
ÅRSRAPPORT 2018

1

ÅRSRAPPORT 2018

Vestlendingenes 
egen miljøbedrift



ÅRSRAPPORT 2018

2

3 OM BIR
4  Dette er BIR
5  Nøkkeltall
6 Organisasjon
7  2018 - året som gikk
9  Konsernsjef
11  Visjon og organisasjonsform
12  Avfallets verdikjede
13   Holdningsskapende arbeid
14 Invertapro AS
15 Waste IQ AS
16  FNs bærekraftmål
17  BIRs kjerneverdier
18  Ledere i BIR

20 SELSKAPER I BIR
21 BIR Privat AS
22  BIR Transport AS
23  BIR Nett AS
24  BIR Avfallsenergi AS
25  BIR Bedrift AS
26  BKK Varme AS

27 AVFALLSSTATISTIKK
34  Utnyttelse av avfallet

35  MILJØRAPPORT
44  Energianlegget

46 STYRETS BERETNING
61 Styret i BIR

62 REGNSKAP OG NOTER
63  Resultatregnskap
64  Eiendeler
65  Egenkapital og gjeld
66  Kontantstrømoppstilling
67  Note 0 – Regnskapsprinsipper
70  Note 1 – Organisering av lovpålagt virksomhet
71  Note 2 – Driftsinntekter
72  Note 3 – Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse, 
 lån til ansatte mv.
73  Note 4 – Andre driftskostnader
74  Note 5 – Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
75  Note 6 – Finansielle anleggsmidler
76  Note 7 – Aksjer og aksjonærinformasjon
77 Note 8 – Egenkapital
78  Note 9 – Pensjoner
80  Note 10 – Obligasjonslån, gjeld til kredittinstitusjoner 
 og øvrig langsiktig gjeld
81  Note 11 – Bankinnskudd
82 Note 12 – Konsernmellomværende
83 Note 13 – Skatt
84  Note 14 – Finansposter
85  Note 15 – Pantstillelser og garantier
86 Note 16 – Forskuddsbetaling
87  Revisors beretning
90  Forvaltningsrevisjon

Utgiver: BIR AS
Bergen 2019

Foto (sidetall i parentes):
Cecilie Bannow: (1,3, 9, 14, 
17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 27, 35, 46, 61)
BA: (15)

Øvrige foto: BIR
Layout: BIR

ÅRSRAPPORT 2018

Vestlendingenes 
egen miljøbedrift



ÅRSRAPPORT 2018

3

Om BIR



ÅRSRAPPORT 2018

4

Dette er BIR
BIR er et av Norges største renovasjonsselskaper. Vi er ansvarlig for avfalls-
håndteringen til de over 360 000 innbyggerne i BIRs ni eierkommuner. 
Selskapet tilbyr også avfallsløsninger for næringslivet. 

Konsernet BIR ble etablert 1. juli 2002. 
Historien strekker seg helt tilbake til 
1881 da Bergen Renovationsvæsen ble 
etablert som Nordens første kommunale 
renovasjonsselskap.

BIR AS er eid av kommunene Askøy, 
Bergen, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Sam-
nanger, Sund og Vaksdal. Navnet BIR 
er en forkortelse for Bergensområdets 
Interkommunale Renovasjonsselskap.

ÅRSRAPPORT 2018 - OM BIR

EIERKOMMUNER OG 
INNBYGGERE PR. 01.01.2018

1  Askøy 29 071
2  Bergen 279 792
3  Fusa 3 920
4  Kvam 8 455
5  Os 20 573
6  Osterøy 8 125
7  Samnanger 2 463
8  Sund 7 085
9  Vaksdal 4 127

TOTALT:  363 611
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Nøkkeltall
Tall i hele tusen kroner
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Selskap 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016

