid köp av en ny per-
sonbil i Sverige ingår en så kallad 
vagnskadegaranti i köpet. Vagnskade-
garantin är inte någon garanti utan en 
försäkring, vars premie bakas in i pri-
set för bilen. Systemet med vagnska-
degaranti är unikt för Sverige, något 
motsvarande system finns inte i något 
annat land i världen.

SFVF anser att systemet med den 
vagnskadegaranti som medföljer vid 
köp av nya personbilar i Sverige är 
konkurrensbegränsande, enligt 2 kap. 
1 § konkurrenslagen och artikel 101 
EUF, samt förbuden mot missbruk av 
dominerande ställning enligt 2 kap. 7 
§ konkurrenslagen och artikel 102 
EUF.  

Konkurrensverket har i sin gransk-
ning av marknaden för bilförsäkringar 
och bilreparationer från 2019, ”Mak-
ten över bilen”, bland annat konstate-
rat att ”det vore bättre för konkurren-
sen och för konsumenterna (privat-
personer och företag) om köparen 
själv kan bestämma om det ska ingå 
en vagnskadegaranti eller inte vid köp 
av ny bil”, samt att vagnskadegarantin 
bidragit till att antalet oberoende 
verkstäder minskar.

KONKURRENSVERKET HAR med hän-
visning till sin prioriteringspolicy valt 
att inte driva frågan om vagnskadega-
ranti vidare. SFVF menar dock att det 
är av största vikt att systemet med 
obligatorisk vagnskadegaranti prövas 

utifrån svensk konkurrenslagstiftning.
Som Konkurrensverket har konsta-

terat styr vagnskadegarantins utform-
ning valet av reparationsverkstad de 
första tre åren. Styrningen till auktori-

serade verkstäder innebär att mär-
kesoberoende verkstäder har svårare 
att hävda sig i konkurrensen. 
Vagnskadegarantin utestänger de 
märkesoberoende verkstäderna från 
skadereparationer. 

Som Konkurrensverket påpekar 
påverkas konkurrensmöjligheterna 
även för verkstäder auktoriserade för 
ett annat märke.

Konkurrensverket har vidare kon-
staterat att vagnskadegarantin leder 
till ”en hård styrning av reparationer, 
även där maskinskadeförsäkringen 
används och även service på nyare 
bilar till auktoriserade verkstäder”. 
Kravet på att reparationer under 
vagnskadegarantin ska göras hos auk-
toriserade verkstäder gör det även svå-
rare för märkesoberoende verkstäder 

att få utföra den regelbundna årliga 
servicen.

Ytterligare en effekt av ett minskat 
konkurrenstryck från märkesoberoen-
de verkstäder och därmed högre priser 
på verkstadstjänster är, som Konkur-
rensverket påpekar, att priserna på 
försäkringar kan tänkas stiga på längre 
sikt. 

Utöver följderna av minskad kon-
kurrens har vagnskadegarantin i sig 
flera negativa konsekvenser för kun-
derna. Vagnskadegarantin hindrar 
kunderna från att själva välja hur de 
vill försäkra sin bil, det vill säga 
omfattningen på försäkringen, nivån 
på självrisken samt vilket försäkrings-
bolag de vill vända sig till.

UTAN VAGNSKADEGARANTIN hade 
kunderna fått ett lägre inköpspris och 
själva kunnat välja hur mycket de vill 
spendera på försäkringsskydd och hos 
vilket försäkringsbolag man vill 
teckna sin försäkring.

Sammanfattningsvis utgör systemet 
med vagnskadegaranti ett konkur-
rensbegränsande samarbete mellan 
generalagent, försäkringsbolag, aukto-
riserade märkesåterförsäljare och auk-
toriserade märkesverkstäder som 
omfattas av förbjudet i 2 kap. 1 § kon-
kurrenslagen. Vagnskadegarantin stri-
der mot förbudet mot missbruk av 
dominerande ställning.

Den största förloraren är i slutändan 
bilägarna som drabbas av stora mer-
kostnader till ingen nytta. ❂

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

» De märkes- 
oberoende  

verkstäderna är  
utestängda  
från skade- 

reparationer.« 
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Aktuellt från
ANDERS SVERKMAN, Branschansvarig elv

Elbilsbatterier används 
i världsledande system

Aktuellt från
 ANNA HENSTEDT, miljöansvarig
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Stadig ökning 
av laddbara bilar

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

JAG INLEDER DENNA krönika som jag 
avslutade senaste krönikan, nämligen 
med att andelen laddbara bilar sakta men 
säkert fortsätter att öka. Under 2020 var 
andelen av nybilsförsäljningen 32,2 pro-
cent laddbara bilar. Hittills i år är den 
siffran 37,1 procent. 

