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Autoretur AS







Bilnytt: 23.5.



Gratispassasjersaken:

Miljødirektoratet utreder en løsning for bruktimportørene

Privatpersoner vil ikke omfattes av avtalen

Klima- og miljødepartementet vil beslutte løsning

KLD vil presentere løsning for Stortinget

Ny løsning på plass ca 1.1. 2020?

I mellomtiden fortsetter vi å fakturere bruktimportørene



Samlet disponering av fraksjoner fra 

Autoreturs returordning 



Oppnådd gjenvinningsgrad 2018



Oppnådd total gjenvinningsgrad 

hvert år for perioden 2009-2018



Kollektivt ansvar:

Det er avsatt kr. 8.215.000,- i 2018 til kollektivt ansvar hvis en 

deltager i retursystemet går konkurs.

Autoretur vurderer størrelsen på miljøgebyret på 

bakgrunn av dataene fra AON (aktuarer).



Nye avtaler hovedoperatørene

Det er inngått avtaler med følgende hovedoparatører for 

perioden 1.1. 2020 til 31.12. 2025:

• Bilgjenvinning AS

• Norsk Gjenvinning Metall AS

• Bilretur AS

- Krav til kompetanse på elbiler

- Krav om kvalitetssystem

- Krav til farlig avfall etc

- Krav til 85% materialgjenvinning

- Krav til landsdekkende 

nettverk av mottakssteder

- Krav til rapportering

Totalt ca 140 

biloppsamlere



Informasjon:

• Stål til kumlokk
• Aluminium til sykkelstativ
• Glass til GLAVA isolasjon

Fagpresseannonser

Vi er representert i 

samtlige miljøtidsskrift på 

markedet i Norge.

I tillegg til miljøbransjen 

når vi også forskere, 

vitenskap, politikere og 

ansatte innen høyere 

utdanning gjennom 

Forskerforum samt 

fylkes og kommunale 

politikere, 

departementer, 

rikspolitikere etc

gjennom Fagblader. 



Vi har god erfaring med digitale annonser og videoer fra tidligere. 
Autoretur har vært tilstede på tu.no med 2 pulser hvert år.

I 2019 skal vi delta både på tu.no og TU TV i 2 x 8 uker fordelt 
på 2 innryknings perioder.

Vi fokuserer på annonsebudskapet om at materialene blir til nye ting. 
Stål til kumlokk, aluminium til sykkelstativ og glass til isolasjon. 
Dette er «sjelen vår»

Digitale annonser



Twitter (SoMe)
På Twitter møter vi 

målgruppen, fagfolk, 

samtlige politikere 

innen kommune, 

fylkes –og riks-

sektoren. 

I tillegg en bra 

møteplass for våre 

samarbeidespartnere. 

Her gjør vi hverandre 

bedre og mer kjent 

for omverden



Miljørapport

Miljøregnskap

Sparer samfunnet for

230 000 tonn CO2.

Tilsvarer årlig utslipp fra

100 000 personbiler.

eller 1,5 milliarder

kjøretøykilometer.

Tilsvarer energiforbruk

til 44 000 husholdninger.

4 800 tonn farlig avfall

behandlet.

Sendes til ca 300 

nøkkelpersoner

i mai 2019



1. juli 2019:

Miljøgebyret reduseres med kr. 100,- pr bil for 

begge kategorier:

Bensin og dieselbiler: kr. 200,- + mva

Ladbare biler: kr. 300,- + mva

Miljøgebyret


