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Hvem er vi?



Initiert av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen til de Norske 
produsentene av blyakkumulatorer og batterier. 

Overskrift kapittelside

Stort behov for landsdekkende innsamling

• Miljøfarlig
• Verdi og ressurser på avveie
• Hindre miljøkriminalitet
• Produsentene tok ansvar og etablerte

Batteriretur 22.12.1993



Eksperter på innsamling, logistikk og korrekt 
gjenvinning av  batterier.

Ingen land har høyere innsamling av blybatterier pr 
innbygger enn Norge. Med sin betydelige 
markedsandel er Batteriretur og samarbeidspartnere 
en betydelig bidragsyter til å posisjonere Norge som et 
foregangsland.  



Returselskap for alle kategorier batterier

• Tre selskaper, en merkevare 

• AS Batteriretur
– Start & Industribatterier

• Rebatt AS
– Portable/husholdning

• Batteriretur Høyenergi AS
– El-Bil/Høyenergibatterier



• HQ Øra Fredrikstad
– Sorteringsanlegg
– Kontroll lager
– Administrasjon
– Totalt 11 årsverk

• Sandefjord
– FoU virksomhet
– Høyenergibatterier
– 8 årsverk









Hvem samarbeider vi med?







Hva vi gjør?



• Returløsning gjennom godkjente innsamlere 
som har avtale med Batteriretur

• Batterier og akkumulatorer leveres fra innsamlingspunktene 
til et av Batterireturs sentrallagre for kvalitetskontroll

• Batteriene går derfra direkte til gjenvinningsanlegg uten 
mellomledd og gjenvinnes ved høyverdige godkjente anlegg i Europa

Hva skjer med batteriene, fra innsamler til gjenvinning?



Et el-bil/hybrid batteri 
materialgjenvinnes
med rundt 75%



1. Beskytte personell mot strømskader.

2. Forhindre brann og situasjoner som kan føre til brann.

Våre to hovedutfordringer











Vi kommer gjerne på informasjonsmøter eller liknende….

pm@batteriretur.no
Tlf: 99 432 432
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Veileder

Håndtering av kasserte høyenergibatterier

Inneholder bl.a.:
• Forskrifter og reguleringer
• Rekvisita og hjelpemidler
• Håndtering av kasserte Li-ion høyenergibatterier
• Transportregelverk og emballering for transport 
• Bestille henting av høyenergibatterier
• Kontaktinfo hos Batteriretur



• Sikkerhet, sikkerhet og sikkerhet!!

(4 x D celler, kan ha same energi som en handgranat) 

• Korrekt håndtering

• Emballering

• Kontrollert nedstrøms løsning industri

• Resirkulering av avfall er helt sentralt for en effektiv 
sirkulærøkonomi. Miljøet og ikke kortsiktig profit må stå i 
sentrum.

• Sikkerheten må stå i høysetet og forskrift og lovverk MÅ 
håndheves.







Kritisk skadd batteri

• Batteriet i bilen var kritisk skadd, men viste ingen 
tegn til temperaturøkning eller røyk, selv flere 
timer etter kollisjonen.

• Først når redningstjenesten skulle flytte bilen 
oppsto det omfattende kortslutninger i batteriet 
som umiddelbart førte til en kraftig brann.









Gjenbruk



Forskning og utvikling med gjenbruk i fokus er et viktig 
tema. Ved vår Fou avdeling tester vi og utvikler løsninger 

for gjenbruk av batterimoduler fra elektriske kjøretøy



Gjenbruk er et sterkt tema. Dette må gjøres med en juridisk avklaring 
mellom leverandør og kjøper av moduler. Videresending til gjenbruk kan 
kun skje til partnere som da blir definert som produsenter og med det 
overtar produsentansvaret, alt juridisk ansvar samt ansvar for fremtidig 

kostnad for gjenvinning. Ref avfallsforskriften kap 3



• Profesjonelle utvalgte gjenbruksaktører
– Signere avtale med Batteriretur

• Medlem i Godkjent Returselskap for Batterier 

• Overtar produsentansvar

• Betale for fremtidig kostnad for håndtering og gjenvinning

• Overtar juridisk ansvar iht til avtalen

• Retningslinjer/krav fra Batteriretur & bilprodusent/importør må følges

– Økonomi
• Salg av moduler til nye applikasjoner

• Pris pr kg evt kw
– Økonomisk fordel rutes tilbake til leverandør av batteriene samt importør/produsent fra Batteriretur 

– Miljøgevinst
• Utvidet levetid

• Oppfyller fremtidig Batteridirektiv



FoU Second Life anlegg

• Batterimodulene lades fra solaranlegg og energien føres 
tilbake til nettet eller til internt smart grid anlegg.

• Prosjektet viser at det er mulig å benytte batterimoduler 
fra forskjellige batterier, av samme type, i slike anlegg.

• Etter demontering blir samtlige batterimoduler 
kvalitetsvurdert i henhold til egnethet for Second Life, om 
de må utlades og shreddes eller kan sendes direkte til 
gjenvinning.

• Batteriretur vil dermed kunne være råvareleverandør av 
kvalitetssikrede batterimoduler som kan benyttes i Second 
Life anlegg. 





• FoU Prosjekter 2018

– Energilagring Kortbølgen
• Sikker utlading av energi fra Høyenergibatterier

– Safety first 
• Gjenbruk av energi fra Høyenergibatterier i egen produksjon
• Støttet av Innovasjon Norge med 500k’
• Søknadsskriving og prosjektledelse av NSSØ

– Energipakke Borg Havn
• Bruk av høyenergibatterier på havneområdet
• Industriområdets «strømleverandør»
• Shave «peak» på strømgrid
• Ren energi fra sol og vindkraft
• Horizon 2020
• Støttet av Enova med over 8 mill

– LIBRES 
• Launch juni 2018
• Robotisering av demonteringsprosesser
• UiA
• MIL AS
• HYDRO
• Støttet av Forskningsrådet med over 6 mill

– Innsamling fra husholdninger Fredrikstad
• Risiko med batterier i restavfall
• Egen eske i husholdning
• Ren sortering
• Høyere innsamling
• Fredrikstad kommune, Frevar & BR.



FoU Utlading av batterier og 
gjenbruk av energi

• Usikre/ ustabile høyenergibatterier og batterimoduler kan 
ikke sendes til gjenvinning i for eksempel Tyskland. 

• Må lades helt ut under spesielle prosesser.

• Energien fra de batteriene som lades ut overføres til 
batteribank for bruk i smart grid nettet.

• Når batterimodulene er helt utladet kan de shreddes på en 
sikker måte.

• Den shreddede massen leveres til gjenvinning.







Overskrift kapittelside

Hydro vil gjenvinne elbil-batterier i et 
samarbeid med Batteriretur 
og metallkonsernet Glencor

Christian Rosenkilde i Hydro mener det er mulig å 
etablere en lønnsom gjenvinning av elbil-batterier i 
Norge. Gjenvinning er ikke noe nytt for Hydro, 
smelteverket i Holmestrand tar imot alle landets 
drikkebokser. Også batteriene i en elbil inneholder 
en god del aluminium, og de mer verdifulle 
grunnstoffene litium, kobolt og nikkel som gjør at 
Hydro tror det kan bli ekstra lønnsomt.





Fremtiden







«Nothing will change unless you change»

www.batteriretur.no

pm@batteriretur.no

http://www.batteriretur.no/
mailto:pm@batteriretur.no



