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Sälj ditt skrot det räddar vårt klot
Vi köper dina metaller, katalysatorer, batterier m. m

Välkommen att kontakta oss för priser och information

Tillsammans har vi
lyft fram bilåtervinningen

MICHAEL ABRAHAM
förbundsdirektör

ETT ANNORLUNDA ÅR 2020 är snart avver-

kat, och vi ser framemot ett positivt år
2021.
Vi har verkligen fått uppleva ett år som
gett oss många olika intryck. Att flertalet
av oss drabbats av rådande pandemi på ett
eller annat sätt råder det ingen tvekan om.
Många invanda mönster har inte längre
fungerat som tidigare. Man har på kort tid
fått omvärdera sitt sätt att hantera saker på.
Det vi även ser är att prognoser och uttalanden från olika myndigheter och sakkunniga inte alltid går i takt med de förändringar som sker.
Men det vi kan känna oss stolta över är att
den strategi som vi tog redan 2009 fortfarande är hållbar. Att det krävs långsiktighet,
kunskap och ett industriellt tänkande för att
jobba på att återvinna värdefulla råvaror ur
ELV-bilen (End of Life Vehicle). Alla de
projekt som vi varit delaktiga i under åren
har med tydlighet påvisat att korrekt miljöhantering av den uttjänta bilen skapar
positiva miljövärden. Det man tidigare kal�lat avfall kan redan i dag kallas för resurstillgång som dessutom ger möjlighet till ekonomisk ersättning i stället för utgift.

En sak som har blivit än tydligare nu är
att arbetet med återvinning och återanvändning ligger i tiden och är en framtidsbransch. Därför kan alla som jobbar inom
bilåtervinningsbranschen känna sig trygga
i att detta är en bransch som ligger väl i
tiden och som det kommer att bli än mer
fokus kring framöver.
ALLA DE MÖTEN och projekt som har

genomförts för att skapa förståelse hos
myndigheter, politiker, EU-kommissionärer och bilproducenter för att den uttjänta
bilen när den hanteras korrekt är en miljötillgång, har gett resultat. Det pågår för
fullt ett arbete inom EU för att ta fram ett
nytt producentansvar. Om det går i linje
med EU:s riktlinjer och målsättning, att
”cirkulär ekonomi” ska ”minska avfallsberget och öka återanvändning och återvinning”, blir återvinningsbranschen den stora
vinnaren.
Att ELV-bilen ska komma till företag
som är miljö-/kvalitetscertifierade borde
vara en självklarhet. Korrekt miljöhantering av bilen minskar miljöpåverkan och
ger ett miljövärde gällande återbruk av

reservdelar och ökat återvinningsmaterial
till industrin.
VI VET ALLA att den moderna bilen kom-

mer att utvecklas med mer material som
inte enbart är metall. Vi bör därför se över
vad som krävs för att möta den framtid
som den moderna bilen för med sig.
Min ståndpunkt är att seriös hantering
av demonteringsbilen ska löna sig, och med
det menar jag att de regelverk som finns
ska följas av alla som jobbar med ELV-bilar, oavsett hur många bilar man hanterar.
Då jag tagit beslut om att avsluta min
anställning till sista november 2020 vill jag
passa på att framföra mitt stora tack till er
alla för det privilegium jag fått under åren,
att som branschrepresentant få företräda er.
Det har varit ett positivt och givande uppdrag. Tillsammans har vi lyft fram bilåtervinningen som något positivt.
Ta väl hand om er och jag passar på att
tillönska alla en god fortsättning! ❂

Michael Abraham Förbundsdirektör

Tomas Bergli
072-224 01 24
tomas.bergli@kuusakoski.com

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

020-566 566 kundtjanst@kuusakoski.com

Medlemsägt
Återvinningsföretag
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SBR:s årsmöte

MICHAEL ABRAHAM, AVGÅENDE FÖRBUNDSDIREKTÖR:

”Nu är det upp till
demonterarna att
möblera finrummet”
Han har varit med och sett till att SBR:s medlemmar
hamnat i motorbranschens finrum.

– Nu är det upp till er och fortsätta möblera det här
rummet för att få ut mesta möjliga av det, uppmanar
Michael Abraham medlemmarna när han nu tackar
för sig efter drygt tio år som förbundsdirektör.
Av Maria Lindén Hjelte
DET HAR VARIT ett speciellt år, och det

dröjde innan årsmötet kunde bli av. När det
till sist trots allt kunde ordnas blev det ett
kombinerat halvårsmöte och årsmöte, men
omfattningen var ändå liten. Knappt 50 personer samlades på Scandic Foresta på
Lidingö utanför Stockholm. Det blev dock
både minimässa och föreläsningar förutom
själva årsmötet. Lokalen var väl tilltagen, och
det gick bra att hålla avstånd.
En nyhet för året var att mötet livesändes,
så att även de som inte kunde komma eller
hade valt att inte göra det kunde följa vad
som hände på distans.
Sändningen var förstås ett resultat av
rådande situation, men styrelseordförande
Carina Hagström Kihlberg säger att det
mycket väl kan bli ett stående inslag även i
fortsättningen.
Årsmötet blev också det sista med Michael Abraham som förbundsdirektör. Han har
jobbat för SBR och dess medlemmar sedan
2009, men har flera år i fordonsbranschen
bakom sig.
Ett tydligt mål han haft framför sig är att
lyfta fram bilåtervinningsbranschen och att
kämpa för att svartskrotningsverksamheterna ska bort.
– När jag kom sa jag att det inte ska vara
några bilskrotar längre. Bildemonterings6
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transportersättning för den uttjänta bilen
och elbilen.
– Vi måste påtala miljönyttan. Utökad bildemontering leder till minskad miljöpåverkan. Det inverkar positivt på mängden återvinningsbart material, ökad återvinningsgrad och möjligheten att öka användningen
av begagnade reservdelar, säger Michael
Abraham.
– Allt måste ske med lönsamhet. Även om
inte förbundet gör några affärer kan vi vara
med och skapa förutsättningarna.
Men svartskrotarna och de oseriösa verksamheterna i branschen är alltjämt ett problem.
– De åker snålskjuts på myndigheternas
oförmåga att utföra kontroller, säger Michael Abraham. Respektive kommun har
bestämmanderätt och det blir olika beslut.
Men det är bara att fortsätta att jobba för att
vi ska få enhetlighet.
HAN NÄMNDE ÄVEN den nya avfallsrappor-

Pernilla Himberg är ny i styrelsen.

branschen ska in i finrummet, säger Michael
Abraham. Nu gäller det att möblera finrummet för att det ska bli rätt, och det förs dialoger med biltillverkare, MRF, SFVF och
även med myndigheterna.
Han anser att projekt är ett sätt för branschen att vara med och att synas.
– Då finns vi med i tänket hos de olika
myndigheterna, som i sin tur har kontakt
med bilproducenterna, för ytterst är de den
största och viktigaste partnern för bildemonteringsbranschen.
NÅGRA AV DE projekt som bedrivits under

året har handlat om regeringsuppdraget,

teringen som ska göras till Naturvårdsverket. Där vill SBR försöka hitta ett sätt som
kan förenkla rapporteringen får bilåtervinnarna.
Han passade också på att flagga lite extra
för Utbildningsportalen och påpekade att
man inom SBR ser utmaningarna och att
det kommer att krävas nya typer av utbildningar och utrustning för att kunna hantera den moderna bilen på ett säkert sätt.
– Utbildningsportalen och e-learningprogrammen blir allt viktigare, framhöll
Michael Abraham. Vi utvecklar hela tiden
den utbildningsportal som finns. Det är
viktigt att medlemsföretagen får korrekt
information, och SBR arbetar därför ständigt med att se till att Utbildningsportalen
förbättras.

– Det du har
gjort för vårt
förbund har
varit fantastiskt, sa Carina Hagström
Kihlberg,
SBR:s ordförande, när
hon avtackade Michael
Abraham.

I dag har medlemmarna ett 30-tal olika
utbildningar att välja bland. SBR välkomnar också bidrag som information och bilder att lägga in i utbildningsportalens erfarenhetsbank. Syftet är att på ett enkelt sätt
kunna sprida information om bra lösningar
som branschens medlemsföretag har nytta
av. Förbundet vill också gärna ha förslag på
nya utbildningar.
– Kostnaderna för utbildningsportalen är
låga, säger Michael Abraham. Man får
utbildningar till hela företaget för lägre
kostnad än vad en enstaka kurs kostar per
person.
NÅGRA STORA FÖRÄNDRINGAR i styrelsen

blev det inte. Men nytt namn är Pernilla
Himberg, Atracco AB, som suppleant.
Pandemin har gjort att det inte varit några
regionala möten under året. Även det kvinn-

liga nätverket avvaktar med aktiviteter.
– Som det ser ut i dag har vi inte satt
något datum för nästa årsmöte. Men vi återkommer om det ganska snart, säger Carina
Hagström Kihlberg.
Carina Hagström Kihlberg var sedan den
som höll i avtackningen av Michael Abraham .
– Det du har gjort för vårt förbund har
varit fantastiskt, sa hon. Du har ju tagit oss
till finrummet, och vi har gjort en fantastisk
resa. Och om vi pratar ekonomi har vi gått
från minus till ett positivt resultat.
För Michael Abraham ligger miljön och
arbetet för den honom fortfarande varmt
om hjärtat.
– Vi har bara tillgång till en jord, säger
han. När jag började hade vi ett överskott
av jordens förnybara resurser. Nu har vi förbrukat tillgångarna redan i augusti månad.

