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Andreas Frössberg, vd

Vi ska vara med och
forma branschens framtid 

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

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

Demonterar 1000-tals 
krockskadade fordon från 
försäkringsbolag.

VI ÄLSKAR EL- OCH 
HYBRIDFORDON

ÄNTLIGEN ÄR FRAMTIDEN HÄR

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

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

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

Jobbar med alla bilmärken.

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

www.styrdon.com 
info@styrdon.com

Vi finns på Facebook under 
”Styrdon i Sverige”

Exempel på delar vi kan 
programmera om eller renovera:

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

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

med flera

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

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

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

Kvalitets- och miljöcertifierad

VI BEFINNER OSS nu i slutet av 2021 och 
kan blicka tillbaka på ett år som fortsatt 
präglats av den pågående pandemin vi 
befinner oss i. Att vi måste använda ordet 
pågående är inte vad vi hoppades, men vi 
ser nu tyvärr återigen en ökad smittsprid-
ning i hela Europa. Glädjande var dock att 
vi i en period av lite lugn och minskade res-
triktioner under denna pandemi kunde 
genomföra ett fysiskt årsmöte ute på 
Lidingö i början av oktober och fick möj-
lighet att tillsammans fira den pigga 
60-åring som SBR är.   

Nyligen genomfördes den 26:e upplagan 
av COP i Glasgow, mer vardagligt känt 
som FN:s årliga klimatkonferens. Detta år 
präglades konferensen av en känsla av att vi 
befinner oss i ett akut läge där alla länder 
uppmanas att skärpa sina nationella planer 
för att man ska nå uppsatta klimatmål 
enligt Parisavtalet. Sverige har som mål att 
bli världens första fossilfria välfärdsland 
och enligt fordonsindustrins färdplan ska 
80 procent av nyregistreringarna 2030 
utgöras av laddbara bilar. Det är ett mål 
som faktiskt redan har uppdaterats och nu 
tros kunna nås tidigare än så. Denna för-
ändring av fordonsflottan sker i detta nu, 
och den bilden förstärks av en enkät som vi 

nyligen genomförde över nuläget rörande 
laddbara bilar hos våra medlemmar. I den 
kan vi se att vi redan i dag har ett inflöde, 
visserligen lågt sett till det totala antalet 
hanterade fordon, men alltjämt ökande.  

UNDER HÖSTEN HAR också en promemoria 
landat gällande producentansvar för bilar 
och däck. Den innehåller förslag som syftar 
till att genomföra de allmänna minimikra-
ven i EU:s reviderade avfallsdirektiv från 
2018. I förslagen finns bland annat att bil-
producenterna ska tillhandahålla eller 
anlita en producentansvarsorganistation, 
och detta ska träda i kraft den 1:a januari 
2023. Detta kan ni läsa om redan i detta 
nummer, men det är också något vi fortsät-
ter följa framöver i kommande nummer av 
Nordisk Bilåtervinning. En annan intres-
sant och positiv iakttagelse i skrivningen är 
att det finns en enighet bland samtliga till-
frågade aktörer om att det finns ett stort 
behov av en nationell vägledning för att 
tillsynsarbetet ska enas mellan olika kom-
muner. Att det finns en samsyn i den frå-
gan välkomnar vi och hoppas att Natur-
vårdsverket nu agerar på detta.

Vi står onekligen inför en mycket intres-
sant framtid med ett utökat producentans-

var, en ny batteriförordning och ett kom-
mande ELV-direktiv/förordning inom de 
närmaste åren. Att vår omvärld påverkar 
oss och att den förändras är en realitet som 
gör att vi måste finna olika typer av lös-
ningar och samarbeten, en del kanske mer 
komplexa än andra. Men som den svenska 
journalisten och fotografen Lars Epstein 
uttryckte det: ”Framtiden är den enda tid i 
livet som går att påverka”. Och förbundet 
kommer också att fortsätta att vara där och 
påverka och forma bilåtervinningsbran-
chens framtid.

JAG VILL ÄVEN passa på att hälsa Carina 
Hagström Kihlberg varmt välkommen som 
ny vd för BilRetur och återigen skicka ett 
stort tack för allt gott arbete till Michael 
Abraham när han nu lämnar BilRetur vid 
årsskiftet. 

Årets sista månad står för dörren och det 
nalkas jul och högtider. Därmed vill jag 
önska er alla en god fortsättning med för-
hoppning om att vi 2022 får ett mer nor-
malt år. Men fram till dess, ta hand om era 
nära och kära!

4 NORDISK BILÅTERVINNING 4 · 2021



Nyheter

Med de senaste för- 
värven är nu Autocirc en 
av de större aktörerna 
inom bilåtervinnings-
branschen i Sverige. Men 
grundarna Johan Live-
red och Mattias Petters-
son har större visioner än 
så. De har siktet inställt 
på Europa.
Av Agneta Trägårdh

JOHAN LIVERED OCH Mattias Pettersson, 
som båda har en bakgrund inom bilåter-
vinningsbranschen, grundade Autocirc 
2019 med en idé om att skapa en cirkulär 
affärsmodell med fokus på hållbarhet. 
Redan under första året omsatte bolaget 
600 miljoner kronor.

– Bilen kommer även fortsättningsvis 
ha en viktig funktion för samhällets 
transport och kommunikation, säger 
Autocircs vd Johan Livered. Av miljöskäl 
blir det då viktigt att inte bara tillverka 
nytt, utan i stället ta vara på det som 
redan finns. Vår plan är att bygga en stark 
modell där vi tar tillvara de delar som 
faktiskt finns på marknaden. Genom att 
förvärva olika typer av företag på efter-
marknaden klarar vi av att hålla bildelar-
na vid liv så länge som bilen finns kvar på 
marknaden. 

– Vi jobbar inte med återvinning utan 
med återanvändning, där vi vill vara ste-
get mellan tillverkare och återvinnare, 
sedan kan andra aktörer ta över när det 
är dags för återvinning av materialet.

Tidigare har Autocirc förvärvat Jämt-
lands Bildemontering, Redox Bildemon-
tering och Redox Miljöhantering, som 
återvinner fordonshjul, Svensk Bilåter-
vinning i Örebro, Erikssons Bildelsåter-
vinning i Finland plus ett tillhörande bil-
bärgningsföretag, Nordic Motor Center i 
Höganäs, som säljer renoverade motorer, 
samt Rewinner som optimerar hantering 
av rostfritt, järn, metallskrot och ädelme-
tallskrot. 

Och nu har Autocirc även förvärvat 
Kungsåra Bildemontering, Vimmerby 
Bildemontering med dotterbolaget Styr-
don i Sverige där man renoverar elektro-
nik, och Norrbottens Bildemontering. 

Dessutom norska Østfold Bildemonte-
ring utanför Oslo samt ytterligare två 
demonteringar i Finland: Autopalsta i 
Björneborg och Riihimäki i Helsingfors. 

Autocirc har även köpt Premier Com-
ponents i England, som är en av de större 
fristående stomhanterarna. 

– Det har gått snabbt, säger Johan Live-
red. Mattias och jag har ju gjort den här 
förvärvsresan tidigare, men att göra det i 
egen regi är betydligt roligare. 

AUTOCIRC KÖPER BOLAG som står på 
egna ben och tanken är att de ska fort-
sätta att göra det, men som en del av 
något större. 

FLER FÖRVÄRV I BILÅTERVINNINGSBRANSCHEN

Autocirc vill skapa 
en cirkulär modell

– Vinsten blir då ett större samarbete 
med positiva synergieffekter som är vikti-
ga för att skapa cirkulariteten, men grun-
didén är att alla fortsätter leva sitt liv med 
entreprenörer som stannar kvar och dri-
ver bolaget. Det är spännande att se hur 
nya idéer skapas när entreprenörer sam-
arbetar, säger Johan Livered.

MÅNGA AV FÖRETAGEN är med i andra 
grupperingar, som Märkesdemo och 
Bego.

– Sedan har vi några som agerar som 
fristående företag, som till exempel Vim-
merby Bildemontering som har speciali-
serat sig på elbilar och byggt upp det 

konceptet under flera år. Den kompeten-
sen kommer flera anläggningar att få nyt-
ta av. 

För att kunna växa så snabbt som 
Autocirc har gjort krävs kapital.

– Vi visste vilken typ av partner vi leta-
de efter, förklarar Johan Livered. 

– När vi hittade Alder, en nordisk fond 
som investerar i hållbarhet och cirkulari-
tet, ramlade allt på plats. De har lång 
erfarenhet av hur man ser hållbarhet som 
kärnverksamhet, och med dem har vi en 
god stöttepelare på vägen framåt. Histo-
riskt har man adderat hållbarhet som ett 
fokusområde i branschen, men för oss är 
det vår kärnverksamhet.

Johan Livered berättar att Autocirc har 
fler förvärv på gång.

– Det är en del i strategin, fler förvärv 
och fler marknader. Ju fler marknader vi 
finns på, desto fler delar kan vi erbjuda 
till försäkringsbolag och verkstäder. För-
säkringsbolagen i Sverige ligger ganska 
långt framme när det gäller att använda 
begagnade originaldelar. 

– Nu är det upp till oss att se till att hela 
marknaden ser andrahandsmarknaden, 
det vill säga återanvända bildelar, som 
förstahandsval. För att åstadkomma det 
krävs muskler som vi nu bygger tillsam-
mans med våra dotterbolag. Vi ser posi-
tivt på framtiden, säger Johan Livered. ❂

Autocircs grundare Johan Livered (till vänster) och Mattias Pettersson har båda en  
bakgrund från bilåtervinningsbranschen. 

Norrbottens Bildemontering är ett av Autocircs senare förvärv.

