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MED INFÖRANDET AV rapporteringskraven

när det gäller farligt avfall har vi nu fått en
situation där vi har en dubbelrapportering
som är helt orimlig i vår mening. Varje nytt
krav har sin motivering, och även om den
kan verka rimlig för sig blir helheten ohållbar. Vi kommer som alltid att fortsätta att
upprätthålla en god dialog med kommuner
och myndigheter, men någonstans måste vi
också sätta ner foten och säga att "nej, det
här är inte okej, det här skadar branschen
och alla seriösa bilåtervinnare". Om det
innebär att vi behöver ta det till prövning
så är vi beredda att göra det.
Men först har vi en 60-åring att fira. Ser
fram emot att träffa er alla på årsmötet!

Andreas Frössberg, vd
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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.

Jobbar med alla bilmärken.
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REDAKTÖR
Maria Lindén Hjelte
Mobil: 0725-64 65 68
maria@hjelte.nu

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

Vi ger den begagnade reservdelen
ett nytt liv i ert fordon igen.
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Förbundets ståndpunkt fortsätter vara att
en seriös hantering av ELV-bilen ska löna
sig. Med det menar vi att de regelverk som
finns ska följas av samtliga som jobbar med
uttjänta fordon, oavsett hur många bilar
man hanterar. Men det måste finnas en
balans.
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bransch som gör skillnad på riktigt.
Branschen står inför en framtid där ett
stort fokus kommer att ligga på elbilen,
eller högvoltsbilden som en del säger. Försäljningsandelen ökar och vi börjar sakta se
ett inflöde av dessa fordon till våra anläggningar.
Vi har redan i dag en grundläggande
säkerhetsutbildning i vår utbildningsportal,
men vi eftersöker fler och mer detaljerade
utbildningar som vi kan utöka med, och
därför har vi precis startat ett nytt projekt
tillsammans med BilRetur, BIL Sweden,
Stena Recycling och en rad andra aktörer.
Syftet är att identifiera utbildningsbehov
för att få till en miljöriktig men framför allt
säker hantering ute hos våra medlemmar.
Projektet kommer ni självklart att kunna
följa här i Nordisk Bilåtervinning men
också på vår webbplats och i våra sociala
medier.
Vi fortsätter att arbeta med bred samverkan inför den kommande batteriförordningen och ELV-direktivet, såväl nationellt som
internationellt via EGARA, för att även
fortsättningsvis skapa det vi är bäst på –
hållbara cirkulära flöden och affärsmodeller.

FÖRBUND

hösten står nu inför dörren med både möjligheter och utmaningar. Antalet vaccinerade ökar stadigt och vi har sett en rad lättnader i restriktionerna, vilket möjliggör att
vi kan genomföra vårt årsmöte som planerat den 1–2 oktober i Stockholm.
I år fyller förbundet 60 år, och det är
verkligen 60 år av arbete och utveckling
runt cirkulära affärsmodeller vi ska fira
med stolthet.
Cirkulär ekonomi innebär helt enkelt att
saker används så länge som möjligt. När de
går sönder lagas de, återanvänds och till
slut återvinns. Under dessa 60 år har vi gått
i bräschen för detta och jobbat med att skapa resurseffektivitet och återvinning, men
framför allt har vi alltid främjat återanvändning och därigenom bidragit till att
bilen är en av det mest levnadskraftiga produkter vi i dag har i vårt samhälle.
Ändå kan jag känna att vår bransch
glöms bort många gånger när man pratar
om cirkulär ekonomi. Därför har vi ett
fortsatt stort jobb att göra med att lyfta
fram vårt arbete, men också för att fortsätta
vara i framkant på detta område. Vi är en

VI ÄLSKAR EL- OCH
HYBRIDFORDON

PRENUMERATION
Enklast prenumererar du på Nordisk
Bilåtervinning genom att mejla in en
beställning med dina uppgifter.
info@sbrservice.se
Priset är 260 SEK per år inklusive moms.
TRYCK
Elvins Grafiska
Gevärsgatan 20
254 66 Helsingborg
Telefon: 042-15 99 00
3 41 3 9 2

Tidningen trycks på Svanenmärktpapper.

Copyright SBR © 2021
Tidningen Nordisk Bilåtervinning utkommer
med fyra nummer per år.
Upplagan är ca 3 500 ex per utgåva.
Citera oss gärna men glöm inte att ange källan.

Köper upp partier med
begagnade styrenheter från
bildemonteringar i hela landet.
Vill ni sälja? Kontakta oss!
www.styrdon.com
info@styrdon.com

Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund är medlem i:
› Automotive Recyclers Association
› EGARA – European Group of Automotive Recycling
Associations

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
med flera

Aktuellt ❂ Nya avfallsrapporteringen
OKLART OM BILDEMONTERARNAS ROLLER

Oenighet om nya
rapporteringskrav

Det råder oenighet om vilken roll bildemonterarna
ska ha när de rapporterar in till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.
SBR har trots protester inte fått gehör för att medlemmarna ska slippa en betungande dubbelrapportering och är nu berett att driva frågan vidare i
mark- och miljödomstolen.
Av Maria Lindén Hjelte
DET HELA HANDLAR om den ökade anteck-

ningsskyldigheten, som är resultatet av ett
regeringsbeslut om ändringar i avfallsförordningen. Bakgrunden är att man anser
att Sverige behöver ha bättre kontroll över
farligt avfall och vart det tar vägen. Det har
att göra med att Sverige behöver uppfylla
krav i EU:s lagstiftning på avfallsområdet.
Därmed ska uppgifter om farligt avfall rapporteras in och finnas tillgängliga i ett
nationellt elektroniskt register. På så sätt
ska myndigheterna kunna följa hur avfallet
rör sig mellan olika aktörer.
Det är långt ifrån bara bildemonterare
som berörs, utan en rad olika aktörer som
driver alltifrån frisersalonger till stora industrier – alla verksamheter som på något sätt
ger upphov till farligt avfall.
– Det är väl ett led i att se att det inte
finns läckage. Men om det är huvudsyftet
har vi från förbundets sida svårt att se vad
som tillförs genom att klassa en bildemonterare som behandlare av farligt avfall. Vi
anser att spårbarhet redan finns genom den
rapportering som en bildemonterare är
ålagd att göra enligt producentansvaret,
säger Andreas Frössberg, vd för Sveriges
Bilåtervinnares Riksförbund (SBR).
Det råder ingen samsyn mellan SBR och
Naturvårdsverket när det gäller den roll
som bildemonterarna har fått. SBR har
uppvaktat Naturvårdsverket i frågan, men
inte fått gehör för sina argument till varför
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bildemonteringarna ska undantas från just
det här rapporteringskravet.
– Naturvårdsverket anser att en bildemonterare både är avfallsproducent och
behandlare av farligt avfall. Och just rollen
som behandlare av farligt avfall innebär en
administration och en rapportering som
inte är rimlig utifrån storlek på företag. Om
man tittar på en bildemontering är det
kanske i snitt 4–5 anställda. Sedan har vi så
klart både större och mindre aktörer.
Uppgifterna om avfallsbehandling ska