BIR AS  190 360  189 149 180 897 35 182 27 020 20 885 39,7 38,7 33,0

BIR Privat AS  397 851  395 295 391 151 213 -10 537 12 110,2 103,1 98,1

BIR Transport AS  123 790  98 916 85 304 -451 -83 148 79,6 73,1 75,0

BIR Nett AS  35 096  30 004 25 727 -163 -17 0 7,8 8,6 8,0

BIR Avfallsenergi AS  264 035  260 329 251 435 12 457 9 848 -101 44,6 43,4 44,4

BIR Bedrift AS  164 683  130 824 130 921 8 366 9 881 3 666 73,0 58,1 54,4

TH Paulsen AS  -    50 581 46 109 0 3 799 3 149 0,0 12,0 12,0

Retura Vest AS  31 000  28 898 51 853 973 711 2 097 8,0 9,0 25,0

Fleslandsveien 67 AS  -    -   0 -30 -96 -12 0,0 0,0 0,0

Lønninghaugen 6 AS  7 508  5 644 5 344 1 530 1 973 2 280 0,0 0,0 0,0

Bossug AS  17 441  16 643 12 534 670 1 164 -320 0,0 0,0 0,0

Norsk Riving AS  4 117  -    -   -346 11,0 0,0 0,0

Conrad Mohrs veg 15 AS  12 338  14 468 14 212 2 655 3 827 3 117 0,0 0,0 0,0

Møllendalsveien 31 AS  974  953 843 225 294 231 0,0 0,0 0,0

Møllendalsveien 40 AS  2 083  2 060 1 991 549 488 356 0,0 0,0 0,0

Fleslandsveien 244 AS  -    -   0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Brødrene Salomonsen AS  6 456  7 444 7 724 -21 121 -127 3,0 3,0 3,2

WasteIQ AS 0 0 0  -45 0 0 0,0 0,0 0,0

Brutto omsetning Årsresultat Årsverk gjennom året (egne ansatte)
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Organisasjon
Konsernet BIR har en todelt struktur, delt mellom offentlige 
renovasjonsoppgaver og konkurranseutsatte tjenester.

Innenfor den ene delen ligger utførelsen 
av de lovpålagte renovasjonsoppgavene 
knyttet til innsamling, gjenvinning og 
behandling av husholdningsavfall. Det er 
BIR Privat AS som utfører disse tjeneste-
ne for BIRs eierkommuner. BIR Transport 
AS, BIR Nett AS og BIR Avfallsenergi 
AS er også underlagt denne lovpålagte 
delen av BIR. BIR Bedrift AS tilbyr sine 
tjenester i markedet i konkurranse med 
andre tilbyder.

ÅRSRAPPORT 2018 - OM BIR
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JANUAR
BIR etablerer datavarehus og gjenvin-
ningsstjenester i BIR Privat AS er først 
ut med å ta det i bruk. De kan nå se 
resultater fra fire ulike datasystemer, 
sammenligne og analysere dem og 
drive kontinuerlig forbedringsarbeid.

Et nytt selskap i BIR-konsernet 
registreres, nemlig Waste IQ AS. 
Selskapet skal kommersialisere og 
videreutvikle BossID-systemet.

FEBRUAR
Den spanskspråklige utgaven av det 
kjente tidsskriftet MIT Technology 
Review lager reportasje om Bergen og 
hvordan vi bruker bossnettet og den 
fleksible gebyrmodellen for renovasjon 
i byutviklingen. På YouTube kommer 
saken fort opp i 100 000 visninger.

Bergen kommune velger å fornye 
avtalen med BIR Bedrift AS. Det er den 
høye bruken av biodrivstoff, 35 %, som 
vippet avtalen i BIR Bedrift AS favør.

MARS
Den nasjonale scene arrangerer Mil-
jøninjadag i Teaterparken. BIR stiller 
med hinderløp der barn i alderen 3-12 
år får vise sine kunnskaper innen 
kildesortering.

BIR Nett AS tar sammen med Avfall 
Norge og flere andre kommuner 
initiativ til en omfattende test av ulike 
posetyper. Målet er å komme frem til 
bedre spesifikasjoner på poser som 
skal tåle et avfallssug.

BIR ønsker å gjenvinne mat til mat og 
starter utredning av hvordan vi kan 
samle inn og behandle matavfall. På 
hovedkontoret starter vi med smaks-
prøver på den aller første produksjo-
nen av melbillelarver som er godkjent 
av mattilsynet som menneskemat. Kan 
matavfall bli larvefor?

APRIL
BA blir med når renovatør Malvin 
Sekkingstad kjører BIRs aller minste 
renovasjonsbil gjennom Bergens smitt 
og smau. I saken står det: Han har 
rundet de fleste hjørner bare med 
ørsmå marginer. Mørke høstmorgener, 
vinterføre eller ikke – på Fjellsiden er 
det Malvin som er «The Boss»

Startskuddet går for BIRs vårdugnad 
hvor ulike lag og organisasjoner går 
sammen om å rydde i nærmiljøet. 
Samtidig støtter BIR opp om str-
andryddeuken til Hold Norge rent. 
Strandrydding skjer for øvrig hele 
året i BIR i samarbeid med Bergen og 
Omland friluftsråd (BOF).

MAI
Super score på kundetilfredshet hos 
BIR Bedrift AS! Vi er ekstra stolte over at 
85,3% av respondentene svarte at BIR 
Bedrift AS yter god kundeservice. Her 
må vi takke våre blide sjåfører og vårt 
serviceinnstilte kundesenter, som gjør en 
kjempejobb for at de skal være fornøyde! 

