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SKEPPLANDA. Skrot-
bilspremien slopas 1 
juni i år.

Det bäddar för en 
uppsjö av skrotbilar i 
naturen.

– Beslutet är inte 
genomtänkt och 
kommer säkert att kor-
rigeras inom ett par år. 
Tänk dig själv att du tar 
bort panten på flaskor, 
var skulle de hamna då? 
frågar sig Lars Jöns-
son på Redox Bilfarm i 
Skepplanda.

Hanteringen av skrotbilar, av-
gifter och premier vid inläm-
nandet, har en snurrig histo-
ria i Sverige. Nu är det tänkt 
att bli enklare och mer enhet-
ligt. Staten har fått ett tydligt 
EU-direktiv om hur skrotbi-
lar ska omhändertas. Ansvaret 
läggs från och med 1 juni på 
bilproducenterna. Det ålig-
ger tillverkarna att återvin-
na sina fordon. Genom avtal 
med bilskrotar får dessa fung-
era som in-
lämnings-
ställen för 
skrotbilar. 
Förtjänsten 
för skro-
tarna sker 
genom försäljning av reserv-
delar som de samlar på sig 
genom demonteringen.

– Så långt är väl tanken 
okej, men problemet är att 
fordonsägarna inte längre får 
någon ersättning för att lämna 
in sin bil. Stimuleras de inte 
att köra bilen till skroten ris-
kerar vi att den hamnar i natu-
ren istället, det vet vi sedan ti-
digare, säger Lars Jönsson.

Idag erbjuds den regist-
rerade bilägaren en skrot-
bilspremie från 700-1700 
kronor beroende på bilens 
ålder minus bilskrotens avgift. 
Den 1 juni i år tas premien 
bort, men bilar som lämnas 
in efter och är äldre än 1988 
och utan katalysator får 4000 
kronor i ersättning. Pengar-
na tas från Bilskrotningsfon-
den och gäller så länge det 
finns pengar kvar.

– Den fonden töms snabbt. 
Den räcker bara till maximalt 
tio tusen bilar och det ska stäl-
las mot de 250 000 bilar som 
vi skrotar årligen i Sverige. 
Alltså kommer det snart inte 
att finnas några pengar att 
hämta för de som ska skrota 
sin trotjänare. Vad händer 
då? Kör folk verkligen sin bil 

till skroten 
utan er-
sättning? 
Det har 
inte funge-
rat tidigare, 
men visst 

kan vi hoppas annars – har vi 
en stor miljöfara framför oss, 
poängterar Lars Jönsson.

På miljö- och byggförvalt-
ningen i Ale kommun är man 
inne på samma linje.

– Jag vet att kommun-
förbundet har protesterat 
mot regeländringen. I Ale 
kommun har vi inte diskute-
rat frågan än. Det får vi väl 
anledning att göra om skrot-
bilarna dyker upp i naturen, 
säger trafikingenjör, Ken-
neth Gustavsson.

Vems är ansvaret om en 
skrotbil blir lämnad på en 
allmän plats?

– Ytterst är det självklart 
bilens registrerade ägare som 
har ansvaret, men går denna 
inte att spåra är det respektive 
markägares ansvar. En allmän 
plats åligger Vägverket och 
Ale kommun att sköta. Vi 
hoppas självklart att Länssty-
relsens satsning på Håll Sve-
rige Rent-kampanjen fortsät-
ter, svarar Kenneth Gustavs-
son som också är orolig för 
konsekvenserna av den slo-
pade skrotbilspremien.

För att lindra besvären 
kommer Redox bilfarm att 

erbjuda bilägarna möjlighe-
ten att lämna in sin skrot-
bil fram till den 1 juni kost-
nadsfritt. Det betyder att den 
registrerade ägaren får hela 
skrotbilspremien. Inga avgif-
ter dras.

Varför gör ni det?
– Egentligen helidiotiskt, 

men vi tar vårt ansvar för 
miljön. Vi hoppas väl att vi 
får lite goodwill i samhället, 
säger Lars Jönsson.

Henrik Ohlén, mark-
nads- och försäljningsansva-
rig på Redox, är övertygad 
om att hanteringen av skrot-
bilar snart kommer att om-
prövas igen.