» Vinsten blir ett 
större samarbete 

med positiva  
synergeieffekter 
som är viktiga  
för att skapa  

cirkulariteten. « Redox Miljöhantering, som 
återvinner fordonshjul, 

ingår numera i Autocirc.
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I korthet 

ska nu fyllas med innehåll. 
– Vi har en styrelse som har börjat träffas 

och det ligger på mig att fylla bolaget med 
idéer om hur vi ska möta kända och okän-
da framtida krav på fordonsindustrin, för-
klarar Anna Henstedt. 

En viktig fråga för FoRetur är att EU:s 
avfallslagstiftning har skärpts. Den är över-
ordnad ELV-direktivet och kommer troli-
gen, enligt Anna Henstedt, att innehålla 
förslag om att fordonsproducenter måste 
ansluta sig till ett produktansvarsbolag. 

Miljödepartementet kommer inom kort att 
gå ut med en remiss kring de olika skärp-
ningarna i den svenska ELV-lagstiftningen.

– Här tycker vi att man skulle kunna ha 
avvaktat de förändringar som är på gång 
på EU-nivå, vilka gäller producentansvaret 
för uttjänta fordon, i stället för att, som nu, 
föreslå en förändring av svensk ELV-lag-
stiftning till år 2023, säger hon.

Anna Henstedt är även fortsättningsvis, 
bredvid uppdraget som vd, miljöansvarig 
för BIL Sweden. ❂

» Det kommer att bli ett  
ganska skarpt läge direkt. « 

SVERIGES BILÅTERVINNARE: 
”Bra med en aktör  
för tydlig dialog”
Ett av huvudnumren i Miljödepartements förslag till 
utökat producentansvar är en producentansvarsor-
ganisation för att ta hand om uttjänta bilar. Ett bra 
förslag, tycker SBR:s vd Andreas Frössberg.
 
Av Johan Granath

DET UTÖKADE ANSVARET handlar om att 
genomföra de allmänna minimikraven i 
EU:s reviderade avfallsdirektiv om produ-
centansvar för bilar och däck. En remiss 
med förslaget är nu ute hos ett hundratal 
organisationer, däribland SBR. Avsikten är 
att ersätta förordningen om producentans-
var för bilar med en ny förordning med 
samma namn. Men med skarpare krav.

– Det är en stor översyn och resultatet 
kommer att ha stor betydelse för vår bransch 
och våra underleverantörer, säger Andreas 
Frössberg.

Han tycker att det är för tidigt att ha några 
direkta åsikter om förslaget men konstaterar 
ändå att det innebär ett förtydligande av 
kraven på producenterna, vilket är positivt.

– Vi har inte tagit ställning och ser över 

alla detaljer, men generellt välkomnar vi 
tanken på en producentansvarsorganisation. 
Det kan fungera bra för en samlad dialog 
med en tydlig aktör, även om SBR sedan 
tidigare har ett mycket bra samarbete med 
BIL Sweden, säger han. 

EN DEL AV Miljödepartementets förslag 
handlar om att bilägare enbart ska få lämna 
uttjänta fordon till en producentansvarsor-
ganisation eller en auktoriserad fordonsåter-
vinnare. Att strunta i detta ska kunna leda 
till böter.

– Det är mycket att sätta sig in i och vi får 
återkomma om de olika detaljerna när vi 
svarat på remissen, säger Andreas Fröss-
berg. 

Remissen ska vara besvarad senast den 4 
februari 2022. Den nya förordningen före-
slås träda i kraft den 1 januari 2023. ❂

BIL Sweden har startat 
bolag för att möta de 
ökade kraven på produ-
centansvar.

– Det är ett sätt att 
hantera tuffare regler 
och nya krav, säger bola-
gets vd Anna Henstedt. 
Av Johan Granath

DE NYA REGELSKÄRPNINGARNA kommer 
från EU och handlar om batteridirektivet 
som ska bli förordning, troligen under 
2023. Det gäller även det nuvarande 
ELV-direktivet som kanske också kommer 
att bli förordning. Det blir i sådana fall 
tidigast 2024 ,men det är inte helt klart hur 
tidplanen ser ut, enligt Anna Henstedt. 

På EU-nivå är ett direktiv en föreskrift 
om vilket resultat medlemsländerna ska 
nå, medan en förordning blir lag i med-
lemsländerna omedelbart när den antagits 
av unionen.

– Att batteridirektivet blir förordning är 
en skärpning i sig. Det kommer att bli ett 
ganska skarpt läge direkt, även om saker 
införs stegvis, säger Anna Henstedt.

Exempel på vad som föreslås är omfat-
tande krav på data som ska tillhöra varje 
batteri. Batterierna ska också innehålla vis-
sa halter av återvunnet material.

– Men det framgår inte tydligt hur pro-
blemet med bristande tillsyn och illegala 
aktörer ska stävjas, säger Anna Henstedt.

Hon beskriver den framtida batterilag-
stiftningen som ”ett rörligt mål”.

– Vi vet ännu inte exakt vad vi har att 
förhålla oss till, och det finns ännu inget 
slutgiltigt förslag till förordning, säger hon. 

Fordonstillverkarna är bland annat kri-
tiska till de långtgående kraven på utläm-
nande av affärskänsliga data, som dessut-

om inte kommer att vara av värde för att 
kunna avgöra ett batteris status. En annan 
kritik gäller frågorna om ansvar och ägan-
de för elbilsbatterier. Där råder fortsatt 
oklarhet om hur ansvar ska kunna övergå 
från producenten till den oberoende aktör 
som väljer att återanvända ett batteri i 
annat användningsområde. 

DET STÅR DOCK klart att fordonsproducen-
terna, i och med de skärpta regelverken, 
kommer att få ett betydligt större ansvar 
för batteriernas livscykel. Ett ansvar som 
kan bli svårt att ta om inte producenterna 
äger de fysiska batterierna, enligt Anna 

Henstedt. 
I frågan om hur krockade batterier ska 

hanteras tror hon att återanvändning 
mycket väl kan vara möjlig, bland annat 
med hjälp av bättre diagnosverktyg jämfört 
med i dag.

– Det handlar också om att försäkrings-
bolagen talar om hur de vill att återan-
vändning och återvinning ska fungera. 
Försäkringsbranschen har ju skakat hand 
med bildemonterarna om att batterier inte 
ska hamna på en svart marknad, påpekar 
Anna Henstedt.

Bolaget som BIL Sweden har bildat heter 
FoRetur och startade under hösten. Det 

Aktuellt ❂ Producentansvaret

Nytt bolag hanterar 
allt skarpare krav 
på producentansvar 

Anna Henstedt blir ny vd för BIL Swedens nya bolag.  Foto: Maria Lindén Hjelte

SNART KOMMER RESTPRODUKTER från 
produktionen av elbilsbatterier att bli 
råvara till fossilfritt konstgödsel. Det är 
resultatet av att batteriföretaget North-
volt har tecknat avtal med det svenska 
cleantech-bolaget Cinis Fertilizer.  

Två nya fabriker ska uppföras i Örn-
sköldsvik och Skellefteå och stå färdiga 
2023 respektive 2025. Dessa ska ta hand 
om det natriumsulfat som bildas vid 
produktionen av Northvolts batterier. 
Natriumsulfatet blir sedan råvara vid 
tillverkningen av kaliumsulfat, som ett 
näringsämne som används som konst-
gödsel.

Att producera kaliumsulfat brukar 
kräva förbränning i mycket höga tem-
peraturer på 700–800 grader,vilket 
genererar höga koldioxidutsläpp. Men 
Cinis Fertilizer kommer i stället för att 
använda fossila bränslen i tillverkningen 
använda sig av en process som kan ske 
vid rumstemperatur med fossilfri el som 
energikälla.

De båda fabrikerna förväntas ge 100 
arbetstillfällen och kommer att produ-
cera 300 000 ton konstgödsel per år. ❂

Rester från 
Northvolt blir 
konstgödsel

I NOVEMBER REGISTRERADES 21 056 
nya personbilar. Det är en minskning 
med 21 procent jämfört med novem-
ber förra året. 

Det stora problemet är fortfarande 
brist på komponenter, främst halvle-
dare. Men även andra leveransstör-
ningar har blivit en allt större utma-
ning för fordonstillverkarna.

Den återhämtning som präglade 
personbilsmarknaden under det för-
sta halvåret har följts av fem månader 
med minskade nyregistreringar. 

Hittills i år har 273 401 nya per-
sonbilar registrerats. Det är en ökning 
med drygt sex procent jämfört med 
samma period förra året, men är sam-
tidigt elva procent under 2019 års 
nivå. ❂

Leveransstrul 
bromsar 
nya bilar
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Reportage

HON HAR BÖRJAT tömma sina skåp och lådor. Under 36 år hin-
ner man samla på sig en hel del. Även sådant som en efterträd-
are inte har någon större glädje av. 

– Det är många år här på Allbildelar, säger hon och tittar sig 
omkring i sitt arbetsrum inrett i vitt och grönt. Jag gissar att det 
blir en del tårar sista dagen.

Det kommer förmodligen inte bara vara Carina som fäller 
tårar den dagen. Hon är en omtyckt chef, och det är ju inte 
säkert att hennes efterträdare fortsätter att bre mackor åt ”killar-
na” som Carina alltid har gjort. Även sedan Bilia köpte företaget 
för fem år sedan och hon blev vd.  

För även om det här är en kvinna som utstrålar pondus och 
”jävlas inte med mig”, så har hon ett väldigt stort hjärta. När 
hon pratar om ”killarna”, sin personal, gör hon det med en 
påtaglig värme och när hon berättar om de struliga som till slut 

skärpte sig och blev några av hennes bästa medarbetare, låter 
hon mest av allt som en stolt mor. 