Den här branschen kan vara med och få en
ändring på det.
– Men det gäller att vara ödmjuk. Det är
ingen stor bransch, men den är ändå en oerhört viktig kugge när det gäller att klara av
återvinningen och återanvändningen av
materiel.
HAN MEDGER ATT det förvisso varit en skojig
utmaning, men att det också varit både bakhalt och uppförsbacke.
– Men då har det bara varit att valla om
och ta nya tag och se till att den här branschen har fått det gehör den är berättigad
till, säger Michael Abraham. Jag tackar för
att jag fått den här möjligheten under tio år,
och att jag fått vara med och skapa ett värde
för återvinningen av den uttjänta bilen.
Michael Abraham kommer att fortsätta
som vd för BilRetur ytterligare ett år. ❂

→
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SBR:s årsmöte
STORT FOKUS PÅ FRAMTIDENS BATTERIER

Framtidens batterier
kräver samarbeten
Elbilar och hybrider är på väg
att förändra vår vardag, och
högvoltsbatterier är ett hett
ämne just nu. Det var också
det som stod i fokus när SBR:s
medlemmar fick möta två
tunga aktörer i branschen:
Stena Recycling och Northvolt.

Carina Hagberg Kihlberg och Andreas
Frössberg i ett samtal som livesändes från
mötesdagarna med SBR.

Av Maria Lindén Hjelte
FRAMTIDEN ÄR FÖRSTÅS elbilar. Det är den

NU TAR SBR:S NYA VD PLATS

"Jag vill fortsätta lyfta
frågan om återvinning"

När SBR:s nya vd nu tar plats
är det med förhoppningen
att kunna fortsätta skapa en
så grön bransch som möjligt.
Av Maria Lindén Hjelte

ANDREAS FRÖSSBERG HETER han, SBR:s nya

vd, och han kommer närmast från stiftelsen
Håll Sverige Rent. Han är dock inte på något
sätt obekant med bilåtervinningsbranschen.
– Jag var med i skrotbilskampanjen mellan
2001 och 2007 tillsammans med Lars Alm.
Där lärde jag känna branschen då vi hade
nära samarbete med bilåtervinnare, kommuner och länsstyrelser, säger Andreas Frössberg.
Han har även suttit med i den nationella
samrådsgruppen för bilåtervinning, NMG
(North Monitoring Group), där man framför allt har avhandlat ELV-direktivet och
producentansvaret. I övrigt finns det en rad
spännande projekt han deltagit i, och han
har lång erfarenhet av samarbeten med såväl
myndigheter som länsstyrelser, kommuner,
8
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företag och ett antal andra aktörer.
–Jag hoppas att jag med min bakgrund kan
koppla ihop er bransch ännu mer med det
som är den gröna sidan, den cirkulära ekonomin. Bilåtervinningsbranschen hör till de
mest cirkulära systemen vi har i dag om man
tittar på hur mycket man faktiskt återvinner
av ett fordon i slutänden, säger Andreas
Frössberg.
– Om vi till exempel tittar på avfallshierarkin ser vi att återanvändning och återvinning
är det som ligger allra högst på dagordningen.
Där hoppas jag verkligen att vi kan fortsätta
och lyfta den frågan och hela branschen.
Den oseriösa delen i branschen är en annan
fråga han gärna tar vidare i samverkan med
kommuner och länsstyrelser för att se närmare på auktorisationer och tillsyn av bildemonterare runt om i landet.
– Vi har ett problem i dag med det som vi
väl kan kalla svartskrotning, och vi har de som
faktiskt inte demonterar några fordon men
ändå får behålla auktorisationen, säger han.
Där tror jag vi har ett stort jobb framför oss.

Han hoppas också kunna tillföra en del
med de kontakter han har från att ha arbetat
med miljöfrågor i flera år.
– VI GÅR IN i en ny framtid och bilarna bör-

jar se annorlunda ut jämfört med hur de
sett ut tidigare. Här tror jag vi behöver
utöka samarbetena, bredda dialogerna ännu
mer med bilproducenter och hela bilåtervinningsbranschen för att kunna möta de
krav som kommer att ställas från framför
allt myndigheter och EU vad gäller
ELV-direktivet och producentansvaret.
Naturvårdsverket håller just nu på att se
över producentansvaret vad gäller bilar här
i Sverige. Kraven kommer öka hela tiden.
– Men annars är jag otroligt ödmjuk inför
den här uppgiften. Jag ser fram emot att åka
runt och träffa aktörer och framför allt er
medlemmar för att vi tillsammans ska kunna
skapa de bästa förutsättningarna för att branschen ska vara så grön och så lönsam som
möjligt för alla våra medlemmar, säger
Andreas Frössberg. ❂

nya biltypen som bilåtervinnarna har att
vänta. Än så länge är det inga stora kvantiteter det handlar om, men att framtiden kommer att se annorlunda ut när fordonsflottan
elektrifieras råder det inte något tvekan om.
– Elbilen är här för att stanna, säger
Michael Abraham. Det är samverkan och
samarbeten som krävs när en ny produkt
sätts på marknaden, och både Stena och
Northvolt är viktiga parter.
Till mötet hade två tunga aktörer i branschen bjudits in att berätta om sina verksamheter: Stena Recycling och Northvolt.
Anders Sverkman, branschansvarig för
ELV vid Stena Recycling, berättade om Stena Recyclings olika satsningar på hållbara
lösningar när det gäller framför allt högvoltsbatterier från el- och hybridbilar men även
bussar, och vände sig direkt till demonterarna
i publiken.
– Det är inte så många batterier som kommer tillbaka till er dagligdags, och så kommer
det att vara under en ganska lång tid. Men vi
vet att det ändå finns batterier ute hos er
redan i dag, och de måste hanteras på ett
säkert sätt.
En viktig förutsättning för detta är, enligt
Anders Sverkman, att etablera bra samarbeten, exempelvis i projektform, och att hitta väl
fungerande rutiner.
Halmstad finns Battericenter där man relativt nyligen etablerat plaståtervinning och
kabelgranulering i helt nya processer.
– En del i att vi faktiskt når de 95 procen-

Carina Hagström Kihlberg, SBR, Anders Sverkman och Tom Leppäjoki, Stena Recycling,
Ingemar Ylikangas, Northvolt och Michael Abraham, SBR, fick tillfälle att diskutera framtidens batterier.

ten som vi gör i dag är att vi kan hantera SLF
eller fluff. I dag kommer det ut som pellets,
som är ett kvalitetssäkrat bränsle, till cementindustrin, och det ger oss förutsättningar att

» Samverkan
och samarbeten
krävs när en ny
produkt sätts
på marknaden. «
hantera det här materialet på ett helt annat
sätt. Dessutom sorterar vi ut plast och
metaller innan dess, så det är en väldigt bra
bas, säger Anders Sverkman.
Utmaningarna har lösts i samarbete med
bildemonterare och bilproducenter, och nu
planerar Stena för att hantera utmaningarna

med el- och hybridbilar på motsvarande sätt.
Insamlingen av batterier sker i samarbete
med BilRetur och bilproducenterna.
– Vi har närmare 100 filialer som kan serva
kunderna, och vi kan vara ute och ge support
lokalt om det skulle behövas, som i de fall när
det gäller kritiska batterier.
Stena har experter som har möjlighet att
bedöma status på batterierna och som vet hur
batterierna kan hanteras på ett bra och säkert
sätt när de ska hämtas från exempelvis verkstäder för vidare transport till Halmstad.
– För er som demonterare ser situationen
annorlunda ut. Hur ska man kunna bedöma
om ett batteri är kritiskt eller ej? Går det att
hantera på plats, och finns det förutsättningar
att hantera det på ett bra sätt? Det här är
något som behöver utvecklas i någon typ av
projekt för att vi ska kunna hitta rutiner som
funkar hos er, säger Anders Sverkman.
– Så kan man tänka sig att det finns ett
intresse för återanvändning av de här batterierna? Det går hitta sådana lösningar. Vi har
ett naturligt flöde av batterier som kommer

→

NORDISK BILÅTERVINNING 4· 2020

9

SBR:s årsmöte

Tom Leppäjoki, Stena Recycling.

att gå direkt till återvinning. Och vi har en
tanke och tro och vilja att vi också ska kunna
ge batterierna ett längre liv, säger Anders
Sverkman. För det har vi Batteryloop.
BATTERYLOOP ÄR ETT dotterbolag till Stena

Recycling som verkar inom området elektrifiering, framför allt när det gäller återbruk av
batterier från fordonsindustrin. Sedan en tid
finns ett samarbete med Volvo bussar där
man utvecklar hållbara lösningar genom att
ta om hand om batterier från uttjänta elbussar.
Ett exempel är att Stena fastigheter har
gjort en installation där bussbatterier används
som energilager för ett bostadsområde på
Hisingen i Göteborg. Andra exempel är projekt där Batteryloop planerar att bygga energilager till hamnarna i Göteborg och Kiel.
– Än är det inte så stora flöden in i detta,
men det är ändå exempel på att det faktiskt
går att skapa värden i de här batterierna, säger
Anders Sverkman.
– Om vi kan förlänga livet på batterierna
får vi både ett miljömässigt och ett ekonomiskt värde. Och om man kan säkerställa att
batterierna kommer tillbaka till oss och in i
flödena igen, då har vi samarbeten som kan
fungera hela vägen.
Tom Leppäjoki, som är chef för Battery
Center vid Stena Recycling, berättar att man
så här långt har tagit emot mellan 60 och 80
olika typer av batterier
– Det gör att det är ganska svårt att få ett
flöde i detta, då varje batteri är unikt och kräver sin lösning, säger han.
Inflödet är alltså än så länge ojämnt, men
då lastbilar, bussar och även sjöfarten har bör10
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Ingemar Ylikangas, Northvolt.

