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Autoretur overtok ansvaret for innsamling og gjenvinning 
av kasserte kjøretøyer etter SFT, nå Klima- og forurens-
ningsdirektoratet (Klif), fra 01.01.2007. Dette innebar et 
helt nytt regime for alle aktørene i bransjen og usikker-
heten var naturlig nok betydelig den første tiden. 
  
Etter som årene har gått har aktørene blitt tryggere på hverandre 
og sine nye roller. I dag er situasjonen preget av normal drift 
og de fleste synes stort sett å være fornøyde. Et vesentlig 
bidrag har vært høye metallpriser samt Autoreturs tilbudte 
garanti mot lave inntekter, en ordning de fleste oppsamlere 
har gått inn på. Dette er en garanti som Autoretur er 
innstilt på å fortsette med.

Hva er så den største utfordringen fremover?

Vi mener den største utfordringen ligger i de økte krav til 
gjenvinning som kommer fra 2015. Fra 2007 har kravet vært 
at 85 % av bilens vekt skulle gjenvinnes, hvorav 10 % kunne 
energigjenvinnes. Dette er i seg selv et høyt krav. Fra 2015 
øker imidlertid kravet til gjenvinningsgrad til 95 %, fortsatt 
slik at bare 10 % kan energigjenvinnes. De nye normene er 
forankret i EU’s ELV-direktiv og er et krav ”hele Europa” 
nå arbeider med.  

Den norske gjenvinningsindustrien kan jevnt over ikke levere 
slike resultater i dag. Derimot finnes det allerede idag shred-
dere i Europa som oppfyller kravene. Styret i Autoretur var 
høsten 2011 på besøk hos ARN i Nederland, en virksomhet 
som arbeider med såkalt ”post-shredder-teknologi”. Her 
samles og sorteres restene fra vanlige shreddere, etter vanlig 
sortering. På denne måten tas ytterligere gjenvinnbare 
fraksjoner ut.

Slike løsninger synes å bli de mest effektive svar på økte 
gjenvinningskrav. På kontinentet har også andre løsninger 
vært forsøkt, blant annet fjerning av elementer fra bilen 
før den går i shredderen. Dette har man senere gått bort 
fra både fordi det var svært ressurskrevende og fordi de 
nye post-shredder-løsningene viser vel så gode resultater. 

Men bygging av slike anlegg er kostbart. Det er ikke sikkert 
at vi i Norge har volum som er store nok til å forsvare 
investeringene. Samtidig er det avgjørende viktig for oss at 
forskriftens krav kan møtes. Dermed kan vi ikke utelukke 
at det i fremtiden må finnes løsninger på gjenvinnings-
utfordringen utenlands.

Skal dette kunne gjøres effektivt, er det særlig to forhold 
som er avgjørende viktig.

For det første må vi ikke få særnorske regler for gjen-
vinningen. Alle må vi ta inn over oss at gjenvinnings-
bransjen i økende grad er internasjonal. Handel med frak-
sjoner som er under gjenvinning vil i økende grad kunne 
gå over grensene innen EØS-området. 

For det annet må myndighetenes regler konsentreres om 
å sette krav til resultatet av gjenvinningen og ikke til hvordan 
resultatet skal oppnås. Utviklingen i Europa viser dette. Her 
har industrien gjennom lang tid fått forske og teste ut for-
skjellige måter å nå gjenvinningsmålet på. Det kommer helt 
sikkert ennå flere løsninger som vi i dag ikke engang har 
tenkt på. Men vi vet også at hvis regelverket hadde bestemt 
hvordan gjenvinningen skulle utøves, ville utviklingen ha 
stoppet og ingen nye metoder kunne blitt utviklet. Det ville 
vært en meget uheldig vei å gå. 

  Bjørn Borg, Styreleder i Autoretur AS

FREMTIDIGE GJENVINNINGSKRAV



Rådgiver i Klif, Ole Thomas Thommesen mener gjenvinnings-
målet som er fastsatt i EUs ELV-direktiv og i norske for-
skrifter, er fullt oppnåelig. Men han legger ikke skjul på at 
forpliktelsen Norge har påtatt seg, er krevende.
   - Vi har som nasjon forpliktet oss til å heve prosenten fra 
85 til 95. Da må aktørene skjerpe seg ytterligere og plan-
legge godt de neste tre årene. I Klif har vi tillit til at Autore-
tur og samarbeidspartnerne vil makte oppgaven, sier han.
 For å oppnå 95-prosenten, ser han for seg to hovedveier: 
Miljøsaneringen av hver enkelt bil må bli enda mer effektiv. 
Eller så må enda mer materiale skilles ut i shredder-
prosessen til gjenvinning.

God utvikling siden 2007
- Det statlige ansvaret for biloppsamling skriver seg helt 
tilbake til 1978, men det var fra 2007 vi fikk nåværende 
ordning der et eget selskap fikk tillatelse til å forestå 
oppsamling og gjenvinning. Myndighetenes forvent-
ninger til Autoretur og bilimportørbransjen er ikke gjort til 
skamme. Det er vanskelig å si hvilken plass Norge har på en 
”rankingliste” av sammenlignbare land, men jeg tror vi som 
nasjon står seg bra, sier Thommesen.
   - Den første tiden etter 2007 opplevde vi nok en del 
usikkerhet blant biloppsamlere, og i noen distrikter ble den 
lokale virksomheten lagt ned. Men etter hvert gikk 
det seg til, og Autoretur fant løsninger sammen med 
samarbeidspartnere, forteller han.

Finnmark et spesielt fylke
- Det er klart at forutsetningene for oppsamling ikke er like 
over hele landet. Finnmark er et stort fylke i geografisk 
utstrekning med få biler. Da må man finne løsninger som 
er tilpasset forholdene. I dette fylket fungerer det slik at 
biloppsamlere samarbeider med bilredningsselskaper om 
henting av vrakede biler på bestemte annonserte dager.
   -Ideelt sett vil kanskje bileiere ønske å bestemme selv når 

man vil levere en kassert bil, men må man finne balansen 
mellom ressursinnsats og resultater, sier Klifs rådgiver, 
som mener man har funnet en gylden middelvei i vårt 
nordligste fylke.