JUNI
Interesserte naboer får omvisning på 
Mjelstad Miljø på Osterøy. Luktplage-
ne er forsvunnet og det komplekse 
slaggsorteringsanlegget vekker stor 
interesse sammen med det nye rense-
anlegget for sigevann.

Funksjonalitet som chat og Min side 
for husholdningskunder lanseres på 
bir.no. På Min side kan brukerne få 
oversikt over sine eiendommer, antall 
tømminger og se sine fakturaer.

JULI
Tina Skudal og BIR kritiserer bruken 
av blandingsemballasje på brød og 
flere produsenter tar grep. Bakehuset 
går over til rene papirposer.

BIRs eget idrettslag IL Reno stiller opp 
på den bratteste dugnaden noensinne 
ved Kvittingen i Samnanger. Et mer 
utilgjengelig sted for en opprydnings-
dugnad skal du lete lenge etter.

2018
ÅRET SOM GIKK
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Et nytt selskap i BIR-konsernet registreres, nem-
lig Waste IQ AS. Selskapet skal kommersialisere 
og videreutvikle BossID-systemet.

På hovedkontoret starter vi med smaksprøver på 
den aller første produksjonen av melbillelarver 
som er godkjent av mattilsynet som menneskemat. 

BA blir med når Renovatør Malvin Sekkingstad 
kjører BIRs aller minste renovasjonsbil gjennom 
Bergens mange smitt og smau. 

Tina Skudal og BIR kritiserer bruken av blan-
dingsemballasje på brød og flere produsenter tar 
grep. Bakehuset går over til rene papirposer.
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OKTOBER
NRK Hordaland blir med på tur med 
BIRs første elektroniske bossbil. By-
råd for byutvikling, Anna Elisa Tryti og 
klimabyråd Julie Andersland blir også 
med. De synes BIR er meget innova-
tiv i sin tankegang på klimavennlige 
løsninger i Bergen sentrum. Målet er 
å få et fossilfritt sentrum. 

Ventelistene blir lange når BIR arran-
gerer kursserien «Redd et møbel!». 
Kursene i møbeltapetsering og 
overflatebehandling blir gjennomført 
på Espehaugen gjenvinningsstasjon i 
samarbeid med Naturvernforbundet 
og Bergen Håndtverk Senter.

Vi feirer ny EE-avtale! Fredag 5. oktober 
er det kakefeiring i BIR Privat AS. Vi 
markerer at vi etter et og et halvt år 
med ekstraordinær innsats nå har inn-
gått en ny avtale med Norsirk AS og at 
forholdene rundt håndtering av EE-av-
fall er gjennomdiskutert og avklart.

NOVEMBER
Jofrid Braanaas takker sin rednings-
mann, renovatøren Jørgen Mildestveit, i 
media. En kald vårdag oppdaget han en 
bylt nedi en skråning. Det var Jofrid på 
89 år som hadde falt og blitt liggende. 
- Jeg tenkte at bossmennene kommer 
i dag siden de ikke kom i går på 1. mai, 
sier Jofrid og gir Jørgen en god klem.

DESEMBER
BIR Bedrift AS kjøper 51 prosent av 
aksjene i Norsk Riving AS og blir derfor 
godt skodd i markedet for miljøkartleg-
ging, miljøsanering og rivning av bygg.

Første del av bossnettet på Møhlenpris 
blir åpnet, og nærmere 650 nye kunder 
får en helt ny avfallshverdag. Hundre-
vis av bosspann forsvinner fra gatene 
på Møhlenpris til glede for beboerne.

DIFI gjennomfører en modenhetsun-
dersøkelse av anskaffelsesområdet i 
offentlige virksomheter. BIRs resulta-
ter viser at vi er helt i teten sam-
menlignet med 350 andre offentlige 
foretak og selskaper.

Renovatørene Kenneth Håvardstun og 
Ståle Viken deler ut sekker til plastem-
ballasje direkte fra bossbilen. Ordnin-
gen med at butikkene leverer ut sekker 
til plastemballasjen er ikke endret på, 
men dette er et fint supplement og 
øker servicenivået til BIR.

AUGUST
Gjenvinningsstasjonen i Samnanger 
åpnes på nytt. Vi har nå fått over dob-
belt så stor lagringskapasitet for avfall 
som av miljøhensyn må lagres under 
tak. Den midlertidige brukthallcontai-
neren blir avløst av romslige og fine 
lokaler for ting til gjenbruk. Litt tidlige-
re fikk også gjenvinningsstasjonen på 
Espehaugen en vellykket ansiktsløfting. 