Allbildelar är ett familjeföretag på alla sätt, trots att det nume-
ra ingår i stora börsnoterade Bilia-koncernen. Vem mer än Cari-
na Hagström Kihlberg skulle till exempel fått ”killarna” att ta på 
sig filttofflor varje gång de lämnar verkstaden och går in i kon-
tors- och försäljningslokalerna? Även om de bara ska gå på toa-
letten. Men så är också allting fortfarande lika fräscht som när 
det byggdes om för elva år sedan. 

ATT CARINA TILL OCH med valde att gifta sig bland skrotbilarna 
på Allbilldelars gård säger en del om hennes kärlek till den här 
anläggningen och till branschen. Frågan är om hon inte är lika 
mycket gift med den som med sin Nicklas.

Det var pappa Conny Hagström som startade Allbildelar och 

både Carina och hennes bror Richard fick tidigt hugga i och hjäl-
pa till med enklare sysslor som till exempel städning.

När Carina sedan gick 3-årig ekonomisk linje på gymnasiet 
började hon sköta bokföringen för Allbildelar.

– På den tiden var ju företaget betydligt mindre än vad det är 
i dag, säger hon.

EFTER GYMNASIET TYCKTE pappa Conny att Carina skulle prova 
på att jobba på något annat företag. 

– Jag började sköta bokföringen på ett köttföretag, berättar 
hon. 

– Till slut skötte jag bokföringen åt tre olika företag plus All-
bildelar. Det blev lite mycket så då startade brorsan och jag ett 
företag och anställde folk som kunde hjälpa till med bokföringen. 
Alltid med brorsan, vi har gjort allt tillsammans. Det blir konstigt 

att jobba utan honom nu, men vi kommer nog ändå att höras 
varje dag.

Så småningom återvände både Carina och Richard till Allbil-
delar. De tog över 1991 och startade då sitt eget bolag Allbildelar 
försäljning, Richard som vd och Carina som vice vd. 2016 köpte 
de ut sin pappa.

Båda är visionärer och tillsammans fortsatte de att höja ribban 
för både företaget och branschen i stort.  De byggde nya lokaler 
2010 och tog hjälp utifrån för att se hur det dagliga arbetet kun-
de bli mer effektivt. Allbildelar var då inne i ett expansivt skede 
och det gällde att inte få växtvärk.

ETT KVITTO PÅ att de lyckats med sina visioner fick syskonen 
Hagström när Bilia för fem år sedan knackade på dörren och ville 
köpa företaget. Efter ägarbytet bytte Carina och Richard roller.

→

BilReturs  
nya vd  

är gift med 
BRANSCHEN

Carina Hagström Kihlberg har varit med och  
drivit bilåtervinningsbranschen framåt. Både  

som ordförande i SBR och vd för Allbildelar  
har hon varit en av nyckelpersonerna.

När hon nu går vidare och blir vd för BilRetur  
ser hon fram emot att fortsätta utveckla  

den bransch hon brinner för.

Av Agneta Trägårdh

Carina är gift med både sin Nicklas och med bilåter-
vinningsbranschen. Platsen för vigseln var självklar. 

Foto: Privat
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» En av de 
viktigaste upp-
gifterna är att 
bilåtervinnarna 
ska få betalt för 

sitt arbete. « 

– Brorsan sa direkt ”du ska vara vd, det passar dig perfekt”.
Bilia höll med och Carina lyckades så bra i sin roll att hon även 

fick ansvaret för anläggningen i Västerås.
– Jag har varit där ett par dagar i veckan, berättar hon. Det har 

varit jättekul, jag har verkligen trivts med mitt arbete.

SÅ KOM CORONAPANDEMIN. Visserligen stod hela Sverige stilla 
ett tag när det var som värst, men bilåtervinningsbranschen har 
sedan tagit igen tappet.

– Själva ekonomin gick bra, men vi drabbades genom att några 
av våra anställda blev sjuka, en blev så sjuk att han hamnade i 
respirator. Mina föräldrar börjar bli gamla och jag var orolig för 
dem. Man märkte hur skört livet är och man blir inte yngre, det 
gjorde att jag började fundera. Så när jag fick frågan om jag ville 
ta över efter Michael Abraham på BilRetur var jag tvungen att 
tacka ja. Jag älskar ju bilåtervinning och nu får jag möjligheten 
att se till att det blir bättre för alla våra bilåtervinnare.

Carina börjar sitt nya jobb den 1 januari 2022 och har planer för 
BilRetur. Man nästan ser hur hon kavlar upp ärmarna i tanken.

– Det jag ser som en av de viktigaste uppgifterna är att jobba för 
att bilåtervinnarna ska få bättre betalt för sitt arbete. Varför ska de 
behöva betala för att bli av med glaset, varför kan man inte hitta 
något sätt att återanvända det så att det i alla fall blir plus minus 
noll? Samma med glykol och AC-gas. Vi måste hitta sätt att åter-
använda allt det så att det inte innebär en kostnad för bilåtervin-
narna. Jag fick en idé om glaset häromdagen när jag såg att Ikea 
återanvänder glas. 

ANDRA VIKTIGA FRÅGOR för Carina att ta tag i på sin nya tjänst 
är batteriförordningen och det nya ELV-direktivet som är på 
gång.

– Vad innebär det för oss? Det är viktigt att vara på tå. Nu hän-
der det mycket och jag sitter redan med i flera olika projekt. Till-
sammans med BIL Sweden och SBR ska vi ta fram en standard 
för hantering av elbilar, på samma sätt som bilverkstäderna gjorde 
en standardisering. Hur ska vi göra när vi tar emot bilarna, hur 
ser vi till att hanteringen blir säker? Vi måste få en generell 
utbildning för alla bilmärken, och just nu tittar vi på det tillsam-

mans med Volkswagen, Kia och Volvo. Vad vi ska göra med bat-
terierna är också en viktig fråga.

Bland det första Carina tänker bita tag i är att se till att fler 
bilar kommer in till bilåtervinnarna. Och som ett led i det vill 
hon informera och utbilda kommunerna.

–De ska veta att det är till BilRetur de ska vända sig om de har 
problem med övergivna bilar. Vi måste tala om att vi har ett fär-
digt koncept för att samla in bilarna. Det ska vara självklart för 
kommunerna att kontakta oss. 

CARINA KOMMER OCKSÅ ATT ta över stafettpinnen från Michael 
Abraham och fortsätta kampen mot svartskrotar och att få myn-
digheterna att förstå skillnaden mellan seriös och oseriös bilåter-
vinning.

– Det är ingen lätt uppgift att ta över efter Michael. Han har 
gjort så mycket för branschen.

När Carina tackade ja till det nya jobbet fick hon frågan om 
hon ville sitta hemma och jobba eller på SBR:s kontor på Karla-
vägen.

– Jag är så social så det var inget svårt val. Det blir jättebra att 
både jag och SBR:s vd Andreas Frössberg sitter på samma ställe 
tillsammans med övriga bilbranschen i huset.  Jag ser fram emot 
att samarbeta med honom.

Det gör hon redan som ordförande i SBR, en position som 
också har gett henne en central roll i branschen. Hon känner alla 
och alla känner henne.

– Pappa sa alltid ”gå på SBR-möten, lär känna folk” och det var 
ett gott råd. Jag tänker på det när vi har våra hel- och halvårsmö-
ten och försöker ta hand om de nya så att de inte ska känna sig 
utanför. Men jag märker en väldigt stor skillnad sedan jag drog 
igång kvinnliga nätverket. Nu kommer jättemånga tjejer på 
mötena, de som inte kom tidigare. Det är kul att se.

Carina valdes om till ordförande på senaste SBR-mötet i okto-
ber.

– Michael Abraham har varit verksam i både SBR och BilRe-
tur så ingen ser några problem med det. SBR äger ju 49 procent 
av BilRetur och vi jobbar mot samma mål, för bilåtervinnarna. ❂

– Jag älskar verkligen den här 
branschen och brinner för bilåter-

vinning, säger Carina. Och efter 
så många år har jag den kunskap 

som behövs. När jag har ett jobb 
ska jag vara där för vad jag kan, 

inte för att jag är kvinna.

– Under pandemin har försäkringsbolagen löst in färre bilar, vilket innebär att vi fått in färre bilar, säger 
Carina Hagström Kihlberg. Samtidigt har begagnatpriset på bilarna gått upp, då blir bilarna dyrare för oss. 
Men vi tar fortfarande halva nypriset på delarna, vilket betyder att marginalerna har minskat. Jag vill jobba 
för bättre lönsamhet i branschen.
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ha en säker hantering kring högvoltsbatte-
rier och kunna möta kraven.

Stena Reycling arbetar alltså för att åter-
föra material från batterier till produktion 
av nya, genom bland annat säkra insam-
lingssystem, lokal förberedning och central 
nedbrytning. 

– 99,5 procent av alla batterier är väldigt 
säkra, framhåller Marcus Martinsson, 
affärsområdeschef för batterier på Stena 
Recycling. 

– Men när det gäller den sista halva pro-
centen är det som att sitta på en vulkan. Då 
måste vi vara jättenoga med att hantera 
dessa batterier på rätt sätt

Vid hämtning av kritiska batterier 
används en specialcontainer som produce-
rats i Tyskland, med dubbla skrov i rostfritt 
stål, övertrycksskydd, rökgasrensningsan-
läggningar och övertrycksventiler. Contai-
nern är extremt hårt testad för att klara oli-
ka tänkta scenarier.