Har ris bak speilet
Men hva om bransjen og Autoretur ikke makter å gjennom-
føre EU-direktivet om 95 prosent?
   - I prinsippet har Klif da sanksjonsmuligheter, herunder 
tvangsmulkt. Men det er ikke noe vi ønsker å ty til som 
første alternativ. Vi har mer tro på andre virkemidler som 
samarbeid og resultatorienterte løsninger – selv om 
tvangsbøter alltid vil være der som siste utvei, sier 
Thommesen. Norge rapporterer til EU gjennom EFTA om 
oppnådde resultater i forhold til direktivet. Rådgiver Ole 
Thomas Thommesen følger nøye med i utviklingen 
internasjonalt når det gjelder utarbeidelse av forskrifter 
og regelverk, og er selv med i et ekspertutvalg i EU som 
forestår regelverket.

Også et kommunalt ansvar
Han peker på at både enkeltstående hensatte biler rundt 
om i grisgrendte strøk fortsatt er et problem som må løses. 
Da snakker man gjerne om forsøpling mer enn miljø-
bomber. Men enda mer alvorlig er de større oppsamlingene 
av bilvrak man finner enkelte steder. De representerer 
en stor forurensningsfare, spesielt hvis de befinner seg i 
nærheten av vassdrag.
   - Også kommunene har et ansvar for hensatte biler, eller 
ansamlinger av biler som ikke blir kjørt bort, presset og 
gjenvunnet innen rimelig tid. Bilvrak som ”forsøpling” kan 
oppfattes som et mer eller mindre estetisk problem. Jeg 
tror terskelen for å godta denne type forsøpling er blitt 
atskillig lavere de siste årene, og godt er det, mener 
Thommesen.

Autoretur og andre aktører tilknyttet gjenvinning av kasserte kjøretøy ser og planlegger nå mot 
2015, året da gjenvinningsgraden skal opp i 95 prosent. Også i Klima- og forurensningsdirektoratet 
(Klif) følger man utviklingen nøye.

Intervju med: Ole Thomas Thommesen, rådgiver i KLIF

Visste du at … 
Det Autoretur gjenvinner, bidrar til en reduksjon i CO2-utslipp tilsvarende 54.000 
biler. Når en bil har kjørt sin siste mil, gjenvinner våre biloppsamlere minst 85 % 
av den. Det farlige avfallet går til ombruk (23%), materialgjenvinning (50%) eller 
energigjenvinning (22%). Bare 5% går til deponi. Det sparte energiforbruket ved 
gjenvinning bidrar til en reduksjon  i CO2-utslipp på 122.000 tonn pr. år.
- Kilde: Vista Analyse AS

Nå finner du Autoretur på Facebook! For deg som er 
miljøbevisst, scan QR-koden og få med deg oppdateringer, 
innlegg, resultater og diskusjoner om gjenvinning.

OECDs miljørapport for Norge 2011 
OECD konkluderer med at Norge vil ha vanskeligheter med å oppfylle målet om 
å redusere CO2-utslippene med 20% frem til 2020. Det vil komme til å kreve flere 
upopulære tiltak og høyere avgifter.
Veitrafikken står for 20 prosent av Norges CO2-utslipp. Transportsektoren er 
den eneste sektoren der utslippene per enhet ikke har falt markert det siste 
tiåret. Det bør bli en tydeligere sammenheng mellom avgiftene og de faktiske ut-
slippene, slik at bruk skattelegges hardere enn i dag. Det er heller ingen grunn til 
at avgiften for diesel skal være lavere enn for bensin. Drivstoffavgiftene i Norge 
er ikke spesielt høye, og bør vurderes økt inntil et bedre system for veiprising er 
på plass. Bompenger/veiprising er en riktig måte å avgiftslegge veitrafikken på. 
Norge bør vurdere å innføre bompengeordning for hele veinettet, ikke bare for 
å finansiere nye utbyggingsprosjekter. Det vil kunne innbringe ca. 60 milliarder 
kroner i året som bl.a. kan gå til en større kollektivsatsing. Et gradert avgiftsys-
tem i storbyene (rushtidsavgifter) bør også vurderes. Hvis bompengesystemet 
bygges ut, kan drivstoffavgiften reduseres og tilpasses nivået på klimautslippet. 

Aktuelt RÅSTOFF
95 prosent gjenvinning: 
Mulig, men krevende

Årets bil i Europa 2012
Opel Ampera, elbilen med rekkevidde-
forlenger som gjør at den aldri går 
tom for strøm så lenge det er bensin 
på tanken, har så mange fortrinn at 
den ikke var mulig å forbigå, mener 
Korsvoll.
– Jeg er overbevist om at mange kom-
mer til å følge etter Opel, sier Korsvoll. 
Så får vi heller leve med at dette er 
en kostbar teknologi som gjør at bilen 
på noen områder ikke er helt ferdig-
utviklet. De første eksemplarene 
av Ampera ruller allerede på norske 
veier, men hovedlanseringen skjer til 
sommeren. Opel Ampera, som bygges 
i USA og i prinsippet er identisk med 
Chevrolet Volt, henvender seg i første 
rekke til miljøbevisste, teknologiopp-
tatte og designbevisste mennesker. 
De må være villige til å legge 380.000 
kroner på bordet for en bil med plass 
til fire og innvendig plass omtrent som 
i en Ford Focus.
Bilen er i utgangspunktet en elbil med 
ca. 60 km rekkevidde per opplading. 
Men til forskjell fra andre elbiler har 
den også en firesylindret bensinmo-
tor under panseret, som forsetter å 
produsere strøm når batteriene er 
tomme.
Ampera har et godkjent forbruk på 
bare 0,12 liter/mil med et tilsvarende 
lavt CO2-utslipp: 27 gram.
Men siden bilen ikke er en ren elbil, 
defineres den som hybrid i det nor-
ske bilskattesystemet, og slipper 
derfor ikke til i kollektivfeltene slik 
nullutslippsbiler (strøm og hydrogen) 
gjør. Ei heller slipper de unna moms, 
bomavgifter eller parkeringsavgifter. 
Men det lave utslippet gir svært små 
kjøpsavgifter.