BIR Bedrift AS gjennomfører en restruk-
turering for å bli mer konkurranse-
dyktig. Ny organisasjonsmodell med 
nye stillingsbeskrivelser og roller for 
administrative stillinger implementeres.

Under verdenskonferansen for kom-
munalteknikk, IFME, i Kansas City 
stikker bossnettet i Bergen av med 
seieren for årets internasjonale infra-
strukturprosjekt. - Vi er glade for at 
prosjektet får anerkjennelse og forhå-
pentligvis kan være til inspirasjon for 
andre, smiler en fornøyd Terje Strøm.

REdu studentene presenterer det de 
har jobbet med i sommer. Tonje Liverød 
har vært melbillerøkter hos Invertapro 
AS på Voss og viser resultater av jobben 
med å finne mulige lokale leverandører 
av organisk materiale til innsektene.

SEPTEMBER
Det blir god stemning da Senterpartiets 
leder Trygve Slagsvold Vedum og lokale 
SP-politikere får stifte bedre bekjent-
skap med bossnettet i Bergen. Latteren 
sitter løst og SP-politikerne er tydelig 
begeistret for det de ser.

Den ferske olje- og energiministeren, 
Kjell-Børge Freiberg, besøker Bergen. 
Han blir orientert om planene med 
å kartlegge mulighetene for karbon-
fangst i Energianlegget.

2018
ÅRET SOM GIKK
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BIRs eget idrettslag IL Reno stiller opp på den 
bratteste dugnaden noensinne ved Kvittingen i 
Samnanger. 

Under verdenskonferansen for kommunalteknikk, 
IFME, i Kansas City stikker bossnettet i Bergen av 
med seieren for årets internasjonale infrastruktur-
prosjekt.

NRK Hordaland blir med på tur med BIRs første 
elektroniske bossbil. 

Jofrid Braanaas takker sin redningsmann, 
renovatøren Jørgen Mildestveit, i media. En kald 
vårdag oppdaget han en bylt nedi en skråning. 
Det var Jofrid på 89 år som hadde falt og blitt 
liggende.
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Konsernsjef

For å holde verdifulle ressurser i sirkulasjon må vi starte med 
design og merking, slik at våre kunder kan ta bevisste valg og 
kjøpe produkter som har lang levetid og som lar seg reparere og 
vedlikeholde. Når produktet ikke kan brukes lengre, må materia-
lene sorteres inn i gode, brukbare kvalitetsmaterialer. Miljøgiftene 
må ut sånn at vi ikke er med på å spre miljøgifter i nye produkter.

Det sirkulære skiftet krever systematisk og langsiktig samarbeid. 
Skal linjene bli sirkler trengs symbiotiske allianser der avfallet fra 
den ene virksomheten blir råstoffet for den andre.

BIR jobber langs flere akser for å bygge opp under sirkulærøko-
nomien; Vi jobber strategisk med nye modeller og tilrettelegger 
driften for større grad av deling, gjenbruk, resirkulering og opp-
gradering av avfall til nye ressurser. Den første sirkulærlandsbyen 
er under planlegging som en motvekt til den lineære økonomien 
der det er lønnsomt å kaste, forsøple og forurense. Vi arrangerer 
og støtter opp under reparasjonsaktiviteter. I forskningsprosjekte-
ne BIR har sammen med NHH og Orkla defineres nye forretnings-
modeller knyttet til sirkulærøkonomi og adfersøkonomi for å kart-
legge hvilke incentiver som skal til for at kundene skal bli enda 
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Steinar Nævdal
Konsernsjef

Den grønne økonomien krever at vi tenker nytt rundt råvarer, gjenvinning, design, 
digitalisering, logistikk og forbruk. Kun ni prosent av de globale ressursene blir  
gjenbrukt eller gjenvunnet. Det er et stort potensial i få på plass flere sirkulære 
kretsløp og vi må tenke delingsøkonomi.

Sirkulærøkonomien 
utfordrer dagens 
tankesett og 
forretningsmodeller
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HVA BETYR DET AT BIR ER VESTLEN-
DINGENES EGEN MILJØBEDRIFT? 
- BIR er Vestlendingenes egen miljøbe-
drift fordi BIR er eid av vestlendinger, og 
utfører tjenester for vestlendinger. Som 
den største avfallsvirksomheten på Vest-
landet, må vi går foran de andre og finne 
gode løsninger som formålstjenlige 
både for våre eiere og våre kunder, sier 
konsernsjef i BIR, Steinar Nævdal.

