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Miljørapport

Gjenvinning av el- og
hybridbiler - gratispassasjerer

// Plasten blir til noe nytt

Salget av ladbare biler i Norge har skutt fart de siste årene.
Før jul i 2016 hadde antallet elbiler passert 100.000.
I tillegg kommer hybridbilene som tar en stadig større
del av markedet fra ”fossile” biler. I flere av de store
markedene i EU er det innført incentivordninger for
kjøpere av elbiler, og produsentene lanserer nye modeller
med stadig bedre ytelser. I sum kan vi anta at biler med
store høyenergibatterier vil øke sin markedsandel
betydelig også i årene som kommer.

// Alle biloppsamlingsplasser er underlagt
tilsynsordning fra
Fylkesmannen
// Autoretur fortsatte å
oppfylle de nye
gjenvinningskravene
// Biloppsamlerne er
midt i en kompetanseheving
// Autoretur dekker hele
landet
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Bjørn Borg,
Styreleder i Autoretur AS

Batteriene i disse bilene er trygge og ufarlige
så lenge de sitter i den bilen de er konstruert
for. Men utmontert og plassert i feil miljø kan
de være livsfarlige. De har en spenning som
kan være både den dobbelte og tredobbelte av
den vi finner i stikkontakten hjemme. Og blir de
behandlet feil kan man i ytterste konsekvens
oppleve brann.
Det foregår en viss handel med brukte
høyenergibatterier, særlig hentet fra kollisjonsbiler som selges av forsikringsselskapene til
aktører i markedet som delebiler.
Dette senker terskelen for ukyndig bruk med
påfølgende skader og brann. Dersom et slikt
batteri for eksempel installeres på hytta for å
lagre strøm fra solpanel eller vindmølle, kan det
gå aldeles galt.
Derfor er det så viktig at vi har et godt, trygt og
profesjonelt system for å ta seg av de ladbare
bilene og batteriene i dem når de skal kasseres.
Autoretur, med støtte fra bilprodusentene og
bilbransjen i Norge, er svært opptatt av dette.

Det er på denne bakgrunn at selskapet
Batteriretur Høyenergi AS er etablert. Dette
selskapet skal være dedikert til innsamling
og gjenvinning av høyenergi-batteriene fra
kjøretøyer. Det er lagt opp til et nært
samarbeid med både Autoretur AS,
Bilimportørenes Landsforening (BIL) og AS
Batteriretur. Selskapet eies med 75 % av AS
Batteriretur (et ideelt selskap som samler inn
og gjenvinner mange typer batterier) og
25 % av BIL, hvor de aller fleste bilimportører er
medlemmer. Virksomheten startet 01.01.2017.
Dermed mener vi å ha lagt grunnlaget for en
god innsamlings- og gjenvinningsordning også
for el- og hybridbiler for fremtiden.
Men gjenvinning av høyenergibatterier er
foreløpig dyrt. Kostnaden gjør at miljøgebyret
ved import av slike biler må bli høyere enn for
de ”fossile” bilene. Gevinsten ved å unnlate
miljøgebyr blir da enda større.
I fjorårets leder tok jeg opp problemet med alle
bilene som importeres uten at de meldes inn
i et godkjent retursystem og dermed unngår
gebyr; rundt regnet 20 000 biler pr år.
Importerer man en bil, har man etter avfallsforskriften plikt til å være medlem i et retursystem, men det er i praksis ingen kontroll
og det iverksettes ingen sanksjoner mot de
som sniker seg unna. Et betydelig antall biler
faller dermed utenfor returordningen og kan
ende opp ”bak låven” eller ute i naturen når de
kasseres.

Fra venstre: Torstein Rudihagen,
rådgiver, Arne Lyslo Kristiansen,
servicemarkedsdirektør
Harald A Møller AS, Espen Olsen,
informasjonsdirektør Toyota
Norge AS, Erik Andresen, direktør
Autoretur AS, Bjørn Borg, advokat
og styreleder Autoretur AS.

Vi har lansert en løsning hvor enhver importør
(også privatpersoner som importerer brukte
biler) må dokumentere medlemskap i et
godkjent returselskap for å få skilt på bilen.
Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet har så langt ikke ønsket å bidra
til dette. For vår del må man gjerne finne en
annen mekanisme for å løse problemet, men
en løsning må komme hvis systemet ikke skal
falle i miskreditt.
Det siste året har problemet blitt løftet opp
på politisk nivå og noe har nå skjedd: Under
behandlingen av Statsbudsjettet for 2017 traff
Stortinget følgende vedtak:
”Stortinget ber regjeringen utrede en ordning
for å sikre at alle som importerer biler til landet,
omfattes av de lovpålagte returordningene og
bidrar til finansieringen av disse.”
Vi håper regjeringen setter i gang med denne
oppgaven raskt slik at vi fortsatt kan ha et
bærekraftig system for innsamling og gjenvinning av biler, også de med høyenergibatterier. Autoretur skal sørge for å minne
myndighetene om Stortingets vedtak og være
en pådriver for å få etablert en løsning.