“Tusenlappen” førte til dundrende suksess

best, forteller Andresen.
Kampanjen ble kjørt lokalt over hele 
landet, annonseringen foregikk i uken
før tilbudet. 

Årets største bil-happening
- Folk fikk virkelig med seg at det 
kunne lønne seg å levere inn bilen i
denne begrensede perioden, og at det 
særlig lønte seg å bli kvitt hensatte
biler uten skilt. Dette var biler som 
hadde stått i årevis, kommenterer
Andresen.
- Jeg må berømme samarbeids-
partnerne våre, Bilgjenvinning, Norsk
Gjenvinning og ikke minst de 90 bil-
oppsamlerne som deltok, under-
streker Autoreturs daglige leder.
- Jeg vet det ble lange dager, tidvis 
lange køer og utvidede åpningstider.
Men resultatet ble strålende!
- Den store responsen medførte at 
mange biloppsamlere fikk inn mange
biler på kort tid, noe som nok var en 
utfordring. Bilene skulle jo håndteres
miljømessig, de skulle skaffes plass og 
presses,. Så skulle de sendes videre
til gjenvinning, forklarer Andresen

Usedvanlig god dekning
Pressedekningen under og etter 
kampanjeperioden var upåklagelig.
Det ble skrevet om denne innsamlings-
aksjonen i alt fra lokale til riksdekk-
ende medier, i tillegg til radio- og 
TV-dekning.
-  Vi hadde hele 34.005 besøkende på 
våre nettsider i perioden 18. september
til 24. oktober.. Nesten 80 prosent var 
nye besøkende, sier en fornøyd daglig 
leder.
Hundrevis av presseomslag dukket 
opp i lokalaviser rundt om i landet. 
NRK Dagsrevyen, NRKs distrikts-

nyheter, TV2 og lokale TV-stasjoner 
dekket aktivitetene.
I tillegg ble en pressemelding fra NAF, 
som støttet kampanjen, ble gjengitt
mange steder.
- Noe vi også satte stor pris på, var det 
utrolig sterke engasjementet som
kom til uttrykk gjennom leserinnlegg 
om kampanjen på diverse bloggsider,
sier Erik Andresen.

- Det vellykkede resultatet kan ha 
flere årsaker, sier daglig leder i 
Autoretur, Erik Andresen.
- Kampanjen lanserte 1.000 kroner 
i ekstra innleveringspremie for alle 
biler som var 20 år eller eldre, dvs. 
de som var produsert i 1991 eller 
tidligere. Dessuten rettet vi særlig 
oppmerksomheten mot “hensatte” 
biler uten skilt. I andre tilsvarende 
kampanjer har bare biler med skilt 
vært berettiget til støtte, forklarer 
Andresen. - Måten vi la opp kampanjen 
på kan også ha spilt inn. Den var lokalt 
orientert og med stor stoppeffekt
- innholdsmessig som en kunngjørings-
annonse av typen “Viktig melding 
-kunngjøring til alle innbyggere i 
kommunen”, sier Andresen.
Nettannonser, radioreklame og 
annonser i lokalavisene var blant 
virkemidlene. 

Felles dugnadsinnsats
- Vi engasjerte samtlige biloppsamlings-
plasser og våre samarbeidspartnere
Bilgjenvinning og Norsk Gjenvinning 
og appellerte til en ekstra dugnads-
innsats før vinteren. Tilbudet om den 
ekstra tusenlappen hadde en ukes 
varighet i perioden uke 39 til og med 
uke 42. Eiere av gamle biler kunne
selv velge den uken som passet dem

Innsamlingsaksjonen som Autoretur tok initiativ til høsten 2011, ble en suksess: 17.500 biler eldre enn 
20 år ble levert til biloppsamlingsplassene, mot 4.000 i samme periode året før.

Fakta om kampanjen:

• Totalt 90 biloppsamlere var med i
   kampanjen.

• Autoretur hadde 34 005 besøkende på
   hjemmesiden i perioden. 18. september
   til 24. oktober.

• 28 055 unike brukere, og nesten 80 %
   nye besøkende.

• Vi har fått hundrevis av presseoppslag i
   lokalaviser rundt om i hele landet.

• Vi har fått pressedekning rundt
   aktiviteten i NRK Dagsrevyen, NRK
   distriktsnyheter, TV2 og mange lokal-
   TV stasjoner.

• Pressemelding fra NAF som støtter
   aktiviteten.

• Utrolig engasjement gjennom leser-  
    innlegg om kampanjen på diverse
    bloggsider.

KUNNGJØRING TIL ALLE INNBYGGERE I KOMMUNEN

i samarbeid med:

Neste uke lønner det seg å levere inn gamle biler til 
vraking! Du får 1000 kroner ekstra i innleverings-

premie hvis bilvraket er 20 år eller eldre. Dette får du 
i tillegg til ordinær vrakpant på kroner 1500!

VIKTIG MELDING!

Gamle bilvrak er et stort miljøproblem. 
Ikke  bare ser det stygt ut å ha gamle biler 
parkert i gater og i hager, biler 
inneholder også mange miljø-
gifter som må saneres  forsvarlig. 
I tillegg kan svært mye av bilen 
gjenbrukes og bli til nye produkter 
som hvitevarer, gryter og bestikk.

Tilbud til alle 
1991-modeller 

eller eldre!
1000 kroner 

i ekstrapremie!

Tilbud til alle 
1991-modeller 

eller eldre!
1000 kroner 

i ekstrapremie!

Telefon: 62 81 91 99

Sted: 
Kongsvinger Bilopphoggeri AS
Ole Westbys veg 5, 2201 Kongsvinger

Tid: 
26. september–1. oktober

Eksempel på en av de 185 printannonsene fra 
en av de 90 biloppsamlerne som deltok i landets 
største kampanje noensinne, for å samle inn 
kasserte bilvrak.