– Sedan är det jätteviktigt att ha kontroll 
på statusbedömningen på batterierna, så att 

vi på ett effektivt sätt kan hantera de här 
stabila 99,5 procenten, fortsätter Marcus 
Martinsson. 

Han berättar att den diagnos som Stena 
ställer på batterierna är en helt annan än 
bildemonterarnas som bedömer dem för 
eventuell återanvändning i andra bilar. När 
batterierna är för trötta för att återanvändas 
som fordonsbatterier kan man använda 
dem i applikationer som inte är så krävan-
de. 

– Vi tittar på om vi kan återbruka dem i 
form av energilagringssystem genom vårt 
eget bolag, Battery loop, förklarar Marcus 
Martinsson. 

– Så när batteriet varit ute på sina andra 
liv, och batteriet verkligen är trött, tar vi 
tillbaka det i våra återvinningsprocesser. 

DÄREFTER FÖLJER EN process där batteriet 
djupurladdas, bryts ner i moduler, genom-
går mekanisk och metallurgisk behandling 
där man bland annat avskiljer kobolt, 
litium, nickel, mangan och grafit och en del →

SBR:s årsmöte

SAMARBETE OCH SAMVERKAN FÖR HÅLLBARHET 

Stort fokus på 
cirkulär ekonomi
Cirkulär ekonomi – inte minst när det gäller uttjän-
ta batterier från elfordon – är en allt hetare fråga 
för flera olika aktörer. Fyra av dessa hade bjudits in 
till bilåtervinnarnas årsmöte för att förhoppnings-
vis räta ut en del frågetecken som branschen ställs 
inför. 
Av Maria Lindén Hjelte

CIKULÄR EKONOMI HANDLAR i korthet om 
att använda olika produkter så länge det är 
möjligt, att laga det som går sönder, åter-
bruka och slutligen återvinna. 

Inrego är företaget som vill förlänga livs-
längden på mobiltelefoner, datorer och 
andra it-produkter – allt för att begränsa 
påverkan på klimat och miljö – och som 
arbetar ambitiöst med just cirkulär ekono-
mi.

– Det finns ett enormt värde i dessa pro-
dukter, säger Sebastian Holmström, som är 
hållbarhetschef.

– Vi har länge levt i en tid då vi tillverkar 

mycket och använder produkterna under 
en kort tid för att sedan snabbt ta dem till 
återvinning. Men Inregos idé går ut på att 
hålla produkter i användning under lång 
tid, säger Sebastian Holmström.

– Den linjära ekonomin är ohållbar, både 
ekonomiskt och miljömässigt, och vi vill 
minimera det här slitaget, förklarar han.

Inregos hållning är att vi ska sträva efter 
att hålla de produkter som redan finns på 
marknaden vid liv så länge som möjligt. 
Det centrala är alltså inte återvinning – det 
kommer i sista hand – utan det är att 
rekonditionera, laga och underhålla.

Inrego köper in använd elektronik, oftast 

direkt från företag, raderar innehållet i pro-
dukter som datorer och telefoner, och säljer 
dem vidare.

– Vi kan återanvända 98 procent av alla 
datorer i upp till 9–10 år, säger Sebastian 
Holmström.

ÅTERVINNING STÅR DÄREMOT högt på 
agendan hos Stena Recycling, som satsar 
på att vara en av de största i Europa när det 
gäller återvinning av batterier från elfor-
don. Stena har satsat 250 miljoner kronor 
på en ny anläggning i Halmstad, med en 
återvinningsprocess som har enormt hög 
kapacitet.

– Vi klarar 95 procents återvinning i dag, 
säger Anders Sverkman, branschansvarig 
för ELV.

Han påpekar att nya, tuffa krav som stäl-
ler stort ansvar på producenterna innebär 
stora förändringar.

– Och vi måste se till att samverka med 
producenter, verkstäder och bildemonterare 
för att hitta hållbara lösningar och för att 

» När volymerna 
ökar kommer  

också priserna 
för återvinning 
 att gå ner. « – Det är stora förändringar på gång, säger Anders Sverkman, Stena Recycling, och poängterar att samarbete 

är viktigt för att klara allt tuffare krav.

Marcus Martinsson, Stena Recycling, redogjorde för Stenas hantering av elbilsbatterier.

andra ämnen. Dessa levereras till upparbet-
ning för att så småningom kunna användas 
i nyproduktion av batterier. 

Allt detta kräver miljardinvesteringar 
i dag och kostnaderna för att återvinna bat-
terierna är höga.

– Just nu har vi inte volymerna av batte-
rier för återvinning, , säger Marcus Mar-
tinsson. Men vi kommer dit. När volymer-
na ökar kommer också återvinningspriser-
na att gå ner. 

Cling Systems är ett relativt nytt företag 
i branschen, grundat av William Bergh och 
sprunget ur hans idéer från examensarbetet 
han gjorde hos Northvolt.

– Mitt examensarbete handlade om kart-
läggning av returlogistiken av elbilsbatte-
rier ur Northvolts perspektiv, säger han. 

I samband med detta intervjuade han fle-
ra bilåtervinnare, och via JB Bildemonte-
ringen kom han kontakt med Gunnar 
Magnusson på Volvo Cars, som snart gick 
från att vara rådgivare till att jobba heltid 
med Cling.

Clings vision är att hitta en lönsam och 
hållbar avsättning för elbilsbatterier, med 
effektiv prissättning, högsta säkerhet och 
tydligt ansvar hos de som köper batterier.

– Vi står inför världens största omställ-
ning av energi, och en stor del av hela 
omställningen bygger på batterier, säger 
Gunnar Magnusson.

Än är batterierna det handlar om ganska 
få.
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under 2022 för att sedan implementeras i 
januari 2023, och i det ingår bland annat 
krav på producentbolag. Parallellt pågår 
även ett arbete med det förnyade ELV-di-
rektivet där tanken är att det ska bli en 
bättre harmonisering när det gäller rappor-
tering inom EU-länderna, och en bättre 
samstämmighet med Waste Framework 
Directive – ramdirektivet om avfall. 

– Det är viktigt att vi gör vår röst hörd, 
och det kan vi bland annat göra genom 
EGARA, påpekar Andreas Frössberg. 

Det förnyade ELV-direktivet är alltså en 
parallell process med det utökade produ-
centansvaret även om det har en längre 
tidshorisont. 

Den nya batteriförordningen innehåller 
nya, mer ambitiösa mål vad beträffar bland 
annat återbruk och återvinning, och kan i 
vissa delar komma att börja gälla redan 
under 2022.

NÄR DET GÄLLER det nya avfallsregistret 
råder ännu inte samsyn med Naturvårds-
verket. SBR förordar att bildemonterarna 
ska göra sin rapportering enbart som 
avfallsproducent medan Naturvårdsverket 
anser att demonterarnas roll är som 
behandlare, vilket innebär att demonte-
rarna förutom att vara anteckningsskyldiga 
som avfallsproducenter även ska samman-
ställa och rapportera behandlingsresultat. 

– Vi vill ha definitionen av vilken roll en 
bilåtervinnare bör ha prövad rättsligt, och 
det måste då ske genom en medlem, säger 
Andreas Frössberg.

Från januari 2022 kommer kommunerna, 
som är tillsynsmyndighet, att utdöma sank-
tionsavgifter för de som rapporterar in för 
sent. I samband med att någon av medlem-
marna åläggs att betala en sådan har SBR 
möjlighet att begära överprövning.

– Dialogmöten har initierats med Miljö-
departementet som har mandat att påverka 
och besluta om lättnader och undantag i 
avfallsförordningen. Samtidigt jobbar vi för 
att hitta sätt för att underlätta rapporte-
ringen för våra medlemmar om så krävs, 
förklarar Andreas Frössberg.

– Det finns en förståelse, men också en 
fyrkantighet, säger Andreas Frössberg. 
Men rapporteringssystemet är inte byggt 
för vår bransch över huvud taget

SBR ingår tillsammans med BIL 
Sweden, Bilretur och Stena i projekt Elbil. 
Det övergripande syftet med projektet är 
att skapa förutsättningar för en korrekt och 
säker hantering av laddbara bilar som också 
uppfyller kraven i ett skärpt producentans-
var för uttjänta batterier.

Just nu arbetar man i den första etappen 
med att ta fram en kravspecifikation för 
utbildning och en instruktion för säker 
demontering av elbilar (läs mer på sidorna 
20–21).

BLAND ÖVRIGA NYHETER nämndes att för-
bundet nu har en ny webbplats, och att 
Utbildningsportalen har fått en ny, moder-
niserad plattform. 

– Ännu återstår en del buggar och det 
finns ytterligare utrymme för bättre funk-
tioner, säger Andreas Frössberg.

En ny kurs är också på gång, nämligen en 
ADR 1.3 utbildning, vilket är en utbild-
ning för de som hanterar farligt gods. För 
att få hantera farligt gods måste man näm-
ligen ha godkänd utbildning.

Hela styrelsen omvaldes, vilket bland 
annat innebär att Carina Hagström Kihl-
berg fortsätter som förbundets ordförande. 

Nästa årsmöte är planerat till 1–2 april 
nästa år och kommer att hållas i Stock-
holm, medan halvårsmötet är tänkt att hål-
las i Örebro. Det kvinnliga nätverket plane-
rar sitt nästa möte – det första sedan pan-
demin – i januari nästa år. ❂

SBR arbetar vidare för att bil- 
demonterarnas roll i hante-
ringen och rapporteringen av 
farligt avfall ska omprövas. 
Det var en av punkterna som 
togs upp på förbundets års-
möte.

– Det råder fortfarande inte 
samsyn med Naturvårdsver-
ket, säger Andreas Frössberg, 
vd för SBR.

