
 

 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 
Postboks 2014 
3103 Tønsberg 
Att.: Jostein Ween Grav 
 
                    Oslo 07.06.2019 
 
 
Manglende lovregulering rundt omsetning av brukte høyenergibatterier 
 
Bilbransjen, forsikringsbransjen og Statens vegvesen har i flere år samarbeidet om sikre 
bilskadereparasjoner, der målet er å sikre at alle bilers opprinnelige aktive og passive sikkerhet 
opprettholdes etter skadereparasjoner. 
I takt med en stadig større andel el- og hybridbiler har arbeidsgruppen de siste årene jobbet mye 
med sikkerhetsspørsmål knyttet til høyenergibatteriene som sitter i disse bilene. Det har i forbindelse 
med dette arbeidet vært gjennomført flere møter med eksterne myndigheter og organisasjoner, og 
DSB er blant myndighetene som har deltatt i disse møtene. 
Det er mange utfordringer knyttet til høyenergibatterier, og flere av disse utfordringene vil helt 
sikkert finne sin løsning gjennom arbeid som eksempelvis sikre bilskadereparasjoner, men noen av 
utfordringene er kritiske og må løses ene og alene gjennom myndighetsregulering. 
 
Gjennom nevnte arbeid og i nevnte møter har salg og omsetning av brukte høyenergibatterier 
utkrystallisert seg som et særlig kritisk område, og som kun kan løses i form av myndighetsregulering. 
En brann i et høyenergibatteri er eksplosiv og svært krevende å slukke pga den kjemiske prosessen 
som oppstår. Et skadet høyenergibatteri kan betraktes som en ustabil brannkilde og et slikt batteri 
representerer utvilsomt en sikkerhetsrisiko. 
Det er tillatt å selge brukte uskadde høyenergibatterier for innmontering i tilsvarende modeller, og til 
enhver tid tilbyr norske bildemonteringsbedrifter en mengde brukte høyenergibatterier tilhørende 
ulike el- og hybridmodeller, som blir demontert i forbindelse med gjenbruk og gjenvinning. Svært 
ofte havner disse bilene hos bildemonteringsbedriftene fordi de er kollisjonsskadet og innløst av 
forsikringsselskapene.  
Tilstanden til disse høyenergibatteriene er ofte ikke avklart før el-/hybridbilene fraktes til 
bildemonteringsbedriftene, og den enkelte bildemonteringsbedrift har i dag ikke den kompetansen 
som kreves for å kunne fastslå batteriets tilstand. Godkjente bildemonteringsbedrifter med 
sertifiseringer har personell som har gjennomgått nivå 1 opplæring (sikkerhetskurs som kreves for å 
kunne ut-montere et høyenergibatteri) og bilimportørene har sagt seg villig til å gi 
bildemonteringsbedriftene opplæring på nivå 2 som omfatter en diagnostisering av 
høyenergibatteriene.  
 
Markedet for brukte høyenergibatterier er økende. Særlig bekymringsfullt er det å registrere at 
stadig flere privatpersoner benytter disse batteriene til privat strømlagring. Selv med stabile 
høyenergibatterier er slike private installasjoner kritiske da det er svært kunnskapskrevende å 
installere dette på en sikker måte, men særlig bekymringsfullt er det med tanke på at ustabile 
høyenergibatterier kan bli omsatt til bruk i slike installasjoner. 
 
Fra en potensiell skade oppstår på et høyenergibatteri til batteriet eventuelt omsettes brukt er det 
flere forhold som må ivaretas, og i de kommende punktene forsøker vi kort å beskrive de ulike 
problemstillingene og skissere hvordan disse må løses. 



 

• Tilsynelatende små kollisjonsskader kan resultere i batteriskader som gjør høyenergibatteriet 
ustabilt. Så lenge batteritilstanden er uavklart bør batteriene betraktes som ustabile og frakt 
av disse kollisjonsskadede bilene bør da alltid skje i henhold til forskrift om landtransport av 
farlig gods. 

• Kollisjonsskadede biler blir ofte fraktet til bilskadeverksteder, bildemonteringsbedrifter eller 
til andre steder. I alle tilfeller der tilstanden til høyenergibatteriet ikke er avklart må slike 
biler kun fraktes til verksteder eller biloppsamlingsplasser som er kompetente til å håndtere 
de, og bilene må alltid plasseres ute og da helst på eget lukket område, og merkes på egnet 
måte. 

• I en del tilfeller blir aldri tilstanden til høyenergibatteriet avklart. Et høyenergibatteri i en 
kollisjonsskadet bil, og generelt batterier man mistenker kan ha skader eller defekter, må 
alltid analyseres av kompetente personer som kan fastslå tilstanden på batteriet. 

• Brukte høyenergibatterier omsettes i dag uten at tilstanden til batteriet alltid er avklart. 
Ingen høyenergibatterier skal fraktes til bildemonteringsbedrifter før tilstanden til batteriet 
er avklart. Det er kun uskadde høyenergibatterier man må tillate at omsettes brukt og disse 
må kun selges av godkjente- og sertifiserte bildemonteringsbedrifter, til profesjonelle aktører 
som kan dokumentere at de er kompetente.  

• Norges Biloppsamleres Forening stiller opplæringskrav til sine godkjente og sertifiserte 
medlemmer i bildemonteringsbransjen, men langt ifra alle bildemonteringsbedrifter er 
medlemmer der og mange har derfor ikke nødvendig kompetanse. Alle aktører som skal 
håndtere høyenergibatterier må ha nødvendig opplæring og kunnskap. 

 
Utfordringene som vi beskriver i dette brevet mener vi at kun kan løses gjennom 
myndighetsregulering, og i denne sammenheng oppfatter vi DSB som den rette myndigheten. Som 
nevnt innledningsvis har DSB også deltatt i møter der tematikken har blitt diskutert og således 
kjenner dere allerede godt til de utfordringene som beskrives. 
Vi håper med dette brevet at DSB vil ta initiativ til et myndighetsarbeid som på sikt vil løse de nevnte 
utfordringene. Organisasjonene som står som avsender av dette brevet kan i denne forbindelse 
nevne at vi gjerne stiller oss til disposisjon for DSB i den grad det er ønskelig i dette arbeidet. 
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