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Positiva besked  
inför 2023
ETT INTENSIV T OCH händelserikt 2022 
närmar sig ett slut. Det har varit ett år 
med omvälvande händelser i vår omvärld 
med kriget i Ukraina, en pågående 
energi kris och en skenande inflation som 
i allra högsta grad påverkar våra verksam
heter och kommer att göra så även under 
det stundande 2023.

I början av oktober hade vi ett mycket 
lyckat halvårsmöte där Atracco Örebro 
stod som värd. Denna gång provade vi 
att lägga mötet en torsdag till fredag vil
ket var ett uppskattat drag som vi därför 
kommer fortsätta med under nästa år. 

ETT VÄLDIGT POSITIV T BESKED kom i 
samband med att en rapport som Natur
vårdsverket tillsammans med Energi
myndigheten och Sveriges geologiska 
undersökning presenterade tidigare i 
höstas. SBR har deltagit i dialogmöten 
med den grupp som jobbat med denna 
rapport. Rapporten presenterar tolv 
åtgärder för att etablera en hållbar värde
kedja för batterier. Glädjande har man 
lyssnat, och en av åtgärderna som pre
senteras är ökade insatser kring tillsynen 
av bildemonterare. Förslaget innebär att 
Naturvårdsverket åtar sig att utveckla 

tillsynsvägledningen gällande bilskrot
ningsförordningen som myndigheten 
ansvarar för gentemot kommunerna. Vi 
har under lång tid efterfrågat just detta 
för att vi under alltför lång tid har sett 
för stora skillnader i hur tillsynen 
bedrivs. 

Man använder också ordet bildemon
terare i rapporten och inte bilskrotare, 
det kan tyckas litet men jag ser ett stort 
positivt signalvärde med denna ändring 
av terminologin. 

ESF PROJEKTET REACT-EU: Bilåtervin
ning fortsätter och ökar nu upp i takt och 
vi har några intensiva månader framför 
oss under 2023. Glädjande att vi nu inom 
ramen av detta projekt har kunnat ge 
anställda kompetens för att kunna möta 
den pågående omställningen av fordons
flottan. Vi har redan i dag personer som 
har genomfört Informerad Person 
Elfordon, Informerad Tekniker Elfor-
don samt Fackkunnig Elfordon. Här 
kommer vi att fortsätta att förstärka våra 
medlemmars anställda genom att kunna 
erbjuda Fackkunnig Elfordon med 
högre kompetens samt Arbetsledare och 
säkerhetsansvarig efter årsskiftet.

Vi inväntar fortfarande den komman
de batteriförordningen och vi får se om 
den hinner landa innan årsskiftet. Den 
kommer som vi alla vet ha en stor påver
kan och här har vi genom EGARA haft 
fortlöpande dialog med personer som 
jobbar aktivt med denna förordning från 
Generaldirektoratet för miljö inom 
Europeiska kommissionen. Batteriför
ordningen är omfattande och kommer 
att införas i olika steg under en flerårspe
riod. Här fyller det nu pågående projek
tet CIRCBAT, som BilRetur leder, en 
väldigt viktig roll för att vi inte ska tappa 
fart utan tillsammans i samarbete med 
alla delar av värdekedjan hitta lösningar 
framåt. Ni kommer självklart att kunna 
följa det projektet här i NBÅ framöver.

SLUTLIGEN VILL JAG framföra ett stort 
tack till Maria Hjelte som nu har lämnat 
över stafettpinnen som redaktör för Nord
isk Bilåtervinning till Agneta Trägårdh. 
Varmt välkommen tillbaka Agneta!

Nu nalkas julbak, glögg och helger 
med nära och kära, och jag vill med det 
önska er alla en fin jul och nyårshelg! 

God Jul & Gott Nytt År!
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med branschen!

Vill du veta mer?
Besök: www.cavagent.com
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CIRKULÄRT FLÖDE EN FÖRUTSÄTTNING FÖR BRANSCHEN

BilRetur leder  
återvinningsprojekt  
om batterier
Det krävs en återvinningsstruktur för det växande antalet batterier från elfordon.  
I ett tvåårigt projekt, lett av BilRetur och med partners som SBR, Chalmers Industriteknik, 
RISE och Stena Recycling, ska vägen mot hållbarhet stakas ut. 
Av Johan Granath
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Återvinningsprojekt batterier  NYHETER

– ATT SK APA ETT CIRKUL ÄRT FLÖDE för 
batterier är en förutsättning för att vår 
bransch ska kunna leva vidare. Vi måste 
få till en välfungerande marknad för 
återbrukade batterier helt enkelt, säger 
Carina Hagström Kihlberg som är vd 
för SBR:s dotterbolag BilRetur och som 
leder projektet.

Eldrivna fordons batterier och deras 
komponenter innehåller stora mängder 
värdefulla metaller, till exempel kobolt, 
litium och nickel, som riskerar att bli 
bristvara. Därför är återanvändning 
eller återvinning av batteriernas olika 
beståndsdelar en viktig resursfråga. 

– Vi ska följa ungefär 100 batterier och 
deras flöde i projektet. Hur kan de 
demonteras, återbrukas, diagnostiseras 
och spåras? Projektet ska också titta på 
hur demonteringsföretagen arbetar i dag 
och var utvecklingen befinner sig i andra 
länder, säger Carina Hagström Kihlberg.  

SYFTET ÄR ATT genom studier och prak
tiskt arbete ta fram nya kunskaper och 
lösningar som kan bidra till ökad cirku
lär användning av batterier från elfor
don. Det handlar också om att utveckla 
en säker hantering. 

En viktig del i arbetet är också att 
utveckla mer precisa diagnoser för hög
voltsbatterier. I dag kan de flesta åter
vinnare bara göra relativt grovhuggna 
statusbedömningar.

– I framtiden måste bildemonterarna 
kunna ställa bra diagnoser för att kunna 
hantera, kategorisera och sortera batte
rierna. Ska de återbrukas, gå till energi
lagring eller till materialåtervinning? 

Projektet består av fyra så kallade 
arbetspaket. Det första drivs av Chal
mers Industriteknik och består av tre 
delar: omvärldsanalys, kartläggning av 
affärssystem och en jämförelse av sys
tem i några andra länder. Det andra 
paketet drivs av forskningsinstitutet 
RISE och handlar om att utveckla risk
hantering, riskminimering samt diag
nos och testverktyg för olika typer av 
batterier. Stena Recycling håller i det 
tredje arbetspaketet som ska arbeta med 
spårbarhet. Det innebär kortfattat att 
det ska vara möjligt att följa ett batteris 
livscykel genom en typ av identitets
handling och med hjälp av informa
tionssystem. Syftet är att hindra enheter 
från att försvinna ur det cirkulära flödet. 
SBR leder det fjärde paketet som prak
tiskt ska testa och utvärdera det som 
kommer ur de tre första arbetspaketen.

DEN STÖRSTA UTMANINGEN inom 
området är enligt Carina Hagström 
Kihlberg att det helt saknas en marknad 
för de högvoltsbatterier som bilåtervin

narna demonterar. Dessa läggs i stället 
på lager i väntan på framtida lösningar.

Hon menar att det är viktigt att skapa 
flera olika vägar till cirkularitet och möj
ligheter för branschen att tjäna pengar.

– I Norge, som ju har störst andel elbi
lar i Europa, har det uppstått en mark
nad där batterierna återanvänds till 
energilagring. Det är ett exempel på cir
kulär lösning men det krävs mer än så.

Hon tror inte att elektrifieringen av 
fordonsflottan kommer att förändra 
branschen i grunden men ändå påverka. 

– Jag tror att vissa demonterare kan 
tänkas specialisera sig och bli experter. 
Framför allt på batterier, där vissa kanske 
till och med vidareutbildar sig för att 
kunna demontera själva batterierna.

Sådana specialister kan vara exempel 
på företag som i framtiden tjänar mer 
pengar genom att ha ett större föräd
lingsvärde på sin produkt.

AVGÖRANDE FÖR HEL A FRÅGAN är dock 
att bildemonterarna äger batterierna, 
enligt Carina Hagström Kihlberg. 

– Skulle det bli så att bil eller batteri
tillverkarna äger dem så har vi ingen 
ekonomi, ingen marknad och troligen 
ingen återvinningsbransch kvar. 

Bland annat därför är det viktigt att 
cirkularitet och återvinningsfrågor nu 
verkar ge bildemonterarna mer upp
märksamhet än tidigare. 

– Att nya saker till slut blir gamla och 
ska tas om hand verkar inte så många ha 
brytt sig om tidigare. Jag tror att den här 
förändringen betyder att vi kan bli mer 
synliga och flytta fram våra positioner. ❂ ➜

» Vi måste  
få till en  

välfungerande  
marknad för  
återbrukade  

batterier  
helt enkelt.  « 

Carina Hagström 
Kihlberg,  
vd BilRetur.