Resultat og Balanse: periode: 2016

Plasten blir til
noe nytt
Autoreturs gjenvinningsresultater i 2015 og
2016 kan til en viss grad tilskrives gjenvinning
av plast, sier Autoreturs tallknuser, Harald
Damhaug.
– Den korte forklaringen på de gode tallene, er
at de tre hovedoperatørene har blitt flinkere til
gjenvinning av enda mer materiale og skaffe
seg mer informasjon om disponering av ulike
restfraksjoner fra utenlandske gjenvinningsaktører som mottar slike fraksjoner fra Norge,
sier Damhaug. De har også greid å ta ut mer
ikke-magnetisk metall, både gjennom bedre
sortering av fluff etter fragmenteringsprosessen og fra asken etter forbrenning av
fluffen. sier Damhaug.
Noe av forklaringen
Mer og mer av plastmaterialene i kasserte biler
får nytt liv: Hagemøbler, nye bildeler, plastkrukker, hageredskap, plastpaller, kurver, rør,
søppelposer.
Men til tross for at plast-fraksjonen blir mer
og mer utnyttet som råvare i stedet for at den
energigjenvinnes er det utfordringer.
Selv om plast bare utgjør cirka ti prosent av et
kjøretøys vekt er cirka 50 prosent av materialvolumet i en bil plasttyper. Det antas at innen
2020* vil andelen plastmaterialer i biler øke

I 2014 gikk 68 prosent av restfraksjonen fra
gjenvinning av kjøretøy til energigjenvinning.
I 2015 ble prosentandelen redusert til
47 prosent.
I 2016; 12,5 prosent - en stor reduksjon som kan
skyldes at man sorterer ut bedre og mer av
materialene i restfraksjonen. For eksempel kan
plast, glass og fraksjoner fra aske etter
forbrenning av restfraksjoner brukes til noe nytt.

med 75 prosent*. Denne plast-utfordringen er
Autoretur-nettverket allerede i gang med å løse.
Men det er et stykke frem. De gode nyhetene
først. Flere og flere finfragmenteringsverk
bygges ut med flyt-synk-anlegg for sortering
av plastfragmenter. For eksempel er Stena
Recyclings anlegg i Halmstad komplementert
med «plast-separering».
Plast inn – råvarer ut
Plastmaterialer i fluffen som sendes gjennom
anlegget i Halmstad sorteres. I flyt-synkanlegget hos Stena tas det ut noen få typer
plast av de cirka 40 plasttypene som finnes
i et kjøretøy. Materialene sorteres i typer og
selges videre som plastråstoff. Den grå eller
sorte plasten som er endeproduktet etter at
kjøretøyet er gjenvunnet, brukes til en rekke nye
produkter som søppelsekker, plastkasser,
kurver, støyskjerm, blomsterpotter og hagemøbler, forteller produksjon- & teknisk sjef
Snorre Kolseth i Stena Recycling AS

– Plasten mikses i Galloo’s anlegg for gjenvunnet plast, så vi klarer derfor ikke å sette
nøyaktig hvor mange prosent av produktene
som kommer direkte fra bilgjenvinning, sier
han.
Blir nye ting
Sabina Ricevuto er R&D prosjektleder hos
H.J.Hansen Genvindingsindustri A/S i Odense
(Danmark), Hun forteller at fra deres bilgjenvinning er det primært PP (Polypropen) og PE
(polyethylene) som går til gjenvinning av nye
plastprodukter.
– De grå og sorte plastkomponentene fra plastgjenvinning, kan bli alt fra stolper
til hagemøbler. Jeg vet at Galloo i Belgia og
Frankrike har leverte plast tilbake til bilindustrien. Det samme har MBA i England også
gjort, sier Ricevuto. – De vi leverer bilplast til,
leverer plastpellets til bilindustrien, produksjon av plastpaller, regnvannsbeholdere og
hageredskap.
(fortsetter neste side)

Sivilingeniør Harald A. Damhaug
fra konsulentselskapet
Albaran AS.
Harald bistår med rådgivning
i forbindelse med etablering,
utvikling og drift av bransjestyrte
returselskap som opererer iht.
regelverk underlagt
produsentansvarsordningen.
Albaran AS har vært engasjert av
Autoretur AS siden 2007 med
spesielt ansvar for Autostat.

HDPE (polyeten med høy tetthet)
brukes i blomster-potter, «nett»
for avgrensing av plan, avfallsbeholdere, flasker for eksempel
sjampo/motorolje (ikke for drikke)

PP (polypropen) er mest bruk i
bilindustrien både til deler
utvendig og under panseret.
Noen eksempler er hjulbuer/
innerskjermer, bunnplate,
motor komponenter, støtfanger,
luftkanaler, hattehyller, deksler i
bagasjerommet.
Gjenvunnet PP brukes også til
dreneringsrør, sekker/big bags,
tepper, matbokser, kompostbinger og hageleker.

Kilder:
Stena Recyling
*http://www.plasticsindustry.org/
sites/plastics.dev/files/201603256-SPI-PMW-Auto-Recycleweb.pdf
https://www.qualitylogoproducts.
com/lib/different-types-of-plastic.
htm
https://plastics-car.com/FAQs/
Recycling.html
https://www.recycleyourplastics.
org/consumers/kids-recycling/
plastics-can-become/
https://corporate.ford.com/
microsites/sustainability-report-2014-15/environment-products-materials-choosing-recycled.html

Den grå eller sorte plasten som er
endeproduktet etter at kjøretøyet
er gjenvunnet, brukes til en rekke
nye produkter som søppelsekker,
plastkasser, kurver, støyskjerm,
blomsterpotter og hagemøbler,
forteller produksjon- & teknisk
sjef Snorre Kolseth i Stena
Recycling AS.

