
SBR är förkortningen på Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund.  
Förbundet bildades redan 1961 och är en sammanslutning av företag 
inom bildemonteringsbranschen. Vår huvuduppgift är att verka för en god 
utveckling av branschen i samverkan med myndigheter och andra 
aktörer. Vi bevakar våra medlemmars intressen i dessa frågor.  
 
Målsättning är att hjälpa våra medlemmar att öka återanvändningen och 
återvinningen av bildelar och råvaror från bilar. Vi arbetar för att 
säkerställa en bra ekonomisk stabilitet för medlemsföretagen, men också 
för att infria kravet i Bilskrotningsförordningen (2007:186) om en bättre 
miljö. För att vidareutveckla branschen är SBR sedan 1977 anslutet till 
både ARA (Automotive Recyclers Association) i Fairfax, USA, som har 
medlemsföretag i fyra världsdelar, och EGARA (European Group of 
Automotive Recycling Associations).  
 
Syftet är att följa utvecklingen inom återvinningsmarknaden samt främja 
bildemonteringsbranschens utveckling både nationellt och internationellt. 
Ett medlemskap i SBR innebär många fördelar.  
 

SB cert är ett konsult- och utbildningsföretag som har hjälpt kunder att 

utveckla en effektiv och hållbar verksamhet. Sedan 1998 har SBR 

utvecklat en branschcertifiering och revisionerna genomförs via SB cert, 

både hos de företag som vill bli certifierade och de företag som redan har 

en certifiering. Vi finns placerade runt om i Sverige, våra kunder finns från 

Ystad i söder till Kiruna i norr. 

     

www.sbrservice.se  www.sbcert.se 
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Branschcertifiering.   
 
Svaret är enkelt, vi vill hjälpa våra medlemmar på alla sätt, även med 
certifiering. Vi är övertygade om att bra införda och anpassade processer 
och ledningssystem gör att företaget kan förbättras på alla plan.  
 
Det vill säga allt från bättre ordning och reda, högre kvalitet, säkrare 
hantering av miljörisker, mindre miljöpåverkan till bättre lönsamhet. Vi vill 
även att våra företag skall ha god beredskap att möta kommande krav 
från omvärlden.  
 
Med ett strukturerat arbetssätt blir det lättare att även hantera och 
uppfylla nya kravställningar. 
 
Branschcertifieringen har därför anpassats utifrån lagkrav och regelverk 

som styr branschen. Vi anser att branschcertifieringen ger större möjlighet 

att förbättra verksamheten då den är specifik för verksamheten, vi har 

också passat på att lägga in krav på systematiskt arbetsmiljöarbete och 

brandskyddsarbete.  

Genom att använda branschuttryck har vi förenklat användningen av 

certifieringen. Vi vet att det kan finnas företag som föredrar en certifiering 

enligt ISO 14001/ISO 9001 och har därför gjort anpassningar som gör det 

lätt att gå vidare till en ISO-certifiering. 

 

Syftet med vår branschstandard är således inte att ställa mindre 

krav på en certifiering, utan tydligare och mer precisa krav. För att bli 

certifierade enligt vår branschstandard blir man granskad av en 

oberoende revisor från SB cert årligen. 

SB cert har stor erfarenhet av revision av ledningssystem och flera av 

deras medarbetare anlitas även som revisorer av ackrediterade 

certifieringsorgan. De har även lång erfarenhet från vår bransch. Det 

säkerställer såväl opartiskhet som kompetens. 

Alla certifierad företag har återkommande revisioner om minst en dag per 

år. Denna revisionsrapport ger svar på om det finns brister som ska 

åtgärdas inom en vis tid för att företaget ska få ett fortsatt godkännande.  

Branschcertifieringen säkerställer kontinuitet och utveckling av 

företagens Miljö och Kvalitetsarbete till betydligt lägre kostnader än 

ISO certifieringen.  

 

Har du fler frågor eller funderingar kring vad vår branschcertifiering 

innebär, se på hemsidan www.sbrservice.se  

Lars Bryntesson, LavISO  

tfn. 070 - 565 85 66, mailadress: bryntesson@laviso.com 

   

Sten Boman, SB cert 
tfn. 0720-457 400, mailadress: sten.boman@sbcert.se 
 

Andreas Frössberg, VD Sverige Bilåtervinnares Riksförbund 

tfn. 08 – 55 768 200, mailadress: andreas.frossberg@sbrservice.se 
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