HVORDAN HAR BIR BRUKT TEKNOLOGI 
FOR Å TILRETTELEGGE FOR 
SIRKULÆR ØKONOMI?
- I en sirkulærøkonomi er det viktig 
at man benytter seg av standarder. 
Alt i fra varenummer til datasystem. 
Sirkulærøkonomi krever og at man tar 
miljøgifter ut fra sirkelen i den sirkulære 
kjeden. Vi må få det ut, slik at vi ikke får 
spredning av miljøgifter.

HVILKE UTFORDRINGER OG RAMMEBE-
TINGELSER MÅ BIR FORHOLDE SEG TIL?
- Når det gjelder internasjonale ramme-
betingelser, er det veldig fokus på gjen-
vinningsprosent, kvantum og hvor stor 
mengde som går til gjenvinning. Vi er 
nokså overbevist om at det framover vil 
være et langt større fokus på kvalitet 
på det som er blitt gjenvunnet. På den 
måten får vi gode råstoffer til nye varer 
og unngår spredning av miljøgifter.

HVOR TROR DU BIR ER OM FEM ÅR?
- Om fem år har nok BIR flyttet på seg.  
Store deler av den administrative delen 
av BIR vil ha flyttet til Nygårdstangen, 
Espehaugen eller vi vil være i Rådalen, sier 
konsernsjefen. - I tillegg vil det som går 
på sirkulær tankegang være dypere inni 
vår hverdag. Vi vil se at den delen av vår 
linære avfallsstrøm slik vi har vært vant til, 
er borte. Det vil oppstå nye verdikjeder som 
medfører en annen måte å rigge selskapet på 
og som gir andre måter å organisere oss på.

mer miljøvennlige. Gründerbedriften Invertapro AS oppgraderer 
matavfall fra BIR Bedrift AS til høyverdig protein. Sammen med 
Norce og Test Center Mongstad forsker vi på hvordan mikroalger 
fôret på matavfall kan bli fiskefôr. Ved energianlegget vårt i Råda-
len setter Bergen Carbon Solutions AS opp testsenter for å tappe 
CO2 rett fra pipen med tanke på å produsere nanokarbonfiber.

Digitalisering, sporbarhet og samhandling i avfallsbransjen er 
avgjørende for å lykkes med sirkulære verdikjeder. Med utspring 
i BIR er den digitale plattformen WasteIQ etablert. Vi har i flere 
år hatt en gebyrmodell der kundene betaler basert på hvor mye 
restavfall de kaster, og som kundene reagerer på med endret 

adferd i form av bedre kildesortering og mindre restavfall. Sensor-
teknologi, dynamisk ruteplanlegging, roboter og datavarehus er 
andre områder vi jobber med for å forbedre effektivitet, tjenester 
og for å redusere klimaavtrykket vårt.

Teknologi og markedsdynamikker i ferd med å gjøre deling 
og sirkularitet til en vekstmotor. Konkurransekraft handler 
om evnen til å skape mer av mindre. BIR er aktiv med på 
utviklingen og ser klart at vi ikke øker verdiskapingen gjen-
nom å skru opp utvinningstempoet, men ved å øke antallet 
runder i loopen. Sammen for en god sak!

Hva gjør 
BIR for å  
opprettholde 
sitt gode 
omdømme? 

Gjennom vår kunde- og 
omdømmeundersøkelse 
ser vi at våre kunder er 
tilfreds med kvaliteten på 
de tjenestene vi tilbyr, og 
de er tilfreds med prisen 
på de tjenestene som vi 
gjennomfører.
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Visjon
BIR sin visjon er å være vestlendingenes egen miljøbedrift. Vi skal være et moderne 
og tillitsvekkende selskap. Dette danner grunnlaget for konsernets videre utvikling.

Visjonen skal gi innbyggerne i de ni 
BIR-kommunene et tettere bånd til BIR. 
Vi ønsker å vise at vår funksjon både er 
viktig og nyttig for samfunnet.

Visjonen indikerer at det er rom for 
utvidelse av BIR og at vi ønsker even-
tuelle nye eierkommuner velkommen. 
BIR vektlegger miljøet, men er også en 
bedrift som har forretningsmessige in-
teresser. BIR skal være en førende aktør 
og rollemodell for andre avfallsselskap.

ÅRSRAPPORT 2018 - OM BIR
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Avfallets verdikjede
Figuren under viser BIR og avfallets verdikjede. Selskapene i BIR dekker ett eller 
flere av de ulike virksomhetsområdene i kjeden.