– Hvis vi kunne kjøpt en maskin
som sorterer hvit og svart plast,
kunne vi gjort jobben her på
anlegget. Men de maskinene
finnes ikke ennå. Vi vet at mange
jobber med problematikken, sier
daglig leder Ring Tore Teigen hos
Hellik Teigen AS.

Mye gjenvunnet plast brukes også til diverse
sorte og grå plastprodukter, som ikke er i forbundet med føde. Gjenvunnet plast fra kjøretøy
blir aldri brukt til produkter som skal inneholde
mat eller drikke: Renheten i den gjenvunnede
plasten er ikke god nok, forteller hun.
Ikke et marked ennå
Selv om den velsmurte og moderne bedriften
Hellik-Teigen etablerte Norges første
fragmenteringsanlegg allerede i 1977, ser
daglig leder Ring Tore Teigen og markedsjef
Bjørn Rabo hos Hellik Teigen AS på Hokksund
utfordringene med plastgjenvinning fra
kasserte kjøretøy.
– Hvis vi kunne kjøpt en maskin som sorterer
hvit og svart plast, kunne vi gjort jobben her på
anlegget. Men de maskinene finnes ikke ennå.
Man får ikke en maskin til å se forskjell på plast
og gummi … hvis de sorteringsmaskinene
eksisterer, koster de alt for mye: Det er ikke
økonomi i plast ennå. Men vi vet at mange
jobber med problematikken, sier Teigen.
– Plast i kjøretøy er ekstremt sammensatt,
tilføyer Bjørn Rabo. Hellik-Teigen har sett på
muligheten for å sortere plasttyper og gjøre
butikk av det. Konklusjonen er at plastmarkedet
er mettet og at plasten burde gå til materialgjenvinning. Han forteller at gjenvinningsselskapet ARN i Nederland har investert kraftig
i plastgjenvinningsmaskineri.
– Der er det kjørt inn en mengde subsidier.
Anlegget kommer neppe til å tjene penger uten
den støtten. Foreløpig er det økonomisk svært
krevende å sortere plast, sier Robe.

Gjør tester
Robe forteller at Hellik-Teigen gjør fysiske
tester for å få nøyaktige tall fra kjøretøyfraksjonene.
– Vi sender en ren kjøretøyfraksjon til Stenas
anlegg i Sverige for å se akkurat hva vi sitter
igjen med av materiale når bilen er gjennom
anlegget deres. Dette gjør vi fordi fraksjonene
som kommer ut fra et så stort anlegg ikke
representerer bilen som ble sendt inn, sier han.
Svaret på testen kan også si noe om
plastmengden i restfraksjonen.
Plast er mye forskjellig
En bil inneholder mange typer plast.
Noen plasttyper er relativt lett å gjenvinne,
andre er mer energikrevende og gjenvinnes
sjeldnere.
• PP (polypropen) er mest bruk i bilindustrien
både til deler utvendig og under panseret.
Noen eksempler er hjulbuer/innerskjermer,
bunnplate, motor komponenter, støtfanger, luftkanaler, hattehyller, deksler i bagasjerommet.
Gjenvunnet PP brukes også til dreneringsrør,
sekker/big bags, tepper, matbokser, kompostbinger.
• PS (polystyrene) kan brukes i forskjellige
applikasjoner. På bil brukes de til felgkapsler
og skiltplaterammer. Andre bruksområder er
møbler føtter, kabeltromler og tynne ekstruderte plater som formes i bokser, innerskuffer osv.
• ABS (acrylonitrile butadiene styrene) brukes
blant annet på støvsugere og møbeldeler.
• HDPE (polyeten med høy tetthet) brukes i
blomster-potter, «nett» for avgrensing av plan,
avfallsbeholdere, flasker for eksempel sjampo/
motorolje (ikke for drikke).
• PP,PS,ABS of HDPE kan alle benyttes i
kompositt-materiale av tre/plast.
• PVC (Polyvinylklorid) brukes i fundament på
skilt/veisperringer og arbeidsmatter
(avlastingsmatter).
• PET (Polyetylentereftalat) brukes mye i
tepper.

Tor Alm hos Bildemontering Oppland AS, synes
tilsynene fra Fylkesmannen skjerper bedriften.
– De gjør at vi forbedrer oss hele tiden, sier han.
Alle biloppsamlingsplasser tilknyttet
Autoreturs bilgjenvinningsnettverk i Norge
er underlagt sine respektive fylkesmenns
miljøvernavdelinger og deres kontrollordninger.

Fylkesmannens miljøvernavdeling går gjennom
en rekke punkter for å sikre at håndteringen
av kasserte biler foregår etter forskriftene om
sanering av kjøretøy og andre aktuelle miljøforskrifter.
Ved et typisk besøk fra Fylkesmannen
sjekkes for eksempel:
• Blir miljøsaneringen av farlig avfall fra de
kasserte bilene gjort etter boken?
• Er det noen lekkasjer i systemet, forurenses
omgivelsene, forsøples området; slippes det ut
forurenset vann?
• Fungerer avløpsinstallasjoner og
oljeutskillere?
• Er håndteringen av farlig avfall forskriftsmessig? Er tankene for oppsamlet væske
sikret?
• Har bedriften et tilfredsstillende avviksbehandlingssystem?
• Har bedriften gjort en miljørisikovurdering
og lagt en plan i tilfelle noe går galt?