– Jag tror att en pant eller 
en ny form av premie är till-
baka inom ett par år. I Sverige 
kommer vi inte tycka att det är 
okej med skrotbilar i skogen. 
Ägarna måste stimuleras att 
lämna in sin trotjänare.

Och det ligger mycket i vad 
Lars Jönsson säger:

– Vad skulle hända om vi 
tog bort panten på flaskor?

Skrotbilspremien skrotas snart

Den 1 juni tas skrotbilspremien bort. Det betyder att fordonsägarna inte längre får någon ersättning för att lämna in sin bil. 
Inledningsvis finns det en chans att erhålla 4000 kronor för bilar äldre än 1988 utan katalysator. Pengarna tas ur Skrotbils-
fonden, men denna riskerar att snabbt tömmas. Om medborgarna tar sitt miljöansvar och lämnar in sin bil till skroten utan er-
sättning återstår att se. Annars hamnar de troligtvis i naturen.

Beslutet kan bli en miljöfara om skrotbilarna hamnar i naturen

>> Vad skulle hända om vi 
tog bort panten på 

flaskor? <<

SKROTBILSPREMIEN
Skrotbilspremien har funnits i Sve-
rige sedan 1974. Via en avgift vid 
nyförsäljning av bilar bildades en 
skrotbilsfond. Ersättning ur denna 
har reglerats efter den inlämnade 
bilens ålder. Sedan har respektive bil-
skrot tagit en avgift för att ta hand 
om skrotbilen. I vissa fall har avgiften 
varit högre än premien, vilket trots 

allt har medfört en kostnad för bil-
ägaren. Vissa skrotfirmor har dock 
sedan länge betalt ut hela premien.
Den 1 juni avskaffas bilskrotspre-
mien efter ett EU-direktiv som säger 
att det är bilproducenternas ansvar 
att återvinna bilarna. Därmed riske-
ras skogen få nya, mer permanenta 
gäster.

SAMLAR SKROT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Älvängens vårdcentral
informerar

Fr o m onsdagen den 2/5 har alla 
distriktssköterskor (DSK) 

nya telefonnummer.

Margareta, DSK och BVC Nol 0521-263033

Maria, DSK och BVC Nol/Alafors 0521-263032

Katarina, DSK Alafors (vuxna) och
Diabetesmottagning 0521-263030

Linda, DSK och BVC Älvängen 0521-263034

Gittan, DSK och BVC Älvängen, Allergi/Astma/
KOL-mottagning 0521-263035

Pernilla, BVC Älvängen 0521-263031

Uppringning kommer att ske via TeleQ, 
likadant telefonsystem som 
vårdcentralen i Älvängen.

Reimond Ardner

Se över dina försäkringar
✓ PPM val
✓ Kostnadsfri genomgång av familjens
 försäkringar.
Avsätt ca 1 timma. Du bestämmer vad som 
känns viktigast att gå igenom.
Vi träffas hos er dag/kvällstid du bestämmer!

Det trygga boendet!
Teckna villförsäkring!

Totalt värde

0705-14 89 46
0303-74 69 65

Du får Värde

Anticimex Trygghetsavtal  1000:-

Husdoktor  500:-
(Fri måleribesiktning om du bor inom 
två mils radie från en Flüggerbutik)

Brandsläckare 6 kg pulver  440:-

Brandvarnare  125:-

2.065:-

med start nästa lördag den 5/5 kl. 10-14
Köp hem smörgåstårtebit för 43:-43:-
eller sitt här och avnjut den 
så bjuder vi på kaffet.

Ps. På vardagar har vi baguetterPs. På vardagar har vi baguetter 
och mackor från kl 06.00.och mackor från kl 06.00.

Vi säljer kulglassVi säljer kulglass 
och fixar godaoch fi xar goda 
glasstallrikarglasstallrikar
som t.ex.som t.ex. 
Bananasplit,Bananasplit,
Marängswizz m.m.Marängswizz m.m.

Varma hälsningarVarma hälsningar 
från cafét på solsidanfrån cafét på solsidan

Lisa & Lena, Bohus CentrumLisa & Lena, Bohus Centrum

LördagsöppetLördagsöppet