» Ett fordon
är inte som
andra fraktioner,
och bör inte
behandlas som
andra fraktioner. «
rapporteras in kvartalsvis, den sista dagen i
januari, april, juli och oktober. Även
behandlingsmetoderna ska rapporteras in.
– Bildemonterarna rapporterar ju redan
in alla de fraktioner man har hanterat. Därför ser vi att det blir en dubbelrapportering
i det. Och om man ska hinna hantera
bilarna på ett miljömässigt sätt kan man

inte lägga på den här typen av rapportering.
Den blir orimlig tidsmässigt.
SBR påpekar att fordonet över huvud
taget är ett väldigt speciellt avfallsslag som
består av många fraktioner, ämnen och
komponenter.
– Ett registrerat fordon används tills det
gått igenom hela processen. Och då får
man fundera över om ett registrerat fordon
över huvud taget kan vara farligt avfall. För
som regelverket ser ut är det tankens kraft
som avgör om fordonet är farligt avfall eller
inte, säger Andreas Frössberg.
– Rent teoretiskt kan ju jag som bilägare
när som helst bestämma mig för att skrota
min bil även om den är registrerad och
besiktigad och det inte finns något fel på
den. Så fort jag kommer in med den till en
bildemonterare och säger att jag vill skrota
bort bilen är det plötsligt farligt avfall. Men
om bildemonteraren vill köpa den här bilen
för att köra med den, och jag säljer den, ja,
då är den inte farligt avfall längre.
DET ÄR FÖRST när fordonet genomgått

demonteringsprocessen, som den beskrivs i
Bilskrotningsförordningen 2007:186 och
§26 punkt 1–11, som det upphör att vara
ett registrerat fordon.
– Ett fordon är inte som andra fraktioner
och bör heller inte behandlas som andra
fraktioner. När vi då lyder under egen
bilskrotningsförordning kopplad till ett
EU-direktiv, ELV-direktivet, och det finns
ett producentansvar borde man göra ett
undantag vad gäller bilar från den här rapporteringen.
Kommunerna är tillsynsmyndigheter,
men prioriteringarna ser olika ut. Enligt
Andreas Frössberg har inte alla satt sig in i
vad som gäller, och vissa har inte ens fått
tillgång till systemet än.
SBR hade nyligen en dialog med Malmö
kommun för att ta reda på hur de tänker
agera.
– De svarar – som jag tror att många

Det är först
när fordonet
genomgått hela
demonteringsprocessen som
det upphör
att vara ett
registrerat
fordon.

kommuner kommer att göra – att de gör
den tolkningen som Naturvårdsverket gör,
säger Andreas Frössberg.
SBR har författat en skrivelse som bland
annat skickats till Malmö kommun. Den
har också gått ut till medlemmarna som
själva kan skicka den vidare till respektive
kommun om de skulle ställas till svars när
det gäller rapporteringen. Skrivelsen baseras på hur miljöbalken beskriver rollen som
avfallsproducent.

SBR har även talat med några andra
kommuner, och tror sig veta att flera går på
Naturvårdsverkets linje.
– Men det kommer nog att bli väldigt
olika, gissar Andreas Frössberg.
SBR UPPMANAR ÄNDÅ sina medlemmar att

fortsätta rapportera som avfallsproducenter.
Det innebär att den nya rapporteringen
inte kommer in i tid, vilket sannolikt kommer att leda till att några kommuner utfär-

dar sanktionsavgifter.
– Om någon medlem får en sanktionsavgift har vi från förbundets sida sagt att vi är
villiga att driva frågan ändå till mark- och
miljödomstolen för att få tolkningen prövad, säger Andreas Frössberg.
Han påpekar att det inte någonstans står
skrivet att en bildemonterare ska ha en viss
roll, utan att det är just en tolkning.
– Naturvårdsverket gör en fyrkantig tolkning utifrån hur texten är skriven. De stan-

→
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I korthet

Aktuellt ❂ Nya avfallsrapporteringen

Stena
satsar stort
på batteriåtervinning
Nu tas det första spadtaget
till Stena Recyclings helt nya
anläggning för återvinning
av batterier i Halmstad.
Kommuner får bidrag för
att frakta bort övergivna
bilar till återvinning.

De nya kraven
som Naturvårdsverket ställer
är inte rimliga,
enligt SBR.
I stället blir det
ren dubbelrapportering för
medlemmarna.
Foto: Shutter-

nar vid att ett uttjänt fordon är farligt
avfall, punkt slut. Och då vill vi få den
tolkningen prövad. Ska en bildemonterare
betraktas som avfallsproducent eller som
behandlare av farligt avfall? Sedan får vi
rätta oss efter det utfall som blir.
– VI HAR FRÅN förbundets sida inget emot

själva rapporteringskravet vad gäller spårbarhet av farligt avfall, tillägger Andreas
Frössberg. Vi är snarare positiva till rapportering, framför allt om det kan bli ett
sätt att kontrollera tillsyn och få bort oseriösa aktörer.
Enligt SBR handlar det om att de nya
rapporteringskraven inte är rimliga och

Bidrag till kommuner
för flytt av fordonsvrak
menar att flödet i förlängningen flyttas
från de seriösa demonterarna till de oseriösa.
– Flera av våra medlemmar kommer
inte att klara av det tidsmässigt. Att upprätthålla den här rapporteringsnivån slår
sönder ekonomin för mindre aktörer. På
det sättet slår man ju faktiskt ut seriösa
aktörer. Och använder inte kommunerna
det som ett verktyg för att få bort de oseriösa – ja, då har vi återigen detta med att de
seriösa får mer krav på sig för att kunna
göra rätt. För de oseriösa kommer ju inte
att rapportera in det här, säger Andreas
Frössberg.
– Naturvårdsverket har tagit fram det

OM REGISTRET FÖR RAPPORTERING
AV FARLIGT AVFALL
• Rapporteringskravet infördes i november förra året.
Sanktionsavgifter kommer att kunna utfärdas från
januari 2022.
• Det som ska rapporteras är mängden avfall som efter
behandling fortfarande är farligt avfall, mängden
som upphört att vara farligt avfall samt mängden
som inte längre är avfall alls.
• Med avfallsproducent avses den som ger upphov till
avfall (ursprunglig avfallsproducent) och den som
genom förbehandling, blandning eller andra förfaranden ändrar avfallets art eller sammansättning. 15
kap. 4 § miljöbalken
Källa: Naturvårdsverket.se
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här systemet men har inte tittat på annan
lagstiftning. Det är ett rapporteringskrav
där man inte bryr sig om att bildemonterare redan lyder under andra, egna direktiv,
alltså ELV-direktivet och bilskrotningsförordningen.
DESSUTOM ÄR ETT nytt ELV-direktiv på

gång.
– Vi vet att vi kommer att få högre krav
i den förordningen också. Och då kanske
vi kunde vara undantagna från avfallsförordningen och faktiskt bara lyda under
bilskrotningsförordningen och ELV-direktivet, säger Andreas Frössberg. ❂

Drygt 20 000 verksamheter
har rapporterat in avfall
DRYGT 2,1 MILJONER anteckningar över farligt avfall har rapporte-

rats in till Naturvårdsverkets avfallregister. Rapporteringen toppar
med en viss typ av elavfall, som datorer, skärmar och vitvaror, men
även med lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall, samt byggmaterial som innehåller asbest.
Fram till juli hade 20 000 olika verksamheter rapporterat in sina
antecknade uppgifter, och det är de stora återvinningsföretagen
som toppar rapporteringen.
– Det är för tidigt att dra några slutsatser ännu, men vi kan
redan se att informationen i avfallsregistret kommer att bli värdefull för miljötillsynen. säger Erika Nygren, enhetschef på Naturvårdsverket.❂

Nu kan kommuner få bidrag för att flytta fordonsvrak och ta
dem till återvinning.
ÖVERGIVNA OCH DUMPADE bilar förfular

miljön och innebär ofta en miljöfara.
Regeringen har nu beslutat om en förordning som innebär att fler fordon kan tas om
hand och fraktas bort för återvinning.
Kommunerna kan få upp till 5 000 kronor i
bidrag per fordon.

Bidraget som administreras av Natur-

vårdsverket kan sökas av kommuner och
ska användas för att täcka de kostnader
man får för att transportera bort och förvara fordonsvrak i väntan på att de ska skrotas
och återvinnas.
Budgeten för denna utlysning ligger på
30 miljoner kronor i år och gäller så länge
pengarna för detta ändamål räcker. ❂

Återvunnen
plast i nya däck

Däckåtervinning
i helt egen regi

MICHELIN SKA ANVÄNDA återvunnen plast

SVENSK DÄCKÅTERVINNING SKA ansvara

i produktionen av nya däck. Enligt däcktillverkaren kan närmare fyra miljarder
PET-flaskor användas som fyllmedel i
nyproducerade däck.
–I ett däck kan vi bearbeta upp till 143
yoghurtburkar och cirka tolv och en halv
PET-flaskor med de högteknologiska återvinningsprocesserna, säger Peyman Sabet,
affärsutvecklingschef på Michelin Europe
North i ett pressmeddelande.
Målet är att de nya däcken med återvunna flaskor och burkar i gummiblandningen
ska rulla på vägarna redan 2024. I och med
det tar Michelin konkreta steg mot sitt mål
att producera sina däck av 100 procent
hållbara material år 2050. ❂

för det svenska däckåtervinningssystemet i
egen regi.
Den nya ordningen gäller från 1 januari
2023 och innebär att organisationen säger
upp sitt avtal med entreprenören RagnSells.
Planeringen för en ny modell har pågått i
drygt två år. Svensk Däckåtervinning har
börjat kontraktera olika samarbetspartner
för hantering och återvinning av de cirka
90 000 ton däck som årligen blir uttjänta i
Sverige.
Under hösten 2021 kommer placeringen
av den nya nationella anläggningen för
återvinning offentliggöras. Där ska drygt
hälften av volymen bearbetas. ❂