Alle biloppsamlere er
underlagt
tilsynsordning
fra
Fylkesmannen

Det er viktig fordi folk skal være forberedt og
tilstede når tilsynsmyndighetene er her. Ikke
fordi vi skal prøve å rydde og fikse før tilsynet,
men fordi alt skal være lett tilgjengelig under
tilsynet.
Når de kommer, er det mye HMS og
dokumentasjon det går i. Vi bruker i dag et
digitalt HMS-system, tidligere benyttet vi penn
og papir. Når vi bruker et digitalt system får vi
varslinger automatisk hvis noe er avvikende.
Da er det lettere å følge opp og ta grep
underveis. I dag har vi gode rutiner på HMS,
sier Alm.
Kontrollen foregår selvsagt også ute
på tomten. Der sjekker de at ting er som de
skal, at kart og terreng stemmer overens.
Alm forteller at Fylkesmannens folk sjekker
oljepinner på biler, sjekker bakken, sjekker at
det ikke er sprekker i betongplatting - slik at
man i henhold til forskriftene unngår at miljøfarlige væsker siver ned i grunnen.
– Vi hadde en liten anmerkning nå i oktober,
en anmerking på en sprekk. Det ble utbedret
med en gang, sier Alm.
Det varier veldig hvor lang tid tilsynet
tar, ut fra hvordan det ser ut på plassen.
Tilsynene kommer tilfeldig.
– Sist gang, for omtrent fire år siden, hadde
vi tilsyn. Da fikk vi også null avvik, sier Alm.
– Fylkesmannens jobb er å sjekke oss, det er
bra! Når man får et avvik, må man gjøre noe
med det, umiddelbart. Det er tidsfrister i
rapporten og bedriftseieren har ansvaret for
å utbedre til fristen.
Det er fullt mulig å ha dialog med
fylkesmannen om tid for utbedring.

– Å ha en god dialog med Fylkesmannen
i fylket ditt, er viktig. Sørg for å finne gode
løsninger og gjør ting slik de skal gjøres. Er det
noe man lurer på, er det bedre å ta en telefon til
fylkesmannen og spørre, enn å la være: Vi må
forholde oss til regelverket uansett, sier Alm.
Krever mye og nye krav
– Det er klart at dette krever mye oppfølging,
det er ikke bare å suse gjennom, få tilsyn
og vips er alt greit! Det krever mye av hver
enkelt bedrift hele året. Både arbeidstimer og
utgifter i forbindelse med løpende vedlikehold,
nødvendige sertifiseringer og kurser sier Alm.
– Vi ser også at det kommer flere og
flere krav. Marginene for å drive en slik plass,
blir mindre og mindre. Det er litt urovekkende
å bli pålagt nye oppgaver uten en økonomisk
sikkerhet i bunn, for eksempel høyenergibatteri-problematikk. Det at vi om kort tid
stilles overfor nye krav til håndtering av
høyeneri-batterier som lagring og brannsikkerhet, vil by på store utfordinger for hele
bransjen. Og noen må betale for dette i framtiden. Jeg mener helt klart dette er et
produsentansvar, sier Alm.

– Viktig med tilsyn
Da Fylkesmannen i Oppland holdt tilsyn hos
Bildemontering Oppland AS sent oktober i fjor,
fant de ikke avvik. Daglig leder Tor Alm synes
likevel at det er viktig med tilsynsordningen.
– Tilsyn er en sak som gjør at vi forbedrer oss hele tiden. Vi blir ikke så laidback …
vi lar ikke humla suse, sier Alm.
– Vi vet hvordan det blir hvis kravene ikke
følges opp. Det fører med seg lite hyggelig ting,
medieoppslag, store kostnader og store etterslep på å fikse avvik, sier han.
Sjekker alt
– Når vi får et tilsyn, får vi et varsel i forveien
om hvilken dato Fylkesmannen kommer.
at de varierer veldig mellom fylkene.