Eldrivna fordons batterier och deras 
komponenter innehåller stora mängder 
värdefulla metaller, till exempel ko-
bolt, litium och nickel, som riskerar att 
bli bristvara. Därför är återanvändning 
eller återvinning av batteriernas olika 
beståndsdelar en viktig resursfråga. 
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NYHETER  Återvinningsprojekt batterier

➜

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.

”Stora möjligheter 
inför framtiden”

– MYCKET AV DET PRAKTISKA arbetet 
kommer att ligga på oss. Egentligen på 
de fem demonteringsföretag som ingår i 
projektet, säger han.

De deltagande demonteringsföretagen 
som ska arbeta med att omsätta teorier i 
praktik är Walters Bildemontering, Jön
köpings Bildemontering, Borås Bilde

montering, Allbildelar och Ådalens Bil
demontering.

Att omsätta teori i praktik innebär i 
det här fallet att fysiskt ta hand om batte
rierna och att testa de övriga tre arbets
paketens slutsatser praktiskt.

– Ett större antal batterier följs genom 
återvinningskedjan som den kan komma 

SBR:s roll i det cirkulära projektet ”CIRC-BAT” är att leda den 
del som ska omsätta projektets övriga delar i praktiska 
kunskaper. Andreas Frössberg, SBR:s vd, ser stora möjligheter.
Av Johan Granath
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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.

att se ut.  Det ger oss möjligheter att 
utvärdera de processer och metoder som 
kommit fram i projektets övriga delar, 
säger Andreas Frössberg.

DET KAN TILL EXEMPEL handla om att 
bildemonterarna i denna skarpa fas hittar 
brister. 

– Till exempel är säkerhetsfrågor i 
fokus och där vill vi ha återkoppling. Det 
kan innebära att vi får hemläxa – att 
något inte fungerar som tänkt – och att vi 
kanske måste gå tillbaka och skruva på 
vissa parametrar. Det är ju bland annat 
det som projektet är till för.

Liksom Carina Hagström Kihlberg 
menar Andreas Frössberg att ett cirkulärt 
fl öde av batterier är en förutsättning för 
branschen när fordonsfl ottan elektrifi e
ras. Det vill säga: för demonteringsbran
schens framtid krävs marknader för både 
batterier och deras metaller, men även 
tjänster runtomkring. Det är därför vik
tigt att projektet tar sig an samtliga cen

trala delar i återvinningskedjan. Till 
exempel det som handlar om diagnostise
ring av batterier, liksom de informations 
och identifi kationssystem som ska följa 
dem. Projektet ska också bidra till en slags 
vägkarta över hur olika delar av återvin
ningen är tänkt att fungera och samspela. 

– Sedan ska det också fungera tillsam
mans med de förändringar vi vet är på 
gång i form av ny batteriförordning och 
ett nytt ELVdirektiv. Dessutom är tan
ken att vi ska ta fram ett slags kravspeci
fi kation för varje enskild del av det cirku
lära fl ödet, det är viktigt.

Andreas Frössberg pratar också om 
hur betydelsefullt det nu är med 
branschuppslutning och att cirkularitets
projektet blir en utgångspunkt för hur 
branschen ska arbeta framöver. 

– Det fi nns stora möjligheter för oss i 
detta men det är viktigt att vi drar åt sam
ma håll, att vi kan samarbeta och ha en 
bra dialog. Då kommer det att bli riktigt 
bra. ❂
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UNDER MÅNGA ÅR har förbundet arbetat 
för en tuffare och framför allt mer likvär
dig tillsyn av bildemonterarnas verksam
het. Den främsta anledningen har varit 
att motarbeta de oseriösa och många 
gånger illegala demonterare som på flera 
platser kunnat verka alltför fritt. Orsaken 
till detta är i sin tur att tillsynen av bil
återvinnare varierar stort mellan Sveriges 
290 kommuner. Oseriösa och ickeauk
toriserade demonterare har därför på 
flera platser orsakat lokal miljöförstöring, 

nedskräpning och osund konkurrens 
gentemot seriösa och auktoriserade 
demonterare. 

Det regeringsuppdrag* som nu föreslår 
en mer utvecklad tillsyn har sitt ursprung 
i den pågående elektrifieringen av for
donsflottan och handlar i grunden om 
hur fordonsbatterier ska tas om hand. 
Den rapport som publicerar uppdragets 
slutsatser konstaterar att en fungerande 
återvinning och cirkulär ekonomi kräver 
bättre tillsyn av bildemonterarbranschen, 
än den som hittills varit. 

– Förbundet har jobbat mycket med 
den här frågan under lång tid och vi har 
haft en bra dialog med dem som haft 
uppdraget. De har absolut lyssnat på vad 
vi från branschen haft att säga. 

ENLIGT ANDREAS FRÖSSBERG är det 
mycket glädjande att det nu verkar bli en 
mer omfattande och skarp tillsyn. 

– Det är ju ett behov vi pekat på väldigt 
länge utan att speciellt mycket har hänt. 
Bättre sent än aldrig får man säga.

Han menar också att det verkar finnas 
en ny syn på branschen, dess erfarenheter 
och kunnande. 

– En sådan sak som att rapporten 
genomgående använder uttrycket ”bilde
montering” i  stället för ”bilskrot”, vilket 
gällt tidigare, betyder mycket. Det är ett 
fint signalvärde.

NYHETER  Skärpt tillsyn

Andreas 
Frössberg,  
vd SBR.

Utredning förslår 
skärpt tillsyn  
av bildemonterare
SBR:s långa kamp för en utökad tillsyn av demonterarbranschen verkar ge resultat:  
En utredning föreslår nu att tillsynen ska utvecklas och förtydligas. 

– Väldigt positivt. Utredarna har lyssnat på oss, säger SBR:s Andreas Frössberg.
Av Johan Granath 

» Förbundet  
har jobbat  

mycket med  
den här frågan  
under lång tid.  
De har absolut 

lyssnat. « 
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Enligt regeringsuppdraget bör tillsy
nen förbättras eftersom det annars finns 
risk för svårigheter med att utveckla en 
cirkulär ekonomi för fordonsbatterier. 
I rapporten konstateras att tillsynen i dag 
upplevs som otillräcklig på flera håll i 
landet: Få fall av brister upptäcks hos 
auktoriserade demonterare och leder säl
lan till indragen auktorisation från läns
styrelsehåll. 

ÄVEN OM DET SANNOLIKT blir en skarpare 
och mer utvecklad tillsynsverksamhet 
framöver så kommer den att ligga kvar på 
kommunal nivå. Skärpningen är bland 
annat tänkt att handla om vad utredarna 
kallar en ”tydligare vägledning av hur till
synsverksamhet ska genomföras”. Utre
darna föreslår också att en sådan vägled

ning ska tas fram och att detta uppdrag 
hamnar hos Naturvårdsverket. 

Enligt Andreas Frössberg är förhopp
ningen att både kommuner och länssty
relser får bättre verktyg för sina respekti
ve tillsynsverksamheter och bättre möj
ligheter att samarbeta. Det är dock svårt 
att förutse hur tillsynen kommer att 
fungera och se ut, anser han. 

– Det beror bland annat på att det 
inom kort kommer både en ny batteri
förordning och ett nytt ELVdirektiv, 
säger han. 

REGERINGSUPPDRAGET OM ATT utveckla 
myndighetssamverkan och tillsyn kopp
lar väl ihop med projektet om cirkulära 
batterier, som NBÅ skriver om på sidan 
8, menar Andreas Frössberg.

– Vår bransch är en viktig del av hela 
det här området och båda de här sakerna 
är sammanflätade. Projektet CIRK
BAT kan ses som ett slags mikronivå – 
den konkreta verkligheten – medan 
regeringsuppdraget är mer på makro
nivån, det stora mera teoretiska sam
manhanget. ❂

   FAKTA
*Regeringsuppdraget heter: ”Utveckla 
myndighetssamverkan för Sveriges de-
lar av en hållbar europeisk värdekedja 
för batterier”. 

Ett regeringsuppdrag består ofta i att 
ta fram underlag inför ett regerings-
beslut.
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Eddie Jonsson från 
Atracco Norrköping 
visade runt på 
Örebro anläggningen.

AKTUELLT  Halvårsmötet 

Självskrivna på SBR-möten. Britt-Inger Berg och Ingrid 
”Pyret” Berg från Berg & Ström tillsammans med Christina 
Nileman från Sollentuna Bildemontering.

Börje Larsson och 
Markus Larsson 
från Eskilstuna 

Bildemontering 
tillsammans med 

Skrotfrags Paul 
Johansson.

Ingemar Olander från 
Olander Recycling 
Tools var på plats 
på minimässan och 
visade bland annat 
ett batterilyftbord 
som klarar 1,4 ton.

Oscar Bjurhovd från Harrys Bilskrot 
med kärleken Valentina Untaru.

Daniel Jönsson, Peter Törn, 
ordförande Berg & Ström 

och Linus Forsman, Ådalens.

Anita Johans-
son från Redox 

tillsammans 
med ständigt 

lika coole Pelle 
Carlsson från 

Alingsås.