STENA RECYCLING INVESTERAR en kvarts

miljard kronor i en ny återvinningsprocess
för batterier. Det blir en helt ny anläggning i Halmstad där det ska bli möjligt att
återvinna 95 procent av ett litiumjonbatteri.
Stena Recycling har målet att bli en
ledande batteriåtervinnare i Europa, och
anläggningen ska bli Sveriges och en av
Europas mest avancerade anläggningar för
återvinning av batterier.
Batterierna samlas in via Stena
Recyclings 90 anläggningar i Sverige.
Men så småningom kommer man även att
samla in batterier via övriga länder där
Stena Recycling bedriver verksamhet. Där
ska en första sortering ske, men merparten
av återvinningen görs sedan i den nya
anläggningen i Halmstad.
– Det finns många stora aktörer som vill
in på den här marknaden, men få har Stena Recyclings möjligheter baserat på vår
befintliga infrastruktur, kundbas, kompetens och erfarenheter, säger Fredrik Pettersson, vd för Stena Recycling Sverige, i
ett pressmeddelande. ❂

Utökat samarbete
med Northvolt
STENA RECYCLING SKA hantera North-

volts produktionsavfall i Skellefteå. Det
handlar framför allt om byggavfall och
inte avfall från batteriproduktionen.
Stena Recycling har även tecknat ett
avtal om att köpa ytterligare en tomt i närheten av Northvolts anläggning för att
förbereda för fortsatt utveckling av verksamheten där.
Stena Recycling ansvarar redan för hantering och återvinning av avfallet från
pågående byggnadsarbeten på Northvolt i
Skellefteå liksom återvinningen vid
utvecklingsanläggningen Northvolt Labs i
Västerås. ❂
NORDISK BILÅTERVINNING 3 2021
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Reportage ❂ Åtråvärda bildelar

VIKTIGASTE ÅTGÄRDEN FÖR ATT MINSKA KATALYSATORSTÖLDER

"Gör bara affärer
med seriösa aktörer"
Katalysatorer är stöldbegärliga på grund av höga
materialpriser. Det innebär ökad inbrottrisk hos
demonterare och bortplockade katalysatorer på
bilar som ska återvinnas.
– Gör bara affärer med seriösa aktörer som
finns i bilproducenternas materialredovisningssystem, uppmanar Andreas Frössberg, vd för SBR.
Av Johan Granath
NÄR MATERIALPRISERNA ÄR höga, vilket

de är just nu, ökar antalet stölder av bildelar som sedan säljs illegalt. Det handlar
främst om katalysatorer men varierar
beroende på efterfrågan och pris.
– De illegala aktörerna blir fler när
materialpriserna är höga. Det är något vi i
bilåtervinningsbranschen måste förhålla
oss till, säger Andreas Frössberg.
Han konstaterar att de flesta demonterare känner till och märker av de illegala
aktörerna. Dessa finns, förutom i verkliga
livet, dessutom på Blocket, Facebook eller
i andra digitala rum. De är lättrörliga,
skrupelfria och kan förutom att stjäla
katalysator även stå för inbrott och stölder
hos materialåtervinnare.
– Något som jag och andra i branschen
frågar oss är vart allt det stulna tar vägen.
Och förstås vad man kan göra för att
begränsa brottsligheten.
En åtgärd som branschen lätt kan
använda är att bara handla med sådant
som finns i det egna materialredovisningssystemet. Förutom att det minskar
risken för att hantera stöldgods hjälper
det också till med att nå fordonsbranschens mål om 95 procents återvinning.
En annan viktig åtgärd är en likvärdig
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kommunal tillsyn av branschen och där
förs, enligt Andreas Frössberg, en dialog
med kommunerna. SBR ingår också som
aktör i det regeringsuppdrag som Natur-

» Vi märker väldigt
snabbt prisstegringar på
metaller genom
att det saknas mer
på bilarna. «
vårdsverket fått: ”Uppdrag om insatser
mot brottslighet inom avfallsområdet”.
– Där tror jag att den viktiga frågan om
illegal export av katalysatorer och andra
bildelar kommer att dyka upp. Vart tar
materialet vägen? Det är en väsentlig fråga, liksom tillsynen.
Den viktigaste åtgärden kanske också är
den enklaste, menar Andreas Frössberg.
– Att avstå från att köpa delar av perso-

ner som inte kan bevisa ägarskap, säger
han.
DET ÄR EN PRINCIP som

Isabelle Backman
på Skellefteå Bildemontering skriver
under på.
– Vi får sådana erbjudanden men säger
alltid strikt nej till den som inte kan visa
papper, säger hon.
Enligt Isabelle Backman finns det alltid
illegala aktörer, ofta med inriktning på
katalysatorer. De förekommer, förutom på
sociala medier, också som annonsörer i
dagspress, till exempel under rubriken:
”Vi hämtar din skrotbil”.
– Ägaren lämnar ifrån sig bilen i tron
att den i befintligt skick ska köras direkt
till bildemontering. Men i stället körs den
till ett ställe där man kapar loss katalysatorn för att sedan lämna bilen till oss. Det
är stöld från privatpersonen när bilen länsas på komponenter och inte har skrivits
över på den som hämtat den. För oss
demonterare innebär det att vi tar emot
en bil som är mindre värd.
företag i branschen
följer policyn som säger att man bara
handlar med den som kan bevisa ägarskap. Hon menar också att det vore bra
med ett regelverk som ställer krav på auktorisation för den som handlar med ädelmetaller.
– Nu kan ju vem som helst hålla på och
vi märker ju väldigt snabbt prisstegringar
på metaller genom att det saknas mer på
bilarna. Samtidigt vet vi ju inte så mycket
om vart delarna tar vägen. Mycket hamnar nog utomlands. Jag skulle vilja se tuffare tag från länsstyrelser, polis och tull.
Även Pär Rosendahl, vd för Arc Metal i

När materialpriserna är höga ökar antalet stölder av bildelar som katalysatorer.
Foto: Shutterstock

HON HOPPAS ATT alla

Erik Stigell

Isabelle Backman

Hofors, som smälter ner katalysatorer, vill
se ökade insatser av till exempel tullen.
– Vi kan nog vara ganska säkra på att en
stor del av de katalysatorer som stjäls försvinner utomlands. Ryktena säger att de
går österut men kanske är det bara rykten.
De dyra katalysatorerna som stjäls dyker i

vart fall inte upp hos oss, säger han.
Arc Metal köper, smälter och utvinner
ädelmetallerna platina, palladium och
rodium ur katalysatorerna. Affärerna görs
bara med auktoriserade bildemonterare
och mot faktura. Privatpersoner köper
företaget inte av, och risken att auktoriserade bildemonterare skulle hålla på med
stöldgods är obefintlig, menar Per Rosendahl.
– Det skulle märkas. Vi köper bara bulk,
men varje dag mejlar ett par privatpersoner som sett på Facebook att bilen de ska
skrota har en dyr katalysator, säger han.
Det är i princip bara dyra katalysatorer
som blir stulna, enligt Pär Rosendahl. Vissa

bilar, till exempel Toyota Prius, är ett populärt objekt, eftersom de har höga halter av
ädelmetaller.
Värdet på en katalysator styrs främst av
metallpriset, till exempel på rodium som
ökat med omkring 20 gånger de senaste
fem åren.
– Problemet med stölder är stort just nu
men kommer förmodligen att minska när
metallpriset sjunker, liksom det minskade
efter finanskrisen 2008, då ädelmetallpriserna sjönk 85 procent. Det blir helt
enkelt mindre intressant att stjäla något
som plötsligt bara är värt en tusenlapp
mot tidigare fem, sex kanske sjutusen
kronor, säger Per Rosendahl. ❂

