
«I miljøets tjeneste»
BILs SERVICEMARKEDSFORUM 16. - 17. JUNI

Bildemonteringene

i samarbeid med bilbransjen 

om bruk av likeverdige deler til 

skadereparasjon 



 Geir Myren, 63 år gammel

 Mine første år som Bilmekaniker hos Ford i «vakre Ålesund»

 Grunder/VD for Møre Bruktbildeler as, siden starten i 1985

 36 år som Bildemonterer.

 Leder for NBdF



Hvem er Norges Biloppsamlers Forening

1. NBdF består av 30 Bil-demonteringsbedrifter. 

1. Fensynk gruppen.  

2. Delenett gruppen 

3. A-deler Gruppen AS 



Medlemsoversikt 2022
Knoks Bildeler A/S

Bil-Demontering Innlandet AS

Møre Bruktbildeler A/S

Bj.Johansen Bildemontering

Ragn Sells Voss as

Grønvolds Bildemontering AS

Haldorsen A/S

Heddal Bilopphugging AS

Jern og Metallomsetning AS

Kaldheims Bildeler A/S

Bil1din AS

Rana Bilopphuggeri A/S

Røsnæs Bilopphuggeri

Saggrenda Bilopphuggeri AS

Sunnfjord Bil AS

Atracco Moss AS

Trondheim Bil-demontering

Olas Bil AS

Hompen Dekk & Bil AS

Porsgrunn Bilopphugging

Østfold Bil-Demontering AS

Martiniussens Bilservice A/S

Rogaland Bildeler AS

Aasen Bil-demontering AS

Fet Bilverksted

Trøndelag Bildeler AS

Skedsmo Bilopphogging AS

Trøndlag Bildeler Verdal AS

Bil & Maskinhuggeriet as



Samarbeid om bruk av Likeverdige deler 

til skadereparasjon
 Utfordringer for Bildemonteringene. 

 Ansette flere bilmekanikere. 

 Oppgradere til pene verksteder, fint og godt utstyr etc

 Skade-biler som demonteres kan ikke bli bedre enn de er, UTEN at noe gjøres

 Tilgang på biler.

 Rask levering.

 Tjene penger på salg av likeverdige deler. 

 God Kommunikasjon

 Utfordringer for Verkstedet

 Rask responstid under bestilling

 Kunne gi kunde en garanti på skadereparasjonen ved bruk av likeverdige deler.

 Tjene penger på bruk av likeverdige deler.

 God Kommunikasjon 



Samarbeid om bruk av Likeverdige deler 

til skadereparasjon

Inntekts fordeling i det grønne markedet

«David mot Goliat»

50 %

20 %

20 %

10 %

• Demonteringen og verkstedet deler 50% av ny pris

• Ca 10% fraktkostnader

• Forsikringsselskapene 50%



 Kvalitetskurs i Ålesund. 47 deltakere 27-28 April 2022 

 Godkjennings bevis utdelt til 14 av våre Bildemonteringer i NBdF



 Har vi tid til en liten filmsnutt ?  2,5 min

https://www.bruktdel.no/nbf/Informasjon/Nyhet/9/
https://www.bruktdel.no/nbf/Informasjon/Nyhet/9/


«Gjenbruk av brukte bildeler gir null CO2-utslipp»

Det store bilde ser hel annerledes ut i dag en for bare ett år siden. Etter pandemien og nå krigen i Ukraina 

opplever vi etter-slep fra produsentene. Det hoper seg opp med skadereparasjoner som står på vent. 

Bilene blir skudd ut til langtidsparkering for så å ta inn andre takstreparasjoner. Vi går tom for utleiebiler, 

bileierne er rasende og fortvilt. 

Etter hvert blir verkstedene våre fulle av halvferdige prosjekt 

Bærekraft og gjenbruk i etter-markedet 

Vil tvinge seg inn i vårt dagligliv.  Bærekraftig forbruk handler om å bruke mindre ressurser på ny dele 

produksjon, slik at det vi allerede har produsert kan gjenbrukes. Dette vil spare samfunnet for store co2 

utslipp som igjen tar vare på kloden vår og våre kommende generasjoner. 

Det handler om tilpasning eller som det kalles

«Det grønne skiftet». 

Er dere med på laget?
Vi jobber med dette hver dag. 

Hilsen Bildemonteringene i NBdF
Geir Myren