Välbesökt  
halvårsmöte
Över 90 medlemmar samlades på Atracco Örebro för SBR:s halvårs-
möte i början av oktober. För första gången hade mötet lagts  
på två vardagar i stället för som tidigare på fredag och lördag.  
En förändring som uppskattades av medlemmarna. Här syntes alla 
från gamla rävar som Kalle Werner från Sollentuna Bildemontering 
till nya medlemmar. Johan Himberg, vd på Atracco Örebro, visade 
stolt upp den välskötta anläggningen för sina kollegor i branschen. 
Ett stort partytält hade satts upp på gården och trots en hård blåst 
stod det kvar. Som vanligt bjöds det på mingel, minimässa, intres-
santa föreläsningar och branschinformation. 
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Box 41, 813 21 HOFORS
E-mail: info@arcmetal.se
www.arcmetal.se      
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Lars Alm, BilRetur, Carola Lindstrand, 
SBR, Carina Hagström Kihlberg, ordfö-
rande för SBR och vd för BilRetur samt 
Andreas Frössberg, vd SBR.

Första dagen på halvårsmötet 
avslutades med en trevlig 
middag i partytältet.

Pål Jarness, 
Märkes-
demo, och 
Emma 
Stenholm.

Magnus Tagesson, vd Atracco Group,  
Johan Himberg, vd Atracco Örebro och 

Arve Brataas, operativ chef Atracco Group.

Håkan Holgersson och Christian Öhrling 
från Svensk Bilåtervinning i samspråk 
med Kuusakoskis Christian Gunnarsson.

Kalle Werner från Sol-
lentuna Bildemontering 
missar inte gärna ett 
SBR-möte. En fin repre-
sentant för branschen.
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AKTUELLT  Halvårsmötet

Det händer mycket i 
bilåter vinningsbranschen. 
SBR är med och driver 
flera olika projekt och nu 
är det även dags för för-
ändringar inom förbundet. 
Det berättade vd Andreas 
Frössberg och ordförande 
Carina Hagström Kihlberg  
på halvårsmötet i Örebro.

Av Agneta Trägårdh

FÖRBUNDETS BÅDA FÖRETRÄDARE 
berättade om de olika projekten som 
SBR är involverat i, till exempel:

• CIRCBAT, en ökad cirkulär 
användning av batterier (läs mer på s. 8).

• REACTEU: Bilåtervinning, ett 
EUpro jekt som syftar till att öka kompe
tensen hos medlemsföretagens anställda.

• Miljöprojektet som Märkesdemo 
driver tillsammans med SBR, IVL 
Svenska Miljöinstitutet, BeGo och 
CAB Group där man visar på miljö
fördelarna med att använda begagnade 
originaldelar genom att redovisa miljö
nyttan reservdel för reservdel med hjälp 
av koldioxidekvivalenter.

– Miljöprojektet är ett viktigt bransch
överskridande verktyg gentemot myn
digheterna, försäkringsbolag och kun
der där man verkligen kan visa på miljö
nyttan med att använda begagnade  
originaldelar i skadereprationerna, för
klarade Andreas Frössberg.

Förbundet är också med i det fortsatta 
arbetet med att utveckla branschstan
darden för hantering av elfordon. Och 
tillsammans med Mobility Sweden 
arbetar man för ett förbättrat IDIS 
(International Dismantling Information 

System) med bland annat information 
på svenska.

MEDLEMMARNA FICK OCKSÅ informa
tion om att den nya batteriförordningen 
håller på att slutförhandlas och förvän
tas vara klar till årsskiftet. SBR har haft 
synpunkter på artikel 52 i förordningen 
som handlar om ägarskapet av batteriet. 

– Vi tycker att den är otydlig, säger 
Andreas Frössberg. Ett uttjänt batteri 
ska gå tillbaka till producenten, men det 
finns ingen klar definition av när batte
riet är uttjänt. Om batteriet sitter i en 
uttjänt bil, betyder det att också batteriet 
är uttjänt eller får vi avgöra om det går 
att återanvända? Och vad 
händer med producent
ansvaret i slut ändan?

Inte heller ELVdirek
tivet, som förmodligen 
kommer att landa i ett 
förordnande, är klart. 

– Troligtvis kommer 
fler fordonstyper omfat
tas och vi kommer att se 
större krav på en utökad 
demonteringsprocess där 
man till exempel tar till

vara värdefulla metaller och plaster. Vi 
vet inget konkret än, men EGARA har 
haft en rad möten med EU och de som 
jobbar med ELVdirektivet verkar lyss
na, så jag hoppas att vi får gehör för de 
åsikter vi har framfört.

SBR HAR DRIVIT PÅ UT VECKLINGEN i 
branschen, men inom branschförbundet 
har stadgarna knappt ändrats sedan för
bundet startade 1961, senaste ändringen 
gjordes exempelvis 2012.

– Vi kommer att titta på vad som even
tuellt behöver moderniseras, det finns 
inget självändamål med att göra änd
ringar utan det är endast om vi ser att ett 
behov finns, säger Andreas Frössberg.  

Vi tittar bland annat på att låta 
Utbildningsportalen ingå i service
avgiften för att alla ska få tillgång till 
fortsatt kompetensutveckling. Ett 
generellt strategiarbete och varumär
kesarbete har startats av styrelsen där vi 
kommer att titta på delar som till exem
pel värdegrund.

NÄSTA HALVÅRSMÖTE KOMMER att för
läggas till Halmstad den 5–6 oktober. 
Och helårsmötet är som vanligt i Stock
holm den 20–21 april.

– Ni verkar gilla upplägget med möte 
på vardagar i stället för på fredag och 
lördag, så vi fortsätter med det, förklara
de Carina Hagström Kihlberg. ❂

Förändringar i både  
branschen och förbundet

Andreas Frössberg, vd SBR och Carina 
Hagström Kihlberg, ordförande för SBR.

Delar av SBR:s styrelse, fr v John Axel Forsman, Pernilla Himberg, 
Magnus Wikström, Börje Larsson och Hampus Svensson.
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Om en elbil börjar brinna 
kan branden vara svår-
släckt och skadorna bli 
omfattande. En brandfilt 
stänger inne branden och 
minskar effektivt skade-
risken. Det berättade  
Torbjörn Sundström på 
SBR:s halvårsmöte.
Av Agneta Trägårdh

DET FINNS FRAMFÖRALLT TRE RISKER 
förknippade med litiumjonbatterier i 
bilar:

• Termisk rusning som kan ge upp
hov till brand i batteriet.

• Utsläpp av farliga gaser från batte
rier som kan påverka hälsan och leda till 
eller förvärra brandförloppet.

• Återantändning – ett batteri som 
inte kyls tillräckligt efter en brand kan 
förvärra brandförloppet.

Risken för brand är större i ett skadat 
batteri.

– Det kommer att dröja innan ni får in 
uttjänta elbilar, förklarade Torbjörn 

Sundström från Nordic Fire Protection. 
De bilar ni får in är krockade. Och det 
innebär en ökad risk för brand. Med en 
brandfilt kan ni hantera branden tills 
räddningstjänsten är på plats.

Filten tål temperaturer upp till 2 000 
grader. 

– Det kommer rök, men inget sot. 
Temperaturen går ner, men det är vik
tigt att filten får ligga på länge om det är 
en elbilsbrand. Det går inte att kväva 
branden eftersom den har eget syre i sig. 
Med filten släcker man alltså inte bran
den, man hanterar den och ser till att 

den inte sprider sig eller orsakar annan 
skada.

BRANDFILTEN FUNGERAR ÄVEN före
byggande till exempel när en elbil har 
ställts i karantän i väntan på demonte
ring av batteriet. 

– Täck över bilen med filten så kan 
ingenting hända om den börjar brinna, 
säger Torbjörn Sundström.

Filten fungerar självklart även på bilar 
som drivs med fossila bränslen.

Nordic Fire Protection har två kund
grupper. Räddningstjänsten som använ
der en filt i grafik som går att återanvän
da flera gånger.  Och verksamheter som 
har en brandrisk eftersom de hanterar 
litiumbatterier. Där rekommenderas en 
engångsfilt som tål brand en gång, men 
som då tål den bra. ❂

OM BILEN BÖRJAR BRINNA

Filten som minskar  
risken för skador

Torbjörn Sundström.

   BRANDFILTEN
• isolerar branden på några sekunder
• stänger inne rök och sänker tempera- 
 turen
• kan användas av alla
• är miljövänlig eftersom den förhin- 
 drar att partiklar och farlig rök sprids

• fungerar på alla fordon

Halvårsmötet  AKTUELLT
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AKTUELLT  Halvårsmötet

RENINGSVERKET ÄR KOPPL AT till hela 
processen inne i demonteringshallen. 
Varannan månad tas vattenprover.

– Svaren går både till mig och till 
miljö kontoret och hittills har de varit 
utan anmärkning, berättar Johan Him
berg, vd på Atracco Örebro. 

– Vi har kopplat in reningsverket till
sammans med Nemax Miljöhantering
en och vi har hela tiden haft en bra dia
log med miljökontoret. Vi använder bara 
de kemikalier som har tagits fram av 
Nemax, det blir bäst för både produktio
nen och miljön.