Både i december 2020 och i april 2021 
var det just en laddbar bil som var mån-
adens mest registrerade bil. Sverige hör 
till de länder där utvecklingen till fler 
laddbara fordon går fortast – vi är bäst i 
EU och vi ligger på tredje plats i världen.

Dock har det varit mycket fluktuatio-
ner i registreringarna hittills under året, 
vilket förklaras av att regeringen från 1 
april har ändrat Bonus-malus-systemet. 
Från och med detta datum gäller att 
bonusen för laddhybrider har gått ner 
med 10 000 kronor, och att bonusen för 
rena elbilar höjts från 60 000 till 70 000 
kronor. BIL Sweden tycker att det är 
olyckligt att man dragit ner bonusen för 
laddhybrider, då vi tror att dessa fortfa-

rande har en viktig roll att spela, så att fler 
väljer en laddbar bil framför en bil med 
enbart förbränningsmotor. 

Under årets fyra första månader har 
försäljningen av personbilar ökat med 
32,6 procent jämfört med 2020 då coro-
napandemin påverkade efterfrågan och 
produktionskapacitet.

ATT ANDELEN LADDBARA bilar ökar är 
glädjande då detta ju är en del i att möta 
Sveriges högt uppsatta klimatmål, att 
utsläppen från inrikes transporter (för-
utom inrikesflyg), ska minska med minst 
70 procent senast år 2030 jämfört med 
2010.

En annan mycket viktig pusselbit för 
att bidra till minskningen av koldioxidut-
släpp och att nå 70-procentmålet, är den 
så kallade reduktionsplikten, som syftar 
till att främja användningen av biodriv-
medel. Därför har regeringen 
infört reduktionsplikt för bensin och die-
sel. På så sätt kan även bilar med förbrän-

ningsmotorer som tankas med bensin och 
diesel bidra till att klimatmålen nås. 

Alla drivmedelsleverantörer måste varje 
år minska växthusgasutsläppen från ben-
sin och diesel med en viss procentsats. 

NYTT FÖR I år är att reduktionsplikten för 
bensin kommer att höjas från 4,2 procent 
inblandning, till 6 procent den 1 augusti. 
Av den anledningen introduceras den nya 
bensinkvaliteten E10, som blir den nya 
standardbensinen. Denna kvalitet finns 
sedan tidigare på marknaden i 14 andra 
länder i Europa. E10 betyder att upp till 
10 procent av bensinen består av förnybar 
etanol. De flesta bilar, även äldre, kommer 
kunna köras på E10. Cirka 94 procent av 
alla bensindrivna bilar är godkända för 
körning på E10. 

På BIL Swedens webbplats har vi 
publicerat listor över godkända bilar. De 
få bilar som inte är godkända för E10 
måste tankas med kvaliteten E5.

Ta hand om er! ❂

NYLIGEN INVIGDES BatteryLoops världs- 
ledande system för laddning av fordon på 
hygien- och hälsobolaget Essitys 
affärscenter i Mölndal. BatteryLoop är 
ett bolag som är helägt av Stena. Genom 
ett energilager förses nu 78 laddstationer 
för el- och hybridbilar och 24 för elcyklar 
med klimatneutral el. Energilagret, som 
är tillverkat av batterier från eldrivna 
bilar, är kopplat till 446 solpaneler som 
täcker en yta av 833 kvadratmeter på 
Essitys tak. 

Lösningen har utvecklats genom ett 
samarbete mellan Volvo Cars, Essity, Ste-
na Fastigheter och BatteryLoop. Från 
Stena Recyclings sida ser vi det här som 
ett mycket spännande samarbete där vi 
tillsammans sluter cirkeln och skapar ett 
hållbart kretslopp kring bilar som drivs 
med batterier. 

Vi ger batterierna ett andra liv så den 
kommersiella livslängden för batterier 
förlängs, samtidigt som belastningen på 
miljön minskar.

