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Fokus på kunskap 
 

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

HALVA 2022 HAR passerat och det är med 
stor glädje jag kan meddela att vår ansökan 
till Svenska ESF-rådet genom Europeiska 
Socialfonden blev beviljad och därmed är 
vårt projekt React-EU: Bilåtervinning offi-
ciellt i gång från och med maj månad. Det 
är både fantastiskt roligt och väldigt viktigt 
att vi nu kan erbjuda våra medlemmar 
utbildningsstöd för att öka kompetensen 
hos våra anställda då pandemin egentligen 
har medfört att vi under två års tid har stått 
stilla i vår kompetensförsörjning. Här vill 
jag också passa på att tacka Lagagruppen 
för deras del i att säkerställa att vi kunde få 
igenom vår ansökan. 

Huvudfokus i detta utbildningsprojekt 
kommer att ligga på att ge våra medlem-
mars anställda rätt kunskap för att kunna 
möta och leva upp till en säker och korrekt 
hantering av högvoltsfordon, men också 
kompetens inom en rad andra områden 
som till exempel digitalisering och cirkulär 
ekonomi. Allt för att vi ska kunna möta de 
utmaningar som står inför dörren. Min sto-
ra förhoppning är att när projekttiden är 
slut i april nästa år kommer våra medlem-
mar att vara de bildemonterare i landet som 
är bäst rustade för att ta hand om morgon-
dagens bil. 

Egentligen är det nog fel att kalla det för 
morgondagens bil, för det går snabbt nu i 
omställningen, kanske snabbare än vad vi 

förstår. Under första kvartalet 2022 var el 
det populäraste drivmedlet när svenskarna 
köpte nya bilar. Redan 2035 kan det fak-
tiskt vara så att det inte längre får säljas fos-
silbilar, EU:s klimatutskott röstade nämli-
gen precis för ett fossilbilsstopp 2035 även 
om detta måste godkännas av EU:s med-
lemsländer innan förslaget blir verklighet. 
Men en del fordonstillverkare har själva 
redan beslutat om att sluta producera fos-
silbilar så tidigt som 2030. 

ARBETET MED branschstandarden för han-
tering av elfordon går också vidare och i det 
arbetet är nu SBR med. Mycket fokus 
kommer att riktas mot krockskadade elfor-
don framöver vilket är den kategori av 
elfordon vi i dagsläget stöter på i vår var-
dag. 

Den kommande batteriförordningen är 
nu också klar för att förhandlas i Europa-
parlamentet och det är troligt att vi kom-
mer se den på plats i slutet av 2022. Det är 
en omfattande förordning som kommer 
påverka vår bransch på ett märkbart sätt. 
SBR håller, tillsammans med EGARA, fast 
vid vår uppfattning att för att kunna uppnå 
cirkularitet och fortsätta främja återbruk 
ska kvalificerade och certifierade bildemon-
terare ha rådighet att kunna avgöra i vilket 
led ett högvoltsbatteri ska avsättas efter 
demontering.

Men en sak är säker i en kanske något 
oviss framtid; ingen kommer kunna lösa 
detta själv om vi vill uppnå cirkularitet. Inte 
bilproducenterna, inte bildemonterarna, 
inte återvinningsföretagen och inte försäk-
ringsbolagen. För att vi ska kunna möta alla 
utmaningar vi står inför kommer det behö-
vas samarbete och som Franklin D. Roose-
velt uttryckte det: ” konkurrens har visat sig 
vara användbar upp till en viss punkt och 
inte längre, men samarbete, vilket är det 
som vi måste sträva efter idag, börjar där 
konkurrensen lämnar.”    

DET ÄR OCKSÅ kul att tillsammans med 
BilRetur nu vara i gång med våra regionala 
träffar, det är verkligen otroligt stimule-
rande och roligt att få komma ut och träffa 
er medlemmar efter alla begränsningar de 
senaste två åren. Vill också uppmana och 
påminna er om att även delta i SBR:s halv-
årsmöte den 6–7 oktober som kommer att 
hållas i Örebro. Vi kommer nu att prova att 
lägga detta möte torsdag till fredag för att 
se om detta är något som passar våra med-
lemmar bättre.

Avslutningsvis, för att citera kungen: ”och 
med de orden vill jag önska er alla en rik-
tigt glad midsommar!” 
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SBR:s årsmöte

EXPERT PÅ FORDONSBRÄNDER:

"Vi måste
lära oss om 
elbilarna"

xxxxxxx

» När det inte  
funkar att  

släcka, låt då  
bilen brinna
upp i stället.  

Det är bättre  
för naturen. « 

Litiumjonbatterierna är extremt energifulla, de kan 
explodera, när de brinner går det inte att släcka 
och röken är livsfarlig. Tommy Carnebo, specialist 
på fordonsbränder, understryker riskerna, men 
tvekar inte själv att köra elbil. 

– Det handlar bara om att vi måste lära oss,  
säger han.

Av Maria Lindén Hjelte

TOMMY CARNEBO ÄR en av Sveriges 
ledande experter när det gäller fordons-
bränder. Han har tidigare jobbat på Söder-
törns brandförsvar, men hittas numera hos 
Dafo Vehicle Fire Protection där han kan 
titulera sig risk management specialist.

När Sveriges Bilåtervinnare träffades för 
sin årliga konferens på Scandic Foresta på 
Lidingö fanns han på plats för att dela med 
sig av sina kunskaper och erfarenheter av 
bränder i laddbara bilar.

I sitt jobb har Tommy Carnebo besökt 
alla världsdelar, förutom Australien.

– Och det finns enorma kunskapsluckor 
överallt, konstaterar han. 

– Försäkringsbolagen tittar mycket på 
det här med elbilsbatterier, och det som 
kommer är intressant, för det finns mer 
eller mindre inga regler i dag. Men när de 
väl kommer så gör de det som en snyting i 
magen. Då gäller det att vara förberedd. 

Egentligen ska batterierna i en elbil inte 
vara farligare än andra batterier, men de har 

förstås en betydligt större mängd energi.
– Så länge du har ett fungerande batteri, 

så länge det är som det ska, då är det inga 
problem. Tekniken är fantastisk, men det 
finns saker vi måste lära oss, påminner 
Tommy Carnebo.

Norge har i dag 450 000 rena elbilar, 
Sverige har vi 90 000–100 000 i, och hittills 
har omställningen gått snabbare än väntat. 
Det är lätt att räkna ut att det bli många 
litiumjonbatterier ute på vägarna, många 
som ska laddas. 

– I nya Teslan kommer det att vara 9 000 
battericeller. Det är det som gör mig lite 
nervös, säger Tommy Carnebo.

Nu har han ingen elbil själv, men försäk-
rar att han inte skulle inte ha några pro-
blem med att köra sina barn i en elbil. Så 
länge som batteriet är som det ska är det 
alltså inga bekymmer.

– Utmaningen är övervakningen av cel-
lerna. Det finns på batteripacket, på batte-
rimodulen, men sällsynt att det finns på 

varje cell, säger Tommy Carnebo. 
Det finns även begräsningar i övervak-

ningssystemet, BMS (Battery Managemt 
System).

Brandförsvaret anser att laddning bara 
bör ske utomhus. Vid laddning i parke-
ringshus är rekommendationen att 
laddstolparna är placerade nära infarten 
och inte i närheten av anslutande entréer.

– Allt har att göra med att röken som 
bildas när fordon brinner är det absolut gif-
tigaste man kan utsättas för. 

HELST VILL MAN också ha möjlighet att 
fjärravstänga laddningen.

– För vad som sker i 40 procent av fallen 
är att laddstationen fortsätter att skicka in 
ström i bilen under tiden den brinner.

När det gäller laddning hemma bör den 
ske på avsedda platser med särskilt anpas-
sad utrustning, alltså inte i 220-uttaget.

– Man ska inte ladda i vanliga vägguttag 
eller motorvärmaruttag, och inte i gamla 

eller felaktiga kopplingar eller med för-
längningssladdar. 

– I Sverige brinner i snitt åtta villor om 
året ner, där startpositionen är vägguttaget 
för att man laddar elbilen hemma. Men det 
är inte elbilens fel.

Det är dock väldigt sällsynt att elbilen 
börjar brinna av sig självt.  Enligt Tommy 
Carnebo är felen som kan uppstå med bat-
teriet är materialdeformation och cellsvull-
nader som sker med ålder, när man använ-
der produkten.

USA, främst Kalifornien, var tidigt med 
elbil. Enligt Tommy Carnebo finns det en 
viss benägenhet att elbilar där börjar brinna 
och att det då har med batteriets ålder att 
göra. 

– Och det har vi inte sett riktigt än var-
ken i Sverige eller Norge, säger han.

Återvinnarna är förstås de som kommer i 
kontakt med både krockade bilar och äldre 
bilar. Vad kan ske med en elbil som gör att 
den börjar brinna?

Tommy Carnebo säger att batteriet har 
tre akilleshälar. Det tycker inte om våld, 
värme eller överladdning.

– Så det gäller att inte utsätta dem för 
värme och inte för kyla heller, inte penetra-
tion eller kross. Beroende på vilken ladd-
ningsgrad du har på batteriet räcker det 
med att du slår med en hammare på det så 
börjar det brinna.

– Men utsätter vi inte batterierna för ter-
miskt, mekaniskt eller elektriskt våld kom-
mer vi att ha en fantastisk produkt som 
håller jättelänge.

– Ingen rök utan eld, förutom när det är 
torrkokning, brukar vi brandmän säga. 
Men det gäller inte batterier, menar Tom-
my Carnebo. 

BATTERIER RYKER NÄMLIGEN innan de 
börjar brinna, och det kan de dessutom 
göra ganska länge. – Och det är den här 
informationen vi måste börja göra något 
med, säger Tommy Carnebo. Vi måste 

kunna hitta den här temperaturökningen 
och framför allt röken. För det går att hitta 
sätt att detektera detta på. Kan du får infor-
mationen har du en chans att stoppa för-
loppet. 

När battericellen väl går in i termisk rus-
ning går branden inte att släcka.

– När jag släcker ner en bil med förbrän-
ningsmotor gör jag av med cirka 1 500 liter 
vatten. När jag släckte min första Tesla som 
brann gjorde jag av med 15 000 liter vatten. 

Tommy Carnebo påpekar dock att rekor-
det är i från USA, där man gjorde av med 
127 000 liter vatten på en bilbrand. 

– NÄR DET INTE funkar att släcka, låt då 
bilen brinna upp i stället. Det är bättre för 
naturen, för det här vattnet blir kontamine-
rat.

– Det är utmaningar med det här. Myck-
et har att göra med att man inte vet hur 
man ska göra förebyggande. 

– Om vi gör rätt sak med batterierna, 
förvarar dem på rätt sätt och vi kan ha de 
tekniska hjälpmedel som behövs, då kom-
mer vi att kunna hantera det här på ett väl-
digt effektivt sätt, säger Tommy Carnebo. 
Men återigen, vi måste lära oss.

– Det har gjorts ett försök där de testade 
att slänga ner ett batteri i flytande kväve, 
det är minus 193 grader och batteriet fort-
sätter brinna. Batteriet har nämligen den 
unika egenskapen, att det kan tillverka sitt 
eget bränsle, syre och värme av sig självt. Så 
det kan brinna under vatten.