jat växla över till litumjonbatterier är en
ökning sannolikt att vänta.
Att släcka ett litumjonbatteri när det väl
börjat rusa innebär en utmaning. Här finns
fortfarande mycket att lära. För att få mer
kunskap utför Räddningstjänsten och försvarsmakten brandtester på batterierna tillsammans med Stena Recycling.
– Tillsammans har vi lärt oss en hel del om
hur reaktionerna är. Vi vill ju ha så hög kun-

» Om vi kan
säkerställa att
batterierna
kommer tillbaka
har vi samarbeten
hela vägen. «

skap som möjligt så att vi ska kunna utbilda
våra filialer, säger Tom Leppäjoki.
Tom Leppäjoki påpekar att det helst inte
ska vara några litiumjonbatterier på bilåtervinningarna, men att det händer att de dyker
upp där ändå. Det finns till exempel en risk
att en bildemonterare får in en hybridbil som
visuellt är lik en konventionell bil. I ett sådant
fall finns det en potentiell fara att batteriet
rusar i samband med demontering.
– Våra experter åker ut till kund eller filial
och bistår med sin expertis om hur batteriet
ska demonteras. Batteriet säkras på plats och
man konstaterar om det finns ström eller inte.
I normalfallet tar vi batterierna med oss, förklarar Tom Leppäjoki.

– Vår rekommendation till filialer eller
demonteringar är att inte lagerhålla litiumjonbatterier. Försök att agera när ni får batterierna och få bort dem för de är lynniga. Det
är inte alltid visuella skador som gör att de
reagerar.
DEN NÄRMASTE PLANEN nu är att utveckla

Battericenter för att öka täckningen på regionala marknader men även att växa i norra
Europa. Ett mål är också att få bättre spårbarhet för att se att batterierna går till rätt ställe
och då framför allt till nya batterier.
En annan stor aktör i batteribranschen är
förstås Northvolt, som låtit tala om sig en hel
del när man håller på att bygga sin första
”giga factory” i Skellefteå, Europas största
batterifabrik motsvarande 85 fotbollsplaner i
storlek ocvh ett av Sveriges största industriprojekt någonsin.
– Det biltillverkarna fokuserar på i dag är
att elektrifiera sin produktportfölj. Det är en
revolution inom bilindustrin, och den är så
tydlig att det inte längre råder någon tvekan
om att det kommer att ske, säger Ingemar
Ylikangas från Northvolt.
Northvolts mål är att tillverka världens grönaste batterier och bidra till att minska koldioxidutsläppen, och återvinning är en av hörnstenarna.
– Där spelar ni inom återvinningsbranschen naturligtvis en viktig roll. På
Northvolt producerar vi de nya batterierna,
men det är också jätteviktigt för miljön att vi
kan återanvända materialen i batterierna och
bygga nya batterier av dem, säger Ingemar
Ylikangas.
Innan ett batteri byggs har batterimetaller-

na ofta transporterats runt hela jorden – ett
mönster som Northvolt vill vara med och
bryta.
– Vi måste se till att återanvända materialen
och det är viktigt att vi får det systemet på
plats. Gruvbrytning och transporter genererar
utsläpp så när materialen väl är i ett batteri
finns det en väldigt tydlig logik att återanvända dem, säger Ingemar Ylikangas.
När fabriken i Skellefteå – Northvolt Ett
– är fullt utbyggd kommer den att ha 3 000
anställda som jobbar med att tillverka batterier.
Northvolt finns, förutom i Skellefteå, även
med huvudkontor i Stockholm och Labs i
Västerås. Labs är en pilotanläggning för
utveckling, kvalificering och industrialisering
av batteritillverkning som är igång sedan
2019. I anslutning till Labs finns även en
pilotanläggning för återvinning av batterier.
Där kan batterierna laddas ur, plockas isär –
manuellt eller med robot – och krossas för att
få ut den svarta massan för att sedan processas
så att metallerna kan återvinnas. Verksamhet
finns även i Polen där man sätter ihop batterisystem som till exempel används för att
antingen balansera elnätet eller gå in i olika
industriella applikationer.

Karl-Johan Strucel från Wallmek demonstrerade produkterna för Pär Bryngelsson, Välsta bildemontering.
Patrik Olander och Annika
Gustavsson, Mölndal.

Isabelle och
Joakim
Backman,
Skellefteå Bildemontering.
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MÖTE MED MINI-MINIMÄSSA
Inget möte utan minimässa. Men den här gången gjorde omständigheterna att det blev en mindre mässa än vanligt. Utställare
var Olanders Recycling Tools, Wallmek i Kungälv, Kuusakoski och
Redox Miljöhantering. ❂

TILLSAMMANS MED Volkswagen Group

bygger det svenska företaget sin andra riktigt stora fabrik, Northvolt Zwei, i Saltzgitter i Tyskland. Man har även ett samarbete
med Hydro i Norge för att skapa ett returflöde av batterier.
Men för att Northvolt ska nå målet 50 procent återvunnet och 50 procent nytt material i
batterier som produceras år 2030 krävs stora
mängder batterier att återvinna, och så här
långt är volymerna tämligen små.
– Men om man konsoliderar bilden och ser
vilka planer som finns hos många marknadsaktörer kommer det att finnas ett exponentiellt växande behov av återvinning av bilbatterier, försäkrar Ingemar Ylikangas.
Han nämner att alla biltillverkare har ambitiösa planer där exempelvis Volvo har ett uttalat mål att femtio procent av deras sålda bilar
ska vara elektrifierade om fem år.
– Det är mycket som händer på marknaden, vilket gör att batterierna börjar komma i
retur för återvinning. Därför måste vi etablera
partnerskap för att de här flödena ska hamna
rätt i framtiden. ❂

Johan Himberg, Atracco, ville veta mer
om nyheterna som Anita Johansson,
Redox Miljöhantering, berättade om.

Tomas Bergli, Kuusakoski, träffade Börje
och Marcus Larsson, Eskilstuna Bildemontering.

Carina Hagström Kihlberg, från Allbildelar tillika
styrelseordförande för SBR, minglade lite med Pernilla
Himberg, Adtracco AB, och Sara Forsman från Norrbottens Bildemontering.

Håkan Holgersson och
Christian Öhrling, Svensk
Bilåtervinning AB, var på
minimässan.
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Reportage ❂ Coronapandemin

ETT ÅR MED CORONA

Lägre priser
på metaller
– högre
på bildelar

Så klarar sig
branschen
i pandemin
Coronapandemin har drabbat hela
bilbranschen. Men bilåtervinnarna har
klarat sig förhållandevis bra, trots färre
skadereparationer, ett minskat inflöde av bilar
och fallande skrotpriser.
Av Agneta Trägårdh
VERKSTÄDERNA DRABBADES HÅRT av

coronakrisen, speciellt i början, och det
spillde även över på demonteringsbranschen
som då fick sälja färre reservdelar.
– Den var fritt fall den första tiden, säger
Tommy Letzén, vd för MRF, Motorbranschens Riksförbund. Omsättningen minskade med 70 procent. Först fick alla dra åt
handbromsen och stänga ner. Efter ett tag
lättade dimman och det gick fint att lägga i
ettan och tvåan och till slut växla upp och
köra i hastigheter över 100 kilometer i timmen.
Plåt- och lackverkstäderna drabbades hårdast.
– Det ligger i sakens natur att skadereparationerna minskar när det är färre bilar ute
på vägarna, säger Tommy Letzén. Men samtidigt har man reparerat fler bilar i stället för
att lösa in dem nu när det inte har varit fullt
på verkstäderna. Det man har sett under
coronan är att bilen är nödvändig och att
majoriteten av befolkningen behöver en bil.
Enligt Tommy Letzén kommer omsättningen för skadeverkstäderna att minska
med 10–25 procent jämfört med ett normalt
år, medan verkstäderna generellt kommer att
hamna på plus minus noll upp till 10 procent
plus.
För de demonteringar som enbart har
ELV-bilar blev de minskade skrotpriserna i
12
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början av coronapandemin något extra
kännbart.
–I början av pandemin föll priserna i två
steg med 750 kronor per ton. Det är historiskt, jag har aldrig en sådan stor minskning
tidigare, säger Johan Holmgren, inköpschef
på Kuusakoski Sverige AB. Sedan kom en
återgång med en stigande positiv trend, nu
får vi se vart det tar vägen.
Volvo och andra stora industrier stängde i
mars för att sedan öppna upp igen efter cirka
en månad.
– När de stängde blev det en mindre efterfrågan på material, säger Emil Johansson, vd
på Skrotfrag. Än så länge har inte några
stängt på nytt, men ingen har någon kristallkula. Om de skulle stänga och efterfrågan
minska kommer priserna troligtvis att falla
igen.
TROTS FÄRRE SKADEREPARATIONER på

verkstäderna i början av pandemin har Bildelsbasens försäljning av reservdelar ökat
med 10,3 procent fram till sista oktober jämfört med samma period 2019.
– Det har också varit känslan när vi har
pratat med bilåtervinnarna, säger Bildelsbasens vd Camilla Jonsson. I början av pandemin minskade reservdelsförsäljningen, men
sedan har trenden varit att den har ökat. Jag
har faktiskt inte hört någon demontering

När pandemin slog till sjönk
priserna på metaller eftersom fabrikerna slog igen.
Men samtidigt ökade priserna på begagnade bildelar.
Av Mikael Jägerbrand
NÄR VIRUSET SLOG till var priset på
Bilåtervinningsbranschen har märkt ett minskat
inflöde av skrotbilar under coornapandemin.