På plats på halvårsmötet var Janne 
Borg och Daniel Åberg från Nemax 
Miljöhantering.

– Vattenrening har kanske oftast varit 
knutet till biltvättar, men vi bygger efter 
kundens behov, berättar Janne Borg. 

– De flesta verkstäder har en oljeav
skiljare, men den gör inget annat än skil
jer oljan från vatten. Många förorening
ar som uppstår är metaller och dem får 
man inte bort med vare sig oljeavskiljare 
eller slamavskiljare. Det här har vi spe
cialiserat oss på.

I NEMA X VATTENRENINGSVERK går vatt
net först igenom en slamavskiljare, däref
ter en oljeavskiljare för att sedan gå till ett 
pumprum där vattnet samlas upp och 
pumpas upp till en processtank.

– Vi börjar alltid med att ta vattenpro
ver för att se hur mycket metaller och 
andra partiklar som finns där och sedan 
anpassar vi reningen efter provsvaren 
med hjälp av olika typer av filter, filter
massor och filterpatroner för att få ett 
bra resultat. 

Själva reningsverket kan byggas 
inomhus om det finns plats, eller utom
hus i till exempel en isolerad container. 
Allting i reningsverket är automatiserat.

– Det enda som behövs är sunt förnuft, 
säger Janne. Man öppnar dörren varje 
dag för att se att det inte lyser en röd 
lampa eller att några slangar har lossnat.

Restprodukten, slammet, samlas i 
slamboxen. 

– Vi kommer och byter boxen när det 
är dags. 

En del av slammet går till återvinning, 
men det mesta går som farligt avfall. 

NEMA X RAPPORTERAR IN MÄNGDEN 
farligt avfall till Naturvårdsverket.

När behövs då ett eget reningsverk?
– Det handlar om vilka utsläpp man 

har, om verksamheten ligger inom vat
tenskyddsområde och utsläppen sker till 
känslig recipient, alltså att man släpper 
ut vatten till närliggande vattendrag, 
säger Daniel Åberg, som tidigare har 
arbetat som miljöinspektör. Är det en 
känslig recipient kan det räcka med låga 
utsläpp. Miljökontoret gör en helhets
bedömning.

Att installera ett reningsverk är en 
betydande kostnad.

– Man brukar tala om rimlighetsprin
cipen, säger Daniel Åberg. Det betyder 
att man väger miljönyttan av en åtgärd 
mot kostnaden av den. Vi vet att kraven 
blir hårdare och hårdare när det gäller 
utsläpp i vatten. Det är svårt att bedöma 
långtidseffekterna av metaller och 
PFAS (högfluorerande ämnen som är 
svåra att bryta ner) och det blir ännu 
svårare om de blandas. Därför jobbar 
man med hänsynsregler och även för
siktighetsprincipen, där man tar höjd 
för att det inte ska hända något med 
miljön. ❂

Skräddarsytt reningsverk
Atracco Örebro har ett eget 
skräddarsytt reningsverk som 
garanterar att processvattnet är 
fritt från tungmetaller, kemika-
lier och andra föroreningar när 
det släpps ut i naturen. På halv-
årsmötet fick deltagarna en 
demonstration av hur reningen 
fungerar.

Av Agneta Trägårdh

» En del av  
slammet går till  
återvinning, men  

det mesta går som  
farligt avfall. « 

Janne Borg och Daniel Åberg från Nemax Miljöhantering.
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ÖREBRO

019-670 12 00

Från oss alla 
till �  alla

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
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Äventyraren Oskar Kihlborg 
var tillsammans med Mikael 
Reuterswärd den förste 
svensken att nå toppen av 
Mount Everest. Han har 
slagit världsrekord i segling 
över Atlanten och varit led-
are för ett flertal olika ex-
peditioner runt om i värl-
den. Men det största även - 
tyret för honom är att räd-
da klimatet.
Av Agneta Trägårdh

OSKAR KIHLBORG HAR över 25 års erfa
renhet av en rad olika äventyr; allt från 
klättring, dykning, segling, kajak och 
rodd till flygning och skidor. Inte sällan 
använder han sina olika äventyr till att 
skapa uppmärksamhet kring vår miljö
påverkan.

Det går till exempel att paddla SUP, 
Standup Paddleborad, mellan Visby och 
Stockholm och samtidigt göra en insats 
för att rena Östersjön från mikroplaster, 
vilket Oskar Kihlborg, som har ett starkt 
engagemang i Östersjöns hälsa, har gjort. 

När han kom upp på toppen av Kili
manjaro för sjunde gången 2019 såg han 
hur glaciärerna hade smält mer än tidi
gare. Där och då bestämde han sig för 
att inte bidra till uppvärmningen av pla
neten mer än nödvändigt genom att slu
ta flyga dit grupper. I samband med det 
började han fundera på vad man kan 
göra för att skydda glaciärerna i Sverige 
från att smälta. 

– Jag fick tag i ullrullar som vi drog på 
kajakvagn uppför fjället eftersom vi inte 
ville flyga, berättar han för en närmast 
andäktig åhörarskara på SBR:s halvårs
möte.

Ullduken användes för att täcka över 
glaciären Helags, som ligger i det sydli
gaste högfjällsområdet i Sverige. Efter 
tre månader hade duken skyddat närma
re fyra meter avsmältning. Han har 
sedan gjort samma sak på Björlings gla
ciär på Kebnekaises sluttning.

OSKAR KIHLBORG ÄR OCKSÅ ENGAGERAD 
i den ideella föreningen Rena Mälaren. 
På tre år har han varit med och plockat 
upp 100 ton skräp från Stockholms vat
ten. Giftigt och miljöfarligt avfall som 17 
ton blybatterier, över 500 elskotrar och 
över 1 000 bildäck. Ett och annat vapen 
liksom kassaskåp har han också hittat. 

Under 2013 var han expeditionsledare 
i SVT:s "Mot alla Odds", där han ledde 
tio män niskor med olika funktionsned
sättningar tvärs över Nicaragua under 
28 dagar.

– Ett tips, om ni ska ta er genom 
djungeln, ta inte med två rullstolar – det 
är skitjobbigt.

Att vara i en äventyrsexpedition är en 
extrem variant av att vara på jobbet. Det 
gäller att omge sig med rätt människor. 
Eller som Oskar uttrycker det:

– Om du ska hoppa fallskärm, vem på 
ditt jobb skulle du välja att packa din 
fallskärm?

ATT OMGE SIG MED RÄTT MÄNNISKOR 
betyder, enligt Oskar, att vaska fram 
guldkornen. Och det gäller antingen om 
man ska anställa nya medarbetare eller 
ta hand om dem man redan har.

– Det handlar om rätt attityd och en 
vilja att samarbeta. Kommunikation är 
otroligt viktigt. Om du hänger i ett rep 
tillsammans med mig några hundra 
meter upp på ett berg måste du kunna 

lita på mig. Om du inte har rätt attityd 
och inte kan samarbeta, då kan du vara 
professor i bergsklättring men jag vill 
inte klättra med dig.

CARINA HAGSTRÖM KIHLBERG FRÅGAR 
Oskar om han aldrig har misslyckats.

– Jag har misslyckats massor, men det 
är inte lika kul att berätta om. Fast jag 
ser det nog inte som misslyckande, jag 
ser det som att vi testade något som inte 
funkade.

I sitt engagemang för Mälaren har 
Oskar Kihlborg dragit upp en hel del 
bilar ur vattnet.

– Jag tycker att det skulle vara ett kul 
projekt att filma hela processen från att 
dra upp bil en och sedan följa den under 
hela återvinningen och se vad som hän
der med den, vad man kan återanvända 
och återvinna.

Vem av SBR:s medlemsföretag ställer 
upp på det? ❂

AKTUELLT  Halvårsmötet

OSKAR KIHLBORG

Kombinerar äventyr  
med miljöengagemang

» På tre år  
har han varit med  
och plockat upp  
100 ton skräp  

från Stockholms  
vatten. « 
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AKTUELLT  Halvårsmötet

Maziar Salehi.

SMART ENERGIES FÖRSLAG:

”Installera solpaneler  
på ditt företag utan  
någon kostnad”

DET FINNS MÅNGA FÖRDEL AR MED SOLENERGI:
• Det är ren el och orsakar inga utsläpp av växthusgaser efter 

installationen. 
• Beroendet av utländsk olja och fossila bränslen minskar.
• Energiproduktionen är vattenfri, endast 0,5 procent av det 

vatten som används i konventionella energianläggningar för
brukas i solcellsanläggningar.

• Det har en lång livscykel och miljövänlig design med en 
garanterad livslängd på 25–30 år. Solpaneler är också lätta att 
återvinna.

Med Smart Energies kan företag låta installera solpaneler på 
taket utan någon kostnad. Det franska bolaget står för instal
leringen och alla kostnader.