– Jag hävdar ju att det inte går →

– Vi ska absolut ha elbilarna. Vi måste bara lära oss hur vi ska 
hantera dem om något händer, säger Tommy Carnebo, expert 
på fordonsbränder.
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SBR:s årsmöte

→ NYA LAGKRAV 

"Större    ansvar på säljaren"

När battericellen väl har gått in i termisk rusning går det inte att släcka. Foto: iStock

Den nya konsumentköplagen 
trädde i kraft den 1 maj. Den 
innebär nu bland annat att 
det är säljarens ansvar att 
under de två första åren 
kunna bevisa att ett fel inte 
fanns där från början.

Av Maria Lindén Hjelte

KONSUMENTKÖPLAGEN gäller för-
säljningar från företag till konsument. Det 
är en tvingande lagstiftning, som aldrig 
kan förhandlas bort.

När den nya lagen började gälla var 
mycket oförändrat, men några punkter är 
reviderade. Ett par av dem innebär dessut-
om ganska stora skillnader.

 – Bilbranschen är lite unik, som handlar 
med nya, men även begagnade varor. Vi 
har hört mycket om cirkulär ekonomi och 
hållbarhet, men långt innan de begreppen 
var uppfunna jobbade ju vi med återan-
vändning, säger Tomas Ulander, som bland 
annat sitter med i motornämnden i ARN, 
Allmänna Reklamationsnämnden.

– En bil kanske håller 15–20 år, går 
15 000–20 000 mil och har kanske 5–6 oli-
ka ägare under sin livstid. Så i alla år har ju 
vi jobbat med just cirkulär ekonomi och 
återanvändning av produkter.

I konsumentköplagen är en viktig punkt 
att köparen inte har någon undersöknings-
plikt. 

– Det är tvärtom säljaren som har en 
informationsplikt. Han ska upplysa om alla 
fel och brister han känner till och bedömer 
är viktiga för konsumenten att känna till 
inför valet av bil, förklarar Tomas Ulander.

Som tidigare har konsumenten 36 
månaders reklamationsrätt. Det innebär 
alltså att konsumenten har rätt att rekla-
mera under tre år.

Ett fel ska avhjälpas utan kostnad för 
konsumenten. Det innebär att säljaren kan 
behöva bekosta frakten för att ta hem 
varan, exempelvis bilen, och laga den i egen 
verkstad, eller laga den på annat håll och 
stå för fakturan. 

En punkt i lagen säger att det ska ske 
utan väsentlig olägenhet för kunden. Det 
betyder att det ska göras så fort som möj-
ligt när kunden har reklamerat.

att få ett batteri att sluta brinna. Men du 
kan få ner värmen i de angränsande celler-
na så att du inte får spridning till dem – 
och det kan man göra genom att kyla med 
väldigt stora mängder vatten eller andra 
lämpliga släckmedel. Allting beror på hur 
snabbt du är på plats och kan släcka. 

BATTERIER KAN BÖRJA brinna utan för-
varning och de kan återantända utan för-
varning. Och det kan återantända flera 
gånger. 

– Vi hade en elbil som började brinna 
efter 14 dagar. Här måste man få till en 
dialog med bärgarna. Ska bilen till en 
uppställningsplats hos en märkesverkstad 
för bedömning? Eller ska den skickas 
direkt till en bilåtervinning? 

Ett krockskadat elfordon får inte ställas 
upp var eller hur som helst. Det finns 
karantänplatser och regler för det. 

– Vid en brand är det en bra idé att 
avlägsna andra fordon runtomkring och 
låta elbilen brinna. 

Det finns släckare som har en positiv 
effekt. Men då måste batteriet vara blottat, 
man måste alltså få in släckmedlet i batte-
riet. Men på en elbil är batteriet slutet.

– När ni får in brandskadade eller ut 
brunna fordon då behöver ni fundera på 

vilken skyddsutrustning er personal behö-
ver ha om de ska plocka delar från det här 
fordonet.

– För det som är lite unikt med de här 
gaserna som bildas när batterierna brinner 
är att de fäster på metall. De älskar metall. 
Nu finns det inte så jättemycket metall 
kvar i bilarna med det finns fortfarande en 
del. Och det sotet och stoftet som finns 
kvar i bilarna ska ni inte ha upp i and-
ningsvägarna. 

Tommy Carnebo säger att vi har en del 
vi behöver fundera över: Hur gör vi med 
sådana här fordon? Hur demonterar vi 
dem? Och vilken skyddsnivå är det vi ska 
använda oss av? Vad fraggar vi, och vad 
händer med batterierna? Hur ska man 
förvara och transportera skadade batterier 
när man inte vet statusen?

– LITIUMJONBATTERIERNA är extremt 
energifulla, det är därför vi använder dem i 
fordon. Men elektrolytvätskan är brand-
farlig, batterierna är exotermiska, de kan 
alltså explodera, de är känsliga för slag och 
stötar, de är svåra att släcka när de väl fat-
tat eld och röken är väldigt hälsovådlig, 
sammanfattar han.

– Men vi ska definitivt ha elbilarna, vi 
ska bara hitta sätt att hantera detta på. ❂

– Man kan inte skylla på pandemin, att 
man inte fått delar. Det kan vara en 
förmildrande omständighet, men man 
måste ändå visa att man gjort allt man kan 
för att försöka hjälpa kunden att laga felet, 
förtydligar Tomas Ulander.

– Den viktigaste skillnaden mellan 
garantin och konsumentköplagen är att 
garantin gäller fel som uppstår under hela 
garantins längd medan konsumentköpla-
gen bara gäller de fel som fanns vid leve-

ransen, alltså den dag bilen levererades till 
kunden. 

Tomas Ulander säger också att det finns 
en ”specialare” i konsumentköplagen.

– Om ett fel visar sig under de först sex 
månaderna efter leveransen antar man att 
felet fanns redan från början såvida inte 
säljaren kan motbevisa det på något sätt, 
som att det till exempel är varans art. 

– Felets art är det som vi oftast jobbar 
med i nämnden, fortsätter han. 

Det kan handla om exempelvis en start-
motor som går sönder efter fem månader.

– Konsumenten kan naturligtvis hävda 
att det är ett ursprungligt fel, men då är det 
upp till handlaren att bevisa att om start-
motorn varit trasig från början hade ju 
bilen inte fungerat i fem månader. Och gör 
man då ett logiskt resonemang kring det 
som svar till ARN klarar man som regel ett 
sådant ärende. 

Men Tomas Ulander menar att det beror 
mycket på hur man hanterar sitt svar. 

– Det handlar om den så kallade omvän-
da bevisbördan. Det är säljaren som har 
bevisbördan, och måste bevisa att det inte 
är ett ursprungligt fel. Det ligger inte på 
konsumenten. 

Tidsperioden för den omvända bevisbör-
dan har varit sex månader. 

Det nya är att den omvända bevisbördan 
förlängs från sex månader upp till hela två 
år. Under 24 månader är det alltså upp till 

företaget eller säljaren att bevisa att det inte 
är fråga om ett ursprungligt fel. Den nuva-
rande reklamationsfristen på tre år är dock 
oförändrad.

– Vi har inga ärenden som prövats än, så 
vi vet ännu inte vilka tolkningar och vilken 
praxis det kommer att bli, men den teore-
tiska lagtexten finns, så vi vet ju ungefär vad 
vi har att förhålla oss till, säger Tomas 
Ulander.

Men väldigt många fel uppträder ändå 
under de första sex månaderna. 

– I branschen, som MRF, SFVF och 
andra organisationer, tror man väl ändå inte 
att det här ska blir jättestor skillnad, säger 
Tomas Ulander. Men det är viktigt att vi är 
medvetna om och tar höjd för det här. Det 
är ändå en tuff skrivning och en stor för-
längning från sex månader till två år.

EN ANNAN NYHET i lagen gäller bedöm-
ningen av fel. Hittills har det handlat om 
subjektiva fel, vilket är avvikelser från det 
man avtalat om. Nu finns också det man 
kallar objektiva fel, vilket i princip är alla de 
krav som konsumenten kan förväntas ha 
utöver vad som avtalats.

– Vi vet ännu inte hur de kommer att 
tolkas och hanteras. Det är en ny bedöm-
ningsgrund, säger Tomas Ulander. Men det 
vi vet är att skrivningen i nya lagen också 
ger oss möjligheter att avtala om fel, brister 
och avvikelser på ett tydligare sätt. 

Men det är viktigt att informera, poäng-
terar Tomas Ulander, liksom att konsu-
menten uttryckligen ger sitt godkännande. 

– Det måste finnas en rad i köpeavtalet, 
eller ännu bättre i varudeklarationen, där 
konsumenten uttryckligen godkänner att 
han förstått att exempelvis klimatanlägg-
ningen är ur funktion. Om den noteringen 
inte finns kan konsumenten hävda att det 
är ett objektivt fel. 

– Konsekvenserna av de nya delarna är 
att vad som är ett fel eller vad som inte är 
att betrakta som ett fel blir en allt viktigare 
frågeställning.

MRF har redan gjort ändringar i leve-
ransbestämmelserna och i varudeklaratio-
nen för att det ska vara tydligare och enkla-
re för handlaren att göra ett bra avtal med 
kunden. SFVF säger att man bör se över 
garantierna och M Sverige anser att de 
behöver samordnas.

 – Med det menar de att näringsidkarna i 
praktiken borde förlänga garantierna så att 
de motsvarar den här förlängningen på 24 
månader. Då blir det ingen diskussion om 
det är ett ursprungligt fel eller inte. Man 
behöver inte ta ställning till det, utan man 
har en garanti som täcker felet oavsett. 

EN HEL DEL NYTT finns det även i penning- 
tvättslagen, som kom till för att förhindra 
just penningtvätt men även finansiering av 
terrorism, och någon gällande praxis finns 
ännu inte.

– Det handlar om huruvida man tar 
emot kontanter eller själv betalar ut kon-
tanter, och inte bara om man gör det, utan 
om man kan antas att göra det, förklarar 
Tomas Ulander. 

Gränsen för kontanta betalningar går vid 
50 000 kronor. Det är dock är inte förbjud-
et att hantera så stora penningbelopp, men 
det ställs väldigt stora krav på den handlare 
som gör det. 

– Man måste göra riskbedömningar, ana-
lyser, rapportering, anmäla till Bolagsverket 
och så vidare, säger Tomas Ulander.

Han nämner att MRF mer eller mindre 
avråder helt från kontanthantering såvida 
det inte handlar om väldigt små belopp. En 
rekommendation som Tomas Ulander skri-
ver under på.

– Hantera inte de stora beloppen för att 
med god marginal ligga på rätt sida, säger 
han. ❂

Tomas Ulander, ARN.

» Det är viktigt  
att vi är medvetna 

och tar höjd  
för det här. « 

→
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"Designa rätt är nyckeln"
STORT FOKUS PÅ CIKULÄR EKONOMI

SBR:s årsmöte

– Att designa rätt från början 
är en viktig nyckel när vi går 
över till cirkulär ekonomi.