» Det man
har sett under
coronan är
att bilen är
nödvändig. «
säga att det har gått dåligt. Vi har ju många
privatpersoner som handlar från oss och vi
har billiga delar till äldre årsmodeller. En
teori är att många familjer har tagit fram den
extra bilen och fixat iordning den för att till
exempel kunna åka till jobbet.
Hos Skellefteå Bildemontering minskade
försäljningen i början av pandemin.
– Sedan blev det full fart igen, säger vd
Joakim Backman. Vi tar emot många uttjänta fordon och hittills har vi tagit emot fler än
förra året. Folk har väl varit hemma och städat. Vi har hämtat flera ELV-bilar och vi har
också anställt ytterligare en kille.
På Karstorp, där huvuddelen av reservdelarna säljs till verkstäder, har man inte sett
någon minskning av försäljningen. Däremot
har inflödet av bilar minskat med 30 procent
under pandemin.
– I april och maj märkte vi en nedgång,

Eddie Jonsson, vd för Karstorp.

Tommy Letzén, vd MRF.

berättar Karstorps vd Eddie Jonsson. Då
korttidspermitterade vi, främst inom produktionen, och såg till att utleveranserna
fungerade. Från juli har vi sedan sett en återhämtning fram tills de nya restriktionerna
kom, men nu minskar det igen. Vi får se vad
som händer.
SKÅNE VAR RELATIVT förskonat från Covid-

19 i våras.
– Det är mycket värre nu, säger Peter
Svensson på Svenssons Bildemontering i
Kristianstad. Vi har tre sjuka i corona.
Annars har vi kört som vanligt hela tiden
utan några permitteringar. Säljarna jobbar
hemifrån och vi har stängt butiken för personalens säkerhet. Det har inte varit samma
flöde av bilar som vanligt, men vi har ändå
fått tillräckligt många.

Eddie Johansson, vd för
Skrotfrag.

Ådalens har klarat sig bra genom pandemin.
– Det har inte gått sämre och när det
gäller lastbilssidan kan man nog snarare
säga tvärtom, säger vd John Axel Forsman.
Men jag törs inte säga om det beror på
coronapandemin, det är svårt att analysera.
Vi har ju satsat på lastbilssidan och om inte
pandemin kommit, hade den kanske gått
ännu bättre.
Pernilla Himberg, miljö- och kvalitetssamordnare på Atracco AB tycker att alla
inom bilåtervinningsbranschen har varit
duktiga på att anpassa sig till den nya situationen.
– För Atraccos del har det gått bra tack
vare ett välsorterat lager, bra kontakter och
korttidspermitteringar. Vi har också hittat
nya sätt att jobba. ❂

skrotmetall på väg uppåt. Men när i stort
sett alla industrier tvingades stänga ned
fanns det ingen som behövde råmaterialen längre.
– Vi har sett att priset på skrotmetall
sjunker en del eftersom det inte byggs
eller tillverkas, så det finns helt enkelt
ingen efterfrågan, säger Sean Pour, på bilåtervinningsföretaget SellMax i USA, till
Americanrecycler.com.
Eftersom det inte längre tillverkades
nya bilar eller nya delar ökade intresset
kraftigt för alla typer av begagnade
reservdelar.
TROTS ATT BILFABRIKERNA i många län-

der var igenbommade behövdes stora
mängder delar eftersom bilverkstäder
tilläts ha öppet i de flesta länder. Bilreparationer betraktades som samhällsviktigt
– både polisbilar, brandbilar och ambulanser behövde service.
– Pandemin har haft den här märkliga
effekten på återvinningsindustrin, säger
Sean Pour.
– Begagnade delar har blivit mer värdefulla eftersom det inte tillverkas några
nya. Det här har gjort att bildelar som vi
tidigare hade använt till skrotmetall nu
återanvänds och hamnar i bilar igen.
En annan förändring för branschen har
varit att man i allt större utsträckning
tvingats gå över till digital försäljning.
Det har till exempel varit förbjudet för
företag att ta emot fysiska kunder i flera
delstater i USA. ❂

→
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På bara några veckor lamslogs hela världen när coronaviruset slog till. Bilbranschen drabbades hårt eftersom
invånarna i många områden inte fick lämna hemmet.
Av Mikael Jägerbrand
DET BÖRJADE MED ganska vaga varningar

om en ny mystisk sjukdom i kinesiska staden Wuhan i slutet av 2019. Snart blev
larmrapporterna från Kina allt allvarligare,
och i början av 2020 stod det klart att
coronaviruset hade spridit sig
till så många länder att det
klassades som en världsomfattande pandemi.
Det här hotet fick
många drabbade länder att helt stänga
igen genom att införa
hårda lagar och regler.
På många platser
infördes förbud att lämna bostaden – och möjlig-

heten att använda sin bil. I Moskva var
invånarna tvungna att ha ett särskilt tillstånd för att köra på vägarna. I Skottland
och Australien infördes förbud att köra
längre än någon halvmil från bostaden.
Här i Sverige nöjde sig myndigheterna
med en uppmaning om att inte förflytta sig
i onödan. Ett råd som de flesta invånarna
följde. Samtidigt skapade pandemin oro
hos de svenska fordonstillverkarna.
I slutet av mars stoppades produktionen
hos både Scania, Volvo och Volvo Cars.
Totalt drabbades cirka 54 000 anställda hos
de tre företagen. Men redan en månad
senare drogs produktionen vid fabrikerna
igång igen, men på de flesta håll var produktionen lite ”ryckig” på grund av lokala

förhållanden hos underleverantörerna.
Men efter sommaren var allt tillbaka till
det normala.
– Mot slutet av kvartalet var transportaktiviteten tillbaka på ungefär samma nivå
som för ett år sedan på de flesta marknader,
förklarade Martin Lundstedt, vd på Volvo
AB, i ett pressmeddelande i oktober.
GLOBALT SETT VAR bilbranschen en av de

allra hårdast drabbade med igenbommade
fabriker och tomma bilhallar.
De många förbuden i kombination med
hårda karantänsregler, som bland annat
Storbritannien och Norge införde, gjorde
också att resandet i stort sett upphörde över
hela klotet. En av de positiva effekterna av
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Trafiken i Stockholm minskade med en fjärdedel när
pandemin
var som värst.
Kommentar
Observera att mätdata uppdateras i början av varje ny vecka.
Veckonummer och veckans första dag:
de tomma
vägarna var att antalet olyckor
Vecka 45 2020-11-08
Vecka 44 2020-10-26
minskade
under en period.
Vecka 43 2020-10-19
Vecka 42 2020-10-12

41 2020-10-05
FÖRVecka
BILÅTERVINNINGSFÖRETAG
runt om i
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världen
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persioder
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Vecka 30 2020-07-20
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för
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bland personalen.
Vecka 29 2020-07-13
Några
företag
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att
göra
en insats
Vecka 28 2020-07-06 struken pga störning
från vägarbete
Vecka 27 2020-06-29 struken pga störning från vägarbete
för vården
genom
att
använda
sin
kunskap
Vecka 26 2020-06-22
till att
tillverka
respiratorer
och
skyddsutVecka 25 2020-06-15 (Midsommarvecka)
Vecka 24 2020-06-08
rustning
för läkare och sköterskor.
Vecka 23 2020-06-01
Under
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tvåhimmelfärds
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långa stopVecka 22det
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(Kristi
dag 2019)
Vecka 21 2020-05-18 (Kristi Himmelfärds dag 2020)
pet satsade
biljättarna stora resurser på att
Vecka 20 2020-05-11
coronasäkra
sina anläggningar. Man ökade
Vecka 19 2020-05-04
Vecka 18 2020-04-27 - valborg, 1 maj

avståndet mellan arbetsstationer, byggde om
lunchrum och gjorde av med tusentals
meter tejp till att märka upp skyddszoner på
golvet. Toyota skapade till och med ett specialverktyg som de anställda kunde använda
för att slippa använda händerna när de öppnade dörrar.
En beräkning som gjorts av IHS Markit
uppskattar att den globala försäljningen av
bilar under året minskar med 20 miljoner
till 70 miljoner. När det var som värst under
våren minskade bilförsäljningen i det hårt
drabbade Italien med 98 procent.
Nu återstår att se vad som händer under
och efter den andra – och i vissa länder till
och med den tredje – vågen av pandemin.
Förhoppningarna är förstås att vi ska ha hunnit lära oss en del från den första. ❂