– Vi skriver ett avtal där företaget som upplåter sitt tak, eller 
mark, till solpaneler förbinder sig att köpa elen från oss i ett 
visst antal år, förklarar Maziar Salehi från Smart Energies på 
SBR:s halvårsmöte.

Installera solpaneler på ditt företags tak 
utan någon kostnad. Köp sedan elen som 
produceras där till ett betydligt lägre pris 
än vad elbolagen kan erbjuda i dag. Det 
är affärsförslaget från franska bolaget 
Smart Energies.
Av Agneta Trägårdh
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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

SMART ENERGIES HAR ETABLERAT SIG runt om i Europa och 
fokuserar nu på Sverige. 

Det fi nns olika avtal att välja mellan. Priserna varierar mellan 
de olika elzonerna. I zon 4, alltså södra Sverige, kostar elen 
86 öre/kWh om företaget tecknar ett 15årigt avtal. Efter de 15 
åren övergår solpanelerna i företagets ägo och elproduktionen blir 
då gratis. Med ett 20årigt avtal blir kilowattpriset 69 öre/kWh.

I zon 3, mellersta Sverige, kostar elen 89 öre/kWh med ett 
15årigt avtal och 72 öre/kWh med ett 20årigt avtal.

Norra Sverige har redan så mycket lägre elkostnad att före
tagen inte tjänar tillräckligt mycket på något avtal.

– För ett företag i södra Sverige som förbrukar 490 megawat
timmar per år blir besparingen 215 600 kronor per år med 
dagens elpriser och ett 15årigt avtal, säger Maziar Salehi.

Den som inte vill teckna något avtal kan i stället hyra ut 
taket till Smart Energies och få betalt för det. ❂

Från bil till bil
Vi sluter cirkeln! 

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

» Företaget som upplåter sitt tak, 
eller mark, till solpaneler förbinder 

sig att köpa elen från oss « 
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SBR har inte tecknat något samarbetsavtal med Smart Energies, 
det är upp till varje enskilt medlemsföretag att göra sin egen 

affärsmässiga bedömning av förslaget.
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AKTUELLT  Fälgrenovering

 EBD SCANDINAVIA AB

Renoverar begagnade 
alu-fälgar till nyskick

EN NY ALUMINIUMFÄLG KAN KOSTA från 
4 000 kronor ända upp till 30 000 kronor 
beroende på bilmärke. Priset för en reno
verad aluminiumfälg i nyskick hamnar 
på mellan 1 795 och 4 995 kronor.

Att återanvända en renoverad fälg 
i  stället för att tillverka en ny innebär 
inte bara en ekonomisk besparing utan 
också en miljövinst.

– Att renovera fälgar är något alla tjä
nar på, säger Peter Claesson. Vi kommer 
att ta ett helhetsgrepp på fälgrenovering 
i hela Skandinavien. Försäkringsbola
gen jobbar mycket med återanvända 
reservdelar, men när det kommer till fäl
gar har det automatiskt blivit en nytill
verkad, eftersom det inte har funnits 
några renoverade begagnade fälgar. 
Hittills har bildemonterare antingen 
kunnat försöka sälja en begagnad fälg, 
eller sälja den som skrot för kilopris. Nu 

kan de i stället sälja en nyrenoverad fälg. 
Vår aff ärsidé är att via våra partners få ut 
så många nyrenoverade fälgar som möj
ligt i CABAS.

FÄLGARNA BLÄSTRAS PÅ både in och 
utsidan med en mix av vatten, sand och 
glas, innan de lackeras.

– Eventuellt svarvas de också i en 
CNCmaskin. Vi gör så att fälgarna blir 
i nyskick.

EBD Scandinavia, som står för En 
Bättre Däckaff är Scandinavia, grunda
des 2015 som en B2Bverksamhet för att 
ta hand om det mesta som har med hjul/
däck och fälgar att göra. Bilhandlarna 
erbjuder däckhotell till sina kunder, men 
har ofta inte plats att förvara däcken 
själva utan anlitar i stället EBD, som 
hämtar hjulen, tvättar dem och förvarar 
dem.

– Det sparar mycket tid åt bilåterför
säljarna, säger Peter Claesson och berät
tar om den investering företaget gjort i 
AIteknik.

– Den kräver stordrift, det är ingenting 
som en enskild återförsäljare kan göra.

NÄR HJULET GÅR IGENOM det automati
serade tvättsystemet fotograferas det 
med hjälp av AIteknik som visar däck
dimension, slitbanan med mönsterdjup 
och om det fi nns några skador på däcket 
eller fälgen.

– Vi har gjort stora investeringar och 
uppgraderat vår maskinpark för att kun
na renovera i princip alla typer av fälgar.

EBD sköter också all kommunikation 
med bilägarna som får sms och mejl som 
berättar vilket skick deras däck är i. Om 
fälgen är skadad får de också ett erbju
dande om att renovera den.

– Det ser ut som om avsändaren är bil
återförsäljaren.

EBD är ett helägt dotterbolag till 
Bilia med fabriker i Järfälla och Jönkö
ping. Planen är att etablera ytterligare en 
fabrik i Göteborg inom en snar framtid.

Inom koncernen har man även fälg
fabrik i Malmö samt utanför Oslo i Nor
ge.

– Vår vision är att renovera 100 000 
fälgar och ha 1 miljon hjul i våra hotell, 
säger Peter Claesson. ❂

Begagnade originalfälgar i aluminium renoveras och blir som 
nya. Till en betydligt lägre kostnad än vad en ny fälg kostar.

– Det här är bra för miljön, försäkringsbolagen, skadeverk-
städer, bilägare och – inte minst – bilåtervinnare, säger Peter 
Claesson, vd för EBD Scandinavia AB, företaget som satsar på 
en hållbar fälgaffär.

Av Agneta Trägårdh

– Vi kommer att ställa ut på Automässan i januari och där bland annat visa en nyrenoverade
 och motsvarande skadade fälgar, berättar Peter Claesson, vd för EBD, En Bättre Däckaffär.
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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  Mswekajsdfhlkajs

SKROTFRAG 50 ÅRSKROTFRAG 50 ÅR

"Vi är nog ganska 
unika i branschen"

Skrotfrag grundades av Lars Johansson. I dag är det 
sönerna Paul och Emil som driver det. BILD: Skrotfrag
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SkrotfragSkrotfrag REPORTAGE

Mycket har hänt i branschen sedan Lars Johansson började åka runt och pressa 
skrotbilar. Skrotfrag, företaget han grundade, fi rar i år 50-årsjubileum och drivs 
numera av sönerna Paul och Emil. Trots att företaget under de här åren har vuxit 
till en koncern med 24 fi lialer jobbar man fortfarande nära sina kunder.
Av Agneta Trägårdh 

L ARS JOHANSSON VAR EN av de första i 
Sverige som byggde en egen mobil bil
press. I början på 70talet åkte han 
sedan runt på bilkyrkogårdar och sop
tippar i Västsverige för att sanera och 
pressa skrotbilar. Med tiden byggde 
han upp ett eget nätverk av bildemonte
ringar där man tog emot skrotbilar och 
sålde bildelar innan karosserna pressa
des. 

De pressade bilarna lämnades till en 
början till Bilfrag som låg i Halmstad. 

Verksamheten utvecklades bra för 
Lars Johansson som köpte mark i 
Agnesberg, utanför Göteborg, och där 

byggde en egen anläggning för frag
mentering som var klar att tas i bruk 
1988.   

Från att från början ha åkt runt med 
sin bilpress hade nu Lars Johansson både 
ett fl ertal bildemonteringar och en frag
menteringsanläggning i Västsverige. 

MED FRAGMENTERINGEN förändrades 
verksamheten från att bara ta emot bilar 
till att även ta emot skrot. För att säker
ställa försörjningen av skrot till frag
menteringen byggdes nätverket av fi li
aler ut på fl er orter. 2004 startades frag
mentering nummer två i Oskarshamn 
och efter det har företaget fortsatt att 
växa och i dag fi nns det 24 fi lialer runt 
om i landet. 

Lars Johanssons söner har vuxit upp 
i företaget och Paul och Emil började 
jobba där på heltid i början av nittiotalet.

Lars Johansson gick ur tiden 2020 och 
det är i dag de båda sönerna som tillsam
mans driver Skrotfrag. 

Pappa Lars byggde upp företaget från 
grunden och hade sedan en långsiktig 
plan för att växa, Paul och Emil har för
valtat det arvet och fortsatt att utveckla 

koncernen. I dag är Skrotfrag en av lan
dets största aktörer inom återvinning av 
skrot och metall och tar emot allt från 
ELVbilar och tunga fordon till plåtför
packningar och vitvaror. 

MIL JÖTÄNKET HAR FUNNITS MED från 
början inom företaget, även innan det 
fanns lagkrav på återvinning och innan 
någon hade börjat prata om cirkulära 
aff ärsmodeller. 

– På 70talet blev skrot klassat som 
avfall, säger Paul Johansson. Det är ju 
något som vi nu kanske behöver omvär
dera, skrot eller metall är ju en råvara 
eller en sekundär råvara.  Det återvunna 
järnet från fragmenteringen går till 
exempel direkt från fragmenteringen 
ner i containrar och skickas sedan till 
smältverk, är det avfall?  