Det säger Elin Bergman från 
det cirkulära nätverket Crad-
lenet.
Av Maria Lindén Hjelte

ELIN BERGMAN ÄR operativ chef för Cradle-
net, som startade 2009 och därmed är värl-
dens äldsta cirkulära nätverk. SBR är sedan 
en tid en av medlemmarna i organisationen.

Cradlenet försöker accelerera övergången 
till cirkulär ekonomi genom att vara ett slags 
kunskapsplats.

– Vi håller möten, utbildningsaktiviteter, 
nätverkar på olika sätt och vi försöker också 
stötta våra medlemmar i deras cirkulära 
omställning, förklarar Elin Bergman.

Nätverket försöker även opinionsbilda och 
sitter med i delegationen för cirkulär ekono-
mi som regeringen tillsatt.

– I dag har vi linjär ekonomi, en slit-och-
släng-ekonomi, där vi skapar saker, oftast av 
”fulenergi”, det vill säga fossil energi och fos-
sila material. Vi kastar bort saker eller brän-
ner upp dem bara för att sedan köpa nytt, 
förklarar Elin Bergman.

– Men om vi håller på så här kommer vi 
att drunkna i sopor eller så kommer helt 
enkelt materialen som vi behöver att ta slut. 

I det tekniska kretsloppet framhåller Elin 
Bergman designen som något av det vikti-
gaste i övergången till cirkulär.

– I designfasen kan man minska ungefär 
80 procent av klimatpåverkan, säger hon. Vi 
vill kunna göra så att det går att återanvända, 
återbruka, uppgradera, renovera, göra om 
och kanske till och med få ett högre värde i 
slutet. Men det absolut sista man ska göra är 
att återvinna. Det kräver mycket mer energi 
och ofta förstör man delar av materialet, 
säger Elin Bergman.

Hon påminner om att det även finns soci-
ala aspekter, att människan också är en del i 
den cirkulära ekonomin.

–  Vi måste ha hälsa, välmående, utbild-
ning, mat och tak över huvudet för att få en 
hållbar cirkulär ekonomi, säger hon och fort-
sätter:

– I Sverige har vi kommit ganska långt. 
Det finns en stark second hand-trend nu. 
Men bara på andra sidan Östersjön, i till 
exempel Polen är det inte ok att bära second 
hand-kläder till exempel, där finns den kul-
turella skammen kvar, så det gäller att för-
ändra ohållbar kultur också. 

DET FINNS TVÅ nycklar till den cirkulära eko-
nomin som är jätteviktiga, enligt Elin Berg-
man. Den ena är samverkan i värdekedjan, 
ibland med sina största konkurrenter. Det 
andra är digitaliseringen. 

– Utan den kommer vi inte att kunna ha 
de här lösningarna som vi behöver för att 
kunna hitta second hand-produkter, köpa 
reservdelar på nätet och så vidare.

Det globala genomsnittet för hur mycket 
som cirkuleras tillbaka in i ekonomin är i dag 
endast 8,6 procent. Samtidigt inträffar Den 
ekologiska skuldens dag, eller Overshoot 
Day, allt tidigare på året. Detta är alltså den 
dag då vi konsumerar så mycket att vi över-
skrider planetens begränsningar. I Sverige 
inföll det datumet redan den 3 april i år.

– Vi har en tro på att vi i Sverige är så 
duktiga på miljö, hållbarhet och återvinning, 
men så är det absolut inte – vi är bland de 
sämsta, konstaterar Elin Bergman.

– Det positiva är att om vi går över till cir-
kulära system kan vi spara mellan 45 och 70 
procent av klimatpåverkan. Då klarar vi kli-
matmålen med råge. Men om vi håller på 
som nu kommer materialen inte att räcka 
till. 

ETT AV DESSA material är koppar.
– I en vanlig bil finns det ungefär tolv kilo 

koppar, i en elbil 200 kilo. Problemet är att 
när vi gräver gruvor för att få upp koppar är 
det allt mindre mängd i varje ton vi tar upp 
och det blir dyrare och dyrare dessutom. Så 
var ska all koppar tas ifrån om alla ska en 
elbil? Likadant är det med andra material 
som vi behöver för den förnybara omställ-
ningen, för att bygga solpaneler, vindkraft 
och så vidare. Kobolt, litium, nickel, järn, 
aluminium och guld är kritiska material som 
är allt svårare hitta.

– Det finns mer guld i vår elektroniksop-
högar nu än i våra gruvor. Ur ett ton guld-
malm från gruvor får man bara cirka åtta 
gram guld. Men ur ett ton elektronikskrot 
går det att få fram ca 100 gram rent guld.

Så hur cirkulärt är Sverige? Dessvärre 
sämre än det globala genomsnittet – nämli-
gen endast 3,4 procent. 

– Det finns en enorm potential. Bara 
gruvnäringen genererar 105 miljoner ton 
avfall om året. Värdet av materialen – de 96 
procenten som vi inte återbrukar – är 222 
miljarder euro som vi inte nyttjar i dag. Årli-
gen. Eller 47 procent av BNP, säger Elin 
Bergman 

– Vi har en strategi och handlingsplan för 
cirkulär ekonomi på regeringsnivå, vilket är 
bra. Men den kanske starkaste miljöorgani-
sationen vi har i dag är EU som pushar på 
omställningen. 

En del i omställningen till ett hållbart 
samhälle och att ta vara på materialen är för-
stås att återvinna batterierna i de laddbara 
bilarna. Cling Systems absoluta mål är att 
stänga litiumjonbatteriets cykel.

– Det finns några utmaningar med litium-
jonbatterier, inte bara säkerhetsmässigt, säger 
William Bergh, vd för Cling Systems. 

– Det finns tre länder i världen som kon-
trollerar mer eller mindre 94 procent av ked-
jan av tillverkning av elbilsbatterier. Och ska 
vi gå över till ett helt batteridrivet samhälle 
är det kanske inte så bra om hela världen är 
beroende av tre länder. 

William Bergh och hans kollega Gunnar 
Magnusson träffade SBR:s medlemmar 
redan i september, och tog nu upp tråden där 
de avslutade senast.

– Vi är precis i början av elbilens första 
batteris andra liv, påpekar William Bergh. 
Det kan antingen återvinnas eller återanvän-
das. Så hur kan vi hjälpa alla aktörer med att 
bidra?

– DET HANDLAR MYCKET om material och 
hur vi använder resurserna. Ambitionen är 
att försöka nyttja de här produkterna så 
länge som möjligt. Vi kan ju inte hålla på att 
gräva efter nytt material hur länge som helst, 
inflikar Gunnar Magnusson.

William Bergh påpekar att det inte bara är 
branschen som ändras. Det kommer också 
nya styrmedel som ska hjälpa branschen att 
ta vara på batterierna så bra som möjligt. 

– Man kanske lägger ännu mer ansvar på 
biltillverkarna. Då är frågan: Vad händer om 
producentansvaret till 100 procent ligger 
där? Kommer de att vilja behålla batterierna 
i sina egna system, så att den som plockar 
batteriet ur bilen faktiskt inte äger det? 

En annan möjlighet, menar han, är att mer 
ansvar läggs hos dem som plockar ur batte-
riet, vilket han själv tror är det mest naturli-
ga.

– Då handlar det om hur vi kan göra det 
så säkert som möjligt och få ut så mycket 
värde som möjligt, säger han. Det viktigaste 
är hur man prissätter ett uttjänt batteri. 

Gunnar Magnusson har ägnat mycket tid 
åt att prata med demonterarna om just det.

– Jag har fått väldigt olika svar om vad det 

kostar, och det är för att detta är väldigt 
komplext. Ett batteris värde består mycket i 
vem som ska köpa det och vad den är beredd 
att betala för det.

Bland tänkbara köpare finns exempelvis 
de som bygger om begagnade batterier till 
stationära batterilager.

– Det är en stor aktivitet, och vi tror att 
den kommer att bli lika stor som motor-
branschen en gång, säger William Bergh. 

De kunder som söker batterier för att de 
ska kunna bygga sina system på ett säkert, 
effektivt och miljömässigt bra sätt behöver 
väldigt mycket information. Vad har det här 
batteriet varit med om? Har det varit upp-
mätt? Går det att få alla data på det? 

– När man kan lägga till den här informa-
tionen om ett batteri med ett slags state of 
health, med batteridata och historik. Då har 
man plötsligt ökat värdet på batteriet för 
köparen, förklarar Gunnar Magnusson

FÖR CIRKA 1 600 olika batterimodeller som 
finns på marknaden i dag tittar Cling Sys-
tems bland annat på vad det är för råvara i 
batterierna, vad det är för spänning och 
kapacitet.

– Då kan vi mer eller mindre kartlägga 
hur många kilo kobolt eller mangan som 
finns i de här olika modellerna och hur stor 
den totala kapaciteten är. 

– Vi försöker sälja elbilsbatterier till så 
ansvarsfulla aktörer som möjligt, försäkrar 
William Bergh. Vi tittar på vilka som fak-

tiskt kan bygga om batterier på ett ansvars-
fullt och säkert sätt.

Cling Systems bygger alltså en marknads-
plats specifikt för elbilsbatterier. 

– Vi tittar på köparna, hittar ett köppris, 
och de säger hur många batterier de vill ha. 
Sedan går vi till er, säger William Bergh rik-
tat till bildemonterarna.

Företaget ser även till att testa batterierna 
för att se hur mycket energi de har. 

– En av de viktigaste lösningarna vi har är 
att ta vara på de batterier vi har, återvinna 
och återanvända dem, säger William Bergh. 
Och var hamnar de uttjänta batterierna? Jo, 
de hamnar ju hos er demonterare. Ni är 
ryggraden i det cirkulära energisystemet. 

I DAG ÅTERVINNS 95 procent av materialet 
från bilarna i samarbete mellan Stena 
Recycling och BilReturs medlemmar.

– Det gör att både bilproducenter och bil-
demonterare kan känna sig trygga i att ni 
lever upp till dagens producentansvar och 
har förutsättningar att leva upp till morgon-
dagens, säger Anders Sverkman, 
branschansvarig för ELV på Stena 
Recycling.

Stena Recycling bygger vidare i Halmstad 
för att klara och upprätthålla minst 95 pro-
cents återvinning och för att leva upp till 
kommande krav från lagstiftning och kun-
der.

– Med de investeringar som vi genomför 
på Stena Nordic Recycling Center i Halm-
stad ska vi i samarbete klara att leva upp till 
krav från lagstiftning och kunder både när 
det gäller ELV och högvoltsbatterier, säger 
Anders Sverkman.

I Danmark har Stena Recycling just invigt 
ett nytt battericenter. Anläggningar finns 
också sedan tidigare i, förutom 
Halmstad, Polen och Tyskland.

– Det gör att vi skapar förutsätt- →

William Bergh och Gunnar Magnusson, Cling Systems, Anders Sverkman, Stena Recycling, och Anna 
Henstedt, Mobility Sweden, deltog alla i SBR:s konferens.