DRAMATISKA SATELLITBILDER i media

visade hur världens utsläpp helt plötsligt
försvann.
Effekterna syntes bäst kring de storstäder där man införde omfattande nedstängningar. Före pandemin syns rejäla mörkfärgade områden vid städerna men i slutet
av mars har fläckarna blivit svaga eller försvunnit.
Men det här var bara en tillfällig förbättring. På de flesta platser gick allt tillbaka till det normala mycket snabbt.
Enligt forskningscentret Crea minskade
föroreningarna i Kina med 38 procent
under mars. I början av juni var de tillbaka
på normala nivåer.
Globalt sett minskade utsläppen av koldioxid med som mest 17 procent, en siffra
som uppmättes den 7 april.
Här i Sverige minskade utsläppen med
28 procent under april, till största delen
beroende på minskat antal transporter. Det
här kommer att minska antalet för tidiga
dödsfall med 300–400 per år bara i Stockholm, enligt Stockholms universitet.
I normala fall är snittet 400 000 bilar i
innerstan men det minskade till 300 000 i
slutet av mars. Redan i juni var trafiken
tillbaka till det normala.
Miljöexperter varnar nu för att föroreningarna kan komma att öka de närmaste åren.
Detta eftersom miljölagar kan ses som ett
hinder när det gäller att komma ur den
ekonomiska krisen. ❂
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I Italien
minskade
försäljningen
av bilar med
98 procent
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mer än 30 000
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när biltillverkningen
stoppades.
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För många stadsbor och miljövänner blev pandemin en
Flygresor
väckarklocka. På bara någResvanor
ra veckor upphörde många
Tra!kolyckor
av utsläppen från industrin
Åsikter och attityder, tra!k
– och föroreningarna från
trafiken.
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Nyheter

Bilbranschen efter corona
– Fem trender som
experterna tror på
Pandemin kan göra avtryck
på bilbranschen under många
år om människor över hela
världen ändrar sina transport- och bilvanor av rädslan
för viruset. Här är fem stora
trenderna som kan komma att
påverka hela bilvärlden framöver.
Av Mikael Jägerbrand
Minskad kollektivtrafik

Under de närmaste åren kan antalet passagerare på alla typer av kollektivtrafik vara
betydligt färre än före pandemin. Många
har helt enkelt tappat förtroendet för bussar, tunnelbanor och tåg. Det lockar inte
att färdas där man inte bara trängs med
hundratals andra – man vet också att man
andas samma luft. Det är också extremt
svårt att hålla kollektivtrafiken riktigt ren
eftersom de flesta fordon är i trafik under
större delen av dygnet.
En undersökning bland invånare i New
York har visat att bara var femte (18,5 procent) planerade att resa som vanligt när
karantänsreglerna upphävs. fyra av tio (44
procent) sade att man skulle undvika kollektivtrafik helt medan tre av tio (31 procent) tänkte dra ner på åkandet rejält. Liknande siffror finns för Storbritannien där
man räknar med att antalet som åker kollektivt kommer att vara en femtedel lägre
än tidigare. Ett skäl till att experterna säger
sig vara säkra på att kollektivtrafiken minskar är att många som vant sig vid att jobba
hemifrån kommer att fortsätta med det.
Minskat intresse för bildelning

Under många år har experter spått att bilpooler ska bli en ny jättebransch. När flera personer delar på en bil sparar användarna pengar
– och gör en insats för miljön. Men trots att
många av biljättarna satsat miljarder på att
bygga upp egna bildelningsföretag var dessa
på nedgång redan innan pandemin slog till.
Nu är många inte längre är intresserade av att
använda en bil som en smittad kanske använt
för en tur till akuten någon timme tidigare.
16
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NATURVÅRSVERKETS NYA AVFALLREGISTER

Allt farligt avfall
ska rapporteras in
Naturvårdsverket har öppnat ett nytt avfallregister för
rapportering av farligt avfall. Sedan 1 november måste de
som hanterar farligt avfall lämna uppgifter om detta.
Av Maria Lindén Hjelte

Vem kommer att vilja dela en bil med andra? När vägarna får egna filer för robotbilar,
som den här planerade sträckan i Michigan, kommer fordonen troligen att vara privata.
Bild: Cavnue

De bilpooler som drabbats värst under pandemin är de där företaget äger hela flottan
själva. Många har sett en minskning på 50–90
procent. Delningstjänster där privatpersoner
hyr ut sina egna bilar har ett annat problem
då ägarna inte längre lägger ut några lediga
tider. Man låter hellre fordonet stå helt still än
riskerar att ha smittade förare. En stor undersökning som gjorts i nio länder av konsultfirman Oliver Wyman visar att fyra av tio (40
procent) kommer att använda bildelning mer
sällan och hela fem av tio (52 procent) avslöjar att de tycker att det vore obehagligt att
dela ett fordon.

säljning av begagnade bilar. De första höstmånaderna slogs flera säljrekord i både USA
och Storbritannien, och vissa företag hade
inte sålt så många fordon sedan 2007. En av
orsakerna till den kraftigt ökade efterfrågan
för begagnat är att utbudet av nya bilar varit
mindre. De flesta stora bilföretag tvingades
hålla sina fabriker stängda i flera månader,
inte minst för att coronasäkra produktionen.
Många som ville ha en särskild bilmodell
kunde helt enkelt inte köpa nytt. Om smittan fortsätter i städerna kommer troligen
försäljningen av begagnat att hålla i sig lite
längre.

Ökat intresse för bilköp

Robotbilar växthus för virus

När pandemin är över och världsekonomin
återhämtat sig kommer det troligen att bli
rusning efter bilar. I den första staden som
drabbades av viruset, Wuhan i Kina, har man
redan märkt ett kraftigt ökat intresse för bilköp. De flesta köparna är nya kunder som
tidigare använt kollektivtrafik. På den brittiska passagerarorganisationen Transport Focus
har man varnat för trängsel på vägarna efter
pandemin. Man tror att invånarna i London
kommer att cykla och promenera mer, men
att det kommer att bli en ”svallvåg” av bilar i
övriga landet.
En konsekvens av ”lockdowns” är att stora
delar av befolkningen har en rejäl reskassa de
inte kunnat använda. Experter menar att de
här extra pengarna kommer att läggas på bilköp.
Ökat intresse för begagnat

Det första tecknet på att folk börjat överge
kollektivtrafiken var en kraftigt ökad för-

Vilken modell kommer du att välja när självkörande bilar blir verklighet i framtiden?
Kanske en lite större suv eller skåpbil där du
kan få plats med en liten soffa/säng för
långresor och kanske ett arbetsutrymme för
att kunna jobba under pendlingen till jobbet.
Experter och myndigheterna förespråkar
dock små plastbubbleliknande elbilar som ägs
av landstingen och som användaren måste
boka.
Med tanke på den värme som alstras av
elbilars batterier, och de stora fönstren riskerar det här att bli rena växthusen för bakterier och virus. Det här är ett litet hot i en
privatbil men blir betydligt större när 100tals personer använder samma fordon. Pandemin kan göra att visionen om små trånga
robotbilar är osannolik. De senaste tio åren
har trenden i stället varit tydlig att bilister
vill ha stora och trafiksäkra suvar. År 2025
väntas suvar och pickuper stå för 80 procent av marknaden i USA. ❂

ENLIGT NATURVÅRDSVERKET LÄMNAR

nästan alla verksamheter ifrån sig någon
typ av farligt avfall, som till exempel elektronik, lysrör eller olika kemikalier, och
uppskattningsvis berörs över en miljon
företag och verksamheter av det nya registret.
Men rapporteringen till avfallsregistret
innebär inte att fler företag och verksamheter än tidigare är anteckningsskyldiga.
Däremot, menar Naturvårdsverket, att alla
verksamheter inte känner till att de har en
anteckningsskyldighet.
Det är ett regeringsbeslut om ändringar i
avfallsförordningen som innebär ökad
anteckningsskydlighet. Detta trädde egentligen i kraft redan i augusti, men det är
först från och med november som kravet på
att anteckningarna rapporteras in gäller.
– Även om förändringarna har varit på
gång under en lång tid så blev det nya
regelverket helt klart först i somras. Vi ser
att implementeringen av det nya avfallsregistret kommer att ta ytterligare en tid.
Både vi och tillsynsmyndigheter bör därför
fortsätta att prioritera kunskapsspridning
om förändringarna. Sanktionsavgifter för
den verksamhet som inte rapporterar träder
i kraft först i januari 2022, säger Ulrika

Gunnesby, som är enhetschef på avfallsenheten på Naturvårdsverket.
BAKGRUNDEN ÄR ATT Sverige behöver ha

bättre uppsikt över sitt farliga avfall. Statistik visar att det uppstår över två miljoner
ton farligt avfall per år i Sverige, men statistiken är osäker och uppdateras sällan.
Tillståndsmyndigheterna har också svårt
att följa flödet av det farliga avfallet.
Dessutom behöver Sverige uppfylla nya
krav i EU:s lagstiftning på avfallsområdet,
som bland annat innebär att uppgifter om
farligt avfall ska finnas tillgängliga i ett
nationellt elektroniskt register.
– Alla som rapporterar till det nya
avfallsregistret bidrar till en tydligare bild
över det farliga avfallets väg genom landet.
Det ökar möjligheten att avfallet tas om
hand på rätt sätt. Det händer fortfarande
att farligt avfall lämnas i skog, sjöar och
mark där det kan skada människor och
miljö, förklarar Ulrika Gunnesby.
I DE FLESTA fall ska uppgifterna rapporteras

till avfallsregistret senast två arbetsdagar
efter att företaget har antecknat och dokumenterat uppgifter om avfallet. Det innebär för de flesta verksamheter att rapportering ska ske i samband med att avfallet
transporteras till en annan plats. Verksam-

MÅNGA VERKSAMHETER
HANTERAR FARLIGT AVFALL
Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara
brandfarligt, frätande eller giftigt för både människor och
miljö.
De flesta verksamheter producerar någon form av farligt avfall och är därför anteckningsskyldiga. Det kan handla om allt
från uttjänta batterier och förbrukade lysrör till spillolja.