Fra bilvrak til hengekøye
En bil kan bli til mye, mye mer enn det 
vi umiddelbart ser for oss. Opptil 85 % 
av bilen gjenvinnes og gjenbrukes, og 
det er ikke bare metallet som tas vare 
på, også tekstilene inne i bilen kan nå 
benyttes i produksjonen av nye varer.
Ting, er et eksempel på et lite selskap, 
som produserer produkter etter 
bærekraftige etiske prinsipper.
Bilbelter som ikke lenger er i drift, eller 
som ikke har består de enormt strenge 
kravene i bilindustrien, benyttes 
når de lager hengekøyer og vesker. 
Lekre, fargerike og fristende. Tingsling 
Seatbelt Hammock skal angivelig være 
svært så behagelige.

Hva er biodrivstoff?
Biodrivstoff blir produsert fra fornyba-
re råstoff som planteoljer, resttrevirke 
eller gjødsel og organisk avfall. Karbo-
nutslippet fra slike drivstoff inngår i 
naturens naturlige karbonkretsløp og 
anses å være CO2-nøytralt. Derfor er 
biodrivstoff svært klimavennlig.
Det finnes i dag ulike blandinger av 
biodiesel og bioetanol samt biogass til-
gjengelig på markedet. På lenger sikt 
anses hydrogen for å ville bli det viktig-
ste drivstoffet for kjøretøy.  - Kilde: Zero



Kjell Høilund, i Bilgjenvinning AS mener at det å vrake en 
el-bil i all hovedsak kan sammenlignes med det å vrake 
en konvensjonell bil. Ser man bort fra batteripakkene 
er sammensetningen av bilen ganske identisk med de 
vanlige kjøretøyene. Bilgjenvinning AS følger en rutine 
som beskriver hvordan El-bilen skal behandles når de har 
blitt levert inn til et mottak og dersom rutinen følges, bør 
miljøsanering og vraking kunne foregå uten videre 
problemer.
– Det vil ikke være nødvendig med ekstra utstyr. Likevel 
er litt ekstra ”know how” selvsagt en fordel, sier Høilund 
og forklarer at det som første ledd i miljøsaneringen av 
el-biler, er viktig å koble ifra høyspentkretsene og fjerne 
batteriene. Deretter leveres høyspentbatteriene tilbake 
til bilprodusenten/importøren eller til Batteriretur. El-bilen 
sendes så til et fragmenteringsverk for videre fragmen-
tering.

Like direktiver
På spørsmål om det finnes noen foregangsland når det 

Når El-bilen skal vrakes

Det selges stadig flere elektriske biler og 
hybrider – og fra 2010 til 2011 økte salget av 
rene elbiler med hele 305%. 
Men hva skjer egentlig med disse kjøretøyene 
når de har gått sin siste mil? 

kommer til håndtering av el-biler og hybrider, forklarer 
han, at nesten hele Europa følger det samme direktivet
. Dette medfører relativt like prosedyrer for behandling 
av bilvrak fra land til land. Dette gjelder også målet med 
å oppnå 95% av bilvrakene innen 2012, og det antas at de 
fremtidige el-bilene som vrakes ikke vil vanskeliggjøre 
denne målsettingen. Her vil man fortsette å tilstrebe målet 
som er fastsatt i forskriftene og i ELV-direktivet.

Salget øker stadig
– I dag utgjør el-bilen og hybrider en svært liten andel av 
innleverte bilvrak, men dette vil absolutt endre seg i 
fremtiden. Fra 2010 til 2011 økte antallet solgte, rene el-biler 
fra 733 stykker til 2242. I samme tidsrom økte salget av 
hybridbiler betraktelig. Det lanseres stadig nye biler – 
hvor både utseende, rekkevidde og bruksområde stadig 
er i utvikling. Disse bilene blir mer og mer ettertraktede.
–Det er derfor rimelig å anta at denne type kjøretøyer
fortsatt vil være en økende del av markedet, og dette vil 
vi selvsagt også merke på mottakene, forklarer Høilund.

Hva skiller ladbar hybrid fra elbil?

• Ladbare hybrider har «ubegrenset» rekkevidde fordi ny strøm 
   produseres av en bensin- eller dieselgenerator når batteriene
   nærmer seg tomme.
• Med ladbare hybrider kjører du enten forurensningfritt – eller
   du forurenser like mye som andre biler. Det oppgitte CO2-
   utslippet er snittforurensningen under ideelle forhold i en 
   definert kjøresyklus.
• Ladbare hybrider trenger ikke like store batteripakker som
   elbilene. Dermed redusert kostnad og risiko.  Men dobbelt sett
   motor trekker kostnaden, kompleksiteten og vekta opp.
   Derfor er ladbare hybrider et miljømessig kompromiss – uten
   praktiske ulemper – som et nødvendig mellomsteg for full-
   stendig elektrifisering inntil batterielbilene blir gode nok eller
   brenselscellebiler lanseres.



Det store nederlandske gjenvinningskonsernet ARN er kommet langt i å oppfylle EUs ELV-direktiv, 
gjeldende fra 2015. Det var derfor naturlig at Autoreturs styre dro på besøk høsten 2011 for å se og lære.

Spesielt den såkalte “post-shredder-teknologien” (PST) sto 
i sentrum for oppmerksomheten. Ved hjelp av de avanserte 
pulveriseringsanleggene er det mulig å sortere ytterligere 
gjenvinnbare fragmenter ut av det som en gang var kasserte 
bilvrak.
Et slikt anlegg befinner seg i Tiel midt i Nederland, omkran-
set av elvene Waal og Linge. PST (post shredder teknologi) er 
kjent teknologi i prinsippet. Hos ARN i Tiel bruker man tunge 
“hammere” i en forseglet rotorinstallasjon som krever flere 
tusen hestekrefter i prosessen. Ved en hastighet på 500 rpm 
vil hammerne drives fram av sentrifugalkraften og knuse alt 
som kommer i deres vei.

