Pressrelease

Avställda bilar ett miljöhot

KAMPANJ MED GRATIS HÄMTNING
AV GAMLA BILAR PÅ GOTLAND
Gotland är ett av de län i Sverige som har flest avställda bilar räknat till antalet invånare.Nu
ger kampanjen Städa bort din uttjänta bil alla bilägare på Gotland en möjlighet att bli av med
sin gamla bil kostnadsfritt, samtidigt som de gör en insats för miljön.

A

vställda bilar är ett stort miljöproblem. På Gotland finns det
35 299 bilar i trafik och det finns 11 578 avställda. 25 procent av bilarna är alltså avställda. Man räknar med att drygt
5 000 av dem är uttjänta bilar som skulle ha lämnats till en seriös
bildemontering för en miljöriktig återvinning.
– Bilarna utgör en miljöfara när de bara står, eftersom de kan
börja läcka oljor, vätskor och de riktigt gamla bilarna kan innehålla
farliga ämnen som bly och kvicksilver, säger Anna Henstedt, som är
miljöansvarig på BIL Sweden. Det är heller ingen lämplig lekplats
för barn, som ju gärna klättrar omkring på bilvraken.
Kampanjen Städa bort din uttjänta bil, gör det enkelt för bilägarna
att bli av med sina gamla bilar. De hämtas kostnadsfritt och körs till
en auktoriserad och miljöcertifierad bildemontering, som ingår i
BilRetur, där de tas om hand på ett miljöriktigt sätt.
– En bil som omhändertas på ett korrekt sätt är en miljötillgång,
men om den lämnas övergiven är den en miljöbomb, säger BilReturs
vd Michael Abraham.
Bilåtervinningsbranschen har tidigare genomfört två lyckade
insamlingar i Halland och Dalarna, där flera tusen bilar hämtades
och kördes till återvinning.
På Gotland kommer det att vara Bro Bilskrot AB och Skrotfrag,
båda medlemsföretag i BilRetur, som kommer att ta emot bilarna
och se till att de blir återvunna på rätt sätt.
– Bilarna är en resurs som ska tillbaka in i kretsloppet, säger

Lars Alm, styrelseledamot i BilRetur med ett långt förflutet inom
Håll Sverige Rent. Vi är så duktiga på att sortera allting i dag, ner
till minsta plastkork, så varför skulle vi inte ta hand om gamla bilar?
Bilar som står övergivna i naturen förfular inte bara miljön, de är en
fara.
Bilåtervinnarna är verkliga miljöarbetare. Det vill säga de som är
auktoriserade och miljöcertifierade, vilket alla medlemsföretag i
BilRetur är.
Oseriösa aktörer, som inte uppfyller lagkraven på hur en bil ska
demonteras och miljösaneras, och rena svartskrotar ställer till problem för både de seriösa bildemonteringarna och för miljön.
Under sitt besök på Gotland passade företrädarna för BilRetur
och BIL Sweden på att informera Region Gotland om skillnaden
mellan seriös och oseriös bildemontering.
Det är oerhört viktigt att kommunerna sköter sin tillsyn och kontrollerar att bildemonteringarna uppfyller kraven som finns reglerade i Bilskrotningsförordningen 2007:186. Det är ofta tre punkter
som myndigheterna missar:
• Tillstånd att hantera AC.
• Tillstånd att skjuta airbags.
• Tät ytbeläggning.
– Om man inte uppfyller de här tre punkterna ska man inte ha
auktorisation, säger Michael Abraham.
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Fakta BIL Sweden:
BIL Sweden är den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar,
lastbilar och bussar. Medlemsföretagen svarar
tillsammans för runt 97 procent av nybilsförsäljningen i Sverige. För BIL Sweden är bilen en
självklar del av det hållbara samhället där klimat,
miljö, säkerhet, mobilitet, utveckling och tillväxt
står i centrum.

Fakta BilRetur:
Enligt producentansvaret är det bilproducenternas ansvar att se till attdet finns ett nätverk av
bilåtervinnare och mottagningsställen där den
uttjänta bilen tas om hand. BilRetur är ett nationellt nätverk av demonteringar, auktoriserade av
länsstyrelsen, som samarbetar med bilproducenterna för att infria lagkraven. Alla demonteringarna är miljö- och kvalitetscertifierade, vilket
garanterar att bilen blir omhändertagen och
återvunnen på ett miljöriktigt sätt.

Seriösa
Bilåtervinnare

Oseriösa
Bilåtervinnare

Oseriösa
Bilåtervinnare

Har Bilskrotningsauktorisa/on

Har Bilskrotningsauktorisa/on

Har utrustning/verktyg/utbildning .

Saknar delvis utrustning/verktyg/
utbildning.

Som exempelvis:
AC tömning/@llstånd
Airbags hantering/@llstånd
Dräneringsutrustning.
Tät ytbeläggning för ej dränerade fordon
Rapporterar materialåtervinningen årligen
Dessa företag följer lagkraven.
De investeringar i verksamheten.
De har utrustning/verktyg/utbildning,
för aI klara kraven.
De bedriva en verksamhet som säkerställer
både miljö och arbets@llfällen.
Är dessutom miljö/kvalitetscer@ﬁerade
enligt tredje partsprincipen, ISO eller
Branschcer@ﬁerade med årliga revisions
rapporter.

Saknar oNast deIa:
Ingen AC tömning/@llstånd
Ingen Airbags hantering/@llstånd
Ingen Dräneringsutrustning
Ingen tät ytbeläggning för ej dränerade
fordon
Rapporterar delvis materialåtervinningen
årligen
Dessa företag åker snålskjuts på
myndigheternas oförmåga aI uOöra
kontroller, aI man följer lagkraven
för aI få bedriva bilskrotning.
Följer delvis gällande regelverk för
bilåtervinning som är BF 2007:186

Följer gällande regelverk för
bilåtervinning som är BF 2007:186
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Svart skrotningsVerksamhet
Dessa har ingen
Bilskrotningsauktorisa/on
Ingen utrustning/verktyg/utbildning
Exempelvis:
Ingen AC tömning/@llstånd
Ingen Airbags hantering/@llstånd
Ingen Dräneringsutrustning
Ingen tät ytbeläggning för ej
dränerade fordon
Inga @llstånd överhuvudtaget.
Rapporterar inte materialåtervinning
De bedriver verksamhet utan hänsyn
@ll de regler som ﬁnns. Nega@vt för
miljön, då de oNast bara dumpar
avfall i naturen.
Kan ej avregistrera bilen då de inte
har @llstånd för det. Bilägaren får
problem, då de kvarstår som ägare
@ll eI fordon som inte längre ﬁnns.
De kan bedriva denna verksamhet
p.g.a. myndigheternas oförmåga aI
agera. Denna typ av verksamhet har
fallit mellan stolarna
Följer inte BF 2007:186