– I designfasen kan man minska cirka 80 
procent av klimatpåverkan, säger Elin 
Bergman, Cradlenet

» Ni är ryggraden 
 i det cirkulära 

energisystemet. « 
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ningar för att kunna jobba med större voly-
mer och för att vara en intressant samarbets-
partner i Europa, säger Anders Sverkman.

Genom nätverket BilRetur träffar Stena 
Recycling bildemonterare för att prata om 
hur samarbetena ska fungera.

– Vi vill att ni som medlemmar ska få så 
stora volymer som möjligt, och vi jobbar på 
att investera för att klara kraven när ni leve-
rerar material till oss. Det gör att vi har en 
väldigt bra plattform för samarbete, menar 
Anders Sverkman.

UTÖKADE KRAV och nya förordningar gör 
också att samarbeten mellan olika parter blir 
allt viktigare.

Anders Sverkman ger exempel på ett rik-
tigt brett samarbetsprojekt man haft tillsam-
mans med Volvo, Volkswagen, Mobility 
Sweden, MRF, If, Sculpture, Din Bil och JB 
Bildemontering. Resultatet är stolen Bum-
per som är tillverkad av plasten från insamla-
de stötfångarhöljen.

–  Därigenom har det skapats större vär-
den, både ekonomiskt och miljömässigt, från 
det material vi samlar in, säger Anders 
Sverkman. Detta är i liten skala än så länge, 
men den här typen av lösningar kommer att 
behövas.

På Stena Recycling vill man värna om 
säkerheten när det gäller hanteringen av bat-
terier.

– Vi vill att vi tillsammans utvecklar sys-
tem som gör att det fungerar. Det innebär 

att materialet, det vill säga batterierna, ska 
komma in på ett kontrollerat sätt till bilde-
monterare. Och med det menar jag att man 
har fått utbildning, har tillgänglig informa-
tion och processer på plats så man vet hur 
batterierna ska hanteras på ett säkert sätt 
både hos bildemonterarna och i de fortsatta 
processerna för återanvändning och återvin-
ning.

Då handlar det framför allt om stabila 
batterier. Kritiska batterier kräver än större 
kunskaper och säkrare processer.

– Om man ser på dagens krav på batteri-
återvinning är det 50 procent av materialet i 
ett batteri som ska återvinnas. Det kan vi 
hantera. Men imorgon är det betydligt större 
krav att vänta där vi exempelvis kan förvänta 
oss att vi ska kunna visa på att i stort sett allt 
kobolt, nickel och litium från batterierna 
verkligen återvinns. Det innebär återigen att 
vi måste samarbeta för att det ska kunna 
fungera.

ANNA HENSTEDT PÅ Mobility Sweden (tidi-
gare BIL Sweden) har framförallt frågor om 
producentansvaret på sitt bord.

 – Det kommer mycket lagkrav just nu, 
säger hon. Nu kommer EU med lagstiftning 
som verkligen ska tvinga oss och även alla 
andra branscher att bli cirkulära på riktigt. 
Mycket är på väg in.

Det som står för dörren just nu är förstås 
den nya batterilagstiftningen.

– Den blir tuff och kommer att ställa krav 

på flera aktörer, inte bara på producenterna, 
utan på alla aktörer i ekosystemet, säger 
Anna Henstedt.

FÖR MOBILITY SWEDENS medlemmar, for-
donsindustrin, är det dessutom långtgående 
krav på att man ska dela med sig av teknisk 
information.

Något som är nytt i batterilagstiftningen 
är att det till varje batteri ska finnas ett pass, 
ett passport, som ska ge en mängd data om 
just det specifika batteriet.

– På det sättet ska man kunna gå in och 
läsa och förstå vad batteriet har varit med 
om under sin livscykel. Det blir antagligen 
värdefulla data för bildemonterarna också, 
säger Anna Henstedt.

Batterilaggstiftningen ska eventuellt vara 
klar redan i år.

– Men det som varit kritiken är att lag-
stiftningen är mycket omfattande, och att 
även om den införs vid årsskiftet kommer 
fler delar att tillkomma utmed vägen, och 
exakt vad de innebär vet vi inte i dagsläget, 
menar Anna Henstedt.

– Så det här är något av ett levande doku-
ment som vi kommer att få följa tillsammans 
under många år, då man kommer in med allt 
mer krav.

Detta följs också förstås av en skärpning 
av ELV-lagstiftningen.

– Där kommer demonterarna också att 
beröras i allra högsta grad, så det får vi också 
följa gemensamt, säger Anna Henstedt.❂

SBR vill ha rättvis tillsyn
Tillsynen bör ligga hos läns-
styrelserna i stället för hos 
kommunerna. Det skulle ge 
bättre samordning, mer 
likartad tillsyn och enhetliga-
re avgifter, anser SBR.

Av Maria Lindén Hjelte

SVERIGES Bilåtervinnares Riksförbund har 
under året jobbat med flera viktiga punkter, 
som utökat producentansvar, ELV-direkti-
vet, den nya batteriförordningen och avfalls-
registret.

I tillsynsfrågan försöker förbundet hitta 
sätt för att man ska få en sund tillsyn som är 
likartad över hela landet. 

– Tillsynsavgifterna skiljer sig mycket 
i dag, allt från 8 000 kronor upp till 30 000, 
påpekar SBR:S vd Andreas Frössberg. Det 
är en stor konkurrensskillnad som innebär 
att vi får en snedvridenhet. Vår grundtes är 
att tillsynen bör ligga hos Länsstyrelsen 
i stället för hos kommunerna. Då skulle vi 
ha att göra med 13 enheter i stället för 290.

SBR anser att man på det sättet borde 
kunna få en bättre samordning, mer kompe-
tens och en mer likartad tillsyn. 

– Men det är svårt att flytta något från 
kommunerna till Länsstyrelsen som är stat-
lig. Länsstyrelsen styrs av statliga anslag 
medan det kommunala arbetet finansieras av 
tillsynsavgifterna och skatter, säger Andreas 
Frössberg.

Han nämner också att har SBR har tagit 
fram en API-lösning för att förenkla rap-
porteringen till det nationella avfallsregistret 
och Naturvårdsverket.

– Den ska förhoppningsvis förenkla livet 
för våra medlemmar och minska den admi-
nistrativa bördan.

EN ANNAN VIKTIG fråga handlar om försäk-
ringar där det blivit tuffare för förbundets 
medlemmar. Flera har dessutom av olika 
anledningar förlorat sina försäkringar. 

– När man då ska teckna en ny blir pre-
mien avsevärt mycket högre. Det gäller i 
hela Norden och i Europa. EGARA tittar 
på detta för att ta upp det på europeisk nivå 
och i slutändan kan detta vara en politisk 
fråga, berättar Andreas Frössberg. 

– Om återvinningsföretag inte kan vara 
försäkrade blir det svårt att upprätthålla en 
cirkulär ekonomi och en grön omställning, 

tillägger han. Kan inte de verksamheterna 
vara försäkrade kommer vi få ett system som 
aldrig fungerar.

När det gäller producentansvaret, som ska 
införas 5 januari nästa år, har SBR svarat på 
en remiss tillsammans med BilRetur. I nulä-
get ser denna tidsplan inte ut att hålla. 

ELV-direktivet, som ska vara klart under 
2023, innebär bättre harmonisering av rap-
porteringen inom EU och en större sam-
stämmighet med Waste Framework Direc-
tive. 

– Vi får se vad det bär med sig. Men troli-
gen blir det större krav på att separera frak-
tioner, och det kommer förmodligen inne-
bära att man även tar in flera fordonsslag, 
som lastbilar och motorcyklar. 

DEN NYA BATTERIFÖRORDNINGEN ska bli 
klar under 2022 och slutförhandlas nu i 
Europaparlamentet.

– Det jag vill lyfta när det gäller batteri-
förordningen är att EGARA har ett möte 
inplanerat för att framföra vår branschs 
tolkning och vad vi förordar, säger Andreas 
Frössberg. 

– Kruxet är vad förbrukade batterier är, 
det vill säga när är de förbrukade? Är det per 
automatik när bilen kommer in? Eller kom-
mer bildemonterare få ha rådighet att avgöra 
i demonteringsprocessen var respektive frak-
tion ska vara. För att upprätthålla den cirku-
lära ekonomin som alla talar om, måste bil-
demonterarna få ha rådighet över materialet 
som demonteras och kunna avgöra om det 
är avfall eller inte och kanske bör man se 
över hela definitionen av vad avfall är, säger 
Andreas Frössberg.

I övrigt är nya projekt är på gång, både för 

utbildning med fokus på förändrade arbets-
sätt och krav på hantering av laddbara bilar, 
och för att skapa förutsättningar för en kor-
rekt och säker hantering av laddbara bilar 
hos demonterarna.

Under året har en ny branschstandard 
tagits fram av MRF, SFVF och Mobility 
Sweden som SBR ställer sig bakom och för-
ordar. Den innehåller bland annat riktlinjer 
för säker hantering och utbildningskrav.

EFTER EN PERIOD som präglats av pandemi 
har BilRetur återigen dragit igång regional 
verksamhet tillsammans med SBR. Möten 
hålls hos bildemonterarna tillsammans med 
Stena Recycling och bilproducenter, och 
man försöker få med både kommuner och 
länsstyrelser, men även fragmenteringsindu-
strin. Förhoppningen är att öka förståelsen 
för demonterarnas arbete, men också att få 
diskutera olika problem och lösningar för 
branschen.

I Utbildningsportalen finns nu en ny 
utbildning. Det är ADR 1.3 som riktar sig 
till personer som är delaktiga vid transport 
av farligt avfall, och den innehåller allmän 
och funktionsspecifik utbildning, liksom 
säkerhetsutbildning.

Halvårsmötet i Örebro 6-7 oktober, tors-
dag fredag. Det blir ett försök att hålla 
möten på vanliga veckodagar i stället för på 
helger. Förbundet återkommer om datum 
för årsmötet 2023.

Styrelsen består av ordförande Carina 
Hagström Kihlberg och övriga ledamöterna 
Pernilla Himberg, John Axel Forsman, Isa-
belle Backman, Börje Larsson, Hampus 
Svensson och Magnus Wikström. Förbundet 
hade vid årsskiftet 113 medlemmar. ❂

→

Andreas Frössber, 
vd för SBR, och 
Carina Hagström 
Kihlberg, ordfö-
rande.
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Aktuellt 

Med hjälp av fondmedel från 
EU kan SBR erbjuda fri utbild-
ning inom områden som hög-
voltselektronik för elfordon, 
cirkulär ekonomi och digitali-
sering. Målet är att stärka 
medarbetarnas ställning på 
arbetsmarknaden.
Av Johan Granath

– VI HAR SÖKT och fått medel för kompe-
tensutveckling, vilket är väldigt positivt men 
också nödvändigt, eftersom det saknats 
möjligheter för vidareutbildning under pan-
demin. Det här är en unik möjlighet att 
stärka våra medlemmars medarbetare, säjer 
SBR:s vd Andreas Frössberg.

De pengar som SBR sökt och beviljats 
ska gå till utbildningsprojekt för att stärka 
medarbetarnas kompetens. Framför allt 
inom områden som laddbara bilar, grön 
omställning och digitalisering. Pengarna 
kommer från Europeiska socialfonden, 
ESF, som bland annat arbetar med kompe-
tensutveckling och sysselsättningsåtgärder. 
Medel kommer också från React-EU, som 
är en del av EU:s regionalfond. 

