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Batteriretur® 

 
 Det hele startet med: 

 
• Selskapet ble initiert av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen. 
• Etablert 22.12.1993  
• Batteriretur er et returselskap for alle kategorier batterier. 
• Batteriretur er eksperter på innsamling og gjenvinning av  batterier. 
• Batteriretur gjenvinner alle innsamlede blybatterier 
• Ingen land har høyere innsamling av blybatterier per innbygger. 
• Batteriretur er ei ideelt selskap, som betyr at midlene forblir i 

selskapet og brukes til utvikling og forskning med miljøet i fokus. 
 
 
 



 
 

Rådgivertjenester 
 
 

• Kursholder 

– Opplæring av innsamlere 
• IKS selskaper 

• Logistikkoperatører 

• Private avfallsoperatører 

• Biloppsamlere 

 

• Veiledere for håndtering av alle typer kasserte batterier. 

• Ivaretar sikkerheten ved å tilby kunnskap og rekvisita for 
sikker håndtering, lagring og pakking alle typer kasserte 
batterier for transport. 

 



 

Batterireturs oppdrag:  
 

• Effektiv, landsdekkende innsamling 

 

• Myndighetskontakt og rapportering 

 

• God sporbarhet, nasjonalt og internasjonalt 

 

• Skape verdikjeder 

 



Batterireturs oppdrag: 

• Bidra til at Norge som nasjon oppfyller miljømålene i EUs 
direktiv om batterier 
 

• Ivareta samfunnsansvaret 
 

• Tilby kvalifisert returløsning som ivaretar energisikkerhet 
for alle typer batterier 
– Forbruker  
– Start og Industri 
– Elektriske kjøretøy 

 
• Opplæring av innsamlere 

– Kunnskapsbedrift 

 



 
Hva skjer med batteriene, fra innsamler til 

gjenvinning? 

 

• Returløsning gjennom godkjente innsamlere som har avtale 
med Batteriretur  

• Batterier leveres fra innsamlere til et av Batterireturs 
sentrallagre for kvalitetskontroll  

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

  

 



Hva er våre overordnede mål vedr avfallspolitikk? 
 

• Resirkulering av avfall er helt sentralt for en effektiv 
sirkulærøkonomi. Miljøet, og ikke kortsiktig profit må stå i 
sentrum.  Myndighetene må klargjøre sin rolle, krav og 
forventninger.  
– Sikkerheten må stå i høysetet og forskrift og lovverk MÅ håndheves 

Interpol fant 1,5 millioner tonn ulovlig avfall 

I en månedslang aksjon der 43 land deltok 
avslørte Interpol 141 skipslaster med ulovlig 
eksportert avfall og 85 ulovlige dumpeplasser. 



Hva er spesielt viktig sett fra Batterireturs side? 

• Skapa fokus og kunnskap om energirisiko 

– Litium: I dagens batteri-produksjon utgjør litium et 
stadig sterkere innslag. Energitettheten i disse 
batteriene kan utgjøre en fare om de ikke håndteres 
riktig. Batteriretur mener derfor viktig at produkter som 
inneholder litium bør tydelig merkes og behandles som 
farlig avfall.  

• 4 type D celler batterier med lithium kjemi tilsvarer 
energimengden I en håndgranat! 



Batterireturs bidrag til det grønne skiftet 

• Høy materialgjenvinning 

• Verdiskapning 

• Gjennbruk 

• Sikkerhet og miljøfokus 

• Kommunikasjon 

• Arbeide mot en renere gjenvinnings bransje 



• Samarbeid mellom Batteriretur, RENAS og Grønt Punkt Norge 
• En helhetlig løsning for bedrifter med produsentansvar innen 

batterier, EE-produkter og emballasje 
• Felles faktura for dem som ønsker det, enkel rapportering og 

oversikt 
• Innsamlingsløsninger og -avtaler er ikke berørt 
 



Spørsmål ?? 



Husk og lik oss på Facebook!! 

     Takk for meg!! 


