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Prosedyre for håndtering av kasserte blybatterier 
 
Vi må skille på: 
 
Uskadde, lekkasjefrie batterier 
Batteriene er unntatt fra ADR-regelverket, og skal håndteres på følgende 
måte: 
 
1. Stables i 3 høyder med mellomlagspapp mellom lagene på en EUR-

pall  
2. Akkumulatorene skal være sikret mot kortslutning 
3. Når alle batteriene er stablet forsvarlig settes det en pallehette over 

hele pallen, og hetten krympes fast ved hjelp av krympepistol. 
Krymping av pallehetter skal kun skje utendørs 

4. Ta kontakt med Norsk Gjenvinning Downstream for direkte transport til 
Boliden. Ut av landet er det notifikasjonen som gjelder. Deklarasjon er 
ikke nødvendig med mindre batteriene skal sendes intern i Norge til en 
annen avfallsbestiller 

5. Kolliet skal kun merkes med Vekt og avdeling  
6. Hvis et batteri er skadd (det må da være tømt for syre) skal en etikett merket ”syrefri” være 

synlig.   
 
Skadde, ikke lekkasjefrie batterier 
Batteriene er ikke unntatt fra ADR-regelverket, og skal håndteres på følgende måte: 
 
1. Stables i batterikasser av rustfritt stål eller hard plast med 

kapasitet på inntil 1m3.  
2. Akkumulatorene skal være tilstrekkelig sikret i lag adskilt med 

ikke ledende materiale. Polene skal ikke i noen tilfelle bære 
vekten av tunge gjenstander. Akkumulatorene skal være 
isolert på en slik måte at kortslutning forhindres. 

3. Kolliet merkes med avdeling, UN-nr. (2794) og fareseddel 
(klasse 8). 

 
Kasserte blybatterier som ikke er ferdig pakket for transport, skal 
lagres slik at vi unngår fare for forurensning eller skade på 
mennesker eller dyr (ref.: avfallsforskriften §11-5). Det vil si: 

 Innelåst 
 Beskyttet mot nedbør 
 På fast dekke med mulighet for oppsamling av spill 

 
Personlig verneutstyr (i tillegg til obligatorisk verneutstyr): 

 Syrebestandige hansker 
 Syrebestandig forkle av gummi 
 Vernebriller med tett sidevern 

 
Referanse 
Sorteringsveileder for batterier fra Norsirk.