Sedan den 1 november måste alla som
hanterar någon typ av farligt avfall rapportera in detta till Naturvårdsverkets nya
avfallsregister. Foto: Shutterstock

heter som behandlar farligt avfall rapporterar däremot in vissa uppgifter kvartalsvis.
Hittills har uppgifterna enbart funnits
antecknade hos varje verksamhet och
behövt redovisas först på begäran av en tillsynsmyndighet. Men sedan den 1 november ska uppgifterna alltså även rapporteras
in till avfallsregistret. ❂

Uppskattningsvis berörs över en miljon verksamheter. De som
ska rapportera uppgifter till avfallsregistret är verksamheter
som
• producerar farligt avfall
• transporterar farligt avfall
• tar emot och hanterar farligt avfall i insamlingsverksamhet
• behandlar farligt avfall
• mäklar eller handlar med farligt avfall. ❂
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Detta är en annons

Nyheter

BIL Sweden: Negativa effekter för fordonsmarknaden
REGERINGEN HAR TILLSAMMANS med Cen-

terpartiet och Liberalerna beslutat om en rad
olika nya förslag som, enligt BIL Sweden,
kommer få negativa konsekvenser för fordonsmarknaden i Sverige.
– Flera av Januaripartiernas förslag i budgeten bedömer vi är bra för den omställning
som fordonsindustrin gör, bland annat satsningarna på laddinfrastruktur, reduktions-

plikten och satsningarna på forskning. Däremot är vi bekymrade över förändringar som
föreslås för lätta fordon eftersom de nu riskerar att bromsa upp den positiva utveckling vi
har för laddbara bilar och därmed försena klimatomställningen, säger Mattias Bergman
VD på BIL Sweden.
Partierna har aviserat fyra stora förändringar som ska träda i kraft under 2021:

•
•
•
•

slopandet av den tillfälliga nedsättningen av förmånsvärdet för samtliga
miljöbilar
generell höjning av förmånsvärdena
förändringarna i Bonus-malussystemet
återbetalningskrav av bonusen för första ägaren vid export inom fem år. ❂

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

Vi utrustar din verkstad!
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Din leverantör av kvalitetsprodukter från ledande varumärken.

GROSSISTENS FÖRLÄNGDA ARM

VE

– Vi ser oss själva som grossisternas
förlängda lager, både som leverantör
och samarbetspartner. Vi tar hand om
de stora och skrymmande delarna så
att grossisterna kan ha de varor som
omsätts snabbt på lager, exempelvis
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Klokkerholm Karosseridele
har mer än 34 000
artikelnummer på lager till
över 2 300 olika bilmodeller.
Detta kräver logistik på hög
nivå, och det är precis vad
man på Klokkerholm är
experter på.
I byn Klokkerholm i Nordjylland
ligger Klokkerholm Karosseridele. De
har funnits här i mer än 50 år, och
många av de anställda har arbetat i
företaget väldigt länge. De många
åren i branschen har gett Klokkerholm
goda insikter i bilbranschens
behov av produkttillgänglighet,
hög leveranssäkerhet och korta
leveranstider. När grossisterna har
ett akut behov av reservdelar är
Klokkerholm redo att leverera.

SE VÅRT STORA UTBUD
OCH HANDLA DIREKT
PÅ SPIKENSERVICE.SE

DL

Dansk produktion
i världsklass och
omfattande logistikkoncept

RKST

Du kan läsa mer på
www.klokkerholm.com

servicedelar som behövs samma dag
förklarar Michael Nolsøe, nordisk
försäljningschef på Klokkerholm.

VI HAR MER ÄN DU TROR
Bosal, jätten på avgassystem, har
under de senaste åren skalat ned sin
verksamhet på den danska marknaden.
Klokkerholm har ett stort, väl
uppdaterat, lager av avgassystem från
Bosal, och alla som är vana vid att få
Bosals höga originalkvalitet kommer
fortfarande att kunna få den. De
kommer också kunna få produkterna
levererade snabbt och enkelt,
eftersom de är en del av Klokkerholms
overnight-leveranskoncept.

KVALITET OCH AMBITIONER PÅ
TOPP
Under åren har produktionen
uppgraderats och Klokkerholms
egenproduktionen sker i ett nästan
symbiotiskt förhållande mellan
människa och maskin. Robotar
och tekniska framsteg innebär att
produktionen kan hålla jämna steg
med efterfrågan. Även om lokalerna
har blivit större och produktionen
effektivare är syftet fortfarande
detsamma: att skapa alternativa

karosseridelar som helt och hållet kan
jämföras med originaldelarna. Stålet
som används är detsamma som för
originaldelarna och pressverktygen är
formade efter originaldelarna.

UNIK LOGISTIK-SETUP
Med 30.000 kvadratmeter lager har
Klokkerholm alltid de reservdelar som
grossisterna efterfrågar. Företaget
har också en stor egen produktion av
rostskadedelar. Årligen producerar vi
1,5 miljoner delar och dessa säljs i fler
än 40 länder runt om i världen.
– Det är omöjligt för våra partner att
ha alla nödvändiga artikelnummer på
lager, därför är det viktigt att vi kan
erbjuda leverans nästa dag. Grossisten
kan därmed göra en beställning ända
fram till kl. 16.00 och fortfarande
räkna med att få den aktuella
reservdelen på morgonen dagen
därpå, förklarar Henning Mejlholm,
logistikchef på Klokkerholm.

Aktuellt från

BO ERICSSON, vd

Rekommendationer
för att hantera elbilar
INOM INTE ALL för lång tid kommer

ISO
9001
ISO
14001

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

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

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

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/HUDDINGE Allbildelar i Huddinge AB, Hökärrsvägen 125, 010-4974200.
STORSUND Norr bottens Bildemontering AB, Storsundsvägen 1, 0929-70000. VÄSTERÅS Hedbergs AB, Bastborregatan 3, 010-4974230.
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SFVF, MRF och BIL Sweden att släppa
branschstandarden för elfordon. Redan
nu är det dags att ha kontroll på det som
framkom i projekt ”Risker med litiumjonbatterier” ett s.k. Vinnova-projekt som
SFVF medverkat i tillsammans med
RISE.
Som fordonsdemonterare är man mer
utsatt än andra eftersom fordonet oftast
är krockat. Gör alltid en riskanalys! Det
är en bra grundregel.
Om det finns risk för skada på batteriet
ska person med kompetens göra en
grundlig analys av batteriet i enlighet
med fordonstillverkarens anvisningar.
Tecken på att en grundlig analys behöver
göras kan t.ex. vara
att pyroteknisk enhet i fordonet har
löst ut (krockvåld över 10 G)
strukturell skada på fordonet (mer än
plåtskador)
potentiell vattenskada på batteriet
annan synlig skada på eller i direkt
anslutning till batteriet
eventuella felkoder.
Se över så att det inte finns något läckage av kylarvätska från batteripacket.
För räddningstjänst gäller att övervakning bör ske tills fordonet har placerats
på säker uppställningsplats, alternativt att
ingen risk för skada på batteriet har konstaterats (mätning med IR görs löpande).
Att sänka ner fordon i vatten (container)
kan vara användbart, men med energi
kvar i batteriet efter upptag kvarstår riskerna (t.ex. återantändning).
Rekommendationen är att hålla
avstånd vid brand/ventilering (toxisk
risk). Beroende på vindriktning kan långa

avstånd krävas för att undvika rök-/
gasexponering.
Undersök om gaser ventileras till utsidan av fordonet och inte ansamlas i
utrymmen på fordonet.
Öppna parkeringshus är fördelaktigt
(för att hantera explosionsrisk).
I relativt slutna utrymmen (t.ex. parkeringsgarage) kan mycket omfattande
ventilation krävas.
Om släcksystem installeras ska riskanalys genomföras för att optimera placering/utformning och minimera risken för
gasexplosion.
VID BRAND I batteriet är det fördelaktigt

(för efterhantering) att låta batteriet
brinna (om möjligt).
Höj kunskapsnivån för bärgare, inför
nya rutiner och instruktioner (bärgaren
ansvarar för fordonet efter överlämning
från räddningstjänst).
Fundera på vem som har ansvaret för
övervakning av fordonet tills fordonet
placerats på säker uppställningsplats
alternativt att ingen risk för skada på batteriet har konstaterats. IR-kamera kan
användas för att få referensvärde (t.ex.
efter brand för att se att temperaturen på
batteriet sjunker). Observera att IR-kameran inte kan mäta den faktiska (lokala)
temperaturen i olika celler/moduler och
därför kan ge upphov till falsk säkerhet.
Placera ett skadat elfordon på säker
uppställningsplats:
• utomhus (fördelaktigt med väderskydd, särskilt om batteriet är exponerat)
• mer än tio meter till byggnad (och
andra känsliga objekt i händelse av
brand)

• mer än två meter till andra fordon och
annat brännbart material.
Två meters säkerhetsavstånd förhindrar
ofta brandspridning, men beroende på
t.ex. vindriktningen kan längre avstånd
krävas.
Beakta att fordonet kan börja driva/
köra. Stäng då av fordonet och bryt
strömmen till 12/24-voltsbatteriet.
Använd hjulklossar eller liknande.
(Då 12/24-voltsbatteriet är urladdat
fungerar inte BMS:en, och man vet då
inte status på traktionsbatteriet. Dock
öppnas kontaktorerna vid spänningsbortfall, vilket förhindrar skada på batteriet.)
Vid risk för skada på batteriet ska person med kompetens göra en grundlig
analys av batteriet i enlighet med fordonstillverkarens anvisningar.
GÖR ALLTID EN riskbedömning vid ter-

misk rusning och brand.
• Vissa mekaniska eller elektrokemiska
risker resulterar inte i felkod.
• Om man inte kan läsa av felkoder (t.
ex. pga. skada på BMS:en) måste man
anta att batteriet är allvarligt skadat.
• Om man inte kan läsa av laddningsgrad (SOC) får man utgå ifrån det värsta
tänkbara.
• Om arbete som kan påverka batteriet
ska utföras är det viktigt att kommunikation med batteriet upprättas (även om
batteriet inte antas vara skadat).
Anpassa rutiner (t.ex. arbete som kan
utföras, arbetsyta, kompetens, riskreducerande åtgärder m.m.) beroende på skadeomfång och riskbedömning, och utred
möjliga metoder att sänka laddningsgraden (lägre SOC = lägre risk). ❂
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Från oss alla till er alla!
God Jul

önskar vi på

God Jul
När du vill
värna om
miljön...