Forskjeller fylkesvis
Det som bekymrer Alm mest med tilsynene, er
at de varierer veldig mellom fylkene.
– Det er forskjellsbehandling. Fylkesmennene
gir ikke lik behandling og har ikke samme
tolkning av forskriftene fra fylke til fylke.
Ofte er det fysiske forskjeller. For eksempel kan
noen stable bil i hauger, andre får ikke lov til
det. Det må endres og gjøres likt i hele landet.
Vi ser en avfallsforskrift som ikke er revidert på
mange mange år. Dette er uheldig og vanskelig
å forholde seg til i mange sammenheng.
Vi håper nå på en snarlig revidering av denne,
sier Alm.
Råd til andre biloppsamlere?
– Ja, angående konsesjonen. Konsesjonen
kan variere fra fylke til fylke. De burde helt klart
vært helt like, men det er de ikke.
Det blir nye konsesjoner hele tiden. Det som
er viktig er å se gjennom konsesjonen og se
at dette kan du leve med, og noe du kan jobbe
etter de neste årene. Les gjennom nøye!
Vi hadde faktisk en runde med Fylkesmannen
der vi påpekte at dette var vanskelig, da fikk vi
endret konsesjonen, sier Alm.
Fra høgger til miljøstasjon
– Bransjen har måtte tilpasse seg markedet og
de kravene som stilles. Det har vært en
økonomisk utfordring. Før var det lettere å
investere i nye ting. Men helt klart har det vært
en positiv utvkling fra gamle dager til nå.
Bort fra stempel med søl og møkk til en
fornuftig, miljørettet bedrift, sier Alm.
Når jeg ser tilbake til fars tid … de brente jo
bilene for å få ut alt innvending … lite miljøvennlig. Lett å le av det i dag, men det er ikke
så lenge siden! Jeg synes det er bra at ting
endrer seg til det positive: Det kommer noen
etter oss som skal leve på den kloden. Vi ser
derfor miljøsiden av driften som veldig viktig.
Generelt er jeg stolt av bransjens engasjement
og tilpasning til markedet. Vi ser store forbedringer, spesielt av de bedriftene som er
tilsluttet Norges Biloppsamleres Forening, sier
Alm.
– Jeg er mer bekymret i fremtiden for de
bedrifter som av en eller annen grunn velger
å stå utenfor en bransjeorganisasjon. Noen er
dessverre av en slik karakter at de ikke klarer å
nå opp til de strenge kriteriene bransjeforbundet stiller til medlemskap.
Hvem følger opp disse og løfter dem opp til et
nivå som er akseptabelt i fremtiden? Spør Alm.

– Bransjen har måtte tilpasse seg
markedet og de kravene som
stilles. Det har vært en økonomisk
utfordring. Før var det lettere å
investere i nye ting. Men helt klart
har det vært en positiv utvkling fra
gamle dager til nå.
Bort fra stempel med søl og møkk
til en fornuftig, miljørettet bedrift,
sier Alm.
Tor Alm, Styreleder i Norges
Biloppsamleres Forening og
Daglig leder i
Bildemontering Oppland AS
(foto: Kjetil Lysengen)

Autoretur fortsatte å oppfylle
de nye gjenvinningskravene

Det andre året etter at
kravene til gjenvinningsgrad ble økt, leverer
Autoreturs nettverk igjen
gode resultater.
Fra og med 2015 ble kravet til gjenvinningsgraden(*) for kasserte kjøretøy økt fra 85 til 95
prosent. Allerede i det første året under de nye
kravene, klarte vi målene: I 2016 stabiliserte
Autoretur AS’ nettverk resultatene med en
gjenvinningsgrad på 97,7 prosent og materialgjenvinning på 85,2 prosent.
Da myndighetenes krav gikk opp fra
85 prosent gjenvinning til 95 prosent fra og
med 2015, måtte Autoretur og de tre hovedoperatørene, Norsk Gjenvinning Metall AS,
Bilgjenvinning AS og Bilretur AS bli flinkere til
å gjenvinne enda mer materiale. Et av de
største bidraget til at nettverket igjen klarer
gjenvinningskravet fra myndighetene, er at
hovedoperatørene har blitt flinkere til å
gjenvinne fraksjoner som plast og glass fra
fluffen(***). Men også at man har klart å
sortere ut mer ikke-magnetisk metall.
Flinkere med fluff og plast
Denne utviklingen, som utgjør de små
marginene, tiendelene i prosentregnskapet, er
i vekst. Bransjen utvikler hele tiden bedre sorteringsmaskiner og bedre finfragmenteringsanlegg som henter ut enda mer råvarer fra

kasserte kjøretøy. Dette skjer hovedsakelig på
mikronivå, i det som tidligere var restavfallet
(fluffen***).
Tradisjonelt har mye av fluffen gått
til energigjenvinning. Nå blir det mer og mer
vanlig å hente ut noe av de omtrent 39 plastog plastpolymértypene(****) som finnes i et
kjøretøy. Fluffen kan kjøres gjennom finfragmenteringsverk med flyt-synk-anlegg der for
eksempel PP (Polypropylene) kan skilles fra
PU (Polyuretan). Når plasttypene er sortert, kan
de selges som nytt materiale - som igjen blir
nye ting.
Materialgjenvinning** (inkludert ombruk) økte
kraftig fra 72,9 prosent i 2014 til 85,2 prosent i
2015. I 2016 fortsatte denne trenden og
resultatet ligger jevnt på 85,2 prosent som er
godt innenfor kravet.
Energigjenvinning, det vil si å brenne
fluff og utnytte varmen som ny energi, har
gått ned. I fjor var energigjenvinningen på 14,4

Gjenvinningsgrad

prosent, i 2016 ble 12,5 prosent av de
kasserte kjøretøy energigjenvunnet.
Mengden materialrester som går til
deponi har gått ned. I 2015 ble bare 3,3 prosent
av den kasserte bilens materialer deponert, i
2016 ble 2,3 prosent av bilens materialer sendt
til deponi.
2016 var året da Autoretur og hovedoperatørene stabiliserte resultatene for
gjenvinning av kasserte kjøretøy i Norge.
Direktør i Autoretur AS, Erik Andresen skryter
av hovedoperatørenes jobb for å nå
myndighetenes krav.
– Uten den iherdige innsatsen fra
Norsk Gjenvinning Metall AS, Bilretur AS og
Bilgjenvinning AS for å gjenvinne enda mer av
bilene, ville vi ikke kommet i mål.
Allerede i 2015 var vi over myndighetenes og
EUs krav til gjenvinningsgrad og materialgjenvinning. Den gode trenden fortsatte i 2016,
sier Andresen.