– Vi har identifierat vilka kompetensbe-
hov som finns hos medlemsföretagen. Det 
är ett tydligt fokus på laddbart och två tred-
jedelar av företagen har anmält intresse för 
vidareutbildning, vilket är en väldigt bra 
respons, säger Andreas Frössberg.

Utbildningsprojektet kan bidra till att 
stärka både medarbetare och bransch, men-
ar Andreas Frössberg. Det är också ett för-
månligt tillfälle för demonteringsföretagen, 
eftersom utbildningarna är 100-procentigt 
stödberättigade. 

Han är dock noga med att påpeka att 
projektet riktar sig till enskilda individer, för 

att stärka deras position på arbetsmarkna-
den. 

– Fokus är på medarbetare, men att deras 
kompetens ökar kommer att ha stor bety-
delse för branschen som helhet. Vi måste 
till exempel lyfta våra kunskaper inom 
området laddbart och det är där som utbild-
ningsfokus kommer att vara. 

Ett annat viktigt område är fordonsåter-
vinnarnas förståelse av omställningen till en 
grön, cirkulär ekonomi, menar han.  

– Där kommer vi att stärka vår position, 
bland annat genom att vi tydligare uppfattar 
och hanterar vår roll i den nya ekonomin.  

UTBILDNINGARNA riktar sig till samtliga 
medarbetare på SBR-anslutna företag. 
Efter ett planerings- och analysarbete, som 
nu pågår, kommer utbildningarna att upp-
handlas och genomföras. Det handlar om 
praktiska kurser, till exempel om grundläg-
gande högvoltselektronik. Men även mer 
teoretiska områden, till exempel digitalise-
ring, cirkulär ekonomi och återvinning med 
hjälp av ny teknik. 

Utbildningsutbudet utgår från de behov 
företagen uppgett sig ha i den genomförda 
undersökningen av kompetensbehov. 

En uttalad målsättning med projektet är 
fokus på hur branschen kan utforma framti-
da rekryteringar för att locka fler kvinnor. 

– Vi strävar efter mer jämställda arbets-
platser. Visserligen finns det relativt många 
kvinnliga företagsledare men på bredden är 
det få kvinnor i vår bransch. Mer könsblan-
dade arbetsplatser ger bättre balans och 
generellt bättre arbetsmiljö, säger Andreas 
Frössberg.

Han riktar också ett tack till Lagagrup-
pen.

– Lagagruppen har gått in med stöd för 
att kunna driva och genomföra det här pro-
jektet. Det har gjort stor nytta. ❂

SBR satsar 
på fri utbildning 
för medarbetare

Möten på minimässan

SBR:s årsmöte

DEN POPULÄRA MINIMÄSSAN avslutade även denna gång SBR:s konferens. 
Det är sätt för utställarna att få visa sina produkter och inte minst vad som är 
nytt på marknaden, och förstås knyta nya kontakter. Samtidigt är det en  en 
mycket uppskattad möteplats för både nya och gamla bekanta. ❂

Abmartin Zafari, 
Köpings Bildemon-
tering besökte 
Andersen Con-
tractors monter 
och Thomas Hind.

Christian Fåglum och 
Bengt Abrahamsson, 
Emtunga Transport 
och Bilpress Nordic, 
träffade Paul Johans-
son, Skrotfrag.

Anna Henstedt, Mobility Sweden, Anette Bryngelsson, Välsta Bildemontering, 
och Carina Hagström Kihlberg, BilRetur tillika ordförande i SBR.

Svenska ESF-rådet arbetar med flera 
politikområden, främst arbetsmark-
nads-, social-, utbildnings-, närings- och 
integrationspolitik. Genom fonderna 
finansierar Svenska ESF-rådet projekt 
som arbetar med kompetensutveckling, 
sysselsättningsåtgärder och integra-

tionsinsatser. Verksamheten syftar till att 
minska arbetslöshet och 
utanförskap, att stärka 
Sveriges långsiktiga kom-
petensförsörjning och 
tillväxt och att öka sam-
manhållningen inom EU.

Calle Eriksson och Sandra Sosa 
Svensson, Svenssons bildemon-
tering, Kristianstad, tävlade hos 
Malin Länsström från All Office.

Iförd klass 
0-handskar 
visade Patrik 
Olander 
företagets 
nya demonte-
ringsverktyg, 
ett lyftbord för 
bilbatterier.

Eco Scandic återvinner köldmedier. Niklas Rin-
ne och Elmeri Mustaniemi förklarade koncep-
tet för Magnus Wikström, JB Bildemontering.

Thomas Forsgård, Lagagruppen, Mike 
Schwarm, Borg Automotive, Peter Törn, 
Lagagruppen och Kemaj Avdiu, Berg & 
Ström.

Pernilla Himberg, Atracco, och Isabelle Backman, 
Skellefteå bildemontering, tillsammans med SBR:s 
vd Andreas Frössberg.

Sven Frykmalm, Frykmalms bildemontering i 
Karlstad och Anders Gullbärn, Redox Miljöhan-
tering, med Anita Johansson.

Möte i Progrits-koncernen. Boris Matisic, Patrik Öst-
röm, Magnus Johannesson och Parik Åkerlöf.

Camilla Fridell och Zara Forsman 
var nyfikna på nyheterna hos Olan-
ders.

Boris Matisic, Cavagent, och 
Alexander Bentlund, Lagagruppen.

Rasmus Lindqvist och Axel Sundberg stod 
i Cling systems monter.
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SBR har tagit fram ett 
eget datasystem för att 
underlätta för medlem-
marna att rapportera 
in till det nya nationella 
avfallsregistret. Det har 
godkänts av Naturvårds-
verket och är klart att 
börja användas.
Av Agneta Trägårdh

FRÅN OCH MED årsskiftet har kommunerna 
rätt att kräva ut sanktionsavgifter från de 
företag som inte kommer in med sin 
avfallsrapportering i tid. 

– Från förbundets sida har vi fortfarande 
svårt att se varför våra medlemsföretag ska 
behöva dubbelrapportera, säger SBR:s vd 
Andreas Frössberg. Men när nu kommu-
nerna kan döma ut sanktionsavgifter har vi 
valt att ta fram en egen API-lösning, det 
vill säga ett eget gränssnitt, för rapporte-
ringen. I stället för att använda Naturvårds-
verkets tjänst kan man koppla upp sig mot 
vårt system. Det är enklare att använda 
med färre steg och man behöver heller inte 
logga in med bank-id kopplat till företaget. 
Och det finns också en enkel spårbarhet i 
systemet så man ser vilken rapportering 
man har gjort, och det går även att göra 
ändringar i rapporterna.

Från den 1 november 2020 ska uppgifter 
om farligt avfall rapporteras in och finnas 

tillgängliga i ett nationellt elektroniskt 
register. Det är för att myndigheterna ska 
kunna följa hur avfallet rör sig mellan olika 
aktörer och grundar sig i ett krav i EU:s 
lagstiftning.

SBR:S STÅNDPUNKT har hela tiden varit att 
förbundets medlemsföretag redan gör en 
årlig materialredovisning till både bilpro-
ducenter och kommuner och att den nya 
rapporteringen därför endast medför mer 
administration för bilåtervinnarna.

– Vi tycker att det här nya systemet är 
aningen fyrkantigt och inte passar in i vår 
verksamhet, säger Andreas Frössberg. 
Spårbarheten finns redan i det vi rapporte-
rar in. Men eftersom vi inte har fått något 
gehör från Naturvårdsverket, vill vi försöka 
underlätta för våra medlemmar och se till 
att förfarandet i alla fall blir så enkelt som 
möjligt.

Den nya tekniska lösningen är byggd på 
Nordic Makings plattform.

– Vi valde den för att det är en ny 
modern plattform och för att den i dag 
redan används av många medlemmar för 
hantering av PU.

Den egna plattformen är godkänd av 
Naturvårdsverket.

– Vi har haft en rad informationsmöten, 
berättar Andreas Frössberg. Våra medlem-
mar kan ansluta sig till systemet via ett 
anslutningsavtal med Naturvårdsverket. Nu 
kör vi på och ser hur det faller ut, sedan 
kommer vi att titta på en fortsatt utveck-
ling där systemet till exempel kommer att 
finnas som en app.❂

IVL HAR GRUNDLIGT jämfört begagnat med 
nytt och undersökning visar att begagnat 
alltid är bättre i klimathänseende. Detta 
gäller även om exempelvis ny lackering av 
återanvända detaljer tas med i beräkningen. 

– Det är antingen jättebra eller fantas-
tiskt. I branschen har vi vetat detta länge 
och marknadsfört begagnat men vi har inte 
haft bevis, säger Pål Jarness som är styrelse-
ordförande för MärkesDemo.

Projektets syfte var att hitta en modell 
som kan mäta och redovisa miljö- och kli-
matvinsterna med att använda begagnade 
originaldelar istället för nya. Tanken är att 
det ska kunna bidra till ökad användning av 
återvunna bildelar. Enligt Pål Jarness är den 
så kallade isättningsgraden – den mängd 
skador som repareras med sådana delar – 
omkring åtta procent. 

– Vi tror att vi åtminstone ska kunna för-
dubbla den siffran, som det ser ut i dag. 
Om tillverkarna dessutom designade 
bilarna för att kunna använda begagnade 
delar skulle siffran bli ännu högre.

Projektet är en pilotstudie på ett begrän-
sat antal delar med stor efterfrågan, bland 
annat motorhuv, framskärm, strålkastare 
och dörrar. 

MOTORHUVEN TILL EN VW Passat kan vara 
ett exempel på hur mycket klimatbelast-
ningen minskar med återvunna delar. 
Enligt Pål Jarness handlar det om en sänk-
ning motsvarande 50 mils fossila utsläpp, 
om en begagnad huv används, jämfört med 
en ny.

– Modellen som IVL tagit fram innebär 
att demonterarna ska kunna visa hur stor 

koldioxidbesparing som uppnås genom 
leveransen av en begagnad originaldel. 

Den informationen kan sedan användas 
av exempelvis försäkringsbolag för att mäta 
deras hållbarhetsarbete. Hela upplägget 
innebär en vinstsituation, menar Pål Jar-
ness.

– Miljö och klimat, försäkringsbolag, 
demonterare och kunder vinner. Alla vin-
ner.

Förutom dessa fördelar kan modellen ge 
ökat samarbete mellan demonterare och 
försäkringsbolag. Till exempel genom att 
försäkringstagarna erbjuds gröna försäk-
ringar – en garanti att reparationer i första 
hand görs med återvunna bildelar.

– En intressant notering där är att jag 
som 55-plussare tänker ”Jättebra, då blir 
det billigare.” Men när jag frågar mina barn 
säger de att de kan tänka sig att betala mer 
för den klimatnytta den begagnade delen 
bidrar till. 