Som vi tidigare beskrivit finns det ett 
förslag till ny batterilagstiftning som 
ställer ökade krav på såväl återanvändning 
som återvinning av batterier från 
laddbara fordon. Då passar utvecklingen 
av nya lösningar som energilager väl in i 
den bilden. 

NU TAR VI DESSUTOM nästa steg i utveck-
lingen av nya processer och samarbeten 
när det gäller batteriåtervinning. För när-
varande etablerar Stena Recycling egna 
anläggningar och processer för att åter-
vinna värdefulla material från elektriska 
fordonsbatterier för ytterligare raffine-

ring. Stena Recycling har dessutom teck-
nat ett samförståndsavtal med Johnson 
Matthey, ett globalt ledande företag inom 
hållbar teknik, för att utveckla en effektiv 

värdekedja i Europa för återvinning av 
litiumjonbatterier och tillverkningsmate-
rial till battericeller. Johnson Matthey 
kommer att utveckla ytterligare proces-
steg för att producera helt raffinerade 
material som kan användas i tillverk-
ningen av litiumjonbatterier. 

Därigenom kommer nya batterier kun-
na få ökat innehåll av återvunnet materi-
al. Att sluta kretsloppet och skapa nya 
batteriråvaror från återvinningen av bat-
terier är avgörande för att uppnå en cir-
kulär råvarukedja. En hållbar och cirkulär 
lösning för återvinning av batteridrivna 
fordon ser vi som ett viktigt nästa steg i 
att skapa värde och resurseffektivitet. 

SÅ JUST NU FOKUSERAR vi i Stena 
Recycling på att vidareutveckla lösningar 
för återanvändning liksom för ökad  
materialåtervinning av batterier, men det 
är långt ifrån slut där. I samarbete med 

Bilproducenterna, BIL Sweden och Bil-
Retur går vi vidare med att utveckla säkra 
och effektiva rutiner för insamling av bat-
terierna. Det är helt nödvändigt att 
utveckla samarbetet kring insamlingen så 
det fungerar på ett säkert sätt med kopp-
ling till såväl hållbar återanvändning som 
återvinning av de laddbara batterierna. 

I ÅTERVINNINGSLEDET är det fortfarande 
relativt små volymer med batterier som 
samlas in för återvinning, men det åter-
vinns totalt sett närmare 200 000 uttjänta 
bilar om året bara i Sverige. 

Stena Recycling har ett starkt fokus på 
ökad återvinning av materialet i karosser-
na, inte minst när det gäller plasten i 
bilarna. 

I ytterligare ett samarbetsprojekt ser vi 
till så plasten från stötfångarhöljen nu 
kan återvinnas och användas för 
tillverkningen av designmöbler. Det här 
är än så länge i liten skala, men vi har 
redan kunnat visa att plasten från stötfån-
garhöljen kan levereras med kvalitet från 
såväl bilverkstäder som bildemonterare 
och att plasten kan användas för 
intressanta produkter. Vi kommer att 
utveckla även det samarbetet vidare 
framöver. 

Ett bärande tema i många projekt är att 
utvecklingen sker i samarbete med ett 
flertal aktörer i olika branscher. Det är en 
trend som vi bedömer kommer att växa 
sig allt starkare framöver.

Från Stena Recyclings sida hoppas vi 
att alla kunder, samarbetspartners och 
läsare klarar sig bra i dessa osäkra tider. Ta 
väl hand om er! ❂

» Att sluta krets- 
loppet och skapa 
nya batteriråvaror  

är avgörande för att 
uppå en cirkulär 

råvarukedja.« 
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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!

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! 

AB ARONS
BILDEMONTERING

ÖNSKAR ALLA
EN SKÖN SOMMAR

Sommar- 
hälsningar!

EKMANS BILSKROT ABEKMANS BILSKROT AB

En riktigt
trevlig sommar

önskar vi på

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

SVENSK BILÅTERVINNING AB

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

önskar

Glad
Sommar
Glad
SommarGod Jul 

& 
Gott Nytt År

önskar
ddd

                               Fax 0322-105 77 
info@alingsas.se www.alingsasbildelar.se

Glad sommar!
önskar vi på

Glad Sommar
önskar

Begagnade bil- och husvagnsdelar
Stor sortering Märkesdemontering

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

Ny produktlinje
EGR Ventiler

galwin.se

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

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

SVER
IG

E
S

 B ILÅTERVINNARES R
IK

S
FÖ

R
B

U
N

D

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

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

Branschförbund sedan 1961

1. Låga fraktkostnader
2. Lägre försäkringskostnader
3. Låga certifieringskostnader
4. Låga utbildningskostnader 

 

5. Låga inköpskostnader av däck
6. Låga inköpskostnader av diesel
7. Juridisk hjälp

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

Ett medlemskap i ditt branschförbund ger mång fördelar.
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Ledare        Norge

JAN MOLBERG
generalsekretaer, nBf

Aktuelle saker i Norge 

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.