Avfallshåndteringen starter ved kunden 
i det øyeblikket avfallet kildesorteres, 
samles og transporteres til neste ledd. 
Det er hard konkurranse og små mar-
giner innen oppsamling og transport, 
men dette virksomhetsområdet har stor 
betydning for BIRs gjennomslagskraft se-
nere i verdikjeden. Gjennom sorterings-
virksomheten tar vi vare på den verdifulle 
delen av avfallet.

BIRs papirsorteringsanlegg er moderne 
og helautomatisk. Sammen med ordinær 
avfallshåndtering, innsamling av farlig 
avfall og restavfallsbehandling i energi-
anlegget, gir BIR et helhetlig tilbud for 
maksimal ressursutnyttelse og høyest 
mulig gjenvinning. Gjennom å være tilste-
de i hele verdikjeden for avfall, får både 
husholdningskunder og bedrifter gevinst 
av effektiv intern ressursutnyttelse og et 
bredt tjenestetilbud.

ÅRSRAPPORT 2018 - OM BIR

Bossug AS Retura Vest AS

Lovpålagte renovasjonstjenester

Tjenester i fri konkurranse

Konkurranseutsatte selskap med enerett

KUNDER

BKK Varme ASBIR Bedrift AS

BIR Avfallsenergi ASBIR Nett AS

BIR Transport AS

BIR Privat AS

DEPONIENERGIBEHANDLINGMATERIALERSORTERINGINNSAMLINGOPPSAMLINGKUNDER
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Holdningsskapende 
arbeid
BIR legger stor vekt på å skape gode miljøholdninger. Gjennom våre mange aktiviteter 
når vi ut til stadig flere, både elever og kunder. 2018 var et aktivt år med mange skole-
besøk, miljøarrangementer og store ryddedugnader.

Sosiale medier, og da spesielt Facebook, 
er stadig effektive verktøy for å bygge 
holdninger. Av alle sakene vi publiserte i 
2018 var det tips om miljøvennlige valg og 
sorteringsinformasjon som slo best an. Vi 
tolker det som at innbyggerne vil vi skal 
hjelpe dem å være miljøvennlig – og det vil 
vi jo gjerne!

BESØK, FOREDRAG OG MILJØLÆRE 
PÅ NETT
Over 3000 elever og andre fikk miljøun-
dervisning av BIR i 2018. Flesteparten var 
fjerdeklassinger som benyttet seg av BIRs 
skreddersydde tilbud for 4. trinn, med gra-
tis buss og omvisning på energianlegget. 
Tilbudet er mer populært enn noen gang. 
Vi ser at det er flere elever i våre ni kom-
muner enn det er kapasitet for å ta i mot på 
våre anlegg. Derfor har vi i 2018 prioritert 
å tilby ressurser på nett som kan bistå læ-
rere i miljøundervisningen. Vi har nå egne 
skolesider på bir.no, med en oversikt over 
ressurser på nett, temafilmer og aktiviteter. 
Vi har også vektlagt å tilby foredrag på 
skolene, som et supplement til omvisning 
på BIRs anlegg. Dette fikk vi informert om 
på fagsamling med 150 lærere fra Bergen 
kommune i oktober.

Høsten 2018 dro vi også på bibliot-
ekturné og holdt fem foredrag om 
kildesortering på de største bibliotekene 
i Bergen kommune. Det var en del av 
bibliotekenes miljøarrangement kalt 
«Grønn fun».
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SAMARBEID MED VILVITE 
I mai gjennomførte vi en aksjonsuke i 
samarbeid med VilVite der forbruk og 
bærekraft var tema. For 8.-10. trinn var 
det et læringsprogram om globale utfor-
dringer knyttet til forbrukersamfunnet og 
tekstilproduksjon. Undervisningsopplegget 
for 5.-7. trinn omhandlet problemet med 
marin forsøpling.

STRANDRYDDING OG DUGNADER
I 2018 tok BIR imot over 70 tonn marint 
eierløst avfall samlet inn av frivillige 
strandryddere. Mange små og store 
dugnader fjernet mye plast fra strendene 
våre og bidro dermed til et renere hav. 
Den økende forurensingen av havet med 
mikroplast vitaliserte dugnadsånden. I 
2018 deltok hele 436 dugnadslag under 
BIRs tradisjonelle vårdugnad. Aldri før 

har så mange dugnadslag ryddet i sine 
bo- og nærområder. Mange tok tak i boss 
på avveie, gjennomførte en dugnad og 
ble kvitt de fulle dugnadssekkene uten 
kostnader. BIRs eget idrettslag, IL Reno, 
har også gjennomført flere dugnader i 
2018, blant annet i Samnanger, Kvam 
og på Espeland. Disse dugnadene er på 
spesielt vanskelig tilgjengelige steder, 
ofte stupbratte skrenter der folk kvir seg 
for å ferdes og risikoen er for stor til at 
skoleelever kan rydde der. Noen steder 
har vi brukt klatreutstyr for å  rydde vekk 
gamle villfyllinger som ligger til elver og 
fjorder. Vi håper det har bidratt til å sette 
en ny miljøstandard. Gamle villfyllinger 
trekker dessverre til seg nytt boss sam-
tidig som avfallet som allerede ligger der 
sakte brytes ned til mikroplast som før 
eller siden havner i havet.
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Invertapro AS 