IVL:S STUDIE VISAR att det alltid är bättre 
att använda begagnade delar därför att 
nytillverkning innebär mycket större koldi-
oxidutsläpp. I allmänhet ger också material 
från Kina mer negativ klimatpåverkan än 
material av europeiskt ursprung. Det beror 
på större utsläpp i framställningsprocessen 
och främst på att den el som använts i Kina 
är kolbaserad. Klimatpåverkan av transpor-
ten till Sverige och Europa är i samman-
hanget marginell. 

– Transporter är numera storskaliga och 
väldigt resurseffektiva. Och det är inte 
inom skadehantering de stora utsläpps-
minskningarna sker.

De största möjligheterna med ökad 
användning av återvunnet material finns 
enligt Pål Jarness på den mekaniska sidan: 
motorer, växellådor och liknande. Där är 
användningen mindre i dag jämfört med 
karossdelar, vilket förklaras av att mekanis-
ka delar mer sällan är försäkringsärenden.

– Där finns en stor potential, liksom med 
återvinning av elektronik, vilket ju finns i 
stora mängder i moderna bilar. Till exem-
pel strålkastare som ofta innehåller diverse 
sensorer och annan elektronik. 

TYVÄRR ÄR DE strålkastare som inte återan-
vänds svåra att återvinna i dagsläget, efter-
som olika material sammanfogats så att de 
inte kan separeras vid återvinning. Det är 
enligt Pål Jarness olyckligt eftersom elek-
tronik har stor miljöpåverkan. I strålkastare 
sitter till exempel ett litet chip som kan ha 
upp till 50 procent av hela enhetens mil-
jöpåverkan. 

Ett annat bekymmer med bilelektronik 
är att den ofta är stöldbegärlig. Därför har 
vissa tillverkare låst möjligheterna att åter-
använda bland annat displayer och instru-
ment. Pål Jarness uttrycker också besvikelse 
över att elbilar inte verkar byggas för åter-
vinning. Högvoltskomponenterna är oftast 
sammansatta av olika material på ett sätt 
som gör det svårt att separera till exempel 

IVF OCH MÄRKESDEMO: 

Begagnat  
är det bästa 
för klimatet

koppar från plast och andra metaller.
– Det är svårt att förstå, det handlar ju 

om moderna konstruktioner, tillverkade i 
en tid när det bör ha funnits en stor med-
vetenhet om återanvändning och återvin-
ning.

Pål Jarness tror att systemet för att redo-
visa nyttan med begagnade bildelar kan 
börja fungera och användas av demonterar-
na i mindre skala redan runt årsskiftet. 
Men det återstår vissa frågor att lösa till-
sammans med bland andra försäkrings-
branschen och SBR.

– Det finns ett jätteintresse från försäk-
ringsbolagen. För oss och bildemonterarna 
återstår en del praktiska frågor, som uppda-
tering av våra produktsystem. Men jag tror 
att vi kan vara igång om sex månader. ❂

Eget system 
för avfalls- 
rapportering

Beganade delar är bättre än ny – både 
för klimatet och ekonomin.

Foto: Shutterstock

Det finns stora klimatmässiga och ekonomiska fördelar med 
att använda begagnade bildelar vid reparationer av person- 
bilar. Det visar ett projekt som MärkesDemo genomfört med 
hjälp av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Av Johan Granath

Nyheter

UNDER MAJ MÅNAD registrerades 26 413 
nya personbilar. Det är en ökning med när-
mare nio procent jämfört med samma tid 
förra året. Men enligt Mobility Sweden är 
det är ändå ett svagt utfall baserat på snittet 
för maj de senaste fem åren, vilket ligger på 
29 000 nyregistreringar. 

Under året så här långt har registeringar-
na av nya personbilar minskat med cirka 14 
procent. Men efterfrågan är större än utbu-
det, vilket bland annat förklaras med kom-
ponentbrist till följd av kriget i Ukraina 
och nedstängningar i Kina på grund av 
pandemin. ❂

     FAKTA
•	 MärkesDemo är ett rikstäckande 

nätverk av bildemonterare som 
arbetar med att tillhandahålla 
begagnade originaldelar med 
kontrollerad kvalitet och garanti.

•	 MärkesDemo finns på omkring  
25 orter, från Sjöbo i söder till Lyck-
sele i norr.

Nedjusterad prognos för nya personbilar 

16 NORDISK BILÅTERVINNING 2 · 2022 NORDISK BILÅTERVINNING 2 · 2022 17



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

Aktuellt

Flera bildemonterare var 
snabba med att skicka hjälp 
till Ukraina efter krigsutbrot-
tet. Några har fortsatt. Till 
exempel Jönköpings bil- 
demontering som skänkt en 
motor till en svensk ambulans 
som gått sönder i Polen.
Av Johan Granath

NORDISK BILÅTERVINNING VAR inför förra 
numret på reportagebesök i Boet, utanför 
Ödeshög i sydvästra Östergötland. Boets 
Bildemontering med vd Jimmy Iby hade då 
bestämt sig för att stötta det krigsdrabbade 
Ukraina. Först och främst genom att samla 
in återvunna förbandslådor som skulle 
skickas via Polen. Vi återkommer till Boets 
insats. 

Först vänder vi oss till Jönköpings Bilde-
montering som också samlat in återvunna 
förbandslådor. Verkstadschef Samuel Lind-
dahl berättar att man med bistånd av hjälp-
organisationen Samhjälp skickat 170 åter-
vunna första förbandskuddar till Ukraina.

– De fanns tydligen en väldig efterfrågan 
på första förbandsmaterial, eftersom det var 
en stor brist på sådant material på grund av 
plundring, vilket jag inte hade en aning om. 
Så vi fortsätter att samla in förbandslådor 
och kommer snart att kunna skicka ytterli-
gare 100 stycken.

JÖNKÖPINGS Bildemontering har även 
kunnat sponsra en ambulans med väsent-
liga delar. 

Ambulansen är begagnad och skänkt till 
Ukraina av Nilsson Special Vehicles i 
Laholm, ett företag som bygger specialfor-
don som limousiner, ambulanser och 
begravningsbilar på Volvochassin. På väg 
genom Polen rasade motorn på ambulansen 
i staden Lublin, varefter Jönköpings bilde-
montering blev kontaktade. 

– Vi lyckades hitta rätt och skickade ner 
en Volvo V70-motor till Lublin för utbyte 
och förhoppningsvis vidare färd för ambu-
lansen till Ukraina.

Boets bildemontering har inte skickat 
motorer men mycket annat och det har 
rullat på bra, enligt vd Jimmy Iby.

– Vid det här laget har vi fått iväg 25-30 
pall med bland annat kläder, barnmat, godis 
och sängkläder. Det var lite trassel i början, 
innan vi fick iväg grejorna. Det höll nästan 
på att bli fullt här men sedan har det rullat 
på och vi har skickat saker ungefär var tred-
je vecka sedan starten.

BOETS bildemontering samlar fortfarande 
in saker av olika slag, och det finns en fort-
satt stor efterfrågan på till exempel barn-
vagnar, sjukvårdsmaterial och mat, enligt 
Jimmy Iby. 

Däremot verkar efterfrågan på kläder ha 
minskat, dels på grund av årstiden, dels på 
grund av att de kläder som skänkts har hål-
lit för låg kvalitet. Det insamlade materialet 
har skickats med lastbil till ett stort logis-
tikcenter i Polen.

– Det har också kommit väldigt stora 
mängder kläder till logistikcentret. Vi har 
sett bilder därifrån och det är väldigt stort. 
Vi riktar in oss på andra saker än kläder nu. 

På sista tiden har insamlandet gått lite 
trögare, jämfört med i början, konstaterar 
Jimmy Iby. 

– Folk verkar kanske behöva en påmin-
nelse om att kriget fortfarande pågår.

Även Ådalens Bildemontering är ett av 
flera företag som gjort en insats för Ukraina 
och som nämndes i förra numret av NBÅ. 
Också Ådalen har samlat in återvunna för-
bandslådor och skickat dem till Ukraina, 
enligt ekonomiansvariga Carita Östman. 
Men framförallt har företaget skänkt peng-
ar, hela 50 000 kronor till UNHCR, det vill 
säga FN:s organisation för flyktingar. Sum-
man motsvarar fem procent av företagets 
försäljning under en specifik vecka. ❂

KRIGET I UKRAINA

Demonterare
skänkte motor 
till ambulans

2021 behandlades 475 kg per 
person eller totalt drygt 4,9 
miljoner ton avfall från hus-
håll och företag med hus-
hållsliknande avfall i Sverige. 
Det är en ökning sedan 2020. 

DETTA VISAR DEN årliga statistiken över 
kommunalt avfall som Avfall Sverige 
nyligen presenterade.

Det kommunala avfallet har ökat med 
2,5 procent jämfört med 2020. BNP, som 
är ett mått på ekonomisk tillväxt, har ökat 
med 4,8 procent under samma period. 

Ökningen är en trend som återkommer 
vid högkonjunktur – avfallsmängderna 
ökar när konsumtionen blir högre.

– Vi måste komma bort från sambandet 
mellan högkonjunktur, hög konsumtion 
och ökade avfallsmängder. Det är en 
trend som måste brytas, säger Tony Clark, 
vd på Avfall Sverige i ett pressmeddelan-
de.

Avfall Sverige har tagit flera initiativ för 
att förebygga avfall. 

– Glädjande är att material som samlas 
in för återanvändning på återbruk och 
kretsloppsparker har tredubblats sedan 
2014 – från tio till drygt trettio tusen ton, 
fortsätter Tony Clark. 

HÄLFTEN AV HUSHÅLLENS avfall går till 
energiåtervinning och ligger nu på 
samma nivå som 2019 efter en nedgång 
2020. 

Materialåtervinningen har minskat och 
ligger också den på samma nivå som 
2019, 34,3 procent. Returpapper och 
metallskrot har minskat mest. 

Biologisk återvinning har minskat. 15,1 
procent av det kommunala avfallet går till 
biologisk återvinning.

Deponering av kommunalt avfall ligger 
på 0,9 procent. En intressant jämförelse 
är att inom hela EU utgör deponering av 
kommunalt avfall 23 procent.

Avfall Sverige har tillsammans med 
kommunerna antagit det så kallade 
25/25-målet, vilket innebär att år 2025 
ska den totala mängden mat- och restav-
fall ha minskat med 25 procent per per-
son, jämfört med år 2015. ❂

Avfallet från 
hem och företag 
ökar i Sverige
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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

Från bil till bil
Vi sluter cirkeln! 

EKLUNDS.SE    |    INFO@EKLUNDS.SE    |    0500- 41 38 45

Hur många fler skäl 
behöver du  

för att gå med i SBR?

Branschförbund sedan 1961
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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

Ett medlemskap i ditt bransch- 
förbund ger många 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.

1. Låga fraktkostnader
2. Lägre försäkringskostnader
3. Låga certifieringskostnader
4. Låga utbildningskostnader
5. Låga inköpskostnader av däck
6. Låga inköpskostnader av diesel

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.