BILPRODUSENTEN RENAULT har sendt 
ut et direktiv til alle sine forhandlere 
om at alle høyenergibatterier må 
destrueres dersom bilen har vært i en 
kollisjon og eller har hatt en bråstopp 
som har medført at sikkerhetsutstyret 
har blitt utløst. Dette gjelder belte 
strammere og air bag. Batteriet skal 
dersom dette har vært utløst sendes til 
destruering.Denne fremgangsmåten 
vil nok måtte modereres til en mere 
bærekraftig metode. 

Høyenergibatteriene må heller gjen-
nomgå en kontroll som har som sikte-
mål å fastslå om batteriet er skadet 
eller ikke. Erfaringer til nå viser at 
mange høyenergibatterier er helt 
uskadd og intakte tross at bilen har 
vært i en kollisjon.

BILPRODUSENTEN TESLA har sendt ut 
et direktiv som forbyr forbrukere å 
benytte brukte bildeler ved reparasjo-
ner. 

Dette er ingen bærekraftig vei å 
møte framtiden på. EU har nylig ved-
tatt et direktiv på sirkulærøkonomi 
som pålegger produsenter og forbru-
kere å gjenbruke mere. Det samme vil 
antageligvis bli innarbeidet i det nor-
ske direktivet for sirkulærøkonomi 
som kommer ut i løpet av sommeren 
2021.

NBF HAR SKREVET brev til Miljøvern-
ministeren hvor vi påpeker de to 
nevnte direktivene fra henholdsvis 
Renault og Tesla. 

Vi ber politikerne innføre regler som 
umuliggjør slike løsninger som disse 
bilprodusentene forsøker å innføre.

KINESISKE BILER TIL NORGE. 
I løpet av året vil flere kinesiske El bil-

produsenter etablere seg i Norge. Disse 
vil ikke etablere egne organisasjoner og 
verksteder i Norge, men kun selge 
el-biler gjennom internett, og til en 
betydelig lavere pris enn de etablerte 
merkene kan tilby. 

Det vites ikke om de vil melde seg 
inn i BIL. Hvordan dette skal håndte-
res mht. reparasjoner, garantier, innbe-
taling av avgifter og deltagelse i et 
retursystem er ikke kjent.

MILJØVERNMINISTER ROTEVATN. NBF 
hadde sammen med BIL, FNO, If for-
sikring, Norges Bilbransjeforbund og 
Batteriretur AS et Teams møte med 
Miljøvernministeren rett før påske. 

Det var NBF som initierte møtet og 
inviterte med de andre aktørene. 
Temaet var gjenbruk av bildeler og det 
fremtidig sirkulærøkonomi-direktivet 

som vil pålegge alle produsenter og 
forbrukere å benytte mere brukte bil-
deler. 

Miljøvernministeren var veldig posi-
tiv til å øke gjenbruksandelen av bruk-
te bildeler i Norge. 

Alle som deltok på møtet var i grun-
nen positive til gjenbruk av bildeler, 
men det er noe uenighet om hvem som 
har garantiansvaret dersom man bru-
ker brukte bildeler på biler under fem 
år. 

I Sverige økte brukt-delsalget bety-
delig da salgsleddene av brukte bildeler 
etablerte garantier/gjennom for-
sikringsselskaper på brukte bildeler. I 
Norge har vi i dag ingen forsikrings-
selskaper som har forsikringsprodukter 
på brukte bildeler. Så vidt NBF vet 
arbeides det med et slikt forsikrings-
produkt. ❂
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– Det er en spesiell jobb, og du må like å skru og ta et tak. Det er jo greit å vite at vi gjør god nytte for oss, også, 
sier Cato Risbergseter. 