→

NORDISK BILÅTERVINNING 3 · 2021

11

Reportage ❂ Åtråvärda bildelar

Nyheter

Stor ökning av brotten
– men dåligt med statistik
Enligt Polisen är det främst kända internationella
brottsliga nätverk som ligger bakom stölderna av
bildelar. Men nätverken är svåra att komma åt och
tullen saknar statistik över stöldgods som förs ut ur
landet.
Av Johan Granath
VARJE ÅR FÖRSVINNER stöldgods, bland

annat bildelar och båtmotorer, för flera miljarder ur landet, och det är ofta internationella brottsligor bakom stölderna. Det
menar poliserna Joakim Wallberg och
Magnus Lektér i ett aktuellt avsnitt av
”Polispodden Öst”. Nordisk Bilåtervinning
har utan framgång sökt de båda poliserna,
som i podden hävdar att stölderna av katalysatorer har ökat markant under de senaste
åren.
– För några år sedan hade vi ett fåtal ärenden totalt i hela Sverige, nu räknar vi dem i
tusental. Det är en gigantisk ökning, säger
Joakim Wallberg i podden.
För att minska stölderna arbetar Polisen
med att kartlägga och koppla ihop ärenden
för att se rörelsemönster och tillvägagångssätt i brottsligheten. Samverkan med andra
länders polis är annan en viktig del. Enligt
Magnus Lektér som är internationell operativ handläggare på Polisregion Öst, måste
svensk polis samordna sig och samverka
över nationsgränser för att bli framgångsrik.
Polisen har dock bra koll på nätverken, till

exempel hur de rör sig. Problemet är att
komma åt dem.
– Vi får ofta tag i utförarna som är längst
ner i hierarkin och sedan får vi jobba oss
vidare, säger Magnus Lektér.
Nordisk Bilåtervinning har också ställt
frågor till några andra myndigheter som
berörs av frågan om katalysatorstölder och
eventuell illegal export. På frågan om Tullverket har en bild av omfattningen svarar
pressekreteraren Michaela Linderoth att
man saknar statistik över stöldgods eftersom
det inte ingår i Tullverkets befogenheter.
Däremot tar man alltid kontakt med
Polismyndigheten vid misstanke om stöldgods.
Inom Naturvårdsverket finns ett pågående regeringsuppdrag med koppling till
frågan. Tillsammans med bland andra
Kustbevakningen, Polismyndigheten, Tullverket och Åklagarmyndigheten ska
Naturvårdsverket redovisa en lägesbild om
illegal avfallshantering och dess omfattning senast i mars 2022.
Tillsammans ska aktörerna också komma
med förslag på åtgärder för att förebygga
och förhindra brottslighet inom avfallsom-

Michaela
Linderoth,
Tullverket

rådet. Särskild uppmärksamhet ägnas åt
kopplingen till organiserad ekonomisk
brottslighet eller annan organiserad brottslighet.
– Vi kommer att ha färdiga förslag och
sammanställningar av lägesbilden senare i år
säger Erik Stigell, projektledare på Naturvårdsverket.
HAN HÄNVISAR DOCK till Brottsförebyg-

gande rådets, BRÅ:s, utredning ”Är vi bra
på miljöbrott?”, där det heter: ”Eftersom
ingen myndighet eller annat kontrollorgan i
nämnvärd omfattning aktivt letar efter miljöbrott är det de mest uppenbara och synliga
miljöbrotten som kommer till myndigheternas kännedom.
Eftersom kontroll och tillsyn främst baseras på rapportering från verksamhetsutövarna själva är det troligen i mångt och mycket
de mest laglydiga och lojala verksamheterna
som drabbas av straff.
De mindre samvetsgranna, som kanske
står för en grövre brottslighet, selekteras
bort genom att de varken rapporterar eventuella brott eller blir föremål för kontroll och
tillsyn.” ❂

Övervakning i realtid kan skydda mot inbrott
Företag i bildemonteringsbranschen kan skydda sig
mot inbrott och stölder genom att använda övervakningssystem som upptäcker
och stör inkräktarna.
DET MENAR ANDERS Anell, som är vd för

och ägare till säkerhetsföretaget Manison
Security. Företaget är ny intressemedlem i
SBR.
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– Vårt mål är att upptäcka eventuell kriminalitet genom kameraövervakning och att
via högtalare störa deras beteende. Vi är dygnet-runt-bemannade och sköter allt från vårt
övervakningscenter. Därifrån kan vi kommunicera direkt med inkräktarna, säger
Anders Anell.
Objudna gästerna kan via högtalarna till
exempel få höra att de är på förbjudet område och att deras agerande är brottsligt.
Anders Anell menar att ett visuellt övervakningssystem är betydligt effektivare för
att bekämpa stölder, jämfört med exempelvis

väktare och bevakningsföretag som gör ronder vid bevakade objekt.
– Som kriminell är det ganska enkelt att
kartlägga sådana ronder och anpassa sig till
dem.
Väktare som åker på larm får till exempel
heller inte köra för fort eller mot rött. När de
kommer fram till platsen kan de sällan ens
ingripa – om gärningsmännen överhuvudtaget är kvar – utan ska då ringa polis. När
polis infunnit sig är brottslingarna sannolikt
redan långt borta, troligen tillsammans med
stöldgodset, enligt Anders Anell. ❂

Att använda regenererad gas, enligt en nordisk teknik, istället för jungfrulig gas till bland annat AC-anläggningar
i bilar ger stora klimatvinster. Foto: Shutterstock

Regenererad AC-gas
ger stora klimatvinster
Nordisk teknik gör det
möjligt att återanvända
och kvalitetssäkra gas
som används som köldmedel i bilars AC-anläggningar. Tekniken har
tidigare använts i andra
delar av världen och
bidrar till kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser.
DEN VANLIGASTE KÖLDMEDELGAS som

återvinns och regenereras heter R134a och
är en mycket potent växthusgas. Om den
läcker ut så bidrar den kraftigt till växthuseffekten, exakt 1 430 gånger mer än
koldioxid. Och även om R134a är på väg
att fasas ut så finns fortfarande ett behov

att underhålla kylanläggningarna med den
typen av köldmedium.
– Det är en väldigt stor vinst för klimatet att använda regenererad gas istället för
jungfrulig gas till AC-aggregat och andra
kylanläggningar. Det minskar koldioxidavtrycket elva gånger, säger Elmeri
Mustaniemi som är regionansvarig i Sverige för det finska företaget Eco Scandic,
som har utvecklat tekniken, och som också
är ny intressemedlem i SBR.
Regenerering innebär att gas exempelvis
tas ut från AC-anläggningar på bilar som
demonterats. Gasen tas omhand i ett slutet
system och transporteras till Eco Scandics
anläggning för bland annat rening och analys. Den överförs sedan till ett tryckkärl
som kan distribueras till verkstäder, reparatörer och andra som använder gasen vid
underhåll och påfyllning av kylanläggningar.
Regenereringen betyder att gasen har
jämförbar kvalitet med ny gas enligt
AHRI 700-standard, det vill säga stan-

dard för vätskor som används som köldoch värmemedium.
Att använda regenererad köldmedel
innebär ett minskat koldioxidavtryck med
elva kilo, jämfört med varje kilo nyproducerat medel. Det är också en bra affär,
enligt Elmeri Mustaniemi.
– PRISET PÅ NYPRODUCERAD R134a-gas
stiger hela tiden eftersom den är på väg att
fasas ut. Därför är det mycket mer lönsamt
att använda regenererad gas, vilket dessutom innebär att EU, som är stor importör,
blir mindre beroende av införsel från framför allt Asien.
I nya bilar används en modernare men
dyrare gas som köldmedel: gasen R1234yf.
Den är omkring fem gånger dyrare men
betydligt mindre skadlig för klimatet vid
läckage, än R134a.
– Men gaserna har samma koldioxidavtryck, vilket gör det lönt att återvinna
båda. ❂
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JUBILAR VÄL VÄRD ATT FIRA

Förbundet som
har banat vägen
för cirkulär ekonomi

Många backspeglar har
fått nytt liv
tack vare medlemmar i SBR.