   SKROTFRAG
• Anläggningar i mellersta och 

södra Sverige
• Antal anställda ca 160
• Omsättning 1.5 Mdkr

Lars Johansson, 
grundare av 
Skrotfrag. ➜

Vi har ca 175 000 kvalitets-
kontrollerade bildelar i lager

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 • Karossvägen 1, Kramfors • 0612-124 20
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REPORTAGE  Skrotfrag

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.

Nästa steg som Skrotfrag har tagit är 
att bygga en metallsorteringsanläggning 
för att själva kunna sortera och separera 
alla metaller till rena metallfraktioner. 

– Den är i stort sett färdigbyggd och 
ska startas i slutet av året, berättar Paul 
Johansson. 

UNDER ÅRET HAR 50-ÅRSFIRANDET 
rullat på med olika aktiviteter.

– Vi har bland annat fikat tillsammans 
med kunderna på de olika filialerna, 
berättar Gunilla Carlsson Johansson, 
kommunikation & marknadskoordina
tor. Skrotfrag har alltid arbetat nära sina 
kunder och när de har kommit med 
material till oss, har vi passat på att ta en 
fika vilket har varit mycket uppskattat. 
Kontakten med kunderna är väldigt per
sonlig och kundorienterade lösningar 
har alltid varit Skrotfrags signum. Vi ska 
vara nära, ge rådgivning och vara boll

plank för att återvinningen ska bli så rätt 
som möjligt. 

SKROTFRAG STÖTTAR OCKSÅ det lokala 
föreningslivet.

– Vi har därför jobbat tillsammans 
med flera olika föreningar, till exempel 
med skrotkampanjer där föreningarna 
samlar in gamla cyklar och annat, berät
tar Gunilla Carlsson Johansson. När 

cykeln inte längre går att laga är det 
bättre att den kommer till oss och blir 
till nytt material. Skrotet samlas in i 
containrar och sedan får föreningen bra 
betalt för skrotet. 

Skrotfrag är fortfarande troget sitt 
ursprung och tar emot bilar på merpar
ten av sina anläggningar. 

– Det är i stort sett enbart ELVbilar 
som vi tar emot för skrotning men vi 
demonterar och säljer även delar för 
återanvändning, säger Paul Johansson. 

I en cirkulär värld ska så mycket som 
möjligt återanvändas och återvinnas. 

– Skrotfrag kan erbjuda en helhetslös
ning för återvinningen av bilen, vi håller 
i hela kedjan från sanering och demon
tering till fragmentering och metallsor
tering, säger Paul Johansson. Det gör oss 
nog ganska unika i branschen. ❂

» Vi kan erbjuda  
en helhetslösning  
för återvinningen  

av bilen. Det gör oss  
nog ganska unika  

i branschen. « 

➜
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Mswekajsdfhlkajs  AKTUELLT

KVINNLIGA NÄTVERKET

Thaiboxning 
och Björn 
Skifs

Nytt i API-lösningen

Hör upp alla kvinnor – boka lör-
dagen den 4 februari! Då är det 
dags för en heldag med SBR:s 
kvinnliga nätverk i Stockholm.

SBR STÄLLER FÖR FÖRSTA GÅNGEN UT
på Automässan och kommer där att dela 
monter med BilRetur.

– Det är viktigt att förbundet syns och 
hörs när fordonsbranschen samlas, säger 
SBR:s vd Andreas Frössberg.

Över 200 utställare och besökare från 
50 länder samlas på Automässan i Göte
borg i början av januari. Under fyra 
dagar träff as leverantörer, tillverkare, 
grossister, experter och andra intressen
ter inom motorbranschens service och 

eftermarknad. Det blir seminarier med 
fokus på elektrifi ering och digitalisering 
och utställningar som visar det senaste 
inom reservdelar och tillbehör.

I montern som SBR och BilRetur 
delar kommer det att fi nnas information 
om både förbundets och nätverkets 
arbete och besökarna kan också förvänta 
sig en tävling. ❂

I ÅR ÄR DET TIOÅRSJUBILEUM för 
SBR:s kvinnliga nätverk. Till det första 
mötet 2012 hade 17 kvinnor från Norr
land till Skåne samlats för att lyssna på 
inspirerande föreläsningar, äta middag, 
gå på show och ha trevligt tillsammans. 
Initiativet kom från SBR:s ordförande 
Carina Hagström Kihlberg och det blev 
succé direkt. Sedan dess har fl er kvin
nor anslutit sig till nätverket. De har 
ridit islandshäst, tränat självförsvar, 
haft vin och champagneprovning, lärt 
sig hur man stärker sitt personliga varu
märke och mycket annat kul och spän
nande. Det här är ett nätverk för ALLA 
kvinnor som arbetar på 
förbundets medlems
företag och i branschen.

UNDER PANDEMIN HAR 
det kvinnliga nätverket 
tagit en paus, men nu är 
det alltså dags igen.

Den 4 februari är det 
samling på Karla vägen 
i Stockholm. 

Deltagarna kommer bland annat att 
få lära sig thaiboxning och det blir ock
så spännande föreläsningar. Dagens 
avslutas med middag och en show med 
Björn Skifs.

Håll utkik efter inbjudan – den kom
mer snart. ❂

UT VECKLINGEN AV SBR:S EGEN APIlös
ning för inrapportering till det nya 
nationella avfallsregistret fortsätter.

– Vi lyssnar till våra medlemmar och 
hör vilka behov de har, säger SBR:s vd 
Andreas Frössberg. 

Nu går det därför också att hantera 
tjänsten för transportörer i systemet.

VID ÅRSSKIFTET INFÖRDES nya regler 
som ger kommunerna rätt att ta ut en 
sanktionsavgift från de företag som inte 
kommer in i tid med sin avfallsrapporte
ring. När SBR inte fi ck gehör för sin 
ståndpunkt att det betyder dubbelrappor
tering för förbundets medlemmar, som 
redan gör en årlig materialredovisning till 
både bilproducenter och kommuner, 
valde man att ta fram en egen APIlös

ning, alltså ett eget gränssnitt, för att för
enkla rapporteringen för medlemmarna. 
I stället för att använda sig av Natur
vårdsverkets tjänst kopplar medlemsföre
tagen upp sig mot det egna systemet. 

– Det är enklare att använda med färre 
steg och man behöver heller inte logga in 
med bankid kopplat till en enskild indi
vid, förklarar Andreas Frössberg. Dess
utom fi nns det en enkel spårbarhet i sys
temet som gör att man ser vilken rappor
tering man har gjort, och det går även 
att göra ändringar i systemet.

Den egna plattformen är godkänd av 
Naturvårdsverket och arbetet med att 
uppdatera systemet sker fortlöpande.

– Vi vill fortsätta skapa värden och 
förenkla för våra medlemmar, säger 
Andreas Frössberg. ❂

SBR och BilRetur ställer 
ut på Automässan

LÖRDAG
4 februari
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Aktuellt från
 ANNA HENSTEDT, miljöansvarig

”Klimatbonusen behövs”
HOPPA S NI ALL A har en hyfsat bra höst, 
trots oroliga tider!

Vi har ju en ny regeringen och med 
den en ny budget för kommande år. 
Detta var något som Mobility Sweden 
bevakade intensivt, och när budgeten 
presenterades i början av november, 
fanns det fl era saker som Mobility 

Sweden reagerade på. Framförallt var 
det regeringens avskaff ande av klimat
bonus från och med 9 november 2022 
(men malusen kvarstod) som fi ck mest 
uppmärksamhet. Den som nu köper en 
tidigare så kallad  ”klimatbonusbil” 

efter den 8 november 2022 får inte 
längre någon bonus. Detta ledde till 
rusning till bilhallarna, och i skrivande 
stund vet vi inte hur många bilar som 
såldes den 8 november, men det var 
åtskilliga. 

FR AM TILL I OKTOBER visade Mobility 
Swedens statistik en stark tillväxt av 
elbilar i synnerhet och laddbara bilar i 
allmänhet. Elbilar och laddhybrider 
uppgick i oktober till drygt 52 procent av 
årets nyregistreringar. (42,5 procent 
under samma period 2021.) De laddbara 
bilarna utgör nu nära åtta procent av den 
svenska personbilsfl ottan. Trots den 
goda andelen laddbara bilar anser Mobi
lity Sweden att de laddbara bilarna fort
satt behöver stöd, då produktionsstör
ningar, höjda energipriser, höjda kost
nader för material och transporter, svag 
krona och den allmänna oron påverkar 
den svenska fordonsmarknaden med 
både längre leveranstider och högre 
kostnader.

Trots kraftigt höjda elpriser är det 
glädjande nog fortsatt billigare att köra 
elbil än en bensin eller dieselbil, vilket 

Mobility Sweden slagit fast i en ny rap
port som fi nns att ladda ner på vår 
hemsida. Dock är det stora regionala 
skillnader i landet för kostnaden att 
ladda elbilen.