020-566 566  ·  www.kuusakoski.com
facebook.com/kuusakoskirecyclingsverige

BLI EN ÅTERVINNARE!
Sälj dina metaller, batterier, katalysatorer och 
karosser* till oss. Bra för dig och bra för miljön.
Varmt välkommen att kontakta oss för priser och mer information:
Tomas Bergli: 072-224 01 24, tomas.bergli@kuusakoski.com
Christian Gunnarsson: 070-562 02 08, christian.gunnarsson@kuusakoski.com

* Våra terminaler i Vetlanda, Timrå, Umeå, Lycksele, Skellefteå, Luleå, Gällivare och Kiruna köper gärna dina karosser.
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Tel 0290-288 80
Box 41, 813 21 HOFORS
E-mail: info@arcmetal.se
www.arcmetal.se      

ISO 
9001

ISO 
14001

Aktuellt från
CLAES ÅSTRÖM, vd

Elbilar inte farligare 
– men det är andra risker 

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, 010-4975900. 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.

SÄKERHET ÄR ALLTID en prioritet i vår 
bransch. Just nu jobbar vi med att ta fram ett 
tillägg till den branschstandard för säker 
hantering av elfordon som SFVF (Sveriges 
Fordonsverkstäders Förening) varit med och 
tagit fram tillsammans med MRF och 
Mobility Sweden och med stort stöd från 
RISE och MSB (Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap). I detta arbete 
ingår numera även SBR som också ställt sig 
bakom den framtagna branschstandarden. 

I takt med att antalet elfordon ökar måste 
vi tänka på att förändra hanteringen av ska-
dade fordon för att upprätthålla säkerheten. 
Det är inte så konstigt att det råder osäker-
het kring vilka regler man som bilåtervinna-
re, verkstad, bärgare eller räddningstjänst ska 
förhålla sig till. Den gällande lagstiftningen 
tar inte hänsyn till elfordon på ett tydligt 
sätt. Det är därför branschstandarden är så 
viktig för våra medlemmar och för industrin.

I den första versionen av elbilsstandarden 
ingick regler och anvisningar för underhåll, 
service och reparation av elfordon utifrån 
elsäkerhetstekniska aspekter. 

Den här delen vi jobbar med nu handlar 
om att ta fram dokument, riktlinjer och 

mallar för hur man ska hantera situationer 
med brand, nödåtgärder med exempelvis 
elskada, situationer när biltillverkarens 
anvisningar inte räcker till. Det handlar ock-
så om hur arbetsplatsen ska utformas, lämp-
lig skyddsutrustning och utbildning samt 
transport och lagring av batterier.

VI HAR OLIKA referensgrupper för att ta fram 
nödvändiga riktlinjer. Det kan handla om 
hur man ska ta hand om en krockskadad 
elbil, riktlinjer kring släckningsarbetet och 
hur informationen om bilens skador – om 
den brunnit och i så fall hur länge den brun-
nit – ska föras vidare till den som tar hand 
om bilen. 

Men det handlar också om vilken typ av 
karantänplatser som ska användas, hur länge 
bilen ska stå där, hur länge det finns risk att 
bilen brinner, hur lång tid som bilen är 
strömförande. Det är massor med frågor 
som vi tillsammans diskuterar och försöker 
hitta lämpliga svar på. För SFVF:s del är det 
viktigt vad man gör om verkstaden är 
stängd. Får man lämna bilen utanför och 
vilka försiktighetsåtgärder bör i så fall till-
lämpas? 

Krav på utbildning är något som SFVF 
har vurmat för länge. Det finns flera etable-
rade utbildningsparter på marknaden, 
exempelvis Training Partner.

Krav på utrustning är lika viktigt för att 
uppnå säkerhet som tydliga regler kring 
transport, släckning, förvaring och verk-
stadsjobb.

Branschstandarden är tänkt att fungera 
som ett komplement till tillverkarens anvis-
ningar. Det är också en utmaning, eftersom 
alla biltillverkare har sina egna instruktioner 
för hur man ska agera. 

JAG MÅSTE SÄGA ATT vi nördar ned oss 
rejält i de här frågorna. RISE forskare har 
egna teststationer där de medvetet och 
kontrollerat tänder eld på batterier för att 
framkalla termiska rusningar för att under-
söka hur bränder bäst släcks. 

Jag vill betona att det inte är farligare att 
jobba med elbilar än med fossildrivna bilar, 
men det är andra typer av risker, vilket gör 
att det är bra och nödvändigt att se över 
regelverken så att alla lär sig göra rätt för att 
skapa säkra och trygga arbetsplatser i bran-
schen. ❂
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BIL SWEDEN BYTTE namn 1 april i år. Nu 
heter vi Mobility Sweden.

Branschen förändras, och vi går mot 
renare, säkrare och delade och uppkopplade 
fordon Och allt hårdare krav ställs på cirku-
laritet. Då förändras också de frågor som vi i 
branschorganisationen arbetar med. 

Fordonen ,som nu håller på att elektrifie-
ras i snabb takt, ingår i ett ekosystem där 
helt nya krav ställs och nya möjligheter upp-
står. 

Detta ville vi manifestera genom vårt 
namnbyte och nya identitet. Ett exempel på 
en viktig del i det nya ekosystemet är att de 
laddbara fordonen kräver en helt ny infra-
struktur för laddning. 

Sverige ligger nu i ”topp tre” av andelen 
laddbara fordon av nybilsregistreringarna 
inom Europa. Detta är goda nyheter. 

Omställningen verkar gå snabbare än vi 
tidigare trott. Mobility Sweden har tagit 
fram färdplaner med prognosen att Sverige 
kommer att ha över en miljon laddbara for-
don redan 2025 och 2,5 miljoner laddbara 
fordon till 2030. (Till år 2045 ska ju netto-
nollutsläpp uppnås för transportsektorn.)  

Men för att komma dit är det av största 
vikt att få till en bra laddinfrastruktur – det 

ska både gå att ladda hemma och under 
resan. 

Den publika laddinfrastrukturen är viktig 
både för långresan och för dem som saknar 
möjligheter att ladda hemma. Mer än hälf-
ten av elbilisterna tycker att det finns för få 
publika laddstationer, visade det sig när 
Mobility Sweden lät göra en undersökning.

Den publika laddinfrastrukturen måste 
också bli mer användarvänlig. Det måste till 
exempel vara enkelt att betala för sin ladd-
ning. I dag krävs flera olika mobilappar, kort 
och nyckelbrickor för att ladda sin elbil på 
publika laddstationer.

HÄLFTEN AV ELBILISTERNA tycker det 
behövs enklare betallösning och lösningar 
som fungerar för alla laddoperatörer, och att 
det i dag är komplicerat med så många lad-
doperatörer och appar. Därför har Mobility 
Sweden nu tillsammans med Drivkraft Sve-
rige, Energiföretagen Sverige och Mobility 
Sweden gemensamt slutit en branschöver-
enskommelse för enklare elbilsladdning. 

Överenskommelsen innebär att elbilskun-
der ska kunna ladda vid en publik laddsta-
tion, utan att det föregåtts av avtalstecknan-
de, och betala med betal- eller kreditkort. 

Elbilskunden erbjuds att antingen betala 
fysiskt eller digitalt (till exempel via QR-kod 
till hemsida eller i app). 

Vilket enhetspris som gäller för laddning 
ska vara tydligt och lättillgängligt för 
elbilskunden innan laddning påbörjas. 

ENHETSPRISET VISAS DIGITALT på laddsta-
tionen eller i det digitala prisgränssnittet 
med tydlig hänvisning på laddstationen. Pri-
set för laddningen anges i huvudregel per 
kWh. Minutavgift kan tillkomma för att 
minimera risken för köbildning samt opti-
mera laddning för kund.

När det gäller det kommande skärpta pro-
ducentansvaret för uttjänta batterier är det 
ännu inte klart, men troligen på plats inom 
ett år. Europeiska kommissionen, rådet och 
parlamentet har ännu inte enats om vissa 
delar i förslaget. 

Under 2023 kommer Sveriges ha ordfö-
randeskap i EU. Inför det har man gjort vis-
sa prioriteringar. Sverige vill främja den grö-
na omställningen, och under Sveriges ordfö-
randetid kommer ju skärpt ELV-lagstiftning 
att behandlas, så vi kan se fram mot ett 
spännande ”återvinningsår” 2023!

Jag önskar er en härlig sommar! ❂

Aktuellt från
 ANNA HENSTEDT, miljöansvarig
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Sverige mot toppen 
med laddbara bilar

Aktuellt från
ANDERS SVERKMAN, Branschansvarig elv

Långsiktiga samarbeten 
för framtida utmaningar

VI HAR BEGAGNADE 
FORDONSDELAR 

TILL RÄTT PRIS MED GARANTI
Vi skickar kvalitetskontrollerade fordonsdelar 
över hela landet – dagligen. Många av delarna  
är försäkringsskador, alltså återvinner vi även  
delar från nästan nya fordon.  
Det tycker vi är toppen!

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

JUST NU GENOMFÖRS en serie av lokala 
möten med medlemmarna i BilRetur. Vi 
som representerar BilRetur, Stena 
Recycling, SBR och Mobility Sweden (fd 
BIL Sweden) åker tillsammans runt i lan-
det för att träffa medlemmarna. 

Vi diskuterar vad som är viktigast för 
att få samarbetet att fungera så bra som 
möjligt och vi berättar vad som är på gång 
för framtiden. Det känns förstås fantas-
tiskt bra att vi kan genomföra de här 
mötena efter den långa perioden med 
pandemin. 

Helt klart är att förutsättningarna för 
bilåtervinning håller på att ändras. Det 
kommer att krävas samarbete mellan alla 
ingående parter för att få fram hållbara 
lösningar som lever upp till de ökade 
kraven som kommer från lagstiftning och 
omvärld. 

I BilRetur blir alla samarbetspartners en 
del av en större helhet där vi samarbetar 
för att kunna hantera de utmaningar som 
vi har framför oss. Ingen part kommer på 
egen hand att kunna leva upp till de fram-
tida kraven. 

Än så länge har vi hunnit genomföra 
två BilRetur-möten, av totalt åtta, så det 

är för tidigt att dra några långtgående 
slutsatser. 

Helt klart är dock att många diskus-
sioner handlar om hur vi tillsammans ska 
kunna utveckla säkra och värdeskapande 
lösningar avseende insamling, återanvänd-
ning och återvinning av batterier från 
laddbara fordon.

En annan arena för långsiktiga samar-
beten är Circular Initiative. När eventet 
nyligen arrangerades för fjärde gången var 
över 1 500 personer registrerade som 
onlinepublik. 

”Vi har sett en otrolig utveckling sedan 
vi startade Circular Initiative för fyra år 
sedan. Intresset för täta samarbeten för att 
skapa cirkulära lösningar är väldigt stort”, 
konstaterade Fredrik Pettersson, vd på 
Stena Recycling AB, som står bakom 
eventet som initiativtagare och arrangör.

CIRCULAR INITIATIVE ÄR i dag ett väl eta-
blerat forum där stora industriföretag, 
som ABB, Alfa Laval, Electrolux, Vestas 
m.fl, gärna medverkar för att dela med sig 
av sina cirkulära lösningar. Electrolux pre-
senterade framstegen i samarbetet med 
Stena Recycling. 