Av Maria Lindén Hjelte

ÅRSMÖTET FÖR MEDLEMMARNA i Sveri-
ges Bilåtervinnares Riksförbund blev på 
grund av pandemin försenat även i år. Men 
när det väl genomfördes var det också med 
betydligt fler närvarande än förra året. 
Totalt samlades 97 anmälda deltagare på 
hotell Scandic Foresta på Lidingö där det, 

förutom årsmöte, även blev mässmingel 
och en del underhållning då förbundet i år 
fyller aktningsvärda 60. 

I samband med årsmötet gick förbun-
dets vd Andreas Frössberg igenom en del 
aktuell information och redogjorde även 
för några ärenden som förbundet arbetar 
med just nu.

En fråga som är högst aktuell är det utö-
kade producentansvaret. SBR för nu en 
dialog med Miljödepartementet när det 
gäller det utvidgade producentansvarssys-
temet i enlighet med att de allmänna 
minimikraven i EU:s reviderade avfallsdi-
rektivet införs.

FÖRSLAGET TILL EN förändring av produ-
centansvaret för bilar ska ut på remiss 

SBR:s årsmöte

– Men det här kommer att växa så snabbt 
att antalet batterier kommer att bli ohan-
terligt om vi inte löser detta innan det blir 
ett problem, säger Gunnar Magnusson. 

Bedömningen är att batteriet som reserv-
del är det som genererar mest pengar. 

– Därefter finns det en hel ny bransch 
där man bygger om batteriet och sätter det 
i en mindre krävande applikation. Minst 
pengar finns i råvaran, konstaterar Gunnar 
Magnusson. Det verkar vara de här tre 
områden där man ser en effektiv använd-
ning framöver.

Han påpekar att varje batteri är unikt och 
att det är det som styr vilken väg batteriet 
kommer att gå. Men att diagnosticera bat-
teriet och avgöra det kommersiella värdet 
är svårt.

– Och är det svårt att komma åt de 
affärsmässiga värdena är det svårt att styra 
vart de ska hän. Det är inte så moget att 
man exakt i dag kan peka åt de olika hållen, 
och då finns risken att batterier blir ståen-
de. 

EN HEL DEL frågetecken finns. Det handlar 
om vilka aktörer som finns på marknaden, 
hur analysen görs, hur man får fram värdet, 
hur man hanterar transporterna, hur det 
rapporteras till myndigheter och så förstås 
de olika frågorna kring producentansvaret. 

– Volymerna är små, men de kommer. 
Och de kommer nog att överraska oss gan-
ska snart. Och då gäller det att ha de här 
strukturerna på plats, säger Gunnar 
Magnusson.

Cling Systems är en marknadsplattform 
för uttjänta batterier från elfordon. 

– Vad vi gör nu är att vi jobbar mot sälja-
re som listar sina batterier så att vi kan göra 
en matchning mellan utbud och efterfrå-

gan, och vi tar på oss ansvaret för att för-
handla om priset, förklarar William Bergh.

–  Vår ambition är att vara den första 
digitala gruvan i ett cirkulärt batterisystem. 

ÄVEN BATTERIFÖRORDNINGEN, som nu är 
på gång, omgärdas av en del frågetecken.

Tanken med den nya batteriförordning-
en, som kommer från EU, är att den ska 
ersätta det existerande svenska direktivet, 
och den nya lagstiftningen träder i kraft 
redan 2022.

– Men man kan se att det finns flera steg, 
och det blir mer och mer komplext, säger 
Anna Henstedt på BIL Sweden, som inte 
tror att vi har sett det sista förslaget än. 

BIL Sweden har nu upprättat ett produ-
centansvarsbolag (läs mer på sidan 8). Där 
är Anna Henstedt nu vd.

– Just nu bevakar vi den kommande lag-
stiftningen på batteri- och ELV-området. 
Det gäller att de här två lagstiftningarna 
kan harmoniera i slutänden. Prioriteringen 
är att fundera kring vad det innebär att lag-
stiftningen ändras och hur kan vi hjälpa 
våra medlemmar på bästa sätt, säger hon. ❂

→

SBR vill      tydliggöra rollerna
PÅ ÅRSMÖTETS AGENDA

Carina Hagström Kihlberg,som omvaldes till ny ordförande för Sveriges Bilåtervinnares 
Riksförbund, och vd Andreas Frössberg.

William Bergh vill att Cling Systems ska vara den första digitala gruvan i ett cirkulärt 
batterisystem.

– Den 
linjära 
ekonomin 
är ohåll-
bar, säger 
Sebastian 
Holmström, 
Inrego.

» Det finns en  
förståelse, men 

också en  
fyrkantighet. « 
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I ÅR BLEV det en vanlig minimässa igen – tills skillnad mot förra året då coronapan-
demin i betydligt större utsträckning lade sin skugga över årsmötet. 

Deltagarna kunde återigen mingla runt och få ta del av de nyheter som utställarna 
hade att presentera, men också få träffa både gamla och nya kolleger från branschen.

FÖLJANDE UTSTÄLLARE VAR med på minimässan: Wallmek i Kungälv AB, Bilvision 
AB, Andersen Contractor AB, NCH, Redox Miljöhantering AB, Eco Scandic, Cling 
System AB, Borg Automtive A/S, InfraCom. ❂

Mer mingel på minimässan

Fredrik Å Eriksson, Begagnade Bildelar i Kolbäck, Gunnar 
Magnusson och William Bergh, Cling Systems.

Andreas Jonsson och David Jonsson, Bildelsbasen Nordic, 
och Simon Berntson, Wallmek i Kungälv.

Jan Öhman, Monica Granholm och Pär söderlund, alla från Ansta 
Bildemontering, besökte montern hos Elemeri Mustaniemi, Eco 
Scandic.

Adis Zukono-
vic berättade 
om Wallmeks 
produkter för 
Magnus Norlin 
och Ulrika Norlin, 
Bildelshuset  
i Örnsköldsvik

Daniel Gustafsson, NCH, och Börje Larsson, Eskilstuna 
Bildemontering.

Joacim Elverum, 
NCH, demonstrera-
de sitt produktsor-
timent för  Kristof-
fer Solstad, Nicklas 
Solstad och Dennis 
Malmehed från 
Begagnade Bil- 
delar i Västervik.

Leif Reimelid och Anita Johansson, Redox 
Milöhantering knöt kontakter med Gunnar 
Magnusson, Cling Systems, och Peter Svensson, 
Svenssons Bildemontering.

Peter Werner och 
Christina Nileman, 
Sollentuna Bildemon-
tering hittade fina 
planscher hos
Svend Andersen,  
Andersen Contractor.

Sven Frykmalm  
från Frykmalm  
i Karlstad, och 
Marcus Jordeby, 
Andersen  
Contractor.

Magnus 
Johannes-

son och Nils 
Drechsel, 

Bilvision AB, 
fanns bland 
utställarna.

Britt-Inger Berg (t.v.) och Ingrid Berg (t.h.), Berg och Ström System 
AB, träffade Annika Gustavsson, Mölndals Bildemontering.

Mark Schwarm, Borg Auto-
motive A/S.

Anders 
Freese, 

InfraCom 
och Tobias 
Svensson, 

Mariestads 
Bildemon-
tering och 

Återvin-
ningsteknik.

SBR:s årsmöte
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Självklart med garanti.

SMART VAL FÖR DIG OCH MILJÖN.

Begagnade fordons- 
delar till rätt pris

0612-124 20 • www.ådalens.se • Karossvägen 1 • 872 33 Kramfors

Av Johan Granath

DET ÄR ORGANISATIONERNA BIL Sweden, 
Motorbranschens Riksförbund (MRF) och 
Sveriges Fordonsverkstäders Förening 
(SFVF) som enats om en ny branschstan-
dard för säker hantering av elfordon.

– Det är viktigt för att skapa tydlighet 
och säkerhet i arbetet. Standarden är till 
för att göra det enkelt att göra rätt och ger 
vägledning om hur man gör det, säger 
Henrik Idermark som är verkstadsansva-
rig på MRF.

Branschstandarden, som publicerades i 

början av september, är ett grunddoku-
ment som kommer att vidareutvecklas och 
kompletteras. Till exempel med för-
djupande dokumentation för skadeverk-
städer eller inom områden som har med 
risk och riskhantering att göra. 

Enligt Henrik Idermark är några av de 
största farorna med elfordon brand, ström 
genom kroppen och ljusbåge. 

– Vi arbetar med förebyggande åtgärder 
och vill jobba bort risker. Branschstandar-
den är ett redskap för det. Den är fri för alla 
att använda och vi ser gärna att den 
används av många, säger han.  

Det är dock svårt att värdera hur många 
som använder standarden, men inkom-
men återkoppling pekar, enligt Henrik 
Idermark, på att den är väl spridd hos 
verkstäder, generalagenter och faktiskt 
även i andra länder. Kontakter har tagits 
med både Finland och Norge.

– VI ÄR ÖDMJUKA och hoppas att den 
kommer till nytta. Att behovet existerar vet 
vi, eftersom det finns en osäkerhet kring 
hanteringen av elfordon.

Han menar att den ökande andelen el- 
drivna fordon på verkstäder och i samhället 
överlag är en stor förändring. Den innebär 
delvis nya arbetssätt för dem som arbetar i 
fordonsbranschen och därför bör personal 
som ett minimum ha grundläggande, pas-
sande utbildning inom området.

SBR, BIL Sweden, Bilretur 
och Stena samarbetar 
om att anpassa och 
utveckla den nya 
branschstandarden till 
bildemonterarnas verk-
samhet. 
Av Johan Granath

MRF, SFVF OCH BIL Swedens branschstan-
dard för hantering av elfordon är genomar-
betad och utgör en bra grundplåt även för 
SBR:s medlemmars arbete, menar SBR:s vd 
Andreas Frössberg.