GLÖM INTE BORT AT T förbereda er inför 
materialrapporteringen (www.material
redovisning.se) som ska göras senast i 
februari 2023, för att rapportera hur 
material har behandlats under 2022. Se 
över redan nu att dina mottagare fi nns i 
systemet. Det är bildemonterarens 
ansvar enligt Bilskrotningsförord
ningen att försäkra sig om att material
mottagaren kan redovisa erforderliga 
uppgifter om hur de behandlat mate
rialet, och att de fi nns med i rapporte
ringssystemet. Bildemonteraren behöver 
prata med sin mottagare så att mottaga
ren fyller i uppgifter om hur de hanterar 
materialet de tar emot. Om det handlar 
om en ny mottagare, måste denne ansöka 
om att få en profi l upplagd i systemet, via 
hemsidan. På www.materialredovis
ning.se fi nns instruktioner att läsa, se 
mer under ”Informationsmaterial”.

Ta hand om er! ❂

» Den som nu 
köper en tidigare 

så kallad  
”klimatbonusbil”  
får inte längre 
någon bonus. « 
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Aktuellt från
ANDERS SVERKMAN, branschansvarig elv

Stena utvecklar  
framtidens batteriåtervinning  

STENA RECYCLING INVESTERAR just nu i 
en helt ny anläggning för återvinning av 
högvoltsbatterier. Vi planerar för invig
ning under våren 2023, men redan nu 
kan vi se hur utrustning och processer 
börjar komma på plats. Här kommer vi 
att återvinna batterier från laddbara for
don och vi etablerar återvinningsproces
ser som ska göra det möjligt att leva upp 
till de kommande kraven i EU:s nya bat
teriförordning.

Den nya anläggningen för batteri
återvinning kommer att ha en kapacitet 
att återvinna 10  000 ton batterier. 
Anläggningen etableras i anslutning till 
Stena Nordic Recycling Center i Halm
stad, där vi sedan tidigare har utvecklat 

processer som gör det möjligt att åter
vinna 95% av materialet från uttjänta 
bilar. Den investeringen påbörjades när 
vi visste att kraven på återvinningsgrad 
för bilar skulle öka från januari 2015. 
Utan den investeringen hade det inte 
varit möjligt att nå de högt uppställda 
kraven. Nu står vi inför en liknande 
utmaning för återvinning av högvolts
batterier när väl EU:s nya batteriförord
ning är beslutad.  

Den nya batteriförordningen förvän
tas innehålla ökade krav på hela proces
sen från insamling av batterier till såväl 
återanvändning som återvinning av bat
terierna. Förslaget är att införa kraftigt 
ökade krav på återvinning av allt material 
i batterierna. Dessutom kommer förord
ningen att ställa krav på att återvunnet 
material ska användas för att producera 
nya batterier. För oss i Stena Recycling 
innebär det att vi har beslutat att inves
tera i processer som både uppfyller högt 
ställda krav på återvinningsgrad för hela 
batteriet liksom för specifika krav på 
återvinning av bland annat kobolt, nick
el och litium.

DET ÄR OMFATTANDE INVESTERINGAR i 
batteriåtervinning som nu genomförs, 
men enbart investeringarna i sig är inte 
tillräckligt för att lyckas med framtidens 
återanvändning och återvinning av bat
terier från laddbara fordon. För att lyckas 
med det krävs att vi är med och utvecklar 
processer för insamling av batterier, åter
användning av batterier och återvinning 
av batterier. Det i sin tur ställer stora krav 
på samarbete mellan alla aktörer som är 
inblandade i de här processerna. Batte
rierna behöver samlas in på ett säkert sätt 
från bilverkstäder och bildemonterare. 
För att det ska fungera krävs bland annat 
att alla parter som hanterar batterierna 

har nödvändig utbildning och tillräcklig 
information om hanteringen. Sedan 
behöver batterierna förberedas antingen 
för återanvändning eller för återvinning. 
När batterierna väl återvinns ska det ska
pas förutsättningar för att leverera åter
vunnet material till produktion av nya 
batterier. Ingen part klarar av att genom
föra allt detta på egen hand. För att nå ett 
så bra resultat som möjligt krävs att alla 
inblandade aktörer samarbetar. 

I ETT NYSTARTAT PROJEKT samarbetar 
Stena Recycling med bilproducenter, 
branschorganisationer och medlemmar i 
BilRetur med flera. Vi är många aktörer 
som samarbetar i projektet för att skapa 
förutsättningar för säkra och hållbara 
processer för allt från insamling till åter
användning och återvinning av batte
rierna. Det är ett gott tecken på att det 
finns en vilja till samarbete och det i sin 
tur är en nödvändig förutsättning för att 
leva upp till kraven från lagstiftning och 
omvärld. Mycket arbete återstår dock för 
att skapa förutsättningar för hållbara och 
cirkulära processer. Det kommer att bli 
en spännande utveckling för alla som är 
en del av det samarbetet.

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 2023. ❂

» Vi etablerar  
återvinningsprocesser 

som ska göra det  
möjligt att leva upp  
till de kommande  
kraven i EU:s nya  

batteriförordning. « 
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Aktuellt från
BO ERICSSON

Möjligheternas tid är nu! 
NU GÅR VI MOT allt tuffare ekonomiskt 
läge, snålblåst för båda konsumenter och 
företag; lågkonjunktur, ny förmånsbe
skattning, räntor pressar privatleasing, 
övervärderade begagnatlager, nya affärs
modeller som agentavtal och struktur
affärer. 

Räddningen för många företag är att 
vara förberedda och redo att satsa på ser
vicemarknaden. Ekonomi och hållbar
hetstänk tillsammans med omställning
en till elektromobilitet håller tillbaka 
intresset för att köpa nytt – det är repa
ration och underhåll som gäller i större 
omfattning nu. Varför säljer inte bilde
monterare sina delar mer aktivt? 

SAMTIDIGT K AN MAN ta sig en fundering 
på hur många bildemonterare som vet 
vilka fem till tio största kunder man har, 
vilka företag har man besökt eller tänker 
besöka för att skapa nära relationer och 
öka sin verkstadsaffär? Hur många bil

demonterare har en marknadsplan, har 
gjort en SWOTanalys och mäter resul
tat av arbete? Förr var det fult att köpa 
begagnat men nu är hållbarhetstänket 
inte bara acceptabelt utan lite inne när 
det gäller kläder, skor med mera, nu är 

det dags att även begagnade bildelar får 
samma status. Myrorna och Stadsmissi
onen med flera slår upp nya butiker och 
tillströmningen är god. Likaledes köper 
stora kedjor och märkeshandlare upp 
bildemontering efter bildemontering. 

Varför då, jo självklart för att tjäna 
pengar men också för att spara pengar åt 
bilägaren och spara på jordens resurser, 
hållbarhet arbetar alla stora företag och 
kedjor med. Det finns massor av bra skäl 
att hålla rullande vagnpark vid liv lite 
längre och det går utmärkt att använda 
begagnade bildelar till det.

VI VET AT T DET ÄR cirka 30 % färre ser
vice och reparationstimmar på ett 
elfordon jämfört med en bil som går på 
fossilt bränsle. Vi vet också att det är en 
halvering av bildelsinsättning på en 
elbil, därför är det bra om kunden har 
kvar sin lite äldre bil eftersom den behö
ver service och reparation. En äldre bil 
kräver mer underhåll och det gynnar 
både verkstäder och aktiva bildemonte
rare. Att prata och sälja in begagnade 
bildelar kan vara en överlevnadsfråga 
för allt fler verkstäder och bildemonte
rare. ❂

» Det är reparation  
och underhåll  

som gäller i större 
omfattning nu.« 
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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

Hämtning & återvinning
av bilar i hela Sverige 
– bilretur.se

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 KVALITET

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

TRYCKLUFTSDRIVNA 
P10A

P30A
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JAN MOLBERG, generalsekretaer, nbf

LEDARE  Norge 

DEN NORSKE REGJERING, Arbeiderpartiet 
og Senterpartiet la frem sitt forslag til 
statsbudsjett 10. oktober 2022. For bil
bransjen og næringslivet generelt var 
dette nedslående. Skatter og avgifter for 
næringslivet økes betraktelig. Bilbransjen 
inkludert el biler blir hardere beskattet. 
MVA innføres på elbiler som koster over 
500 000, nok. I tillegg blir firmabilbe
skatningen på el biler lik som fossilbiler. 
Selv om budsjettet ikke er endelig vedtatt 

har salget av elbiler falt betraktelig alle
rede. Arbeiderpartiet og Senterpartiet er 
avhengig av støtte fra det venstresosialis
tiske partiet SV for å få budsjettet ved
tatt. Slik støtte får de nokså sikkert. Dette 
partiet er veldig glad i skatte og avgift
søkninger.

Strøm-støtte til næringslivet
Her ville i utgangspunktet regjeringspar
tiene ikke innføre en slik ordning. De 
vedtok en betydelig strømstøttepakke til 
forbrukere og bønder allerede i vår, men 
næringslivet mente de måtte greie seg 
selv. 