Norge

 – nå driver han en lønnsom bedrift

CATO RISBERGSETER (29) har alltid visst at 
det var det han ville bli; høgger. Målet var 
klart etter ei uke i 9. klasse da han var 
utplassert i bilopphøggeriet på Grue 
vestside. Da bestemte han seg for å kjøpe 
dette en dag. 24 år gammel realiserte han 
drømmen og de høggeklare bilvrakene i 
grushølet ved Refset var hans.

Det er mange arbeidstimer, døgn og 

uker siden. Imens har han utviklet bedrif-
ten, oppfylt kravene om godkjenning fra 
statsforvalterens miljøavdeling og bygget 
opp en maskinpark han er svært stolt av. 

– MED VÅRE to bergingsbiler drar vi på 
kort varsel ut og henter bilvrak fra hele 
Østlandet, forteller Cato

Det er gjenbruk det handler om hos 

høggera. Vrak blir til brukte bildeler, spi-
ker og kumlokk. 

Cato ser store muligheter i bilene han 
og gutta henter inn. Og før jul underteg-
net han avtalen om kjøp av verkstedet på 
Hovelsåsen. For 1,8 millioner har han nå 
skaffet seg et stort og romslig verksted, 
kontorer og arealer som han også tenker 
på å leie ut.

– Først og fremst skal det bli et delela-
ger. Nå som jeg har ansatt Kenneth Jens-
rud i administrasjonen, skal det bli et sys-
tem som gjør det overkommelig å holde 
oversikt over delene vi vil selge videre, sier 
Cato.

Han byr på kruttsterk kaffe i brakka 
som også tjener som kontor og spiserom. 

– Ja, vi har bygget på etterhvert som 
bedriften har utviklet seg og vi har blitt 
flere, smiler Cato.

DE TRIVES MED brakkelivet og kan samti-
dig se fram til bedre fasiliteter på 
Hovelsåsen. Men bilhøggeriet blir i det 
gamle grustaket. Her har statsforvalteren 
godkjent miljøtiltakene og her investerer 
Cato stadig i utbedringer for å fylle kra-
vene.

– Vi har jo oppfylt drømmen begge to, 
da. Jeg var også med her under pryo-uka 
på ungdomsskolen og drømte om å jobbe i 
bilhøggeri, sier Kenneth.

Han dukker opp i døråpningen for å gi 
en beskjed. Det er kompisen fra ungdoms-
tida som holder litt oversikt over Cato og 
karene nå. Det er «hundre» telefoner om 
dagen, og Cato trenger avlastning for å 
administrere alt. Og Kenneth har erfaring 
fra delelageret på Entrack, så nå kan det 
bli system i delelageret til Risbergseter 
bildemontering også. 

– Jeg har mye planer hele tida, og det er 
bare tida som stopper alt, sier Cato.

Den unge bedriftslederen jobber «støtt», 

men har også familie. Barna på ett og seks 
og en samboer som driver med travhester 
har krav på sine timer i døgnet. Men etter 
at ungene har gått til ro, er det alltid noe å 
gjøre for høggern.

– For min del handler det aldri om å 
jobbe fra åtte til fire. Det går alltid litt 
over styr med tiden. Og det skyldes kan-
skje at jeg er i en oppstartfase uansett hva 
jeg gjør. Jeg vil mer, rekke mer, gjøre mer.

Han var blant rånerne i Solør; Volvo og 
svidd gummi. Det har alltid handlet om 
biler og motor. Interessen er medfødt, og 
han er selvlært. 

SKOLEN PASSET ALDRI for Cato.
– Jeg har aldri vært noe skolelys. Jeg 

prøvde meg på videregående, men det var 
ikke noe for meg. Egentlig hadde jeg det 
vel bra på skolen, og jeg angrer nok litt i 
dag. Jeg skulle ha brukt tida på skolen 
bedre.

Cato var ingen teoretiker og mener at 
mer burde vært lagt til rette for elever som 
har anlegg for praktiske fag.

Bedriftslederen ser nå at det hadde vært 
greit å ha litt mer teori i bånn. 

– Jeg har klødd meg mye i hodet over 
skjemaveldet. Men jeg greier da å følge 
opp alle krav som stilles til en bedriftsle-
der; med rapporter, godkjenninger og 
økonomi. Jeg er ikke så glad i dette papir-
arbeidet, men det må til. Og en god regn-
skapsfører er gull verdt, legger han til. 