AB ARONS
BILDEMONTERING

Begagnade bil- och husvagnsdelar
Stor sortering
Märkesdemontering

019 - 670 12 00

önskar

Tel. 040-94 35 05/94 46 60

BILDELAR Falkenberg

Bilåtervinning
Begagnade bildelar

www.waltersbil.se
ALINGSÅS BILDELAR AB
Nitgatan 3 • 441 38 Alingsås
Tel. 0322-105 27
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VI SKROTAR INGA BILAR

– VI ÅTERVINNER DEM

TRYCKLUFTSDRIVNA
MEMBRAN- OCH
DOSERPUMPAR
I mer än 30 år har vi tillverkat
pumpar till bl.a. fordonsverkstäder
och bildemonteringsfirmor.
Kontakta oss för mer info
Telefon 036-18 11 60
www.collyflowtech.se
info@collyflowtech.se

P10A

Vi är SBRs samarbetspartner och erbjuder
medlemsföretagen marknadens bästa försäkringsskydd

P30A

Företagsförsäkring

Gruppförsäkring

Green Parts garanti

Motorfordonsförsäkring

Kontakta oss när det gäller era försäkringar

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

Tel: 026-61 41 00
E-post: magasin@soderbergpartners.se
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6. Låga inköpskostnader av diesel

Mer information på vår hemsida www.sbrservice.se.
Ring 08-55 768 200 eller maila till info@sbrservice.se,
så besvarar vi frågorna.

+45 31 79 39 99

msch@dk.borgautomotive.com

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

5. Låga inköpskostnader av däck

Tillsammans med vår traditionella verksamhet ger
ett medlemskap i ditt branschförbund många fördelar.

FÖRBUND

4. Låga utbildningskostnader

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

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

Din bilskrot på nätet

KS

3. Låga certifieringskostnader

Vi tar hand om
Er slutkörda bil

Sälj dina
stommar till oss

ER

VINNAR

ES

Branschförbund sedan 1961

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

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

Återvinn din bil på ett miljöklokt sätt!

RI

2. Lägre försäkringskostnader

0652-56 50 00

Auktoriserad

Hur många fler skäl behöver du för att gå med i SBR?
1. Låga fraktkostnader

VI HAR UTRUSTNING FÖR KOMPLETT
EL/HYBRIDBILSDEMONTERING

Tel. 0346-71 45 80
0346-71 45 81
www.haggs.se
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galwin.se

Ommavägen 9 275 33 Sjöbo Sweden 0416-51 13 70

ÖNSKAR ALLA

God Jul &
Gott Nytt År
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I vår katalog kan du hitta alla
våra produkter.

EN RIKTIGT GOD JUL

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

7. Juridisk hjälp

hittar du hos oss

www.autodemontering.se

ISO 14001
Certifierad

EKMANS BILSKROT AB

Belysning

www.skrotabilen.se
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Aktuellt från

ANNA HENSTEDT, miljöansvarig

Mycket spännande
när det gäller lagkrav
DET HÄNDER MYCKET spännande

på lagkravssidan i Europa för tillfället! Den 9
december har Europeiska kommissionen
meddelat att de kommer att presentera sitt
förslag på ny batteriförordning. (I dag har
vi ett batteridirektiv, men nu kommer man
troligen att skärpa lagstiftningen, och
ersätta direktivet med en förordning.)
Detta är viktigt att följa, då det kommer
beröra oss mycket.
Även producentansvaret för uttjänta fordon ses över just nu. Det är viktigt att dessa
två lagkrav fungerar bra tillsammans och
att det inte blir en dubbel reglering, då ju
den uttjänta bilen innehåller flera batterier.
Och fler och fler bilar kommer att innehålla ett förhållandevis tungt litiumjonbatteri. Av den anledningen är det också viktigt att lagkraven går hand i hand.
OM KRAVET FORTFARANDE är

att bilen ska
återvinnas till 95 procent måste det vara
kristallklart vad som gäller om då bilen

dessutom innehåller ett litiumjonbatteri.
Man pratar också mycket om att den
nya batteriförordningen kommer att innehålla materialspecifika återvinningsmål.

» Det är viktigt
att lagkraven
fungerar bra
tillsammans
och att det inte
blir en dubbel
reglering.«
Vi får se vad kommissionen presenterar i
december även när det gäller det.
Att bevaka den nya batteriförordningen
är också intressant ur den aspekten, att
många uttjänta litiumjonbatterier kommer

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
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att kunna återanvändas i andra applikationer innan det är dags för återvinning. Hur
ska man räkna dessa batterier? Och hur
ska man kunna bevisa och spåra att dessa
batterier verkligen återanvänds?
EFTERSOM KOMMISSIONEN KOMMER att

presentera en batteriförordning – och inte
ett förändrat batteridirektiv – innebär det
att man relativt snabbt kommer att införa
denna nya lagstiftning till skillnad mot ett
direktiv som tar längre tid att införa.
BIL Sweden som följer registreringarna
av nya fordon kan se att registreringarna
förtsätter att gå ner, men inte lika kraftigt
som andra kvartalet i år. Glädjande är att
andelen laddbara bilar ökar. Fram till
oktober hade andelelen laddbara bilar ökat
med 113 procent jämfört med föregående
år. Av alla personbilar i trafik är nu tre
procent laddbara bilar, varav en procent är
elbilar och två procent är laddhybrider.
Ta hand om er! ❂

Aktuellt från

ANDERS SVERKMAN, Branschansvarig elv

Begagnade batterier
som energilager i hamnar
BATTERYLOOP, ETT DOTTERBOLAG till

Stena Recycling, presenterade nyligen ett
globalt samarbetsavtal med Volvo Bussar
för återanvändning av batterier från
elbussar.
I ett nytt projekt ska vi nu utvärdera
möjligheterna att återanvända litium-jonbatterier från transport- och fordonsindustrin i energilager i hamnar. För
att snabbladda exempelvis en stor färja
behöver man väldigt mycket energi på
kort tid. Det är inte säkert att elnäten
klarar av att leverera det. Där kommer
lokala energilager i hamnar in i bilden
som en intressant lösning. Det här är ett
av flera områden där vi från Stena
Recyclings sida ser ett stort intresse från
marknaden när det gäller möjligheten att
ge återanvända batterier ett andra liv.
I samband med SBR:s årsmöte nyligen
fanns vi på plats från Stena Recycling för
att berätta om våra satsningar på hållbara
lösningar för hanteringen av högvoltsbatterier från el- och hybridbilar. I dessa
coronatider fick många tillfälle att följa
presentationerna på distans.
STENA RECYCLING HAR möjlighet

att
erbjuda hållbara lösningar för insamling
och återvinning av batterier. När det är
möjligt strävar vi efter att ge batterierna
ett andra liv. Batterier, som inte längre
har kapacitet nog för att användas i fordon, har ofta god kapacitet för andra til�lämpningar som energilagring. På så sätt
förlänger vi livet på batterierna, vilket är
positivt både miljömässigt och ekonomiskt.