”Det här är fjärde året vi är med, och 
varje år lär vi oss nya saker, vi skapar nya 
samarbeten med Stena och vi ökar vår 
kunskap. Det skapas en dynamik när 
andra företag ansluter sig. Kunskapen 
ökar i takt med att initiativet växer”, sa 
Barry Waddilove, Sustainability Director 
Development & Collaboration på 
Electrolux. 

MED KOPPLING TILL bilbranschens ökade 
behov av cirkulära lösningar presenterade 
Sander Jahilo, Circular Lead hos Polestar, 
tillsammans med Mats Linder, som är 
ansvarig för Stena Circular Consulting, 
hur vägen ser ut mot framtidens cirkulära 
bilmodeller. 

De var överens om att vägen dit förut-
sätter samarbete mellan bilproducenter 
och återvinningsföretag som Stena 
Recycling. 

Deras slutsatser ger ytterligare belägg 
för att vi behöver lära av varandra och 
samarbeta för att möta framtidens utma-
ningar.

Med detta önskar vi från Stena Recy-
cling alla läsare och samarbetspartners en 
riktigt skön sommar. ❂
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www.haggs.se  0652-56 50 00

VI SKROTAR INGA BILAR 
– VI ÅTERVINNER DEM

Vi tar hand om  
Er slutkörda bil 

Auktoriserad
 

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

Din bilskrot på nätet

www.skrotabilen.se

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

Återvinn din bil på ett miljöklokt sätt!

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

för baklucka
Elmotor

galwin.se

DIN LEVERANTÖR INOM  
BILÅTERVINNINGSUTRUSTNING!

”MAKES RECYCLING  

MORE PROFESSIONAL”

VI HAR HELHETSLÖSNINGAR INOM: 
• Komplett dränering av alla fordon 
• Demontering av högvoltsfordon 
• Förvaring av fordon & högvoltsbatterier 
• Bilpressar & Materialhantering 
• Lagertankar

För mer information besök: www.olanders.nu

NYTT UTSEENDE, SAMMA KVALITETAB ARONS
BILDEMONTERING

ÖNSKAR ALLA
EN SKÖN SOMMAR

Sommar- 
hälsningar!

EKMANS BILSKROT ABEKMANS BILSKROT AB

En riktigt
trevlig sommar

önskar vi på

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

SVENSK BILÅTERVINNING AB

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

önskar

Glad
Sommar
Glad
SommarGod Jul 

& 
Gott Nytt År

önskar
ddd

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

Glad sommar!
önskar vi på

Glad Sommar
önskar

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! 

Begagnade bil- och husvagnsdelar
Stor sortering • Märkesdemontering

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

Hur många fler skäl behöver du för att gå med i SBR?
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Branschförbund sedan 1961

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

 

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

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

Ett medlemskap i ditt branschförbund ger mång fördelar.
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Ledare        Norge

JAN MOLBERG
generalsekretaer, nBf

Inlegg fra NBF Norge

Norge

NORGES STØRSTE
BILDEMONTERING

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

75.000
bildeler på lager

Mer enn

MEDLEMSFORDELER 
FOR NBF MEDLEMMER
 • NBF har rammeavtaler med forsikrings-

selskaper, kjøp av forsikringsbiler. 

 • Lavere kostnader for forsikringer gjennom 
SMB tjenester. 

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

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

 • Tilgang på juridisk assistanse gjennom 
NBF og NHO. 

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

 • Rabattavtaler med Wurth, Veng, Hellanor 
og Kredinor. 

 • Rabattavtale på kjøp av kraft gjennom  
Trønder Energi. 

 • Meget stor rabatt på frakt, gjennom 
Shenker. 

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

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

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

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

Landsmøtet NBF 2022.

NBF avholdt sitt landsmøte i Brumu-
nddal fredag 13. mai og lørdag 14. mai. 
Det deltok over 30 medlemsbedrifter 
og i alt 64 personer. På bedriftsbesøket 
hos Grønvold Bildemontering på lørdag 
14. mai deltok det 94 personer. Vi fikk 
en flott omvisning hos Grønvolds Bil-
demontering. Bedriften har doblet 
omsetningen de siste fem årene. Det er 
investert i mange nye bygg og bedriften 
er betydelig modernisert. Denne bedrif-
ten er i dag den største bedriften i NBF 
med 38 ansatte og en omsetning på over 
100 mil nok. 

Nestleder Leiv Magne Larsen og sty-
remedlem Terje Myren gikk ut av styret 
etter mange år.Nestleder Leiv Magne 
Larsen ble utnevnt til æresmedlem for 
sin lange og omfattende innsats for 
NBF.

Styret i NBF etter landsmøtet: Styre-
leder Tor Alm, nestleder Belinda Ram-
berg Skibnes, styremedlem Torbjørn 
Strømsli, styremedlem Tone Hausmann, 
styremedlem Nils Kristian Myren, vara-
medlem Svein Tore Sund og varamed-
lem Jarl Petter Reime.

Kostnadsdekning for inntrans-
port av skadde høyenergibat-
terier.

Det har pågått en diskusjon mellom 
NBF og Autoretur AS om hvem skal 
betale den kostbare transporten for inn-
transport til godkjent sted for behand-
ling av skadde høyenergibatterier. (I dag 
er alternativet kun Høyenergibatterire-

turs lokasjon i Sandefjord). I utgangs-
punktet mente Batteriretur AS og 
Autoretur AS at biloppsamlingsplasser 
skulle betale for slik inntransport. 
Gjennom juridiske utredninger og 
brev-vekslinger mellom Autoretur AS 
og NBF har vi nå kommet frem til at 
transport av skadde høyenergibatterier 
på vrakbiler – ELV biler skal dekkes av 
Autoretur AS jfr. Avfallsforskriftens 
Kapittel 4. Dette har Autoretur AS 
akseptert.

Det er ikke avklart hvem som skal 
betale for inntransport av høyenergibat-
terier på innkjøpte forsikringsbiler. Her 
er Autoretur AS av den oppfatning at 
inntransport av disse batteriene må for-

sikrings-selskapene betale for. Autore-
tur AS hevder at deres ansvar er beskre-
vet i Avfallsforskriften og begrenser seg 
til biler som blir vraket – såkalt ELV 
biler. Disse bilene blir kasserte og dek-
kes av Autoreturs ansvar iht. Avfallsfor-
skriften. Som Autoretur AS skriver er 
de kondemnerte bilene en handelsvare 
mellom forsikrings-selskapene og bil-
demonteringsbedrifter og karsseriverk-
steder. Autoretur AS mener at disse 
bilene ikke er ELV – kasserte og ikke 
omfattes av deres ansvar iht. Avfallsfor-
skriften.

Denne saken er ikke avklart i skri-
vende stund. NBF vil arbeide videre 
med å få til en avklaring i saken. ❂

Bildet viser bedriften Grønvolds Bildemontering. Foto: Tom Grønvold
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Inside    Egara❂

HENK JAN NIX 
general secretary i egara 

Now is the time 
to guard our interests

AS MOST OF you probably know, the Bat-
tery Regulation is under amendment of 
the European Parliament (EP). This 
means that the proposal is being changed 
and adjusted. 

How it’s changed, is visible at the EP 
website at https://www.europarl.europa.eu/
doceo/document/TA-9-2022-0077_EN.
html. 

The Regulation’s text can be found at the 
EC website at: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX-
%3A52020PC0798&qid=1654589269272. 

The most important articles to guard for 
the dismantling industry are 14, 52 and 59. 
Of course they are not the only ones, but 
especially article 52 is about the destination 
of waste batteries. 

This is the legal current text of article 
52: “Operators of waste treatment facili-
ties subject to Directives 2000/53/EC 
and 2012/19/EU shall hand over waste 
batteries resulting from the treatment of 
end-of-life vehicles and waste electrical 
and electronic equipment to the produ-
cers of the relevant batteries or, where 
appointed in accordance with Article 
47(2) of this Regulation, producer 
responsibility organisations acting on 
their behalf or to waste management 
operators with a view to their treatment 
and recycling in accordance with the 
requirements of Article 56 of this Regu-
lation. 

The operators of waste treatment facili-
ties shall keep records of those transac-
tions.”

Amendment 326 adds (apart from 

adding “authorized” to “waste manage-
ment operators”): “Member States may 
restrict the possibility for operators of 
waste treatment facilities subject to 
Directive 2000/53/EC or Directive 
2012/19/EU to hand over waste batte-
ries, according to their type, either to 
producers or producer responsibility 
organisations, or to another waste mana-
gement operator. 

MEMBER STATES SHALL ensure that such 
restrictions do not have an adverse 
impact on the collection and recycling 
systems.”

EGARA feels this may be abused to let 
OEMS or PRO’s be the (only) ones to 
decide where waste batteries should go 
and even who will be the ones to decide 
if a battery is waste or not. 

EGARA is of the opinion that dis-
mantlers are the ones to decide if a batte-
ry is waste or not and if we sell it to 
(authorized, of course) second life produ-
cers or to a recycler.

When we spoke with some EC policy 
officers, they were very clear: It’s certain-
ly not the OEMs (producers) or PROs 
(EPR organisations) to decide. That’s a 
relief, but we feel we need to keep a sharp 
eye on this and not just us, but anyone 
and any organisation should explain this 
to his contacts in the EC (European 
Commission) and EP (Members of 
European Parliament). 

The amendment process isn’t over and 
other stakeholders have their lobby as 
well.

REASON FOR THE amendment is that all 
batteries and WEEE (electronics waste) 
are involved, for WEEE in the past were 
some gaps that needed to be closed. We 
from EGARA understand this, we just 
hope this formulations is not pulled out 
of context in the future.

Something else that the EC stated, is 
that no operators are discriminated. 
ATFs are not mentioned as economic 
operators, but we are waste management 
operators.We could also state that the 
“state of health” is very important for us 
as well. We have some indicators to say 
something about the state of a battery, 
but showing a customer what to expect 
from a battery would be best. 

MAKING A GOOD decision if a battery is 
fit for traction, repair, second life or 
recycling is evident for our business.

Another thing we emphasized is that 
EVs need to be complete with battery 
when they enter our yards. We want the 
complete vehicle and we need to be able 
to assess the complete vehicle’s systems 
and functions. 

We are the dismantlers, dismantling 
should not happen elsewhere for whate-
ver reason.We are happy to have these 
contacts. We only hope that our members 
have similar contacts and we hope the 
above mentioned points of view are sha-
red and explained with them as well. 

As long as the regulation is still kind of 
fluid, we need to guard our interests. 
Now is the time, now is the opportunity. 
We still need to make ourselves heard. ❂

EKSPERTER I KATALYSATORER

RING PÅ TLF. 
+45 29 12 75 46

WWW.HJMRECYCLING.DK

HENTER I HELE SKANDINAVIEN

OVERFØRER SAMME DAG

GIVER BRANCHENS BEDSTE PRISER
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›  Postt idning  B

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

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.

För ett hållbart samhälle.

Laga.se *Källa: ”Svenskar och hållbarhet”, Insight Intelligence AB

Nio av tio säger sig vara beredda att 
betala mer för hållbara produkter 
och tjänster.

”

*Tycker att hållbarhet
är viktigt

46%

*I stor utsträckning.

95% 90%

*I någon utsträckning.

Är beredda att betala mer för hållbara
produkter och tjänster.


