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Miljøgebyret

• For å dekke forventede driftskostnader i selskapet kreves det inn 
miljøgebyr ved import. 

• 1.  januar 2021 var miljøgebyret kr 300,- ekskl. mva. for el- og 
hydrogenbiler samt ladbare hybridbiler, og kr 200,- ekskl. mva. for 
bensin- og dieselbiler. 

• 1. april 2021 ble miljøgebyret redusert til henholdsvis kr 250,-
ekskl. mva. og kr 150,- ekskl. mva. 

• 1. juni 2021 ble miljøgebyret redusert ytterligere til kr 150,- ekskl. 
mva. for el- og hydrogenbiler samt ladbare hybridbiler.

• 1. januar 2022 ble miljøgebyret redusert nok en gang til kr 100,-
ekskl. mva. for alle drivlinjer.
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Avfallshierarkiet

• Avfallshierarkiet, eller 
avfallspyramiden, er en 
figur som illustrerer 
prioriteringene i norsk 
avfallspolitikk og EUs 
rammedirektiv for avfall. 
Pyramiden skal leses fra 
øverst til nederst, og målet 
er at avfallet skal behandles 
så nær toppen av 
pyramiden som mulig



Ombruk/gjenbruk brukte deler

• Autoretur er pålagt i konsesjonen å legge til rette for ombruk før 

gjenvinning

• Hovedavtalen regulerer salg av brukte deler:

Gjenbruk og videresalg av deler

Hovedoperatøren kan, så fremt Regelverket og øvrig lovgivning 
tillater dette, gjenbruke og/eller videreselge deler fra kasserte 
kjøretøy. All slik aktivitet skjer på Hovedoperatørens risiko og ansvar, 
og Hovedoperatøren skal holde Autoretur skadesløs fra ethvert krav 
fra tredjepart knyttet til slike aktiviteter.

Hovedoperatørens nettverk må heller ikke benytte produsentens navn 
eller henvisning til «originaldeler» ved salg eller markedsføring av 
deler, og det skal tydelig fremgå av all salg og markedsføring at 
delene er brukt og stammer fra kasserte kjøretøy, herunder at 
produsentens garantier ikke gjelder for slike deler. Autoretur kan sette 
nærmere retningslinjer for dette. Kjøpere av gjenbruksdeler som ikke 
er forbrukere skal pålegges samme restriksjoner knyttet til salg og 
markedsføring. 

Autoretur forbeholder seg retten til å forby gjenbruk og videresalg av 
spesifikke deler eller typer deler der Autoretur har saklig grunn til det, 
eksempelvis som følge av sikkerhetsmessige eller miljømessige 
forhold, eller dersom slik aktivitet vil kunne medføre brudd på 
Autoreturs forpliktelser overfor tredjepart.



Salg av brukte elbilbatterier til 
andre applikasjoner 
(batteribank til solceller etc.)

Produsentansvaret overføres til den nye 
produsenten av hva batteriene brukes til, siden 
batteriet ikke lenger benyttes i bil, som er det 
opprinnelige produsentansvaret.



Ansvar for skadde elbilbatterier hos 
biloppsamlere

Biloppsamlere kjøper et relativt stort antall 
kondemnerte/innløste biler hvert år. Batteriene kan ha skade 
siden bilen har hatt en større skade som medfører innløsning.
Det foretas ingen tilstandskontroll før videresalg

Salg av kondemnerte biler til biloppsamlere er en kommersiell 
avtale og en del av forsikringsoppgjøret for 
forsikringsselskapet.

Autoretur mener at ansvaret for transport av batterier fra 
innløste biler er forsikringsselskapenes ansvar

Det pågår samtaler med NBF om ansvaret for transport av 
skadde batterier

Transport og behandling av kasserte kjøretøy med 
høyenergibatterier er bilprodusentens ansvar



Hvem har reklamasjonsansvaret 
ved bruk av brukte deler?

1. Biloppsamler selger brukte deler til annenhånds 
markedet:
Biloppsamler har reklamasjonsansvaret

2. Biloppsamler selger brukte deler til verksteder:
Verkstedet har reklamasjonsansvar overfor 
kunde/bileier

3. Forsikringsselskaper krever brukte deler 
benyttet i skadereparasjoner:
Skadeverkstedet har ansvar for kvaliteten i 
utført arbeid
Forsikringsselskapet har ansvar overfor 
kunde/bileier og stiller garanti for utført jobb

NB! Garantien opphører ved eierskifte (?)



Autoretur lanseres på 

«Skolerom»



Skolerom er en unik, digital 

læringsplattform

Fulldigital løsning som tar for seg ett og ett tema i ulike 
fag med læringsmål for hele grunnskolen

I Skolerom er alle pedagogiske tekster organisert som 
artikler. Artiklene kan inneholde bilder, videoer, oppgaver 
osv. 

Skolerom er også spesiell fordi de fleste tekstene er 
tverrfaglige 
- et økende krav i den nye læreplanen ("Fagfornyelsen») 



Per i dag dekker Skolerom 

hele grunnskolen. 

I løpet av 2022 skal også 

videregående dekkes

• Lett å bruke for læreren og elevene

• Tverrfaglig (Fagfornyelsen)

• Kompetansemål og sortering på trinn

• Moderne og engasjerende presentasjon

• Skolerom er utviklet i samarbeid med og finansielt støttet av Utdanningsdirektoratet

• Tekstene/innholdet i Skolerom blir skrevet av lærere, journalister og

pedagoger med bidrag/innspill fra Autoretur.



Hvorfor Skolerom og Autoretur

• Informasjon og kunnskap - IKKE reklame
• Autoretur oppfyller informasjonsplikten
• Undervisning/opplæring
• Målgruppe: elever i ung alder
• Samsvarer med yngre gruppers interesseområder 
(miljøbevisst)



Samarbeid med 

Utdanningsdirektoratet

Alle artiklene i Skolerom er i bokmål, nynorsk og tekster i 
tre spor De tre sporene er tilpasningsnivåene som 
tilpasset opplæring krever. 
(fremmedspråk og engelsk kommer)