Myndighetenes krav

Erik Andresen
Direktør i Autoretur AS
Allerede i 2015 var vi over
myndighetenes og EUs krav til
gjenvinningsgrad og materialgjenvinning. Den gode trenden
fortsatte i 2016.

Tallene i tonn:
I hele 2016 ble det gjenvunnet
176 216 tonn kjøretøy.
Av dette ble 139 945 tonn
materialgjenvunnet.
10 150 tonn gikk til ombruk.
Og 22 038 tonn ble
energigjenvunnet.
Kun 2,3 prosent gikk til deponi.
Det gikk totalt 142 280 kjøretøy
gjennom Autoreturs systemer i
2016.
*Gjenvinningsgraden =
Prosentandel av bilens vekt som
gjenvinnes. Et EU-direktiv, ELV,
setter kravene
**Materialgjenvinning =
Materialer som for eksempel blir
smeltet om og brukt til nye nytt +
ombruk, gjenbruk av deler.
***Fluff =
Det siste reststoffet i
gjenvinningsprosessen
****Kilde: IHS Markit/The Plastics
Industry Trade Association

Autoreturs produsentansvarsandel har økt fra 88,7%
til 91,4% fra 2015 til 2016.
Autoreturs innsamlingsandel holder seg stabilt
rundt 97,4%.
I perioden 2007-2016 har Autoretur samlet inn 95,9 %
av alle kasserte kjøretøy.
(Kravet i Autoreturs myndighetsgodkjenning er
minst 95%).

GRAF: Historisk utvikling av
gjenvinningsgrad.

De siste årene har salget av
kjøretøy med høyenergibatterier økt voldsomt.

energi AS. BIL gikk også inn på eiersiden i
dette selskapet som skal sørge for en helhetlig
løsning på det høyspente batteriet fra det
kommer inn til biloppsamlerne, til det er
forskriftsmessig gjenvunnet.

Demontering og gjenvinning av batteriene
krever ny kunnskap og nye
systemer for å oppfylle
kravene i kasserte kjøretøy
og i myndighetenes
sikkerhetsforskrifter.

Omfattende utdanning
De store omveltingene i bransjen foregår
hos biloppsamlerne. Det er de som først må
forholde seg til de nye batteriene, og det er
biloppsamlerrne som får kompetansekravene.
Det er derfor rullet ut store kompetansehevingstiltak hos våre tre hovedoperatører
Bilgjenvinning AS, Norsk Gjenvinning Metall AS
og Bilretur AS.
En biloppsamler som får inn et kjøretøy med
høyenergibatteri må ha tilstrekkelig kursing
for å kunne jobbe på kjøretøyet. Kursene kan
man for eksempel ta hos Bilbransjens kurs- og
kompetansesenter (BKK). Under kursene lærer
man alle sikkerhetstiltakene som er påbudt ved
arbeid med høyenergibatterier. Man lærer å
sikkerhetsvurdere batteriene, se etter skader og
så videre. Kursdeltagerne lærer hvordan man
etablerer sikkerhetssoner, hvordan nøytralisere
og måle spenning og hva slags verktøy man
skal bruke. De lærer også og om de forskjellige
typene høyenergi-batterier og om pakking og
oppbevaring av batteriene.

Biloppsamlerne
er midt i en
kompetanseheving

I første kvartal 2017 var det cirka 130.000
elektriske drevne kjøretøy i Norge (OVF).
Veksten forventes å øke kraftig. For Autoreturs
nettverk gir det flere utfordringer.
Av og til kommer det forsikringsskadede kjøretøy med høyenergibatterier til
biloppsamlerne. Men foreløpig kasseres det
hovedsakelig bare noen få eldre hybridbiler
og eldre el-biler hos norske biloppsamlere.
Ikke før om noen år da disse nye typene
kjøretøy har gått sine siste mil, vil det store
trykket av kasserte elbiler, plug-in hybrider og

hybrider komme hos biloppsamlerne. De få
kjøretøyene med disse typene fremdriftsbatterier som kommer til biloppsamlerne i dag
er likevel en utfordring.
Omfattende guide
Autoretur laget derfor i 2016 en omfattende
guide for behandling av høyenergibatterier.
Guiden er delt i to. For privatpersoner og
for proffer. Sistnevnte gjelder for eksempel
personell hos biloppsamlere som skal montere
eller demontere høyenergibatterier.

Guiden brukes også av Bilimportørenes Landsforening (BIL). Den finnes tilgjengelig både hos
bilimportorene.no og autoretur.no.
Innsamlingssystem
I 2016 ble det også inngått et samarbeid
mellom Autoreturs eier, BIL og Batteriretur AS
om innsamling av høyenergibatterier gjennom
det nydannede selskapet Batteriretur Høy-

Han har i over to år, kurset
biloppsamlingsplassene i Norge,
i håndtering av litium-batterier.

Om høyenergibatterier
• Elbiler og plug-inhybrider
har høyenergi-batterier, gjerne
litium-ion-typer (Li-ion).