En titt i någon av de backspeglar som
får nytt liv tack vare SBR:s medlemsföretag visar en utveckling som få andra
branschförbund ens kommer i närheten av. Medlemmarna i 60-årsjubilerande SBR har gått från bilskrotning
till bilåtervinning och banat vägen för
cirkulär ekonomi.
Av Agneta Trägårdh
BILÅTERVINNING ÄR EN bransch i ständig förändring. När repre-

Samarbete är nyckeln till att klara de allt tuffare återvinningskraven. Här fr v Anna Henstedt, BIL Sweden, Michael Abraham,
SBR, Tommy Letzén, MRF, Åsa Ekengren, BIL Sweden och Carina
Hagström Kihlberg, SBR.
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sentanter för 21 demonteringar, på den tiden kallade bilskrotar,
träffades i Stockholm 1961 för att bilda ett branschförbund var det
ingen som pratade om cirkulär ekonomi. Inte heller miljöfrågor,
fast förbundet faktiskt var pionjär när det kommer till både cirkulär
ekonomi och miljöfrågor.
Redan samma år som förbundet bildades tog SBR:s första styrelse kontakt med överdirektören för Kungliga väg- och vattenbyggnadsstyrelsen för att föreslå en ändring i hittegodslagen och på så
sätt underlätta omhändertagandet av bilar i naturen.
SBR har gjort mer för miljön än de flesta andra och från det där
första mötet 1961 har förbundets medlemmar gjort en rejäl klassresa i bilbranschen och tagit klivet in från bakgårdarna till de fina
salongerna. Namnbytet från Sveriges Bilskrotares Riksförbund till
Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund 2012 markerar ett systemskifte. Det som förr var oljiga skrotgårdar är i dag moderna återvinningsanläggningar. Och de flesta bilåtervinnare arbetar numera
utifrån ett industriellt tänkande.
– Man har gått från en händelsestyrd verksamhet till en planerad
industriell verksamhet, säger Michael Abraham, som var förbundsdirektör för SBR mellan åren 2009 och 2020.
De tuffaste kraven på branschen har hela tiden kommit från

» Man har gått från
en händelsestyrd
verksamhet till en planerad
industriell verksamhet. «
SBR, som under många år arbetade hårt för en auktorisation. När
den infördes 1976 fortsatte förbundet att jobba för hårdare miljökrav för demonterarna. Så blev det också när de nya generella
föreskrifterna kom 2004 och höjde nivån inom branschen rejält.
Det innebar att alla demonteringar i hela Sverige måste uppfylla
samma krav för att få auktorisation.
DEN STÖRSTA FÖRÄNDRINGEN inom branschen har dock skett

under de senaste tio åren, då branschen har höjt sig till helt nya
nivåer i takt med att SBR successivt har höjt ribban. Förbundet
har till exempel infört krav på branschcertifiering för sina medlemmar. Ingen certifiering – inget medlemskap.

Förbundet har även tagit fram lämpliga utbildningar för sina
medlemsföretag för att höja kompetensen både inom varje företag
och branschen i stort. Från slutet av 2009 till början av 2015
genomförde förbundet EFS-utbildningsprojekt för alla medlemmar. Totalt fick 1 500 personer utbildningar genom SBR till ett
värde av 7,5 miljoner kronor.
Förbundet har även skapat en utbildningsportal för att alla
medlemmar ska ha tillgång till de senaste utbildningarna inom
bilåtervinning. Här finns flera kurser som både har lärarledda och
digitala moment.
2015 kom ELV-direktivet som säger att bilen ska återvinnas till
95 procent. För att klara kravet krävdes en stark och långsiktig lösning där branschen, alltså biltillverkare, bilåtervinnare och fragmenteringar, arbetar tillsammans. Därför bildades BilRetur på initiativ av SBR. Enligt ELV-direktivet är det bilproducenternas
ansvar att se till att det finns ett rikstäckande nätverk av mottagningsställen där bilägaren kan lämna sin bil när det är dags att
skrota den. BilRetur, som ägs av SBR och Stena Recycling, har
organiserat det nätverket.
En annan viktig del i förbundets arbete har varit projekt i samarbete med Chalmers, KTH och IVL. Ett exempel är Realize-projektet, där man tittade på olika metoder för att optime-

→
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» Det är viktigt med
en god dialog
och samverkan
i hela kedjan. «
Det kvinnliga
nätverket
bildades 2012.
Viktiga frågor
har avhandlats på deras
möten, men
det har också
varit aktiviteter, som här
en självförsvarskurs.

Begagnade Bildelar med
anläggningar i Linköping
och Norrköping var 1997
den första demontering i
Europa som blev ISO-certifierad. Här visar Lotta
Nordenhed upp diplomet.

ra demonteringen och också på hur bilens materialvärde ska kunna
bekosta den utökade demontering som krävs för att uppnå 95 procents återvinning.
För att ge kunderna större trygghet när de köper begagnade originaldelar tog SBR fram Green Parts-garantin i samarbete med
MRF. En garanti som gäller i tolv månader eller 1 000 mil på alla
mekaniska delar som säljs av en SBR-ansluten demonterare.
Garantin ersätter också arbetskostnaden.
SBR HAR ÄVEN arbetat mycket aktivt för att få myndigheterna att

förstå skillnaden mellan seriös och oseriös bildemontering och
sätta stopp för svartskrotar, som både förstör lönsamheten och ryktet för branschen. Michael Abraham har varit med på flera så kallade morgonräder när polisen slog till mot svartskrotar.
– Tillslag som senare ledde till fällande domar, berättar han.
Andra frågor som förbundet har drivit är att lagkravet i bilskrotningsförordningen (2007:186) gällande hanteringen av pyroteknisk utrustning i bilen ska efterföljas, det vill säga att till exempel
krockkuddar ska neutraliseras innan bilen får avregistreras.
Förbundet har också sett till att inte återvinningskostnaden för
däck drabbar bilåtervinnarna och fått igenom att man ska kunna
avregistrera motorcyklar, snöskotrar och EU-mopeder på bilskrot-

ningstillståndet, vilket har sparat både arbetstimmar och kostnader
för företaget.
SBR HAR OCKSÅ drivit och vunnit ett mål som gäller banksäkerhe-

tens storlek. Säkerheten ställs för att eventuellt förorenad mark ska
kunna saneras och återställas om något händer eller om bilåtervinningen läggs ner eller flyttas. Förbundet vann målet och fick igenom ett maxbelopp på 350 000 kronor.
– Vi har också drivit flera frågor till miljödomstolen och vunnit
dem, berättar Michael Abraham. Till exempel när myndigheterna
ville ställa ett helt orimligt krav på den säkerhet som krävs för att få
bilskrotningsauktorisation. Om myndigheterna hade fått igenom
sitt krav hade det belastat medlemsföretagen med miljonbelopp.
Nu fick vi igenom att det endast är uttjänta bilar som inte är miljöbehandlade som ska ligga till grund för säkerheten för att få auktorisation. Jag vill också nämna att vi har utvecklat Nordisk Bilåtervinning till en branschtidning som är mycket uppskattad av både
medlemmar, myndigheter och andra beslutsfattare.
Efter 60 år står nu förbundet och dess medlemmar inför nya
utmaningar.
– Vi fortsätter att rusta för att bli ännu grönare och ännu mer
hållbara, säger SBR:s vd Andreas Frössberg. Förbundet vill hjälpa

Torvald Forsman, SBR:s ordförande i 20 år, tillsammans
med Henry Gustafsson, som var vd för förbundet under
18 år.

medlemmarna att fortsätta vara i framkant när det gäller cirkulär
ekonomi. Samtidigt måste vi förbereda oss tillsammans inför det
jätteskifte vi nu står inför när det kommer en helt ny typ av fordon.
Elbilen är ju en helt ny produkt för branschen. Det kommer också
nya direktiv och förordningar från EU som påverkar hela branschen.
Nu gäller det att vi går i bräschen och är rustade för att möta den
framtid som kommer.
ELBILARNA OCH FRAMFÖRALLT hybridbilarna har börjat dyka upp

hos bilåtervinnarna.
– Men än så länge är vi fortfarande i ett ingenmansland, där vi
håller på att hitta formerna för en säker hantering både när det gäller personalen och miljön. Det är viktigt med en god dialog och
samverkan i hela kedjan med BILSweden, återvinningsföretagen
och försäkringsbolagen, och det tycker jag att vi har.
Det nya ELV-direktivet, som är på gång, och batteriförordningen
är två stora lagar som kommer att påverka branschen framöver. En
annan viktig fråga just nu är rapporteringen om farligt avfall (se särskild artikel i den här tidningen).
– Förbundet har gjort en resa från då till nu, och nu fortsätter
resan in i framtiden, säger Andreas Frössberg som berättar att
60-årsjubileet kommer att uppmärksammas på årsmötet. ❂

Första SBR-styrelsen, fr v Einar Ehn, kassör, Eskilstuna
Bildemontering, Ledamot Åke Åkesson, Uppsala Skrot- &
Metallaffärer, ordförande Gunnar Nilsson, Alms Bildelar,
Jönköping, sekreterare Berndt Jansson, AB Bil- och Reservdelar, Gävle samt Göran Persson, vice ordförande, AB
Bil- och Metallprodukter, Stockholm.

