Projekt för

Dags att samla in alla
avställda skrotbilar
Ett samarbete mellan BilRetur, Stena Recycling AB
och BIL Sweden med fokus på medlemmarna och
miljön.
www.bilretur.se

Nytt projekt ger

D

u som är medlem i BilRetur får nu flera skrotbilar
tack vare nätverkets nya projekt tillsammans med
Stena Recycling och BIL Sweden. Alla avställda
bilar ska spåras och samlas in. Först ut är Halland,
som är försökslän.
Bilarna som samlas in ska fördelas mellan BilReturs medlemmar i länet. De fyra medlemmarna i Hallands län är positiva till både projektet och BilRetur.

Daniel Lilja, Liljas Bildemontering AB, Rydöbruk:

Lasse Andersson, Kristineheds
Bildemontering AB, Halmstad:

– Det här är ett bra initiativ som
ger oss extra bilar. Vi är en liten
skrot som får färre bilar vintertid,
så det här blir ett bra tillskott för
oss. Kraven på att medlemmarna
ska vara miljö- och kvalitetscertifierade är vi positiva till. Vi är på
rätt ställe. BilRetur är nätverket
för framtidens demonterare.

– Jag har fått erbjudandet att vara
med i det här projektet, men jag
har avböjt. Eftersom jag hyr ut
hälften av mina lokaler, har jag
just nu varken tid eller möjlighet att ta emot flera bilar. Annars
hade jag självklart varit med. Det
är ett bra projekt och en bland
många aktiviteter som visar att
BilRetur behövs.

flera skrotbilar
BilRetur är ett nationellt nätverk för miljöklok bilåtervinning, som skapar ett mervärde för dig som demonterare. Här får du tillgång till flera
skrotbilar och modern återvinningsteknik.

Idriz Sadiku, Munkagård Bilskrot AB, Tvååker:

– En mycket bra idé, som gynnar
både miljön och ekonomin. Det
leder till färre bilar i naturen och
bättre ekonomi för oss. För oss
var det självklart att gå med i BilRetur, ett nationellt nätverk tillsammans med bilproducenterna
är viktigt.
Jag tror också att skrotabilen.se
kommer att bli stort och ge oss
extra bilar. Kravet på miljöcertifieringen är bra, alla jobbar på lika
villkor och mot samma mål. När
det krävs investeringar och jobb
för att uppfylla kraven, försvinner
de oseriösa aktörerna i branschen.

Christer Persson, Walters Bildelslager AB, Falkenberg:

– Det är ett bra projekt, även om
vi här på Walters redan har tillräckligt med bilar.
– Förhoppningsvis blir det en
fortsättning. Det här är ju ett försök för att se om man sedan kan
fortsätta samla in bilar i övriga
län.
I dag måste man vara med i BilRetur om man vill få skrotbilar.
Även certifiering är ett måste.
– Det är synd att inte alla har förstått det, jag tycker att det hade
varit positivt om flera demonterare hade gått med från början.

Anders Sverkman, branschansvarig ELV, Stena Recycling AB:

Anna Henstedt, miljöansvarig
BIL Sweden:

– Från Stena Recyclings sida är
vi glada att vi kan bidra till att
medlemmarna i BilRetur får flera
bilar. Det känns bra att vi kan
genomföra aktionen i Halland tillsammans med BIL Sweden.
– BilRetur står bakom initiativet
och Stena Recycling och BIL Sweden ställer upp. Det är bara BilReturs medlemmar som får tillgång
till bilarna.
– Efter det här försöket hoppas vi
kunna fortsätta på liknande sätt i
flera län. Det är viktigt för oss att
stärka samarbetet inom BilRetur.
Stena står för det praktiska arbetet med att ringa upp alla bilägare
som har avställda bilar.
– Ur ett miljöperspektiv är det
mycket bra att skrotbilarna återvinns på ett riktigt sätt.

– BIL Sweden och bilproducenterna vill självklart stötta Bilretur
i projektet att samla in fler skrotbilar. Bilretur är producenternas
nätverk av bilåtervinnare, som
hjälper biltillverkarna att uppfylla sitt producentansvar. Det är
mycket viktigt att bilen hamnar
hos en auktoriserad bilåtervinnare, både ur miljösynpunkt, men
också för att ägaren ska slippa
framtida bekymmer. Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa
ned utomhus eller vara orsak till
utsläpp av ämnen som medför
eller kan medföra en förorening
i mark eller vatten. Bilägare har
därför ett ansvar att förvara sin
bil på ett riktigt sätt eller lämna in
den för skrotning. Jag tror att vi
kommer att lära oss mycket av det
här projektet.

www.bilretur.se