Etter betydelig press fra NHO og LO 
ga Regjeringen etter og deltok i det 
såkalte «tre parts samarbeidet» (NHO; 
LO og Regjeringen) og fikk utarbeidet et 
forslag til strømstøtte til næringslivet. 
Den ble ikke så god som man skulle 
ønske. Dette viser viktigheten av å være 
med i bransjeforeninger og de store 
arbeidsgiverorganisasjonene.

STRØM-STØTTEORDNINGEN. Denne blir 
endelig vedtatt i Stortinget i forbindelse 
med avstemmingen over Statsbudsjettet.

Dette er slik den er foreslått per 12. 
november. ( alt tyder på at den blir ved
tatt som den er).

Strømstøtteordningen  
for bedrifter i Norge
Det er viktig at de som kvalifiserer for 
ordningen, raskt vurderer om de vil ben
ytte seg av den og gjør de nødvendige 
forberedelser slik at de rekker fristen som 
er satt til 9. desember.

Ordningen vil gjelde for fjerde kvartal 
2022. Kun bedrifter som har strømkost
nader i første halvår på tre prosent eller 
mer av omsetningen vil kunne benytte 
ordningen. Strømkostnader antas å være 
summen av faktiske strømkostnader 
(strømforbruk og nettleie, eksklusiv 
mva.) og eventuelt fjernvarmekostnader. 
Omsetningen antas å bli definert som 
den omsetningen som speiler bedriftens 
ordinære drift, det vil si ekstraordinær 
inntekt eller avkastning på kapital holdes 
utenfor.

Bedrifter med årlig strømforbruk på 
over 100 GWh faller utenfor.

Man kan få dekket maks fem millioner 
kroner, fordelt på tre ulike komponenter. 
Grensen gjelder også konsern. En pre
miss er utbytteforbud i 2023.

Først dekkes 25 prosent av strømkost
nadene utover de første 70 øre/kWh. For 
å kunne motta dette, må man gjennom
føre en enkel energikartlegging, som skal 
identifisere minimum tre aktuelle tiltak 
for å redusere energibruken, i prioritert 
rekkefølge.

Så dekkes ytterligere 20 prosent av 
strømkostnadene utover de første 70 øre/
kWh. For å kunne motta dette, må det 
gjennomføres energitiltak i henhold til 
gitte kriterier.

Da har bedriften i sum fått dekket 45 
prosent av strømkostnadene utover de 

første 70 øre/kWh. Maks utbetaling for 
dette er 3,5 millioner kroner.

Selve energitiltaket kan man få dekket 
inntil 50 prosent, men maksrammen er 
1,5 millioner kroner. Som eksempler på 
tiltak er:
• Energistyrings og målingssystemer
• Etterisolering av yttervegger og tak
• Utskifting til energieffektive vinduer
• Behovsstyrt ventilasjon
• Varmegjenvinning ventilasjon
• Utskifting av eldre elektriske motorer,  
 pumper, kompressorer og vifter
• Trykkluftoptimalisering
• Energigjenvinning fra elektriske moto 
 rer og kompressorer (for eksempel  
 trykkluft, kjøl og frys)
• Termisk isolering av rør, ventiler og  
 deler i varme og/eller kjøleanlegg samt  
 industrielle prosesser
• Solfanger  
 (på eller i tilknytning til næringsbygg)
• Solceller  
 (på eller i tilknytning til næringsbygg)
• Væske/vann og luft/vannvarme  
 pumper
• Biokjel for fast brensel (pellets, briket 
 ter, flis, ved/treavfall)
• Akkumulator eller buffertank i eksis  
 terende varme/energisentraler
• LEDlys og lysstyring

DET SER UT TIL AT kun kostnader påløpt 
etter 9. desember 2022 kan anses som 
investeringskostnader.

Alt tyder på at bedriften skal sende inn 
EN søknad på alt ovennevnte. Det åpnes 
for søknad i november, og alt tyder på at 
fristen blir 9. desember. Det er ENOVA 
som skal forvalte ordningen.

– Stortinget har nå bevilget tre milliar
der kroner til en strømstøtteordning for 
fjerde kvartal. Som nevnt over gjelder 
den kun deler av næringslivet. Vi anbefa
ler de som faller innunder ordningen å 
forberede en søknad og straks vedtaket 
kunngjøres sende inn denne. ❂

Statsbudsjettet 2023

» Bilbransjen  
inkludert  
el biler  

blir hardere  
beskattet. « 
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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 forsikringsselskaper, 
kjøp av forsikringsbiler.

• Lavere kostnader for forsikringer gjennom SMB tjenester.

• Store rabatter på innkjøp av forbruksvarer. 
Fordelsgruppen Norge.

• Levering av katalysatorer gjennom NBFs Service kontor. 
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 forskjellige 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

And again: Batteries …
THIS TOPIC SEEMS TO be an ongoing 
source for worries and interpretations. 
At EGARA it’s not any different. But: 
we discussed this topic more than elabo
rate with people from DG Environment 
(they liked our critical questions and 
comments) and reduced our worries 
(EPR? Reuse? Waste? Ownership?) to 
one item: Is a used battery waste or not?

UNDER AMENDMENT
The Battery regulation is currently under 
amendment. The draft is ready and 
Members of the European Parliament 
(MEPs) can make changes to improve or 
change the Regulation.

We had looked at the Battery Regula
tion several times and at the small chang
es so far, until we spotted a few things 
that worried us.

ARTICLE 47 – PARAGRAPH 10 A (NEW)
10a. Where an operator carries out reuse, 
repurposing or remanufacturing of a bat
tery, the extended producer responsibility 
for that battery shall be transferred from 
the producer to that operator.

Extended Producer Responsibility 
EPR is an item that draws a lot of atten
tion everywhere and anywhere. EGA
RA was worried this would lead to no 
reuse at all as a dismantler will not be 
able to handle any shifted EPR. Reuse 
for the same purpose should never mean 
EPR shifts to an ATF (dismantler) as we 
don’t produce anything or alter charac
teristics or the original purpose. This 
article 47 is about second life. The word 
reuse does not refer to reuse as defined in 
article 2 of the Refgulation, which is 
product reuse. So becoming a producer 
with the accompanying EPR is out of 
the question for direct product reuse. In 
our opinion the word ‘reuse’ should not 

be used this way in this article to prevent 
confusion or misinterpretations. 

ARTICLE 59 – PARAGRAPH 1A
Requirements related to the repurposing 
and remanufacturing of industrial batte
ries and electricvehicle batteries.

Amendment 350 (new): All used sta
tionary battery energy storage systems 
and electric vehicle batteries shall be 
assessed to determine whether they are 
suited for reuse, repurposing or remanu
facturing. If the assessment shows that 
such batteries are suitable for reuse, they 
shall be reused. If the assessment shows 
that such batteries are not suitable for 
reuse, but suitable for repurposing or 
remanufacturing, they shall be repurpo
sed or remanufactured.

So, if batteries from EU have batteries 
suited for reuse, they shall be reused. 
And reused, is according to definition 
above; batteries that are not waste. So 
the assessment should then decide 
whether the battery is waste or not, not 
the fact that the car is waste. This would 
be in line with the way we select any part 
for reuse coming from ELVs. We hear 
some governments tend to see a used 
battery as waste (why should they?). That 

would mean two different ways of deci
ding what is waste and what not. At this 
very moment for instance France is defi
ning parts selected for reuse from ELVs 
are products and not waste, to end any 
discussion or misinterpretation and to 
actually be circular and sustainable. We 
should be very alert that batteries that 
are healthy, not changed in any way and 
destined for traction in the right vehicle 
again are products and nothing else!

WASTE BATTERY ARTICLES
To conclude both articles: Articles 47 
and 59 do not consider reuse, they men
tion preparation for reuse, which is an 
operation on a waste battery (Article 2 
on definitions refers to the definition of 
preparation for reuse in the WFD).  The 
reuse of a battery does not have any legal 
implications, certainly not EPR obliga
tions. And EGARA is of opinion that a 
battery fit for reuse is not waste.

OWNERSHIP
Ownership is another point. So far we are 
not aware that any batteries are legally 
claimed. So far the ATFs receive comple
te EELVs (Electrical End of Life Vehic
les). Also the Battery Directive doesn’t 
mention anything about ownership and 
only mentions independent , waste 
management  and economical operators, 
producers, recyclers, importers, distri
butors and manufacturers.

Does this article confuses the reader? 
Did anyone came this far in this article? 
This matter sure confused us at EGA
RA, but we hope, some points are clear 
now. If we have more info about batte
ries, we will share and we hope we are 
informed if anyone has any news about 
this topic. ❂

HENK JAN NIX, general secretary i egara

»  If batteries from  
EU have batteries suited 
for re-use, they shall be 

reused. And re-used,  
is according to definition 

above; batteries that  
are not waste. « 
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›  Postt idning  B

AV S Ä N DA R E:
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.