Mindre partikler
Uten å gå for mye i detalj er resultatet at skrap og avfall på 
denne måten blir redusert til mye mindre partikler sammen-
lignet med vanlige shreddere. Under prosessen vil små 
støvpartikler bli tatt ut. Restmaterialet blir deretter plassert 
på et samlebånd. Fra dette båndet vil så lette forurensede 
stoffer - som tekstilfibre og plast - bli fjernet.
Jernholdige fragmenter blir ved hjelp av elektromagneter 
skilt ut fra så vel ikke-jernholdige metaller som andre former 
for forurensede partikler.
På slutten av denne prosessen vil man ha samlet og separert 
hauger med metallskrap og avfall. De pulveriserte metall-

Til ARN for å se og lære

fragmentene kan benyttes direkte som nytt råstoff, mens 
restavfallet kan brukes til andre nyttige formål uten behov 
for deponi. En forsvinnende liten del må imidlertid gå til 
forbrenningsanlegg.

Kostbart og komplisert
PST-metoden er relativt kostbar og komplisert, men 
garanterer den beste formen for separasjon av de ulike 
materialene som bearbeides i prosessen.
 
Samtidig oppfyller man de lovpålagte, strenge kravene 
til gjenvinning av bilvrak. Dessuten ligger man under alle 
grenseverdier for farlig avfall, som f. eks. brom. 
I prinsippet kan slike avanserte PST pulveriseringsanlegg 
vare løsningen også for norsk gjenvinning av kasserte biler 
- ut fra de nye kravene som skal gjelde i Norge fra 2015. 

Nederland i tet
Gjenvinningssystemet for bilvrak til ny bruk som 
råstoff er regnet som spesielt effektivt i Neder-
land. Landet regnes som en av de beste på dette 
området, og er blitt rollemodell for gjenvinnings-
industrien ellers.

Ikke bare oppnår man - rent statistisk - svært 
gode resultater. De positive ringvirkningene 
for miljøet i vid forstand er en oppmuntring og 
stimulans for alle.

ARN-konsernet har oppfylt det strenge 95 
prosent-kravet til gjenvinning av kasserte 
kjøretøyer.



Autoretur AS  
–organisasjonsstruktur

BILOPPSAMLERE BILOPPSAMLERE

AUTORETUR

BILGJENVINNING NORSK GJENVINNING

Autoretur AS er opprettet for  å sørge for innsamling og 
gjenvinning av kasserte kjøretøy. Autoretur skal kun stå 
for organiseringen av returordningen, og har selv ikke noe 
apparat for mottak, destruksjon og gjenvinning. En vel-
fungerende returordning er avhengig av at det finnes til-
strekkelig med permanente mottaksplasser  over hele landet. 
Vi har derfor  kontrakt med  våre to hovedoperatører med 
tilhørende nettverk av underoperatører. Autoreturs to 
samarbeidspartnere er Bilgjenvinning AS  og Norsk Gjenvinning
Metall AS. Begge våre samarbeidspartnere har forpliktet 
seg til å bygge ut sitt nettverk av mottaksplasser rundt 
i Norge etter behov. Per i dag består nettverket av ca. 100 
biloppsamlere fordelt over hele landet, og disse forestår 
igjen ca 90% av den totale innsamling og gjenvinning av 
utrangerte biler i Norge.

Bilgjenvinning AS ble stiftet 15. august 2006. Selskapets for-
mål er innsamling av kasserte kjøretøy og salg av produkter 
som er en naturlig følge av dette. Selskapets aksjonærer 
er Hellik Teigen AS og Ragn-Sells AS. Begge aksjonærene 
har betydelig kompetanse innenfor avfallsektoren. Ragn-
Sells har kompetanse på logistikk knyttet til avfall, og 
Hellik Teigen har kompetanse innenfor behandling av
metaller. Våren 2006 inngikk Bilgjenvinning en avtale 

med Autoretur AS på vegne av bilimportørene i Norge, 
om innsamling av utrangerte kjøretøy. Fra 1. januar 2007
ble ansvaret for behandling av kasserte kjøretøy overført 
fra staten til bilimportørene. Bilgjenvinning AS har bl.a. en-
eansvaret for innsamling i Nordland Fylke. Bilgjenvinning 
AS har et nett av innsamlingspunkter. Bilgjenvinning legger 
vekt på at innsamlingen skal følge gjeldende lover og regler 
for å sikre at behandlingen i alle ledd gjøres på en så  miljørik-
tig måte som mulig. 

Norsk Gjenvinning Metall AS (tidligere Veolia Miljø Metall AS) 
er en av hovedoperatørene for Autoretur AS siden 18. mai 
2009. Norsk Gjenvinning-konsernet drifter over 90 lokas-
joner i Norge og håndterte årlig over 1,5 millioner tonn avfall. 
Norsk Gjenvinning Metall fremstår i dag som landets ledende 
aktør innenfor innsamling og behandling av stål, metall, EE-
avfall og kabler. Som en del av dette har selskapet to shred-
deranlegg for fragmentering av biler i Norge. Disse behan-
dler 55 000 biler i året. Norsk Gjenvinning Metall har også 
eierskap i fem bildemonteringsselskaper, hvor det foretas 
miljøsanering av kasserte biler. 
Norsk Gjenvinning-konsernet eies av det skandinaviske in-
vesteringsselskapet Altor. Fra sommeren 2011 inngår også 
Veidekke Gjenvinning AS med datterselskaper Wilhelmsen 
& Sønner, Humlekjær & Ødegaard, Tomwil Miljø og Norvest 
Gjenvinning i konsernet.

