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Bærekraftige prosesser på skade



Bærekraftige reparsjoner forlenger bilenes levetid
Og sikrer verkstedenes mulighet for utvikling og investeringer



▪ Transparens.
• Bruk av brukte deler må alltid skje i full overenstemmelse med bilens eier

▪ Forbrukersikkerhet.
• Ved bruk av brukte deler må forsikringsselskap overta garantiansvar på aktuelle komponenter

▪ Differensiering.
• Forsikringsproduktene bør differensieres ovenfor kunde med brukte deler

▪ Risiko
• Brukte deler uten historikk og opphav kan utgjøre en sikkerhetsrisiko

Gjenbruk av deler ved bilskadereparasjoner

Møller Mobility Group skal alltid tilrettelegge for bærekraftige valg. Sirkulærøkonomi er noe vi støtter, forutsatt 
at det foregår på en trygg og forsvarlig måte
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Utfordringer 
identifisert



▪ Bruktedeler må tydliggjøres mellom

kunde og forsikringsselskap

▪ Benyttes brukte deler uten å informere

kunde

▪ Skadeverksted blir part i diskusjonene

▪ Utfordrer lojalitet og kundetilfredshet

Transperens
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Risiko



▪ Uten tilstrekkelig informasjon om hvor delene kommer fra, 

kan det i tilfeller utgjøre en sikkerhetsrisiko

▪ Biler har vært utsatt for en alvorlig ulykke, hvor 

sikkerhetskomponenter feilaktig ikke har løst ut

▪ Deler fra biler utsatt for større skader som ikke direkte er 

påvirket, kan være defekte eller ha feil som visuelt ikke er 

synlige

▪ Hjuloppheng etc kan være utsatt for store belastninger 

utenom selve skaden bilen har hatt, som må monteres og  

kontrollmåles før skadene avdekkes

▪ Biler hvor det er utført sikkerhetskampanjer- Kan få deler fra 

bil hvor det ikke er utført oppgraderinger

▪ Deler av høyfastmateriale kan IKKE utsettes for 

varmebehandling- Da vil all strekkfasthet forsvinne!

▪ Bilen vil da i fabrikksystem være innenfor utført 

oppgradering- Men i virkeligheten være en bil som har 

komponenter som ikke er oppgradert.

▪ HV batterier krever omfattende diagnose og må i mange 

tilfeller åpnes for å kunne kvalitetssikres som et sikkert 

batteri etter en skade

Brukte deler uten historikk og opphav kan 
utgjøre en sikkerhetsrisiko 
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Takk for meg!


