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Till tillsynsansvarig för bilåtervinningsanläggningar    2014-02-21 
 
 
 
 
Endast hälften av landets bilåtervinnare rapporterar in sina återvinningsresultat! 
 
Producentansvaret för uttjänta bilar i enlighet med EU:s direktiv (2000/53/EG) är 
implementerat i svensk lagstiftning genom:  
• tillverkare och importörer av lätta fordon (personbilar, lastbilar och bussar med totalvikt 
ej över 3,5 ton) har ansvar enligt Förordningen om producentansvar för bilar (SFS 
2007:185) samt  
• bilåtervinnare har ansvar enligt Bilskrotningsförordningen (SFS 2007:186).  
 
Bilåtervinnarens ansvar för rapportering  
Enligt bilskrotningsförordningen SFS 2007:186 ska en auktoriserad bilåtervinnare senast 
den 28 februari varje år till producenterna lämna de uppgifter som producenterna behöver 
för att fullgöra redovisningsskyldigheten enligt 13 § 2 förordningen (2007:185) om 
producentansvar för bilar.  
Bilåtervinnaren ska också sända en kopia av uppgifterna till den eller de kommuner 
där bilskrotningsverksamheten bedrivs! 
 
Bilåtervinnarna lämnar sina uppgifter i ett web-baserat inrapporteringssystem ”Bosab”, 
http://material.bosab.se. Bosab-systemet är förberett för att inrapporterade uppgifter 
med enkelhet ska kunna vidarebefordras till berörd kommun, om bara 
bilåtervinnaren har en mailadress till sin tillsynsansvarige på kommunen.  Idag 
inrapporterar endast ca hälften av landets bilåtervinnare dessa uppgifter. Inrapporteringen 
skulle sannolikt bli mycket bättre om kommunerna också efterfrågar dessa uppgifter!  
 
Varje år går BIL Sweden ut med en påminnelse till de bilåtervinnare vi har möjlighet att nå 
via BilRetur (bilproducenternas mottagningssystem för uttjänta bilar) och SBR (Sveriges 
Bilåtervinnares Riksförbund). Merparten av landets auktoriserade bilåtervinnare är 
”fristående”, d.v.s. dessa är inte medlemmar i vare sig BilRetur eller SBR. Det är också 
dessa bilåtervinnare som har mycket låg rapporteringsgrad. 
 
Vi föreslår att ni aktivt frågar efter dessa uppgifter, om ni inte redan får dem. För er 
kan denna rapport utgöra en del i tillsynen!  
 
 
För mer information, kontakta  
Åsa Ekengren, tel 08-700 4112, asa.ekengren@bilsweden.se 
Anna Henstedt, tel 08-700 4118, anna.henstedt@bilsweden.se  
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