Østfold

Borg Bildemontering
Torvlia 7
1739 Borgenhaugen
Tlf: 69164142

Martiniussen Bilservice AS
Industriveien 6
1820 Spydeberg
Tlf: 48001100

Oscar Nilssen AS
Oslogata 5
1610 Fredrikstad
Tlf: 69314116

Ragn-Sells
Torpebaugen 8
1722 Sarpsborg
Tlf: 08899

Ragn-Sells AS avd. Østfold
Vålervegen 247
1599 Moss
Tlf: 08899

Røsnæs Bilopphuggeri
Røsnæs
1750 Halden
Tlf: 69179310

Norsk Gjenvinning Metall 
AS avd Moss
Venstre Huggensvei 55
1580 Rygge
Tlf: 69261200

Norsk Gjenvinning Metall 
AS avd Skjeberg
Holmegil 4
1740 Borkenhaugen
Tlf: 69163399

Akershus

Asker og Bærum Bilop-
phoggeri AS
Isiveien 59
1340 Skui
Tlf: 67135410

Bil-demontering Nes AS
Herbergåsen Industrifelt, 
Industriveien 18
2166 Opaker
Tlf: 63910600

Eriks Bil Demontering AS
Nesoddveien 135
1455 Nordre Frogn
Tlf: 64939112

Fet Bilverksted Lakk & 
Karosseri DA
Rovenveien 384, Løvås
1920 Sørumsand
Tlf: 63882520

Skedsmo Bilopphogging AS
Industriveien 9A
2021 Skedsmokorset
Tlf: 63876461

Oslo

Brødrene London AS
Knud Bryns vei 1 - 3
581 Oslo
Tlf: 22649464

Stokstad AS
Smalvollveien 20
611 Oslo
Tlf: 23249393

Hedmark

Brødr. Kristiansen 
Bilopphoggeri
Hornmoen
2412 Sørskogbygda
Tlf: 62411695

Doffens Hoggeri
Hukusjøen
2260 Kirkenær
Tlf: 62948688

Grønvolds 
Bil-Demontering AS
Byhagan
2381 Brummunddal
Tlf: 62342800

Hedmark Bilsenter AS
Nærosveien 41
2364 Næroset
Tlf: 62359340

Kongsvinger 
Bilopphoggeri AS
Industriveien 55
2212 Kongsvinger
Tlf: 62819199

Skarnes Bilhoggeri
Skarnes
2100 Skarnes
Tlf: 62963680

Tolga Bil- og Landbruks-
verksted AS
Tolga
2540 Tolga
Tlf: 62494850

Norsk Gjenvinning Metall 
AS avd Kongsvinger
Mårvegen 17
2211 Kongsvinger
Tlf: 62810200

Oppland

Frya Grustak AS
Frya Industriområde
2630 Ringebu
Tlf: 61281860

Lund Bilopphugging
Hovemoveien 99
2624 Lillehammer
Tlf: 61257555

Otta Bilskadesenter AS
Fyruvegen 1
2670 Otta
Tlf: 61230871

Toten Bilopphuggeri AS
Mekonomen Bilverksted 
Øveralmsvegen 38
2848 Skreia
Tlf: 61143440

Vazelina Bilopphøggeri AS
Skjerven skog
2834 Hunndalen
Tlf: 61186600

Vinstra Bil-
demontering AS
Lomoen Industriområde
2640 Vinstra
Tlf: 61290709

Buskerud

Ål Auksjon & Handel AS
Kleivi
3570 Ål
Tlf: 32086855

Bekkeseth, Lars Tore
Uvdal
3632 Uvdal
Tlf: 32743106

Bildemontering 
Ringerike AS
Hensmoen industriområde
3516 Hønefoss
Tlf: 32131134

Bråtens Bilco AS
Hasselbakken 2
3300 Hokksund
Tlf: 32755299

Hallingdal Bildemontering
Roppermoen
3539 Flå
Tlf: 32051213

Hellik Teigen AS
Loesmoveien 1
3301 Hokksund
Tlf: 32252700

Lier Bilgjenvinning AS
Hegsbrov. 46
3401 Lier
Tlf: 32842300

Nilsens Bilhuggeri
Gomsrudveien 252
3610 Kongsberg
Tlf: 32731653

Saggrenda 
Bilopphuggeri AS
Meheiaveien 15
3614 Kongsberg
Tlf: 32765164

Vestfold

Bamse Metall Bil 
og Deler AS
Tverrmyra 7
3185 Skoppum
Tlf: 33074110

Grøstad Bilverksted AS
Holtenveien 120
3157 Barkåker
Tlf: 33003840

Hof Bilopphuggeri AS
Industriveien 31
3090 Hof
Tlf: 33058155

Jern og Metallomsetning AS
Sagveien 1-3
3255 Larvik
Tlf: 33140340

Torgers Skraphandel og 
Gjenvinningsindustri AS
Fokserødveien 39
3241 Sandefjord
Tlf: 33470200

Telemark

Araz Bilopphuggeri
Svanvikveien 300, Røra
3736 Skien
Tlf: 35593233

Bø Bilco AS
Vaskebergveien 21
3800 Bø i Telemark
Tlf: 35954700

Bø Bilco AS, Avd, Seljord
Århusmoen 14
3840 Seljord
Tlf: 35050990

Heddal Bilopphugging AS
Merdeveien 10 B
3673 Notodden
Tlf: 35013140

Porsgrunn Bilopphugging
Versvikveien 14
3937 Porsgrunn
Tlf: 90566596

Ragn-Sells AS, 
avd. Dekkretur
Isdammen Skjerkøya
3960 Stathelle
Tlf: 95939848

Aust-Agder

Agder Miljø AS
Heftingsdalen
4849 Arendal
Tlf: 41509510

Bjarne Johansen 
Bil-demontering AS
Dalaneveien 35
4618 Kristiansand
Tlf: 38030222