Cato har fire ansatte på heltid, pluss 
noen på deltid. Flere av karene har startet 
opp i høggeriet med sysselsettingsbidrag 
fra NAV. Og Cato har fulgt opp med å 
tilby fast jobb etterhvert. Han synes det er 
viktig å følge opp med forpliktelser når 
folk som vil jobbe har vist at de duger.

– DET ER en spesiell jobb, og du må like å 
skru og ta et tak. Det er jo greit å vite at vi 

gjør god nytte for oss, også. Gjenbruk og 
en miljøvennlig returordning blir enda 
mer viktig for framtida. Vi kjører lange 
veier for å rydde opp i gamle vrak, og vi 
leier ut containere til gjenvinning av skro-
tet metall, forteller Cato.

I følge tall fra Norges Biloppsamleres 
Forening (NBF) anslås det at bare to-fire 
prosent av alle bildeler som benyttes til 
reparasjon i Norge er brukte, mens tilsva-
rende tall i Sverige er 10-12 prosent. 
Kostnadene har vært noe av årsaken, men 
også skepsis til bruk av brukte bildeler ved 
reparasjoner fra bilprodusentene og mer-
keverkstedene påvirker dette. NBF fore-
slår å endre momsreglene for å øke gjenb-
ruken.

Bilene som vrakes er mye nyere enn før, 
og delene oftere mer solid. Likevel er det i 
Norge 40.000 biler hvert år som ikke 
demonteres, men går rett i pressa. Det er 
30 prosent av alle norske vrakbiler. ❂

Cato var den skoletrøtte  
råneren med bildilla

Å høgge bilvrak er business, gjenvinning og miljøtilak. 
Cato på Høggeriet var råneren som har realisert 
guttedrømmen. Skolen var ikke noe for Cato (29) som 
i dag driver en lønnsom bedrift med fire fast ansatte 
og nytt verksted.  
Av Britt Ellen Negård

Cato Risbergseter var en skolettrøtt rånare som realiserte guttedrømmen. I dag driver 
han en lønnsam bedrift.
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Successful meeting 
with EC and EGARA

THIS TIME WE want to update our 
readers about some activities that 
took a lot of our time, but we think 
was worthwhile.

First, we had the meetings with our 
members about the cost calculation 
model. We had two meetings in total 
and some extra meetings with Excom 
and individual members. The result 
was a representable report about 
national costs for vehicle dismantling. 
As said previously, we are proud of 
the result and presented it to the EC.

The meeting with the EC (Artemis 
and her team as well as the 2 consul-
tants involved with the review) went 
very well and was very informative. 

WE EXPLAINED OUR model was in fact a 
tool that directly shows the result of 
changes in for instance metal prices or 
hours of labour in case of new obliga-
tions. 

The EC had also many other ques-
tions that we could answer and could 
lead to more insight in our business. 
What we can’t answer yet is what dis-
mantling of EV’s will cost, but we 

could already explain that invest-
ments in facilities for storage and 
monitoring will be necessary, just as 
education. We have little experience 
and dismantling time of batteries 
varies from an hour to sometimes 
eight hours in case of vehicles that 
were not designed as EV from the 
beginning (like the VW Golf ).

Artemis explained the EC is think-
ing of combining Directives to get 
more grip on design, production, use 
phase, end phase, recycling phase and 
EPR. 

This needs to be coordinated with 
other DG’s, which is quite progres-
sive, but it seems to be necessary to 
get the desired results.

Another consultation is coming. It 
will be an open one for everybody 
and a dedicated one for targeted part-
ners of which EGARA will be one. It 
will be announced on the EC site.

WE ARE VERY happy with this good 
contact at such an important moment 
in ELV legislation. We are more part 
of it than we ever were and we had a 

good liaison in Artemis for almost 15 
years already.

What we also found out is that our 
members are interested in specific 
items. Think of grey zone/illegals, 
insurance, registration and export, 
parts information and other topics 
that we do not have a lot of time for 
in our meetings. 

FOR THIS WE will plan some one item 
only meetings to fulfil in this wish and 
to get the information that comes from 
them.

Other news is that EGARA decid-
ed to invest in her website and 
upgraded to modern standards. We 
linked our news to Facebook, Linke-
din and Twitter, so we try to look for 
more publicity that we did. 

The old website had no pictures at 
all, so we hope the new site is a bit 
more attractive to however is looking 
for information about vehicle recy-
cling in Europe. 

Please take a look at www.egaranet.
org and let us know any comments. ❂

Inside    Egara❂

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

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