Viktiga milstolpar i SBR:s historia
1961 uSBR bildas i Stockholm
1973–1974 uTelexkedjan startar. Ett första

samarbete mellan demonterare, där man
kan söka efter reservdelar hos varandra.

1976 uAuktorisation införs.

uSkrotningspremien för personbilar införs
den 1 januari.

1991 uEgara bildas. SBR går med trots att

Sverige inte är med i EU. Förbundet inser att
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man måste ha en vd och anställer Henry
Gustavsson.

1994 uDet första numret av Nordisk Bilåtervinning, NBÅ, kommer ut.

1998 uProducentansvaret införs i Sverige

vinnas enligt producentansvaret.

2004 uDe generella föreskrifterna införs

efter hårt arbete av SBR. Det innebär att
alla demonterare i hela landet måste uppfylla samma tuffare krav för att få auktorisation.

först av alla länder i Europa.

2007 uSkrotningspremien försvinner.

2002 uMinst 85 procent mot tidigare

2009 uMichael Abraham blir ny vd för SBR.

75 procent av bilens material och komponenter ska nu återanvändas eller åter-

2010 uBilRetur bildas.

Förbundet vinner målet i Miljödomstolen som
gäller säkerhetens storlek vid ansökan om
bilskrotningsauktorisation.

uSBR inför krav på certifiering för alla som vill ingå
i nätverket BilRetur.
uKvinnliga nätverket bildas.

2011 uFörbundet firar 50-årsjubileum.

2014 uSBR:s medlemsföretag får tillgång till

2012 uFörbundet byter namn till Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund.
uGreen Parts-garantin presenteras.
uPlastprojektet, försök att reparera skadade
plastdelar, startar.
uRealizeprojektet drar igång och ska pågå till
2015.

Utbildningsportalen.

2015 uELV-direktivet träder i

kraft och 95 procent av bilens
vikt måste nu återvinnas.

2020 uAndreas Frössberg
tillträder som ny vd för SBR
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Medlemsägt
Återvinningsföretag

Berg&Ström
System AB

Ett m

edle

msä

gt fö

retag

I ständig utveckling ...
Vi utvecklar kundanpassade datasystem
för företag med speciella önskemål!

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.

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

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

li

rg
Tomas Be

1 24
072-224 0
li@
rg
e
tomas.b
om
i.c
k
s
o
k
a
s
kuu

Christian Gu

nnarsson

070-562 02
08
christian.gu
nnar
@kuusakoski sson
.com

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.

BLI EN ÅTERVINNARE!
Gör en miljöinsats och sälj dina metaller, batterier,
kablar, katalysatorer och karosser* till oss.
*Från Timrå och norrut köper vi även karosser. Kontakta kundtjänst, 020-566 566, så hjälper de dig vidare.

Kontakta oss på 0141-702 10
eller www.fenix5.se
www.kuusakoski.com
18
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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.

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

Molnväxeln med
oändliga
möjligheter
– smart, stabil
och användarvänlig

Nu med fler
funktioner som
standard!

STATISTIK • EXCHANGEKOPPLING
CALLBACK • MICROSOFT TEAMS

BRETT
UTBUD
SNABB
LEVERANS
HÖG
KVALITET

InFinity har stöd för fasta telefoner,
mobiltelefoner, dect-telefoner,
softphone och headset

010-550 15 15

www.infracom.se

Vi utrustar din verkstad!
SE VÅRT STORA UTBUD
OCH HANDLA DIREKT
PÅ SPIKENSERVICE.SE

DET BÄSTA ALTERNATIVET

NSERVIC
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Din leverantör av kvalitetsprodukter från ledande varumärken.
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VI erbjuder ett av marknadens mest
kompletta sortiment i en kombination
av egenproduktion och handelsvaror.
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Klokkerholm är en av Europas ledande
leverantörer av kaross- och bildelar till
fordonsbranschens eftermarknad.

RKST

Du hittar mer på

www.klokkerholm.com

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.

Aktuellt från

BO ERICSSON, vd

Riskbedömning
för bildemonterare
VID OLYCKOR MED elfordon tillkommer fler

ISO
9001
ISO
14001

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

och andra risker än vad som normalt förekommer när det gäller fordon med batterier. Det finns framför allt tre risker som
förknippas med elfordon och litiumjonbatterier till skillnad från andra batterier:
• termisk rusning som kan ge upphov till
brand i själva batteriet
• utsläpp av farliga gaser från batteriet
som kan ge hälsopåverkan, självantändning eller förvärra brandförloppet

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

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 Allbildelar i Huddinge AB, Hökärrsvägen 125,
010-4974200. STORSUND Norrbottens Bildemontering AB, Storsundsvägen 1, 0929-70000. VÄSTERÅS Allbildelar i Västerås AB, Bastborregatan 3, 010-4974230.
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• återantändning av brunnet batteri som
inte kylts tillräckligt eller har en hög
laddningsgrad, vilket kan innebära att en
brand startas som redan släckts.
Med litiumjonbatterier finns både
kemiska och elektriska risker. Den största
risken är att ett batteri kan hamna i en så
kallad termisk rusning. En termisk rusning hos ett litiumjonbatteri innebär att
batteriet har blivit instabilt, vilket ger upphov till en accelererande temperaturökning.
VID TERMISK RUSNING frigörs ett antal

olika gaser som kan vara giftiga och
retande vid inandning. Exempelvis bildas
väteklorid (HCl), vätecyanid (HCN) samt
vätefluorid (HF). Efter exponering av
vätefluorid i gasform är de vanligast symptomen andningsbesvär och ögonirritation.
Redan vid låga koncentrationer är vätefluorid starkt irriterande för ögon och luftvägar. Vid inandning är symtomen i övre
luftvägarna hosta, luftvägsirritation och
slemhinnesvullnad som även kan ske i de
nedre luftvägarna. Vid symptom enligt

ovan är det därför viktigt att uppsöka sjukvård.
Därför bör placering av krockskadade
och/eller brandskadade elbilar vara utomhus. Det bör finnas ett säkerhetsavstånd på
minst tio meter till brännbart material,
exempelvis andra bilar eller byggnader.
Området bör vara väderskyddat och
inhägnat för att hindra obehöriga från att
ta sig nära fordonet.
Gör alltid en riskbedömning när en
krockskadad elbil kommer in till verkstaden. Finns risk för skada på batteriet ska
person med rätt kompetens göra en
grundlig analys av batteriet, i första hand
med fordonstillverkarens anvisningar om
sådana finns.
Tecken på att en grundlig analys behöver göras är till exempel
• att pyroteknisk enhet i fordonet har löst
ut (krockvåld över 10G)
• strukturell skada på fordonet (mer än
plåtskador)
• potentiell vattenskada på batteriet
• annan synlig skada på eller i direkt
anslutning till batteriet
• eventuella felkoder.
Kontrollera så att inget läckage av kylarvätska uppstått inuti batteripacket.
Det finns en risk att batteriet kan återantändas. Erfarenhet från inträffade händelser visar att batterier har återantänts
inom två timmar eller upp till flera dygn
efter avslutad kylning.
Vid en brand i elfordon inomhus
rekommenderas att varna och utrymma