– Det är ett bra grunddokument som vi 
vill ta rygg på men samtidigt kunna anpas-
sa utifrån demonterarnas situation, efter-
som vårt arbete inte ser exakt lika ut som 
det till exempel gör för verkstäderna.

Han fortsätter: 
– Man kan väl säga att verkstädernas 

fokus är reparationer, bland annat att jobba 
i eller med batteriet, medan demonterarnas 
arbete handlar om att ta ut, lagra och i 
slutändan transportera bort batteriet för 
återbruk eller återanvändning beroende på 
skicket. 

Skillnaderna är dock inte större mellan 

de olika verksamheterna än att det finns 
stora vinster med att följa utvecklingen och 
använda den övergripande branschstandar-
den.

– Det är bra om vi kan vara med i det 
fortsatta arbetet med dokumenten, det ger 
synergieffekter åt olika håll, påpekar 
Andreas Frössberg.

Han menar att en branschstandard är 
viktig bland annat på grund av den snabba 
utvecklingen på elfordonssidan. Till exem-
pel finns det fortfarande en osäkerhet kring 
elfordon och hur de ska hanteras. 

– ELDRIFT ÄR ännu så pass nytt, samtidigt 
som utvecklingen går väldigt fort. Våra 
medlemsföretag ser en tydlig ökning av 
elbilar, även om det är från låga nivåer. Det 
är mest försäkringsbilar hittills men det är 
bara början, säger Andreas Frössberg. 

Arbetet med att utveckla och anpassa 
branschstandarden sker inom ramen för 
vad som kallas ”Elbilsprojektet”, där SBR, 
BIL Sweden, Bilretur och Stena ingår. Tan-
ken är bland annat att ta fram enhetliga 
grundkrav för återvinningsarbete med 
elfordon, till exempel vilken utbildning 
som personal bör ha för att hantera hög-
voltsfordon och vilken sorts kompetens 
som krävs för att arbeta med återvinning av 
batterier. ❂

Elbilsprojektet  
anpassar standard 
för demonterarna

Aktuellt ❂ Hanteringen av elbilar

Arbetet med 
elfordon ska 
bli säkrare

– Vi tycker att anställda ska vara välut-
bildade och så kunniga att de vet när arbe-
tet riskerar att bli farligt, att de kan göra  
en bra bedömning av risk, till exempel  
om man stöter på avnötta kablar eller  
liknande.

Branschstandarden är ett levande doku-
ment som hanteras av en arbetsgrupp från 
branschen tillsammmans med MRF, BIL 
Sweden och SFVF. Det ska, enligt Henrik 
Idermark, uppdateras kontinuerligt men 
inte för ofta, och uppdateringarna ska vara 
väl förankrade i de verksamheter de 
behandlar. 

Ämnen som berörs är till exempel säker-
het, riskanalys, utbildning och rutiner. 
Tanken är att i förlängningen ska bransch-
standarden kunna användas av alla verk-
städer som jobbar med elfordon. ❂

Antalet elbilar fortsätter att öka. Av säkerhetsskäl 
har flera organisationer därför gått samman om en 
branschstandard för säker hantering av elfordon.

Foto: Shutterstock

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

Medlemsägt
Återvinningsföretag
Vi jobbar för ett hållbart samhälle. 
Genom att ta tillvara på material från  
bilar som katalysatorer, kablage, stommar 
och aluminium ser vi till att de kommer till 
användning igen. På så sätt sparar vi på 
jordens resurser. Bra både för miljö och 
ekonomi. Det är så vi på Lagagruppen 
tänker. Sunt och förnuftigt.

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

072-224 01 24

tomas.bergli@

kuusakoski.com

Tomas Bergli

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

Christian Gunnarsson

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

www.kuusakoski.com

I ständig utveckling ...

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

Hjärtat i hela det system 
som gör att du som bildemonterare 
har hundraprocentig kontroll och 
att dina kunder snabbt och enkelt 

hittar delarna de söker är den 
centrala databasen Orion. Systemet säkerställer 

realtidssynkronisering med 
andra bildemonterare, 
aktuell försäljning etc.

Dessutom möjliggör tekniken 
en lång rad nya verktyg och tjänster 

som underlättar din vardag 
och ökar effektiviteten och 

därmed lönsamheten 
i din verksamhet.

Berg&Ström
System AB

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

Vi utvecklar kundanpassade datasystem 
för företag med speciella önskemål!

Ett medlemsägt företag

22 NORDISK BILÅTERVINNING 4  2021



Din leverantör av kvalitetsprodukter från ledande varumärken. 

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

OCH HANDLA DIREKT OCH HANDLA DIREKT 

PÅ PÅ SPIKENSERVICE.SESPIKENSERVICE.SE

InsurTech – Automation – SaaS

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

Ta del av våra pågående auktioner

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

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

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

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

DET BÄSTA ALTERNATIVET

BRETT 
UTBUD
SNABB 
LEVERANS
HÖG 
KVALITET

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

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

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

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

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

ISO 
9001

ISO 
14001

Aktuellt från
BO ERICSSON, vd

SFVF anmäler  
vagnskadegarantin

VI MÅSTE FÅ konkurrensfrågan utredd en 
gång för alla. Vid köp av en ny personbil i 
Sverige ingår en så kallad vagnskadegaranti i 
köpet. Vagnskadegarantin är inte någon 
garanti, utan en försäkring vars premie 
bakas in i priset för bilen. Systemet med 
vagnskadegaranti är unikt för Sverige – 
något motsvarande system finns inte i något 
annat land i världen.

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

KONKURRENSVERKET HAR I sin granskning 
av marknaden för bilförsäkringar och bilre-
parationer från 2019, ”Makten över bilen”, 
bland annat konstaterat att ”det vore bättre 
för konkurrensen och för konsumenterna 
(privatpersoner och företag) om köparen 
själv kan bestämma om det ska ingå en 
vagnskadegaranti eller inte vid köp av ny bil”, 
samt att vagnskadegarantin bidragit till att 
antalet oberoende verkstäder minskar.

Konkurrensverket har med hänvisning till 
sin prioriteringspolicy valt att inte driva frå-
gan om vagnskadegaranti vidare. SFVF 
menar dock att det är av största vikt att sys-
temet med obligatorisk vagnskadegaranti 
prövas utifrån svensk konkurrenslagstift-
ning.

Som Konkurrensverket har konstaterat 
styr vagnskadegarantins utformning valet av 
reparationsverkstad de första tre åren. Styr-
ningen till auktoriserade verkstäder innebär 
att märkesoberoende verkstäder har svårare 
att hävda sig i konkurrensen. Vagnskadega-

rantin utestänger de märkesoberoende verk-
städerna från skadereparationer. Som Kon-
kurrensverket påpekar påverkas konkur-
rensmöjligheterna även för verkstäder auk-
toriserade för ett annat märke. 

Konkurrensverket har vidare konstaterat 

att vagnskadegarantin leder till ”en hård 
styrning av reparationer, även där maskin-
skadeförsäkringen används, och även servi-
ce på nyare bilar till auktoriserade verkstä-
der”. Kravet på att reparationer under 
vagnskadegarantin ska göras hos auktorise-
rade verkstäder gör det även svårare för 
märkesoberoende verkstäder att få utföra 
den regelbundna årliga servicen.

VIDARE PÅVERKAS ÄVEN märkesoberoende 
tillverkare/grossister av reservdelar av att 
reparationer styrs till auktoriserade mär-
kesverkstäder, då dessa främst använder sig 
av bilmärkets originalreservdelar. Här sätts 
konkurrens också ur spel. I och med det 
kanske reparationer blir onödigt dyra för 
försäkringsbolagen och därmed bilägaren 
som ytterst är den som får betala. Om bil-
ägaren får bestämma själv kommer använd-
ningen av begagnade bildelar att öka. Det 
gynnar miljön positivt samtidigt som kost-

naden för reparationen sjunker, och det blir 
alltså en win-win-situation.

Utöver följderna av minskad konkurrens 
har vagnskadegarantin i sig flera negativa 
konsekvenser för kunderna. Vagnskadega-
rantin hindrar kunderna från att själva välja 
hur de vill försäkra sin bil, dvs. omfattningen 
på försäkringen, nivån på självrisken samt 
vilket försäkringsbolag de vill vända sig till.

Utan vagnskadegarantin hade kunderna 
fått ett lägre inköpspris och själva kunnat 
välja hur mycket de vill spendera på försäk-
ringsskydd och hos vilket försäkringsbolag 
man vill teckna sin försäkring.

ÄVEN OM SAMARBETET avseende vagnska-
degarantin inte utgör en avtalad exklusivitet 
i strikt bemärkelse, så innebär systemet med 
vagnskadegaranti att de auktoriserade mär-
kesverkstäderna och märkestillverkarna i 
praktiken får en ensamrätt avseende utfö-
randet av dessa tjänster och leveranser av 
reservdelar, man kan således tala om en 
de-facto exklusivitet. 

I likhet med vad Marknadsdomstolen 
anförde i KIA-domen, måste vagnskadega-
rantin, genom den utestängning som denna 
innebär, objektivt sett, syfta till att begränsa 
konkurrensen.  