Evje Bilopphogging DA
Evjemoen
4735 Evje
Tlf: 37930500

Kjells Biler Avd. Lillesand
Moen
4790 Lillesand
Tlf: 37930500

Mørlandsmoen 
Bilopphugging AS
Mørlandsmoen
4849 Arendal
Tlf: 37033357

Rogaland

Hompen Dekk & Bil AS
Hompen Industriområde
4389 Vikeså
Tlf: 51452266

Kaldheims Bildeler AS
Steinsland næringspark
5585 Sandeid
Tlf: 52766650

Knakki Bilopphogging
Skarvabergvegen 32
4264 Kvalavåg
Tlf: 52845330

Knoks Bilopphugging AS
Luramyrveien 39-41
4313 Sandnes
Tlf: 51637250

Norsk Metallretur AS 
Haugesund
Bøneset
4262 Haugesund
Tlf: 52814810

Olas Bil AS
Røkleivveien
4262 Avaldsnes
Tlf: 52842255

Rogaland Bildeler AS
Ytre Torvhusvei
4370 Egersund
Tlf: 51494950

Vest Metallretur AS
Bøneset
4260 Torvastad
Tlf: 52814810

Hordaland

Bjørke Bilopphogging
Bjørkmoen 56
5700 Voss
Tlf: 56523750

NGIR
Kjevikdalen
5956 Vågseidet
Tlf: 56343310

Norscrap West AS
Hanøytangen
5310 Hauglandshella
Tlf: 56157200

Norscrap West AS 
avd. Lønningen
Lønningsveien 12
5258 Blomsterdalen
Tlf: 55521440

Stord Bildemontering ANS
Grunnavågsvegen 60
5410 Sagvåg
Tlf: 53494554

Sogn og Fjordane

Henrik Rosenlid
Panoramavegen
6795 Blaksæter
Tlf: 57871632

Nordfjord Bilsenter AS
Taklo
6770 Nordfjordeid
Tlf: 57861440

Sunde Gjenvinning AS 
avd. Kaupanger
Vangestadveien 7
6854 Sogndal
Tlf: 57663550

Sunnfjord Bil AS
Holtemyrane 10
6800 Førde
Tlf: 57822277

Vartdal Gjenvinning AS
Alleen 4
6770 Nordfjordeid
Tlf: 57886070

Møre og Romsdal

Aasen Bil-demontering AS
Brandalvegen
6062 Brandal
Tlf: 70037900

Autopress AS
Industriveien 37
6600 Sunndalsøra
Tlf: 48159050

Fræna Bilopphugging ANS
Malmefjorden
6445 Malmefjorden
Tlf: 97525430

Franzefoss Gjenvinning
Langeneset
6060 Hareid
Tlf: 70039400

Møre Bruktbildeler AS
Valgermo Industrifelt
6240 Ørskog
Tlf: 70272700

Norsk Metallretur AS, 
Kristiansund
Rørgata 12 C
6517 Kristiansund
Tlf: 71588780

Sunnmøre Bilopphugging
Valgermo
6240 Ørskog
Tlf: 70270340

Vartdal Gjenvinning AS
Flatholmvegen 34
6002 Ålesund
Tlf: 70157100

Vartdal Gjenvinning AS
Vartdal
6170 Vartdal
Tlf: 70042111

Norsk Gjenvinning Metall 
AS avd Molde
Årøseterveien 11
6422 Molde
Tlf: 71212221

Sør-Trøndelag

Bjugn Bilopphuggeri AS
Bjung
7160 Bjung
Tlf: 72526947

Glåmos Bilopphuggeri AS
Glåmos
7372 Glåmos
Tlf: 72411111

Oppdal Bil-demontering
Kåsenveien 17
7340 Oppdal
Tlf: 72420239

Opsal og Fjelnset AS
Vinjeøra
7203 Vinjeøra
Tlf: 72454475

Trøndelag Bildeler AS
Sveberg
7550 Hommelvik
Tlf: 73973600

Trondheim Bil-
Demonerting AS
Øysand
7224 Melhus
Tlf: 72872060

Norsk Gjenvinning Metall 
AS avd Orkanger
Grønøra Industriområde
7300 Orkanger
Tlf: 72467000

Nord-Trøndelag

Autobyrået AS
Tranamarka
7718 Steinkjer
Tlf: 74164899

Namdal Bilopphuggeri AS
Skage industriområde
7860 Skage i Namdalen
Tlf: 81530100

Namsos Miljøindustri
Spillum
7820 Spillum
Tlf: 74226800

Trøndelag Bildeler Verdal 
AS
Venusvegen 7
7650 Verdal
Tlf: 74077844

Nordland

Lofoten Bilopphuggeri
Verksveien 13
8370 Leknes
Tlf: 76083026

Midt-Norske Bildeler ANS
Stein
8920 Sømna
Tlf: 75029520

Mosjøen Bil og Maskin 
Demontering AS
Bålhølen
8658 Mosjøen
Tlf: 75186800

Nordland 
Bilopphugging AS
Follaveien 86
8200 Fauske
Tlf: 75645460

Østbø AS
Fredensborgveien 7
8003 Bodø
Tlf: 75500900

Østbø AS avd. Fauske
Finneid Industriområde
8200 Fauske
Tlf: 95449170

Rana Bilopphugging AS
Smedveien 11
8610 Mo i Rana
Tlf: 75129800

Sigerfjord Karosseri AS
Sigerfjordveien 457
8400 Sortland
Tlf: 76124400

Veolia Miljø (Metall og 
Gjenvinning AS) Bodø
Frednesborgveien 7
8003 Bodø
Tlf: 75565750

Willys Verksted AS
Nedre Øyra 7 A
8514 Narvik
Tlf: 76960550

Troms

Haldorsen AS
Øyjordnesveien 40
9310 Sørreisa
Tlf: 77862222

Hunder Bildemontering
Øyer
2636 Øyer
Tlf: 61274290

Trans Europa
Tranøy
8297 Tranøy
Tlf: 61332020

Troms Bildelsenter AS
Ringveien 90
9293 Tromsø
Tlf: 77600700

 

Tromsø Bilopphuggeri DA
Skattøraveien 60
9018 Tromsø
Tlf: 77672390

Veolia Miljø 
(Metall og Gjenvinning AS)
Bergneset
9050 Storsteinnes
Tlf: 77725580

Finnmark

Finnmark Bildemontering
Eibyveien 111
9518 Alta
Tlf: 78432410

Varanger Bil 
Demontering AS
Varangerbotn
9840 Varangerbotn
Tlf: 91635723

Oversikt over gjenvinningsmottak 
tilknyttet Autoretur AS



Hva er de største fordelene dere opplever etter at dere in-
vesterte i det nye anlegget?
Først og fremst har arbeidsforholdene blitt veldig mye 
bedre. Et viktig grep har vært å montere tappeanlegget in-
nendørs i allerede oppvarmede lokaler, slik at man ikke leng-
er behøver å bekymre seg over å måtte jobbe ute i all slags 
vær. I tillegg til dette er anlegget rensligere og mer rasjonelt. 
Det at vi har skaffet oss bedre belysning, er også med på å 
øke livskvaliteten for de ansatte. 