omedelbart, larma räddningstjänsten, och
misstänker ni att det är en brand i batteriet
rekommenderas inte släckförsök.
Om det uppstår en elbilsbrand utomhus
är det viktigt att larma 112 fort och varna
folk som kan exponeras för röken.
DET ÄR FÖRDELAKTIGT med väderskydd

för bilar som står utomhus, särskilt om
batteriet är exponerat. Här bör verkstaden
täcka bilen med en topp/presenning. I
avtalet med bärgningsföretaget bör det
även ingå att bärgaren täcker bilen när
verkstaden inte är öppen eller att den parkeras på avsedd plats.
En verkstad måste beakta hur man ska
agera och hantera en skadad elbil som är
inne på verkstaden. Det är bra om verkstaden förberett övning och larmplaner i
händelse av brand. Ta fram plan och förbered för livräddning och avspärrning.
• Beakta åtkomst för räddningsfordon
och räddningspersonal också.
• Kontrollera praktiska möjligheter för att
spärra av/utrymma riskområde.
• Undvik brandsläckning och prioritera
utrymning.
• Förbered uppgifter som ledningscentralen kan få när inringaren ringer 112 om
att det är ett elfordon, exempelvis antal
elfordon som finns i närheten, andra
brännbara föremål, särskilda dekaler på
fordonen som identifierar gasfordon (t.
ex. CNG), synliga gastankar, pysande/
tjutande ljud, dimmoln/ljus rök kring
fordonen, jetflamma eller brandutsatta
gastankar. ❂
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Aktuellt från

ANNA HENSTEDT, miljöansvarig

Bilförsäljningen
påverkad av pandemin
HOPPAS NI ALLA har

haft en bra sommar! Det har jag, med hemester och
små förbättringsprojekt hemma.
Det är härligt att samhället återgår
mer till det normala i dessa coronatti-

» Många oroliga
privatpersoner
har hört av sig
om den nya
standardbensinen.«
der, även om mycket återstår och det
hela tiden kommer bakslag.
Coronapandemin har ju också stor
påverkan på bilförsäljningen.
Det har hittills varit ett ryckigt år.

Under våren återhämtade sig bilförsäljningen jämfört med 2020, men under
juli månad bröts den starka återhämtningen.
Styrmedelsförändringar, såsom förändringar i bonus malus-systemet, har
också påverkat marknaden.
Även förmånsskatten höjdes från den
1 juli. Bonus malus-systemet, som ändrades 1 april, medförde sänkt bonus för
laddhybrider och en höjd bonus för
elbilar.
SAMMANTAGET MINSKADE ANTALET

laddbara bilar med nära 6 procent i juli
jämfört med samma månad förra året.
I juni uppgick andelen laddbara bilar
till 49,4 procent, men i juli bromsade
den in och slutade på 37,6 procent för
juni månad, vilket medförde att andelen för året till och med den sista juni
uppgick till 39,7 procent. Detta ska
jämföras med 2020. Då var andelen av

Älska din bil och
värna om miljön.

nybilsförsäljningen 32,2 procent laddbara bilar.
NU – DET VILL SÄGA sedan

den 1 augusti
– har ju också den så kallade reduktionsplikten medfört att standardbensinen består av 6 procent förnybar etanol
mot tidigare 4,2 procent.
Många oroliga privatpersoner har
hört av sig angående detta till BIL
Sweden under sommaren.
På vår webbplats finns tydligt beskrivet vilka bilmodeller som är godkända
för den nya bensinen, och det är den
stora merparten.
JAG KAN TÄNKA mig

att en del av er
också kommit i kontakt med personer
som undrar vad som gäller. Ingen bil
blir dock obrukbar på grund av den nya
bensinen. Men man måste se till att
tanka E5, som endast innehåller fem
procent etanol, i stället. ❂

Aktuellt från

ANDERS SVERKMAN, Branschansvarig elv

Circular Initiative
ger många nya insikter
STENA RECYCLING ÄR initiativtagare

till eventet Circular Initiative, som
genomfördes strax före semesterperioden. Tanken är att det ska fungera som
en samarbetsarena där olika aktörer kan
dela sina erfarenheter och utveckla nya
lösningar tillsammans för att skapa fler
cirkulära flöden.
Många olika projekt och samarbeten
har presenterats vid tidigare upplagor
av Circular Initiative. Nu presenterades
konkreta resultat från de här projekten
och nya samarbeten som har växt fram.
PÅ ÅRETS EVENT berättade

Electrolux
om fortsättningen på ett projekt som
presenterades på föregående Circular
Initiative – en dammsugare tillverkad
till 100 procent av återanvända komponenter och återvunnet material. Nu har
fokus legat på att vara smart från start
och där återvinning är med i tanken
redan i designfasen. Tillsammans har
Stena Recycling och Electrolux utvecklat en dammsugare som är nästintill
100 procent återvinningsbar.
ABB berättade om sitt samarbete
med Stena Recycling kring ett system
som byter ut ineffektiva elmotorer
inom industrin mot nya.
Alfa Laval berättade om sitt samarbete med Stena Recycling där ett inbytesprogram gör det möjligt för kunder-

na att byta ut äldre värmeväxlare mot
nya och de gamla värmeväxlarna återvinns.
PROJEKTET KOMMER BIDRA till att

kraftigt sänka energiförbrukning och
spara resurser genom att materialet i de

» Ingen klarar
av att lösa
framtida
utmaningar
på egen hand,
men i samarbete
är det möjligt.«
gamla värmeväxlarna återvinns och kan
ingå som material vid tillverkningen av
nya energieffektiva produkter.
På Circular Initiative passade vi i
Stena Recycling på att berätta om våra
nya investeringar för återvinning av
batterier och om samarbetet med Johnson Matthey, ett globalt ledande företag inom hållbar teknik.
I Halmstad investerar vi i egna återvinningsprocesser, och i samarbete med

Johnson Matthey utvecklas en effektiv
värdekedja för återvinning av litiumjonbatterier i Europa.
Tillsammans kommer vi att kunna
utveckla cirkulära lösningar där återvunna råvaror processas fram så det blir
möjligt att leverera material för produktion av nya batterier.
INOM BILÅTERVINNING HAR vi

i Stena
Recycling sedan länge arbetat i nära
samarbete med våra samarbetspartners.
Genom Circular Initiative får vi många
nya insikter också från samarbeten med
andra branscher.
Det kommer att behövas både nytänkande och vilja till långsiktiga samarbeten för att uppfylla de nya krav som
kommer både från förändrad lagstiftning och från omvärldens ökade behov
av cirkulära lösningar inom bilåtervinning.
Batteriåtervinning och plaståtervinning står högt på agendan. I båda fallen
är vi tacksamma för att det finns en
stark vilja till samarbete från bilproducenter, Bil Sweden, BilRetur, SBR,
MRF, försäkringsbolag och många fler.
Det är en mycket bra grund för långsiktigt hållbara lösningar. Ingen enskild
part klarar av att lösa de framtida
utmaningarna på egen hand, men i
samarbete är det möjligt. ❂
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Missa inte SBR:s årsmöte 1–2 oktober!

SV

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

FÖRBUND

Vi har begagnade fordonsdelar till rätt pris och med garanti!

VINNARE

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

Blå= C 100 M 66
Gul= Y 100
Grön=C 50 Y 100
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Begagnade bil- och husvagnsdelar
Stor sortering Märkesdemontering

VI SKROTAR INGA BILAR

– VI ÅTERVINNER DEM
LIDKÖPING – TROLLHÄTTAN
0510-170 66

WWW.BILDELSLAGER.SE

0520- 47 26 25

www.autodemontering.se

www.haggs.se

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

DIN LEVERANTÖR INOM
BILÅTERVINNINGSUTRUSTNING!

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

P10A

VI HAR HELHETSLÖSNINGAR INOM:
•
•
•
•
•

Komplett dränering av alla fordon
Demontering av högvoltsfordon
Förvaring av fordon & högvoltsbatterier
Bilpressar & Materialhantering
Lagertankar

Ommavägen 9 275 33 Sjöbo 0416-51 13 70

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

Ny produktlinje

galwin.se

+45 31 79 39 99

msch@dk.borgautomotive.com

Vi tar hand om
Er slutkörda bil
Auktoriserad

Vi är SBRs samarbetspartner och erbjuder
medlemsföretagen marknadens bästa försäkringsskydd
Företagsförsäkring

Gruppförsäkring

Motorfordonsförsäkring

Sjukvårdsförsäkring

Kontakta oss när det gäller era försäkringar

P30A

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

YCLING
”MAKES RECSSIONAL”
FE
MORE PRO

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

0652-56 50 00

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

För mer information besök: www.olanders.nu

Din bilskrot på nätet
Hur många fler skäl behöver du för att gå med i SBR?
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L

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

E RIG E S BI

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

SV

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

FÖRBUND

Ett medlemskap i ditt branschförbund ger mång fördelar.