Sammanfattningsvis utgör systemet med 
vagnskadegaranti ett konkurrensbegränsan-
de samarbete mellan generalagent, försäk-
ringsbolag, auktoriserade märkesåterförsäl-
jare och auktoriserade märkesverkstäder 
som omfattas av förbjudet i 2 kap. 1 § kon-
kurrenslagen. Vagnskadegarantin strider 
mot förbudet mot missbruk av dominerande 
ställning

Vagnskadegarantin skapar således stora 
hinder för branschen och leder till stora 
konsumentskador. ❂

» Märkes- 
oberoende  

verkstäder har  
svårare att  
hävda sig  

i konkurrensen.« 
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CORONAPANDEMIN HAR fortfarande en 
stor påverkan på bilförsäljningen – både 
juli, augusti, september och oktober 
visade på nedgång jämfört med förra 
året. 

Glädjande är dock att andelen laddba-
ra personbilar fortsätter att vara hög. 
Även andelen eldrivna lätta lastbilar 
ökar. 

Att så småningom kunna ta hand om 
alla dessa elbilar är något vi förbereder 
oss för, och BIL Sweden har en arbets-
grupp tillsammans med bland andra 
SBR. Den här arbetsgruppen tittar på 
informations- och utbildningsbehovet 
framgent. 

SOM TIDIGARE NÄMNTS är ju lagstift-
ningen på batteriåtervinningsområdet 
fortfarande lite av ett rörligt mål, då för-
slaget på ny batteriförordning nu 
behandlas i Europeiska rådet och i 

EU-parlamentet. Detta gäller även pro-
ducentansvaret för uttjänta fordon, vil-
ket också ses över på EU-nivå.

Även det svenska producentansvaret 

för uttjänta bilar och uttjänta däck ses 
över, och förändringar kan vara på plats 
redan i början av 2023. 

Dessa förändringar är en följd av att 

man vill genomföra de förändringar 
som krävs på grund av de så kallade all-
männa minimikraven i EU:s reviderade 
avfallsdirektiv. 

EXEMPEL PÅ VAD som finns i de ”all-
männa minimikraven” är att man ska 
fastställa tydliga roller och ansvarsområ-
den för alla relevanta inblandade aktö-
rer. 

Man ska också fastställa avfallshante-
ringsmål och informationskrav och 
säkerställa att producenterna har de 
ekonomiska medel som behövs för att 
kunna uppfylla sina skyldigheter. 

Eventuellt kommer man att kräva att 
producenter av däck respektive lätta for-
don måste ansluta sig till en producen-
tansvarsorganisation. 

Exakt vad detta får för konsekvenser 
för bildemonterarna i sin tur återstår att 
se.

Aktuellt från
 ANNA HENSTEDT, miljöansvarig
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Tydligare roller 
i EU:s minimikrav

» Exakt vad  
detta får för  

konsekvenser  
för bil- 

demonterarna 
i sin tur 

återstår att se.« 

HÄLFTEN AV ALLA nya bilar som säljs 
på den svenska marknaden är ladd-
bara.

Det innebär att det successivt blir allt 
fler laddbara bilar som hanteras hos 
bildemonterarna. Därmed blir det allt 
viktigare att säkerställa att det finns 
säkra och hållbara rutiner för att han-
tera högvoltsbatterier hos de bilde-
monterare som tar emot de laddbara 
bilarna. 

DE LÖSNINGAR SOM nu utvecklas 
behöver anpassas efter de krav som 
förväntas i kommande lagstiftning. I 
förslaget till ny batteriförordning inom 
EU finns krav på allt från insamling av 
alla batterier till återvinning. 

Det ska också finnas möjligheter att 
återanvända batterierna i bil eller i 
andra tillämpningar som exempelvis 
energilagring. 

När det saknas förutsättningar för 
återanvändning kommer batterierna 
att gå direkt till återvinning och när 
batterierna återvinns ska det, enligt 
förslaget, redovisas hur mycket som 
har återvunnits av olika material som 
exempelvis kobolt, nickel och litium. 

Nya batterier som produceras ska i 
framtiden också innehålla en viss 
mängd återvunnet material. 

Sammantaget innebär det här att vi 
kan förvänta oss att kraven ökar avse-
värt på hanteringen av batterierna i alla 
led.

FÖR ATT LYCKAS i genomförandet av 
säkra och hållbara lösningar för insam-
ling, återanvändning och återvinning 

kommer det att krävas samarbete mel-
lan de inblandade parterna. Ingen 
enskild part kommer att kunna leva 
upp till de förväntade kraven av egen 
kraft. Stena Recycling samarbetar där-

för just nu i ett projekt med BIL 
Sweden, Volvo, Volkswagen, Kia, SBR 
och medlemmar i BilRetur. Det som är 
allra viktigast i det första steget är att 
skapa förutsättningar för en säker han-
tering. 

Här finns det möjligheter att dra nytta 
av den branschstandard för hantering av 
laddbara batterier som nyligen presente-

rades för verkstäder. Motsvarande 
branschstandard behöver även utvecklas 
för bildemonterare i takt med ökade 
volymer av högvoltsbatterier som tas 
tillbaka när bilarna och batterierna har 
tjänat ut.

I SKRIVANDE STUND närmar vi oss års-
skiftet. Förutsättningarna för bilåter-
vinning har, trots pandemin, varit rela-
tivt goda under året. En ofta förekom-
mande fråga är dock att det skulle 
behöva komma in fler bilar för återvin-
ning. 

Den siste ägaren av en bil skulle behö-
va ett incitament för att lämna in bilen 
till en auktoriserad bildemonterare. Ste-
na Recycling samarbetar med BIL 
Sweden, bilproducenterna, BilRetur och 
SBR för att sådana förutsättningar ska 
kunna införas framöver. Bilar ska inte bli 
stående eller överges, de ska återvinnas 
så materialet kan användas i nya pro-
dukter igen.

MED DETTA VILL vi från Stena Recycling 
tacka alla kunder, samarbetspartners 
och läsare för i år och önska er alla en 
riktigt god jul och gott nytt 2022. ❂

Aktuellt från
ANDERS SVERKMAN, Branschansvarig elv

Allt viktigare med rutiner 
för att hantera batterier

» Vi kan  
förvänta  

oss att kraven  
ökar avsevärt  
på hantering 

en av batterier  
i alla led.« 
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Nitgatan 3 • 441 38 Alingsås
Tel. 0322-105 27

ALINGSÅS BILDELAR AB

God Jul &
Gott Nytt År
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EKMANS BILSKROT ABEKMANS BILSKROT AB

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

God Jul
önskar vi på

AB ARONS
BILDEMONTERING

Tel. 040-94 35 05/94 46 60

ÖNSKAR ALLA
EN RIKTIGT GOD JUL

Från oss alla 
till er alla!

När du vill 
värna om 
miljön...

019 - 670 12 00

ISO 14001
Certifierad

God Jul

www.haggs.se  0652-56 50 00

VI SKROTAR INGA BILAR 
– VI ÅTERVINNER DEM

Vi tar hand om  
Er slutkörda bil 

Auktoriserad
 

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

Din bilskrot på nätet

www.skrotabilen.se

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

Återvinn din bil på ett miljöklokt sätt!

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

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

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

Vi är SBRs samarbetspartner och erbjuder 
medlemsföretagen marknadens bästa försäkringsskydd

Kontakta oss när det gäller era försäkringar

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

Företagsförsäkring

Motorfordonsförsäkring

Gruppförsäkring 

Sjukvårdsförsäkring

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

Kontakta oss för mer info

TRYCKLUFTSDRIVNA  
MEMBRAN- OCH 
DOSERPUMPAR

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

P10A

P30A

för baklucka
Elmotor

galwin.se

Begagnade bil- och husvagnsdelar
Stor sortering • Märkesdemontering

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

Bli medlem  
hos oss i SBR!

Branschförbund sedan 1961
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 B ILÅTERVINNARES R
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D

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

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

Ett medlemskap i ditt bransch- 
förbund ger mång fördelar.

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

Ring 08-55 768 200 eller mejla till info@sbrservice.se, 
så besvarar vi frågorna.
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Glad Sommar
önskar

God Jul
 
Gott Nytt År
      önskar
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Det behövs säkra och 
hållbara lösningar för ins-
amling och återvinning 
av batterier från laddbara 
bilar  

Ledare        Norge

JAN MOLBERG
generalsekretaer, nBf

Stort fokus på å øke 
andelen brukte bil-deler
NBF GJENNOMFØRTE OGSÅ i år landsmøtet 
digitalt. Det ble gjennomført fredag 5. 
november fra et studio i Oslo og således 
mere profesjonelt enn i 2020. Fjorten 
bedrifter deltok med 20 deltakere. Referat 
vil bli sent ut til alle medlemmer.

I løpet av høsten har det vært mange store 
presseoppslag i norske aviser og tidsskrifter 
omkring temaet brukte bildeler. Teamet har 
blitt veldig aktuelt etter at Regjeringen ved-
tok sirkulærøkonomidirektivet og at både 
forsikringsbransjen og bilbransjen har satt 
dette høyt oppe på dagsorden. I tillegg ble 
temaet også tatt opp av enkelte politikere i 
valgkampen før Stortingsvalget i september.

UNDER KONFERANSEN «FREMTIDENS  
BILBRANSJE» Bjarne Brøndbo som var en 
av innlederne uttalte: «Alle må kunne tjene 
penger på brukte bildeler» Videre hevdet 
han at man kan gjøre brukte bildeler mere 
lønnsomt dersom forsikrings-selskapene 
solgte sine forsikringsbiler til færre aktører 
innen bildemonteringsbransjen. Han mente 
at forsikringsselskapene vil sikre bedre leve-
ringer og kvalitet dersom de benyttet seg av 
de mest profesjonelle aktørene i bransjen. 

ET ANNET OPPSLAG I pressen: «Sikter mot å 
bli størst på brukte deler».