Dette er det første lukkede miljøanlegget i Norge. Hva in-
nebærer det?
Ved å fjerne alt det gamle og bygge alt fra bunnen av, har vi 
kunnet jobbe frem en rasjonell produksjonslinje som både 
ivaretar de ansattes behov, men også sørger for at håndter-
ingen av farlig avfall foregår på en langt mer kontrollert 
måte. Det har gitt oss et rom for å ta i bruk ny teknologi som i 
mye større grad tar hensyn til miljøet. 

Hva er det som gjør dette til et mer miljøvennlig anlegg? 
All tapping av væsker foregår over tette oppsamlingskar, 

Biloppsamler med miljøfokus

En investering på 12 millioner kroner har løftet biloppsamleren Bjarne Johansen AS i Kristiansand til 
toppsjiktet innen norsk bilgjenvinning. ”Den tunge satsningen innen ny teknologi har gitt oss klare fordeler”, 
sier daglig leder ved foregangsbedriften, Ole Myrene. 

og all demontering foregår innendørs på betongdekke med 
avrenning til oljeustkiller. Vi mener vi har full kontroll og at 
det derfor ikke skal oppstå uønskede utslipp. 

I hvilken grad har maskinene tatt over det manuelle ar-
beidet?
Tidligere tappet vi væsker i bøtter og kar, som måtte bæres 
til lageret og tømmes på lagertanker. Dette slipper vi heldig-
vis nå. I dag suges væskene direkte ut av bilene med hjelp av 
vakuum og pumpes deretter rett inn på lagertankene. 

Nå som dere har investert i dette anlegget – finnes det noe 
mer å utvikle? I så fall hva?
Vi er allerede godt i gang med å pusse opp kundemottaket. 
Deretter står delelageret for tur. Dessuten stopper vel neppe 
utviklingen opp i 2012, så vi regner med at det dukker opp nye 
produkter som kan være med på å forbedre prosessen. 

Hvis andre bilopphuggerier nå skulle ønske å investere i et 
nytt anlegg –har dere noen råd til dem?
Det er selvsagt viktig å tenkte på hva som er mest mulig ras-
jonelt for deres bedrift. For vår del har vi valgt å legge vekt 
på å få en rasjonell og miljømessig god produksjonslinje som 
er tilpasset for vår beliggenhet, fra bilen kommer inn til den 
er ferdig miljøsanert og klar for pressing. Dersom det er an-
dre som vurderer å investere i et nytt anlegg, er de hjertelig 
velkommen til å ta en titt på anlegget vårt. Vi er storfornøyd!

Slik demonteres en bil i det 
nye anlegget

• Bilene leveres ved anlegget. 
Vrakpanten er nå 2000 kroner

• Bilene blir registrert.  
Det blir sendt melding til 
Toll- og avgiftsdirektoratet.

• Bilene blir tappet for bensin, 
olje, girolje, bremsevæske, 
kjølevæske, frysevæske og 
spylervæske. Det blir tatt hånd 
om gassene fra klimaanlegget.  
Oljefilteret blir fjernet.

• Gummidekkene blir skilt fra 
felgene. Dekkene blir resirkulert, 
og også felgene går til gjenvinning.

• Airbagene blir fjernet og utløst.  
Beltespennet blir fjernet.

• Brukbare deler skrus ut og 
selges.

• Alle komponenter av bly og 
kvikksølv blir tatt bort.  Dette er 
spesialavfall. 

• Bilene blir presset, noe som 
inkluderer både seter og øvrige 
interiør.

• En semitrailer henter de 
pressede bilene og kjører dem til 
Norsk metallretur i Skien. 
Her blir de malt opp til spon. Stål, 
aluminium, kobber og plast skilles 
fra hverandre i prosessen.

• Avfall som ikke kan gjenvinnes 
sendes til forbrenningsanlegg i 
Sverige.

Flere vraker bilene sine!
Statistikken over antall vrakede biler i 2011 er nå klar! 
Den viser en økning av innleverte bilvrak på hele 20 % 
sammenlignet med 2010! Finnmark er det fylket som 
ligger desidert høyest på rankingen med en økning på 
over 78%. Andreplassen går til Sogn og Fjordane.
Noe av årsaken til økningen i antallet vrakbiler, er god 
informasjon om retursystemet for kasserte kjøretøy og 
nettverket av biloppsamlere tilknyttet Autoretur i hele 
Norge. 

Visste du at … 
Økt vrakpant-kampanjen ble en 
kjempesuksess! Til sammen ble det levert inn 17 500 
bilvrak i ukene 39-43.
Autoretur AS, i samarbeid med Bilgjenvinning AS, Norsk 
Gjenvinning AS og biloppsamlere rundt i hele landet, 
gjennomført kampanjen “Viktig melding!” med den hensikt 
å samle inn flere hensatte og potensielt miljøfarlige bil-
vrak. For biler som er 20 år eller eldre ble det i en begrenset 
periode utbetalt kr. 1000 i ekstra i vrakpant. som kom i 
tillegg til den ordinære vrakpanten på kr. 1500.

Fra venstre:Tore Alm,ledere for Norges Biloppsamlers Forening (NBF),
Erik Andresen,leder for Autoretur, og Terje Myrene, en av eierne av Bjarne 
Johansen Bildemontering.Ved denne stasjonen tappes biler for alle mulige typer 
væsker. Væskene havner i tanker, som tømmes av blant andre Septikservice. 
(Foto: Reidar Kollstad)