VINNARE

S

Branschförbund sedan 1961
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Vi erbjuder hämtning och återvinning av
bilar i större delen av Sverige. Bilen
hämtas hos dig och transporteras till
en Bilretur ansluten bilåtervinning.
Busenkelt
Återvinn din bil på ett miljöklokt sätt!

www.skrotabilen.se

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

Norge

Norge

MEDLEMSFORDELER
FOR NBF MEDLEMMER
• NBF har rammeavtaler med forsikringsselskaper, kjøp av forsikringsbiler.

JAN MOLBERG
generalsekretaer, nbf

• Lavere kostnader for forsikringer gjennom
SMB tjenester.
• Store rabatter på innkjøp av forbruksvarer.
Fordelsgruppen Norge.

EU arbeider med
nytt ELV-direktiv
EU ARBEIDER MED NYTT ELV

direktiv. Det nye direktivet skal
være ferdig våren 2022. I øyeblikket pågår det samtaler mellom
EGARA og EU. Dette viser viktigheten av NBF sitt medlemskap i EGARA.
Mye tyder på at det nye ELV-direktivet blir en såkalt forordning, som batteriforordningen.
Dette innebærer at alle land må ta inn reglene iht. forordningen, det gis ingen mulighet for lokale tilpasninger og egne fortolkninger.
MANGE AVISINNLEGG OMKRING bruk

av brukte deler og sirkulærøkonomi direktivet på debattsidene i de norske avisene det
siste halve året.

Endre avfallsforskriften slik at produsenter og
importører av elbiler ikke kan motsette seg gjenbruk.

Manglende gjenbruk hindrer etableringen av et velfungerende marked for elbiler.
3.

SIRKULÆRØKONOMIDIREKTIVET er

nasjonale politiske tiltak:
Krav til leverandører og importører. Regjeringen bør
utfordre produsentenes garantikrav, slik at bilens
garanti opprettholdes også etter reparasjoner med
gjenbruk av brukte deler ved sertifiserte verksteder.

NORDISK BILÅTERVINNING 3 · 2021

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

NORGES STØRSTE
BILDEMONTERING

Utrede momsfritak for elbildeler og reparasjoner.

DET FORESLÅS EN rekke

Bilbransjen gir i dag produktgaranti på nye biler, som kan
bortfalle dersom det utføres reparasjoner. Det er forståelse for
at produsenter stiller betingelser for å opprettholde garanti,
men disse betingelsene er i mange tilfeller for rigide.
Elbiler har dyre enkeltkomponenter, som batteripakker, som
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2.

Hovedbudskapene har vært:
Det bør være fullt mulig å øke levetiden både for biler og bildeler ved å reparere mer og gjenbruke mer. Dette vil gi store
klima og miljøgevinster, skape attraktive arbeidsplasser og
bygge ny kunnskap og kompetanse som resten av verden vil ha
nytte av.
1.

• Tilgang på juridisk assistanse gjennom
NBF og NHO.

ved kun mindre skader kan resultere i full erstatning på hele
bilen og at bilen skrotes.

For at det skal være lønnsomt og attraktivt å reparere bilen
fremfor og erstatte med ny, bør avgifter for nybilkjøp og reparasjoner harmoniseres. Dagens avgiftssystem favoriserer nybilkjøp
gjennom fritak for avgifter. Det er allerede fritak for merverdiavgift ved omsetning av batteri til kjøretøy, men ikke på andre
komponenter. Det er også usikkerhet til hvordan avgiftsfritaket
for omsetning av batterier skal håndteres. Harmonisering i
avgifter mellom reparasjon og nybilkjøp kan bidra til å forlenge
levetiden for elbiler. Et generelt fritak for merverdiavgift på
reparasjonsarbeid vil være bredt og kraftfullt tiltak for stimulering til sirkulærøkonomi.

Debattantene og kronikkforfatterne har stort sett vært toppledere i de
store forsikringsselskapene, politikere og forskere.

• Levering av katalysatorer gjennom NBFs
Servicekontor. De beste priser, fritt
avhentet, oppgjør med en gang.

innført i Norge.
Miljøvernministeren la frem sirkulærøkonomistrategien 16.
juni. For bildemonteringsbransjen var det mange positive formuleringer og pålegg. Gjenbruk skal styrkes innen alle bransjer.
For bildemonteringsbransjen bør dette føre til mere salg av
brukte bildeler. Videre ble det lansert et nytt begrep,
«avfallseier». Det innebærer at når en bil innleveres til vraking
er alle komponenter på bilen bildemonteringsbedriftens eiendom, også høyenergibatterier. Dette vil motvirke at bilprodusenter kan kreve å få inn høyenergibatteriet til seg, slik Renault
forsøkte på sine elbiler. ❂

• 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.

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.
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Ett komplett system för demonterare.
Utvecklat med branschen!

Inside ❂ Egara

Vi jobbar enbart med demontering av tunga fordon och maskiner,
och har i många år sökt efter ett komplett system för att
underlätta vår vardag.
HENK JAN NIX
general secretary i egara

Artemis leaves EU
but ELV review continues
MRS. ARTEMIS HATZI-HULL (Artemis

for us) finally enjoys her well earned
retirement. She was a superb relation
for EGARA and she always had time
for us and stood open for our ideas and
experiences. We were happy to have
had her on the post for the ELV
Directive for so many years.
Our contacts go back to 2007 when
reporting methodologies were discussed.
The contact was good from the first second and remained good and close until
the last moment. Artemis joined many of
our meetings and trips and was happy to
receive an overload of info.
We always had actual info from the
EC. We were happy to be so close
involved in the whole ELV Directive
review process so far.
We hope Artemis now has time for all
the nice things she wants to do and wish
her and her family all the luck in the
world.
LAST DIGITAL SPRING meeting

Artemis was again present and informed us
about the progress of the review. She
stated how important our (not just
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EGARA’s, but everyone’s) input is as
we are the industry and how much this
input is valued.
Artemis and the EC learned a lot
about car dismantling and how the
Directive was related to the practise from
us.
Our stories, but also the visits we
organised and which she loved to join,
were a source of info to her. And she
loved the more or less informal atmosphere of our meetings in which all can
and will say what they think. From both
sides there never was a hidden agenda.
ARTEMIS LEAVING DOES not

mean the
review process comes to a halt or that
we have no influence or short lines.
Artemis introduced EGARA some
time ago to her team and to the consultants involved.
Some of them, we already know for a
long time. Besides that, we still have
plenty of opportunities to make us heard,
as consultations go on.
Now a public internet consultation
asks for input until 26th of October. We
hope many (if not all) members will

respond and contribute to this consultation.
Later a targeted consultation will follow as well in which EGARA is one of
the stakeholders that will be invited.
yourself
heard. Take advantage of this opportunity. We do not always have the chance
to have so much influence on legislation
that is so important for us.
We have the attention of the EC, we
are involved, but taking the extra step of
responding and sending the same message from every direction possible is evident.

Av en händelse såg jag en annons om Cavagent och deras
system Orfala och blev väldigt intresserad.
Sagt och gjort. Vi hoppade på tåget och jag är väldigt nöjd över
att jag tog det beslutet.

Jonas Carlqvist, VD
Rackstad Bil & Delar AB

WE SAID IT before: Make

WE WILL MISS Artemis

as she was a
great contact and a lovely woman, but
life goes on and so does our business
and the processes that affect them.
We will stay in touch with the EC and
we will anything to keep the relation up
and open for the best results.
Please do not forget how far we came
and contribute every time the opportunity is there. ❂

ANVÄNDS AV NYA ALLBILSSKROTEN, MAGNUS BILDEMONTERING, ARONS BILDEMONTERING MFL

› 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