Denne uttalelsen kommer fra konsernsje-
fen i Ragn -Sells i Norge. Ragn-Sells tar opp 
kampen om brukte bildeler i Norge. De har 
gjennomført et prøveprosjekt i samarbeid 
med Gjensidige, Bertel O Steen, Møller, 
Bilia og Sulland. Ragn-Sells planlegger å ha 
10 lokasjoner i Norge innen nærmeste 
fremtid. Dette blir en stor endring for kon-

sernet da de tidligere ikke har drevet med 
brukte bildeler. Fra et miljøperspektiv er jo 
dette meget positivt. Dette gir også konser-
net en bedre miljøprofil.

SKADE/LAKK BRANSJENS KONFERANSE. 
Direktør skadeavdelingen i Møller Kurt 
Eskevik uttalte: «Det kondemneres alt for 
mange biler». Han uttalte videre at forsi-
kringsselskapene bør vurdere å heve 60 pro-
sentregelen til 75 prosent, eller aller helst 
fjerne denne grensen. Da vil flere biler bli 
skadeutbedret, noe som er miljømessig og 
mere bærekraftig fornuftig, uttalte han. 
Dette vil også høyne andelen brukte deler, 
og sette en ny standard for småskade-utbe-
dringer.

ATTRACODIREKTØREN MAGNUS  
TAGESSON. Han uttaler til pressen at Attraco 
AS skal bli større i Norge. De planlegger fem 
lokasjoner i Norge. Han uttaler videre at 
volumet av brukte deler skal økes kraftig 
ved deres bedrifter i Norge. Han sier videre 
at håndteringen av kondemnerte biler blir 
mer og mer industriell og da er fremtiden 
noe helt annet enn de konvensjonelle 
bilopphugger bedrifter. Tagesson uttaler at 
Attraco mener tiden er over for «bruk og 
kaste» mentaliteten som de mener har pre-
get bilbransjen. Attraco mener gjenbruk vil 
bli et krav, hvor bilprodusentene og for-
handlere må benytte brukte deler i større 
utstrekning enn i dag.

BEDRIFTSBESØK HOS BIL 1 DIN AS. Uttalelse 
i media fra konsernsjef i Fremtind AS Turid 
Grottmoll.

Konsern direktør Turid Grottmoll uttalte: 
«Vi skal finne ut hva som hindrer en høyere 
andel av brukte bildeler i reparasjoner». 
Hun uttalte også at forsikringsbransjens 60 
prosent regel er moden for revidering. Hun 
sa videre at forsikringsbransjen må stille 
krav om brukte bildeler, ikke bare til seg 
selv, men også til bilbransjen og myndighe-
tene. 

NBF SIN KOMMENTARER Vi ser at så å si alle 
involverte i bilbransjen, myndighetene, for-
sikringsselskapene og bildemonterings-
bransjen vil øke salget av brukte bildeler. 
Dette er veldig bra for alle parter. Det blir 
billigere for bileierne å reparere biler, nasjo-
nen forbedrer sin miljøprofil, forsikringssel-
skaper sparer penger, alle involverte sparer 
penger og forsikringene blir forhåpentligvis 
billigere?

Vi ser videre at det blir flere profesjonelle 
aktører som slåss om markedsandeler. Dette 
gjør at alle som vil være med i dette profe-
sjonelle delmarkedet må levere god kvalitet 
og følge med i tiden.

Vi får håpe at det er nok til alle i fremti-
den? I 2020 var det i alt 312 tusen for-
sikringsreparasjoner i Norge. Andelen av 
brukte deler lå på litt under 2 prosent i disse 
skadereparasjonene, det blir omtrent 6 
tusen reparasjoner. 

I tillegg kommer mange hundre tusen 
andre verksted reparasjoner og private repa-
rasjoner. (Den siste kategorien blir det sta-
dig mindre av da bilene blir mere og mere 
teknisk innviklet og snart alle reparasjoner 
krever avansert data utstyr og kodepro-
grammer for å skifte deler).  ❂

Norge

NORGES STØRSTE
BILDEMONTERING

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

75.000
bildeler på lager

Mer enn

MEDLEMSFORDELER 
FOR NBF MEDLEMMER
 • NBF har rammeavtaler med forsikrings-

selskaper, kjøp av forsikringsbiler. 

 • Lavere kostnader for forsikringer gjennom 
SMB tjenester. 

 • Store rabatter på innkjøp av forbruks- 
varer.  
Fordelsgruppen Norge. 

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

 • Tilgang på juridisk assistanse gjennom 
NBF og NHO. 

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

 • Rabattavtaler med Wurth, Veng, Hellanor 
og Kredinor. 

 • Rabattavtale på kjøp av kraft gjennom  
Trønder Energi. 

 • Meget stor rabatt på frakt, gjennom 
Shenker. 

 • I tillegg oppdateringer fra sekretariatet 
og mulighet til å delta på kurser og  
konferanser. 
 

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

 
Interesse i medlemskap i NBF,  
Norges Biloppsamleres forening. 
 www.biloppsamlerne.com
 

Ring 22522943 eller 90803509  
e post: jan.molberg@biloppsamlerne.com.
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Inside    Egara❂

HENK JAN NIX 
general secretary i egara 

EGARA CALLED HER members to join con-
sultations more than once. We see consulta-
tions as the opportunity to make ourselves 
heard. The EC is open for comments and 
plans to evaluate and improve legislation of 
all kinds. As we are dismantlers, we are to 
only ones to state what’s good for us and 
how we can help, guarantee or mention 
conditions for reaching targets and fulfill-
ing obligations. Consultations can lead to 
effective laws.

Last 26th October the public internet 
consultation ended. We know many of our 
members contributed and so did we as 
EGARA. For this we had planned a sing-
le-item-only-meeting to inform each other, 
discuss some complex matter and encoura-
ge all to participate. Especially during coro-
na time, we experienced these short 
meetings worked out great to discuss a 
topic and to have some contact with each 
other. We will continue with these between 
spring and fall meetings and if necessary as 
often as special items come along.

INTERESTING TO SEE are the topics in the 
consultation. Questions are about a merge 
between the Type Approval Directive and 
the ELV Directive. This might imply that 
design for recycling will get a much more 
important role as design and recycling tar-
gets are in the same law, rather than 
divided. EPR was a main point. As we do 
not have the illusion that producers will pay 
anything in the phase of dismantling and 
recycling, we do believe that they play an 
important role in making cars circular. A 
percentage recycled material content would 
mean a market for materials that now have 

no value as virgin material is preferred and 
cheap. Let’s wait and see what comes out.

As export is an open wound an any regis-
tration system, we favour to have the natio-
nal systems connect in whatever way. Cars 
should not be registered in 2 systems at the 
same time, but also cars should not be gone 
until they reappear or stay lost forever. This 
is directly linked to definitions of both ELV 
and dismantling and the distinction 
between car and ELV. EGARA is working 
on a brief survey of national definitions to 
see if some useful and simple definitions 
can be distilled. We are of opinion that 
ELV’s should be treated in one company 
and in the country where the car becomes 
an ELV. We do not favour export of ELV’s. 
Not as ELV’s and certainly not disguised as 
cars. Not within the EU and not abroad. 
That said, export of cars should not be limi-
ted. But we need good workable definitions.

THE REUSE TARGET is a real point of discus-
sion. Parts reuse is market driven. Disman-
tlers will sell any parts the market asks for 
(and if available). But it would be a good 
thing if no other operators can hand out 
CODs and dismantlers will be the first step 
in recycling. An ELV should be complete. 
Also the manufacturer has a responsibility 
as they need to give access to their informa-
tion and digital procedures. Parts reuse is 
encouraged if we know in what cars our 
parts can be used and if parts are not digi-
tally locked.

Batteries is still another hot topic. 
Ownership is a point of discussion and as 
long as traction batteries are costly to 
recycle, storage and transport are costly as 

well. It wouldn’t hurt if a fund is created to 
cover these costs. We should be able to sell 
batteries for reuse for the same purpose to 
professional customers without any limita-
tion. Hidden batteries are a risk as well. If 
not dismantled, they may cause fires during 
storage of hulks or in the shredder. We need 
info (if via IDIS it should not be 6 clicks 
under the surface) where they are hidden.

OTHER VEHICLE TYPES was another topic. 
In many countries already rules exist for 
ATFs that dismantle trucks/buses and 
motorcycles/scooters. Including them in 
the Directive (or regulation, whatever it will 
be) could be a good thing to keep these 
vehicles from illegals. Reuse targets might 
be about the same, but material amounts 
will be different and for instance selling 
motorcycle parts is a specialism just as sell-
ing car parts is. Trucks are big. So big, that 
it’s not wise to oblige any ATF to accept 
them. Truck ATFs are a kind of their own. 
Another characteristic of trucks is that 
parts sales are even bigger than with cars. 
And trucks have often installations on them 
that are not built by the truck manufacturer, 
but by a specialised company. Think of 
cranes, cooling installations or other con-
structions.

We hope the EC can work out a good 
new version of the 20-year old Directive 
with all the input they got. At this moment 
the targeted consultation is going on. EGA-
RA was one of the first ones to be inter-
viewed. We are really curious for the first 
draft. We keep you posted about the pro-
gress.  ❂

Consultations can 
lead to effective laws

34 NORDISK BILÅTERVINNING 4 2021

ANVÄNDS BLAND ANNAT AV: 
 

RACKSTAD BIL & DELAR, NYA ALLBILSKROTEN, MAGNUS BILDEMONTERING, ARONS BILDEMONTERING

Ett komplett system 
för demonterare.

Utvecklat
med branschen!

Vill du veta mer?
Besök: www.cavagent.com



www.laga.se

Till verkstadsägare  
som vill jobba MiljöSmart:

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

Begagnade  
original  bildelar.

›  Postt idning  B

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