- Invertapro AS er et insektselskap. Vi skal 
jobbe med to ting: Oppsirkulering, altså 
skaffe restråstoff ved bruk av insekt, og 
produksjon av insektprodukt. Det vil si 
lage produkter av insektprotein, insektolje 
og insektbæsj. Alt skal brukes. Det er 
sirkulærøkonomi i praksis, sier Alexander 
Solstrand Ringheim, gründer og insekt-
sentusiast i Invertapro AS.

- Sirkulærøkonomi er å ta noe som er 
avfall og gjøre om til en ressurs, sier 
Maria Rødsten Sagen, leder for tekno-
logi og forretningsutvikling. - Og det er 
nettopp dette som er så fantastisk med 
insektene. Det er den rollen de har i 
naturen. De tar noe som er helt unyttig, 
som ingen andre vil ha, og transformerer 
dette til noe nytt og verdifullt.

- BIR har vært en utrolig viktig støtte-
spiller helt fra starten av, sier Ringheim. 
- Vi var heldige nok til å åpne det første 
insektseminaret for Scandinavia som ble 
holdt i 2016. Da ble vi først introdusert til 
BIR. Siden da har de støttet oss der det 
har vært nødvendig. Det er ikke verdens 
letteste ting å få støtte til en insektbedrift.

I FRONT INNEN FORSKNING I EUROPA
- På fabrikken vår har vi larver, sier Sagen. 
- De høster vi når de er åtte uker gamle. 
Cirka ti prosent av produksjonen lar vi gå 
videre til puppestadiet, som er en kokong 
akkurat som sommerfugler, sier Sagen. 
- Der er de cirka en uke, så går de videre 
til billestadiet. Det er billene som legger 
nye egg som igjen blir til nye larver.

- Forskning er veldig viktig for Invertapro, 
særlig innenfor et nytt fagfelt som vi hol-
der på med, sier Ringheim. - Vi gjør nå et 
stort og veldig spennende forskningspro-
sjekt sammen med BIR der vi helt konkret 
bruker husholdningsavfall fra Vestlandet. 
Dette er helt i front når det kommer til 
forskning i EU-sammenheng.

SPORING FOR TRYGG PRODUKSJON
- Sporing og dokumentasjon er også vel-
dig viktig for oss, sier Sagen og forklarer; 
- En viktig del av det å gjøre avfall om til 
en ressurs er å kunne spore tilbake for å 
sikre trygghet. Invertapro var første bedrift 
i Norge som ble godkjent av Mattilsynet til 
å selge larver som fôr og mat.

- Responsen i markedet har egentlig 
vært over all forventing, sier Ringheim. 
- Vi har gått frem ganske varsomt, men 
alle produktene vi har lansert til nå har 

Prisvinnende gründere innen larvesnacks og fiskefôr

Invertapro AS jobber med å få mest mulig ut av avfallet ved å produsere høy-
verdig fôr og mat.

vi fått veldig mye positiv tilbakemelding 
på. Og sånn det er per i dag er vi faktisk 
utsolgt på det meste. Så det er bare å stå 
på og fortsette å øke produksjonen.

BÆREKRAFTIG OG SMAKFULLT
- Hvis du forklarer dette med bærekraft og 
at det smaker godt så er det veldig mange 
som ikke synes det er noe i veien for å 
prøvesmake, mener Sagen. - Og det har vi 
sett nå som vi har lansert brød med Meny. 
Du kan ikke si at du ikke liker det, før du 
har smakt det.