Merparten av högvoltsbatterier från
bilar samlas i dagsläget in från återförsäljare och bilverkstäder, där det finns möjligheter att kontrollera status på batterierna och att hantera batterierna på ett
säkert sätt. Redan i dag finns det också
högvoltsbatterier som hamnar hos bilde-

» Det finns ett
stort behov av
samarbete för att
få fram så bra
processer och
affärsmodeller
som möjligt.«
monterare, och då är det viktigt att även
dessa batterier kan hanteras säkert.
Stena Recycling samarbetar med BIL
Sweden, bilproducenter och BilRetur för
att kunna utveckla hållbara lösningar för
den här hanteringen. Det finns ett stort
behov av samarbete mellan de berörda
aktörerna för att få fram så bra processer
och affärsmodeller som möjligt.
Stena Recycling arrangerade nyligen
för andra gången Circular Initiative, en
samarbetsarena där stora svenska företag
samarbetar och bidrar med sin expertis
för att öka andelen cirkulära materialflöden. Tillsammans driver stora företag,
som ABB, Electrolux, Combitech, Stora

Enso och Stena Recycling, den svenska
industrin mot en mer cirkulär ekonomi
där material används och hanteras mer
hållbart.
Genom att sträva efter gemensamma
mål, innovation och teknisk utveckling
samarbetar partnerskapsföretagen om
långsiktiga projekt. Tillsammans med
inbjudna gäster från svenskt näringsliv
samlas de en gång om året för kunskapsutbyte, diskussioner och presentationer
av pågående och nya projekt.
PÅ GRUND AV Covid-19

arrangerades
Circular Initiative den här gången digitalt med nästan 400 representanter från
olika delar av näringslivet som deltog via
länk. Flera intressanta samarbetsprojekt
presenterades.
Bland annat presenterade Electrolux sin
unika dammsugare byggd på 100 procent
återvunnen plast från uttjänta elektronikprodukter och återanvända komponenter
från gamla dammsugare. Den återvunna
plasten kommer från Stena Recyclings
återvinning av elektronikprodukter.
Genom att utveckla denna prototyp i nära
samarbete tar Electrolux och Stena
Recycling ett viktigt steg mot cirkuläritet. Erfarenheten visar att det krävs väl
organiserade samarbeten för att åstadkomma den här typen av nya hållbara lösningar.
Från Stena Recyclings sida vill vi passa
på att önska alla kunder, samarbetspartners och läsare en riktigt god jul och ett
riktigt gott nytt 2021. Vi hoppas att ni
klarar er bra i dessa osäkra tider. Ta väl
hand om er. ❂
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Ledare

Norge

Norge

MEDLEMSFORDELER
FOR NBF MEDLEMMER

JAN MOLBERG
generalsekretaer, nbf

• NBF har rammeavtaler med forsikringsselskaper, kjøp av forsikringsbiler.
• Lavere kostnader for forsikringer gjennom
SMB tjenester.

Aktivt arbeide for
bransjens rammevilkår

blir også mye
påvirket av koronapandemien. Smitten
har økt igjen i Norge og det er innført
nye strenge restriksjoner. Dette medfører
begrenset kursvirksomhet og kun møter
på digitale plattformer. Landsmøtet i
NBF blir gjennomført på digital plattform 14. desember.
Heldigvis er salget av brukte bil-deler
lite påvirket av pandemien.

• Store rabatter på innkjøp av forbruksvarer.
Fordelsgruppen Norge.
• Levering av katalysatorer gjennom NBFs
Servicekontor. De beste priser, fritt
avhentet, oppgjør med en gang.
• Tilgang på juridisk assistanse gjennom
NBF og NHO.

SISTE KVARTAL AV 2020

arbeider
aktivt med saker for å påvirke bransjens
rammevilkår. Her kan nevnes:
1. Etablering av forskrifter som gjør at
de som skal vrake biler må levere mest
mulig hele biler.
2. Innspill til myndighetene om å heve
vrakpanten permanent til 8 000,3. Innspill til miljømyndighetene på
sirkulærøkonomidirektivet.
4. Oversendt skriftlig innspill til
høringen på Stortinget i forbindelse med
Statsbudsjettet, her påpekte vi behovet
for å etablere regler om mere gjenbruk av
brukte bildeler.
5. Innsendt forslag til alle politiske partier om å ta inn i sine partiprogrammer at
det skal brukes mere brukte bildeler ved
reparasjoner i fremtiden. Alle partier har
avsnitt om fremtidige miljøtiltak. Her har
vi bedt partiene ta inn formuleringer
omkring bruk av brukte bildeler.
6. NBF har fremmet et brev til Statens
vegvesen om å endre kjøretøyforskriftene
slik at bergingsbiler som transporterer
biler for bildemonteringsbedrifter og forsikringsselskaper også kan ha en brille
bak bilen i tillegg. I dag har kun ber-

• Tilgang til søkebasen NBF bildeler.no. NBF
database.

NORGES STØRSTE
BILDEMONTERING

NBF STYRET OG sekretariatet
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• Rabattavtaler med Wurth, Veng, Hellanor
og Kredinor.
• Rabattavtale på kjøp av kraft gjennom
Trønder Energi.
• Meget stor rabatt på frakt, gjennom
Shenker.
• I tillegg oppdateringer fra sekretariatet
og mulighet til å delta på kurser og
konferanser.

Mere opplysninger om disse avtalene får
dere ved å klikke på samarbeidspartenes
logoer på vår nettside. Linker til de forskjellige samarbeidspartnere vil da vises.

Forsiden på NBF:s nye hjemmeside.

gingsselskaper slik tillatelse.
7. NBF sammen med BIL, Autoretur,
Norges Bilbransjeforbund, Elbilforeningen og Batteriretur har sendt et felles brev
til myndighetene (DSB og Justisdepartementet) hvor vi ber om at det forskriftsfestes at høyenergibatterier kun skal
håndteres og behandles av godkjente personer i sertifiserte bedrifter. For NBF
bedrifter betyr dette at de som arbeider
med høyenergibatterier skal ha sikkerhetskurs og kurs for diagnostisering.
FØLGENDE FIRE BEDRIFTER har

blitt medlemmer av NBF: Paureng Eiendom AS,
Alvdal. Risbergseter Bildemontering AS

Kirkenær. Ytre Namdal Bilopphugging
AS Rørvik og Nordkapp Auto AS Honningsvåg.
VI GRATULERER OG ØNSKER
BEDRIFTENE VELKOMMEN.
NBF VURDERER Å fremme

en søknad om
etablering av en egen fagbrevordning som
gjelder bildemonteringsfaget. I dag er det
ordning for fagbrev for gjenvinning og
bildelefaget. Ikke bildemonteringsbransjen. Det tas sikte på å fremme en sak
til utdanningsmyndighetene i løpet av
2021.
NBF lanserte sin nye nettside i oktober
2020: biloppsamlerne.com. ❂

Mer enn

0
0
75b.il0
deler på lager

Interesse i medlemskap i NBF,
Norges Biloppsamleres forening.
www.biloppsamlerne.com
Ring 22522943 eller 90803509
e post: jan.molberg@biloppsamlerne.com.

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

VI ÄLSKAR EL- OCH
HYBRIDFORDON

Berg&Ström
System AB

Ett m

edle

msä

gt fö

retag

I ständig utveckling ...
Vi utvecklar kundanpassade datasystem
för företag med speciella önskemål!
Fenix 5 är framtiden och är installerat
hos ﬂer än 60 bildemonteringsföretag och
används på över 700 arbetsstationer

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.

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”

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

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

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.

med flera

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

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.

Inside ❂ Egara

HENK JAN NIX
general secretary i egara

ELV review –
the story continues
WHILE WRITING THIS, a week ago the

consultation ended. Of course we sent in
our vision and desired solutions about
EPR, funds, targets, implementation issues and other ideas. We hope everybody
did, because even if we try to be one
Europe, in different countries we have different circumstances, varying from big
distances for ELV’s to end up at ATF’s, to
different labour costs, black sheep and
implementation by national governments.
We need to inform the EC about the
issues that we are involved with. And only
we can do that properly. Nobody else does
it for us and being dismantlers, we know
best.
We also had the EGARA Fall Meeting.
Another time online, forced because of
Corona which seems harder to beat than
expected. This time we chose for a Teams
meeting, which was happily received by
the members, that could see each other
this time and gave no technical issues. To
our surprise, the meeting discipline really
worked out great. 2 Big issues took all the
time, The review and the EGARA calculation model. So we chose to split the
meeting and will treat the other agenda
points later.
Also this meeting Artemis Hatzi-Hull
from the European Commission chose to
join us another time. Her presence is really appreciated, because we hear news out
of the first hand and we can inform her
directly. Artemis mentioned some important and interesting points:
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• Member states (MS) need to explain
their figures and how they reach their
targets;
• The EC aims for more plastics reuse;
EPR: investigate if operators are financially responsible (our data are important!);
• To be circular, a market for recycled
materials is necessary;
• Should the Directive include other
vehicles also like trucks and buses and
motorcycles?
• Handling EV/Hybrid batteries need to
be coordinated with the Battery Directive.
• Batteries: Who will be owner, who will
be responsible?
• The EC needs feeds feedback and hopes
to find new ideas also.
AGAIN, THIS LAST point shows how

important it is to share information with
your national association. They can only
represent our interests optimally when
informed well. They need to know what’s
going on and what our wishes are and our
possible solutions. Now is the moment
that we need to act to realise our wishes
and our interest for the coming years.
Part of this point is costs of dismantling
an ELV. Roughly said, we can depollute
an ELV for the income of the materials.

But this is different in every country and
even depends on the month of the year.
And we have to remove more than just
fluids. We need to take off tires and glass
also. We make costs for this. Imaging
what happens if the EC decides we need
to take off other materials, for instance
plastics. Or new, now still unknown materials.
FOR THIS, SBR was so friendly to let us use

their calculation model that they use for
many years to get insight in costs for dismantling. What EGARA did was adjust
this model slightly in order to make it
work for other countries also and to add a
free field for remarks. We also made a
sheet in which the company can calculate
his company costs per hour. These do not
involve only labour, but also equipment,
education, costs for permits and certification, write offs and so on. Not all companies are fully aware of that.
This calculation model has 2 benefits.
We can help the individual company to
get more insight in his costs, but we get
also outcome of real dismantlers costs. We
need to inform the EC about these costs
ourselves and let nobody else tell them
what our costs are. And the EC is open
for it.
Make sure you stay in touch with your
branche organisations. Even details that
may seem logical or obvious or even trivial, make sure your organisation is aware of
them. It’s in our own interests. ❂

› Postt i dn i ng

B

AVSÄNDARE:

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

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

www.laga.se

