Gröna listan för Medlemskap i BilRetur

Grön lista för Partners till BilRetur

Vad krävs för att vara med i BilRetur
Att du har Bilskrotningsauktorisation

Att du uppfyller Lagkrav och Förordningar som krävs
SFS 2007:186 Bilskrotningsförordning (SFS 2012:361)
SFS 1998:808 Miljöbalken

Att du har Miljö- och Kvalitets Certifiering, (tredjepartscertifierad)
Att du bedriver verksamheten enligt god affärssed
Ex att du väljer leverantörer som är certifierade

Att följa BilReturs anvisningar
Ex att det kommer in ett klagomål från bilägare, som BilRetur ger anvisningar om

Se alla relevanta lagarna, separat bilaga

Lagar och Förordningar

Bildemonteringsverksamheter

SFS 2007:186 Bilskrotningsförordning (SFS 2012:361)
SFS 1998:808 Miljöbalken

Avfall

SFS 2011:927 Avfallsförordning (SFS 2012:372)
SFS 1994:1236 Förordning om producentansvar för däck (SFS 2011:20)
SFS 2007:185 Förordning om producentansvar för bilar (SFS 2011:45)
SFS 2008:834 Förordning om producentansvar för batterier (SFS 2012:463)
NFS 2005:3 Föreskrifter om transport av avfall (NFS 2005:3)
Brandfarliga och explosiva varor
SFS 2010:1011 Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011)
SFS 2010:1075 Förordning om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1160)
MSBFS 2010:5 Föreskrifter om förvaring av explosiva varor (MSBFS 2010:5)
MSBFS 2011:8 Föreskrift om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor (MSBFS 2011:8 )
NFS 2003:24 Föreskrift om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarlig vätska
SÄIFS 1995:3 Föreskrift om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor (SÄIFS 1997:3 )
SÄIFS 1996:2 Föreskrift om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på försäljningsställen
SÄIFS 1998:7 Föreskrift om brandfarlig gas i lös behållare (SÄIFS 2000:3)
SÄIFS 2000:2 Föreskrift om hantering av brandfarliga vätskor (SÄIFS 2000:5)
Kemikalier, köldmedier
SFS 2008:245 Förordning om kemiska produkter och biotekniska organismer (SFS 2012:506)
KIFS 2008:2 Föreskrift om kemiska produkter och biotekniska organismer (KIFS 2012:3)
EG 842/2006 Europaparlamentets och rådets förordning om vissa fluorerade växthusgaser (EG 1137/2008)
SFS 2007:846 Förordning om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (SFS 2011:825)
Miljöfarlig verksamhet etc.
SFS 1998:899 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 2012:649)
SFS 1998:901 Förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS 2011:22)
NFS 2000:15 Föreskrifter om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter (NFS 2003:3)
NFS 2006:9 Föreskrifter om miljörapport (NFS 2010:16)
Skydd mot olyckor, transport av farligt gods
SFS 2003:778 Lag om skydd mot olyckor (SFS 2010:1908)
SRVFS 2003:10 Föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10 )
SFS 2006:263 Lag om transport av farligt gods (SFS 2009:514)
SFS 2006:311 Förordning om transport av farligt gods (SFS 2011:1013)
MSBFS 2011:1 Föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) (MSBFS 2011:6)
SRVFS 2006:9 Föreskrift om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods (SRVFS 2006:9)
Arbetsmiljö
Arbetsmiljölagen (1977:1160)
Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4)
Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) + många fler AFS, se lagbevakningen

Övrigt Förordningar/lagar
(2001:650) om vägtrafikregister. Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.
Förändringar i lagar och förordningar meddelas av S.B.R. Genom lagbevakningen

2013.01.01 mA

Vad krävs för att bli partner till BilRetur
Uppfylla kraven i lagstiftningen, enligt nedan;
– plan- och bygglagen (1987:10)
– Bygglov respektive anmälan enligt 9 kap Miljöbalken
– producent enligt förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar.
– Bilskrotningsförordning (2007:186)
Vara certifierad av tredje part gällande miljö/kvalitet
Kunna redovisa materialhanteringen för respektive bildemonterare till myndighet och bilproducent
Kunna redovisa på vilket sätt man klarar 85 % återvinning idag av det material man köper

