
återvinning!
för 95 % 

Tillsammans



Skrotbilen - bidrar 
med miljönytta

Varje bil innehåller stora mängder 
järn, metaller, plast och brännbart 
material. Miljönyttan i att återvinna en 
genomsnittlig skrotbil sparar koldioxid-
utsläpp på nästan 1100 kilo. 
Miljönyttan motsvarar uppvärmning 
av två normala svenska villor i ett helt 
år. Så stor är skillnaden om samma 
mängd råvaror hade framställts av 
nya material ur gruva, skog eller av 
olja.

Återvinning gör skillnad. Tack för ett 
riktigt gott miljösamarbete!

 

Tillsammans för 95 %!

B ilRetur har bildats för att 
morgondagens lagkrav på 
återvinning av uttjänta 
bilar ska infrias. Till 
BilRetur vänder du dig för 

att få din bil omhändertagen och åter-
vunnen på ett miljöriktigt sätt. Från 
2015 krävs att minst 95 % av bilens 
vikt återvinns och/eller återanvänds.

Med gemensamma krafter arbetar vi 
för att nå återvinningsmålet. Ingen 
part kan på egen hand säkerställa att 
målen uppnås. Med långsiktig sam-
verkan kan vi utveckla processer och 
rutiner som gör det möjligt. 

BilRetur står för en viktig del av 
framtidens lösningar. Genom forsk-
ning och utveckling får medlemmar-

na möjlighet att långsiktigt utveckla 
sin verksamhet. En kvalitetssäkrad 
och miljöriktig återvinning är målen 
för BilRetur. Vi har kommit en bra 
bit på väg. Nätverket har etablerats 
och täcker hela landet. Aktörer i hela 
kedjan som bildemonterare, återvin-
ningsföretag, branschorganisationer, 
försäkringsbolag och myndigheter 
samverkar alla med BilRetur. 

För samhället och miljön innebär det 
att fordon kan återvinnas på ett både 
klimatsmart och resurssnålt sätt. Den 
som lämnar den uttjänta bilen till en 
medlem i BilRetur kan känna trygg-
het i att bilen kommer att hanteras på 
ett miljöriktigt sätt. Alla medlemmar i 
BilRetur är miljöcertifi erade.

Bilskrotningsförordning (2007:186) anger mål för alla uttjänta bilar.
”34 § En bilskrotare skall, utöver det som sägs i 23-33 § och i den mån 
det är skäligt med hänsyn till bilskrotarens förutsättningar att påverka 
återanvändningen och återvinningen av uttjänta bilar, vidta de åtgär-
der som behövs för att de mål för återanvändning och återvinning som 
anges i 6 § förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar nås 
i fråga om alla uttjänta bilar i Sverige räknat som ett årligt genomsnitt 
per bil.” Mål för återanvändning och återvinning är idag 85 % av bilens 
vikt, men blir 95 % år 2015.



Bakom BilRetur står:

www.bilretur.se

www.sbrservice.se             www.stenarecycling.se         
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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

Samarbetspartner till BilRetur:

www.bilsweden.se      

BIL