Sikkerhetstiltakene og kompetansen er så
avgjørende for å behandle høyenergibatteriene
fra kasserte biler at det kreves utdanning.
Batteriene er rett og slett livsfarlig hvis de
behandles feil.
I guiden kommer de formelle kravene til de som
skal behandle batteriene. Hvem som helst kan
ikke montere eller demontere høyenergibatterier. Dette er regulert i flere norske forskrifter.
Blant annet forskrifter om høyspente anlegg og
forskrifter om frakt av farlig avfall.
I praksis utelukker de formelle kravene at
privatpersoner kan gjøre noe som helst med et
batteri fra en elbil, plug-in hybrid eller en hybrid.

Petter Nilsen
Gruppeleder i Bilbransjens kurs
og kompetansesenter (BKK)

• Disse batteriene har så høy
spenning at de kvalifiserer som
høyspentanlegg.
• Selv små skader som gir
oksygentilførsel kan føre til brann.
• De er svært vanskelig å slukke
hvis de antenner.

MÅ ha kurs
Når man er ferdig på kurset er man sertifisert til
å arbeide med denne type batterier. Det er helt
avgjørende å ha disse kursene hvis ikke bryter
man forskrifter om arbeid på høyspent-anlegg.
Det er helt avgjørende for sikkerhet at man
kjenner til hvordan disse batteriene skal oppbevares og fraktes. Brann- og spenningsfaren
er enorm: Brann i et høyenergibatteri er så å si
umulig å slukke. Får man støt fra et slikt batteri
kan det være slutten.
I følge Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB) må man enten være utdannet
elektriker eller ha disse batterikursene for å
kunne arbeide med høyenergi-batterier.

• Det er ikke tillatt for privatpersoner å montere eller demontere høyenergibatterier uten riktig
kompetanse.
• Batterienes utenpåliggende
materialer gjenvinnes på
tradisjonell måte, cellene energigjenvinnes.
• Eldre hybridbiler har gjerne
nikkel-metallhydrid-batterier
(NiMH)
• To forskrifter regulerer arbeid
med høyenergi-batterier:
«Forskrift om sikkerhet ved arbeid
i og drift av elektriske anlegg» og
«Forskrift om landtransport av
farlig gods»

141 biloppsamlere, 11 fragmenteringsverk:

AUTORETUR

Autoretur dekker hele landet
BILGJENVINNING
Fragmenteringsverk:
Stena Recycling Skien
Norsk Gjenvinning Fredrikstad
Norsk Gjenvinning Orkanger
Norscrap West Hanøytangen
Hellik Teigen Hokksund
Vartdal Gjenvinning Vartdal
Norsk Metallfragmentering Gjøvik
Metallco Stene Fredrikstad
Hermod Teigen Egersund

I 2016 gikk det 142 280
kjøretøy gjennom
Autoretur-systemet.
For at innsamlingen og
gjenvinningen av kasserte
kjøretøy skal fungere
optimalt har Autoreturs
samarbeidspartnere et stort
nettverk av biloppsamlere
over hele landet.

Kuusakoski Skellefteå Sverige
H.J. Hansen, Odense Danmark

Autoretur AS har avtale med tre hovedoperatører om innsamling og gjenvinning av
vrakede biler. Fra 2015 til 2019 består laget
av gjenvinningsselskapene Bilgjenvinning
AS, Norsk Gjenvinning Metall AS og Bilretur
AS. De tre hovedoperatørene har avtaler med
et nettverk av biloppsamlerne som tar i mot,
miljøsanerer og klargjør bilvrakene for videre
gjenvinning hos fragmenteringsverkene.
Etter at Bilretur AS kom med i 2015

Fragmenteringsverk
Biloppsamlingsplasser

Kuusakoski (Sverige)

H.J. Hansen (Danmark)

har det gitt Autoretur enda bedre dekning av
oppsamlingssteder, økt kapasitet og gjort det
enda enklere for den som skal vrake bilen.
Dekningsområdet vårt per januar 2015 strekker
seg fra Varanger i nord til Kristiansand i
sør - fra Bergen i vest til Kongsvinger i øst.
Når bilvrakene er ferdig miljøsanert
hos biloppsamlerne, ender de kasserte
kjøretøyene hos ett av 11 fragmenteringsverk
spredt over hele landet (to utenlands).
Denne utvidelsen av kapasiteten har styrket
bilreturordningen i Norge.
Bakgrunnen for avtalen
Alle produsenter og importører av kjøretøy i
Norge er pliktet til samle inn og behandle
kasserte kjøretøy miljømessig riktig.
Forurensningsloven og avfallsforskriften
bestemmer sammen med EU-direktiv 2000-53/
EC hvordan dette skal gjøres.
Autoretur AS er et slikt godkjent
retursystem. Vi sørger for at produsentene
og importørenes forpliktelser rundt kasserte
kjøretøy oppfylles. Og at nettverket fra hovedoperatørene til biloppsamlingsplassene og til
slutt fragmenteringsanleggene, fungerer etter
kravene fra myndighetene.
Slik gjøres det
Biloppsamlerne skal ta imot, registrere og
miljøsanere alle kasserte kjøretøy i samsvar
med de til enhver tid gjeldende krav. De må
også utstede og sende inn vrakmeldinger for
kasserte kjøretøy slik Avfallsforskriften krever.
Hovedoperatørene skal ha tekniske
og teknologiske metoder for å kunne behandle
kjøretøyene og gjennomføre gjenvinning av
materialer og bidra til ombruk av deler.
De skal også sørge for at 95 prosent,
målt i vekt, av de kasserte kjøretøyene
gjenvinnes. Minst 85 prosent skal materialgjenvinnes. Restene energiutnyttes og/eller til
deponi.
Avtalen er bygget på det felles europeiske krav
til håndtering av bilvrak i henhold til EUs ELVdirektiv og Avfallsforskriftens regler, som også
bygger direkte på EUs direktiv [ELV 2000/53/
EC].