Samverka för att klara 95 % återvinning fr. 1 jan 2015, samt kunna redovisa på vilket sätt
Jobba för att återvinningsmålen av nya material från ELV bilen klarar kraven 2015
ELV bilen ska i möjligaste mån gå via bildemonteraren i nätverket BilRetur till fragmentering

Att partner till BilRetur aktivt informerar om och följer upp gällande regelverk, samt ställer sig bakom
den information som gemensamt tagits beslut om och som BilRetur går ut med
Att erbjuda marknadsmässiga priser på det material man köper

Lagar och Förordningar

Återvinningsföretag

Allmänt
SFS 1998:808 Miljöbalken
SFS 1998:899 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 2012:649)
SFS 1998:901 Förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS 2011:22)
NFS 2000:15 Föreskrifter om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter (NFS 2003:3)
NFS 2006:9 Föreskrifter om miljörapport (NFS 2010:16)
Avfall
SFS 2007:186 Bilskrotningsförordning (SFS 2012:361)
SFS 2011:927 Avfallsförordning (SFS 2012:372)
SFS 1994:1236 Förordning om producentansvar för däck (SFS 2011:20)
SFS 2007:185 Förordning om producentansvar för bilar (SFS 2011:45)
SFS 2008:834 Förordning om producentansvar för batterier (SFS 2012:463)
NFS 2005:3 Föreskrifter om transport av avfall (NFS 2005:3)
Brandfarliga och explosiva varor
SFS 2010:1011 Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011)
SFS 2010:1075 Förordning om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1160)
MSBFS 2010:5 Föreskrifter om förvaring av explosiva varor (MSBFS 2010:5)
MSBFS 2011:8 Föreskrift om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor (MSBFS 2011:8 )
NFS 2003:24 Föreskrift om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarlig vätska
SÄIFS 1995:3 Föreskrift om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor (SÄIFS 1997:3 )
SÄIFS 1998:7 Föreskrift om brandfarlig gas i lös behållare (SÄIFS 2000:3)
SÄIFS 2000:2 Föreskrift om hantering av brandfarliga vätskor (SÄIFS 2000:5)
MSBFS 2010:4 Föreskrift om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor
SRVFS 2005:10 Föreskrift med vissa bestämmelser om brandfarliga vätskor
SÄIFS 1990:2 Föreskrift om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i anslutning till vissa transportmedel
SRVFS 2004:7 Föreskrift om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor
Kemikalier, köldmedier
SFS 2008:245 Förordning om kemiska produkter och biotekniska organismer (SFS 2012:506)
KIFS 2008:2 Föreskrift om kemiska produkter och biotekniska organismer (KIFS 2012:3)
EG 842/2006 Europaparlamentets och rådets förordning om vissa fluorerade växthusgaser (EG 1137/2008)
EG 850/2004 Europaparlamentets och rådets förordning om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG (EU 519/2012)
SFS 1998:944 Förordning om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
SFS 2007:846 Förordning om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (SFS 2011:825)
Skydd mot olyckor
SFS 2003:778 Lag om skydd mot olyckor (SFS 2010:1908)
SFS 2003:789 Förordning om skydd mot olyckor
SRVFS 2003:10 Föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10)
Transport
EG 1013/2006 Europaparlamentets och rådets förordning om transport av avfall
SFS 2006:263 Lag om transport av farligt gods (SFS 2009:514)
SFS 2006:311 Förordning om transport av farligt gods (SFS 2011:1013)
SRVFS 2006:9 Föreskrift om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods (SRVFS 2006:9)
MSBFS 2012:6 Föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)
Arbetsmiljö
SFS 1977:1160 Arbetsmiljölagen
SFS 1977:1166 Arbetsmiljöförordningen
Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4)
Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) se lagbevakningen