BILOPPSAMLERE

NORSK GJENVINNING METALL

BILOPPSAMLERE

BILRETUR AS

BILOPPSAMLERE

FRAGMENTERINGSVERK / SHREDDERE

Bilgjenvinning AS ble stiftet 15. august 2006.
Selskapets formål er innsamling av kasserte
kjøretøy og salg av produkter som er en
naturlig følge av dette. Selskapets aksjonærer
er Hellik Teigen AS og Ragn-Sells AS. Begge
aksjonærene har betydelig kompetanse innenfor avfallsektoren. Ragn-Sells har kompetanse
på logistikk knyttet til avfall, og Hellik Teigen
har kompetanse innenfor behandling av
metaller. Våren 2006 inngikk Bilgjenvinning en
avtale med Autoretur AS på vegne av
Bilimportørene i Norge, om innsamling av
utrangerte kjøretøy. Fra 1. januar 2007
ble ansvaret for behandling av kasserte
kjøretøy overført fra staten til bilimportørene.
Bilgjenvinning AS har bl.a. eneansvaret for
innsamling i Nordland Fylke. Bilgjenvinning AS
har et nett av innsamlingspunkter.
Bilgjenvinning legger vekt på at innsamlingen
skal følge gjeldende lover og regler for å sikre
at behandlingen i alle ledd gjøres på en så
miljøriktig måte som mulig.

Norsk Gjenvinning Metall AS (tidligere Veolia
Miljø Metall AS) er en av hovedoperatørene
for Autoretur AS siden 18. mai 2009. Norsk
Gjenvinning-konsernet drifter over 90 lokasjoner i Norge og håndterte årlig over 1,5 millioner
tonn avfall.
Norsk Gjenvinning Metall fremstår i dag som
landets ledende aktør innenfor innsamling og

behandling av stål, metall, EE-avfall og kabler.
Som en del av dette har selskapet to shredderanlegg for fragmentering av biler i Norge. Disse
behandler 55 000 biler i året. Norsk Gjenvinning
Metall har også eierskap i fem bildemonteringsselskaper, hvor det foretas miljøsanering
av kasserte biler.
Norsk Gjenvinning-konsernet eies av det
skandinaviske investeringsselskapet Altor. Fra
sommeren 2011 inngår også Veidekke Gjenvinning AS med datterselskaper Wilhelmsen &
Sønner, Humlekjær & Ødegaard, Tomwil Miljø
og Norvest Gjenvinning i konsernet.

Bilretur AS Bilretur AS ble etablert i 2005 av en
rekke biloppsamlere, og selskapet er fortsatt
eid av et 70-talls biloppsamlere over hele
landet. Selskapet har fra 1.1.2015 inngått ny
5-årsavtale som en av Norges Hovedoperatører
innen innsamling og gjenvinning av kasserte
kjøretøyer med Autoretur AS.
Bilretur vil være i front på kompetanseutvikling,
noe som ansees for å være viktigere og
viktigere på grunn av tempoet i den
teknologiske utviklingen innen materialer, og at
kravene til miljøkunnskap endres hele tiden.
Bilretur økte fra 2015 sin andel av tonnasjen
av bilvrak fra 6 oppsamlere og 8-10 tusen tonn,
til i underkant av 50 bilopp-samlere og 50.000
tonn. Bilretur visjon er å bli Norges ledende
og mest fremtidsrettede hovedoperatør for
gjenvinning av kasserte kjøretøy.

Autoretur AS er opprettet for å
sørge for innsamling og gjenvinning av kasserte kjøretøy.
Autoretur skal kun stå for
organiseringen av returordningen,
og har selv ikke noe apparat for
mottak, destruksjon og
gjenvinning.
En velfungerende returordning
er avhengig av at det finnes tilstrekkelig med permanente mottaksplasser over hele landet. Vi
har derfor kontrakt med våre tre
hoved-operatører med tilhørende
nettverk av under-operatører.
Autoreturs tre samarbeidspartnere er Bilgjenvinning AS,
Norsk GjenvinningMetall AS og
Bilretur AS.
Våre samarbeidspartnere har
forpliktet seg til å bygge ut sitt
nettverk av mottaksplasser rundt i
Norge etter behov.
Per i dag består nettverket av
ca. 141 biloppsamlere fordelt over
hele landet, og disse forestår igjen
drøyt 97% av den totale innsamling og gjenvinning av
utrangerte biler i Norge.

Autoretur AS
Økernveien 99
0579 Oslo
firmapost@autoretur.no
www.autoretur.no
Denne trykksaken tilfredstiller kravene om miljømerket SVANEN