- Det smaker kjempegodt, litt nøtteaktig, 
utdyper Ringheim. - Vi har fått utrolig 
gode tilbakemeldinger på det nye brødet, 
at det faktisk er et fantastisk godt brød. 
Før tenkte man at dette er protein og dette 
er bærekraft. Men at det er god smak, det 
kan man selge like mye på.
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Waste IQ AS

HVA BETYR WASTE IQ?
-Waste IQ er en digital plattform som 
samler data fra ulike deler av et av-
fallsselskap og gjør dem tilgjengelig 
for alle som har behov for slike data, 
sier Anders Waage Nilsen, forretnings-
utvikler i Waste IQ AS. - Sporbarhet er 
helt nødvendig for at vi skal kunne ha 
et rettferdig gebyrsystem som belønner 
dem som kildesorterer gjennom lavere 
avfallsgebyr. Ved å ta vare på data når 
folk kaster noe kan vi også registrere 
hvem som er flinke til å kildesortere. 
Når vi vet det, og har sporbare data på 
det, kan vi la gebyret speile innsatsen 
for å skape en grønnere verden.

-Waste IQ er også blitt utviklet fordi 
noen visjonære teknologer i BIR så pro-
blemet med at mange ulike teknologier 
skulle snakke sammen. Så vi laget en 
plattform som samlet data på ett sted 
slik at organisasjonen fikk et moderne, 
digitalisert avfallssystem. Dette er et 
godt eksempel på innovasjon i offentlig 
sektor, sier Nilsen.

SAMLER AVFALLSDATA
-BossID ble til fordi man så et behov for 
et administrativt system for de nye kun-
dene tilknyttet bossnettet i Bergen, sier 
Tore Mehl, IKT-arkitekt i BIR AS. - Alter-
nativet hadde vært å kjøre rundt i Bergen 
by, på seks lokasjoner og administrere 
kundene, og slik kunne man ikke ha det 
i 2015.

-BossID i dag er stort sett det samme 
som det var den gangen det ble laget. Det 
har blitt utvidet til å kunne håndtere an-
dre type løsninger for avfallsinnsamling, 
hvor man bruker identifikasjonsbrikker. 
Systemet har også mulighet til å samle 
inn brukerdata for de enkelte kundene.

SATSER PÅ ÅPENHET OG DELING
Waste IQ samler data fra sensorer, fra 
adgangskontrollsystemer, fra geospor-
ingsenheter, fra alle mulige sånne små 
dingser man trenger i et moderne av-
fallssystem, inkludert bilene som kjører 
rundt og tømmer tradisjonelle bosspann. 
Dette legges inn i en skybasert plattform. 
Deretter tilgjengeliggjøres det for alle 
som trenger tilgang til disse dataene.

Waste IQ er basert på ideer om at åpen-
het og deling er nøkkelen til innovasjon. 
Vi samler nå flere avfallsselskap til å 
samarbeide om å utvikle morgendagens 
modeller i avfallsbransjen. Vi er på vei 
inn i en verden der vi ikke lenger bare 
lar ressursene våre flyte i en strøm og 
ende opp på deponier eller i forbren-
ningsanlegg. Vi er nødt til å ta bedre 
vare på ressursene våre, og sporbarhet 
er kjempeviktig for at den visjonen skal 

Innovativ teknologisk plattform sikter internasjonalt

bli mulig. Waste IQ er en plattform som 
muliggjør akkurat den sporingen på tvers 
av systemer og på tvers av aktører. Sånn 
sett så tror jeg Waste IQ kan bli en slags 
grunnmur for mange av de nye modelle-
ne som vi trenger hvis vi skal lykkes med 
sirkulærøkonomien.
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FNs bærekraftmål
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe 
ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftig utvikling handler om å 
ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige 
generasjoners muligheter til å dekke sine.

Energianlegget er en stor 
energiprodusent som i 
tillegg leverer fjernvarme.

Innovasjon vedrørende 
infrastruktur for avfall.

Vi produserer energi av 
restavfall og arbeider m 
biobrensel og CCS.

Vi bidrar gjennom gjenvin-
ning av naturressurser og 
gjennom endring mot en 
sirkulær økonomi.

Vi bidrar til bærekraftige byer 
og ressursutnyttelse med infra-
struktur som Bossnettet samt 
fleksibel gebyrmodell. Vi er også 
medlem av Eurocities-nettverket.

BIR deltar i prosjektet ANIN 
Balkan, i regi av Avfall Norge, 
hvor norske kommuner deler 
kompetanse og brukt renova-
sjonsutstyr på Balkan.

Vi hindrer forsøpling til vann og 
arrangerer strandrydding. BIR 
er involvert i forskningspro-
sjekt der matavfall brukes som 
råstoff for mikroalger.

Hageavfall, vi hindrer spred-
ning av fremmede arter. BIR er 
involvert i forskningsprosjekt 
der insekt omdanner matavfall 
til høyverdig insektprotein.

Vi bidrar til fred og 
rettferdighet gjennom 
ANIN Balkan.

Samarbeid med eierne 
gjennom KAV, Avfall Norge, 
Eurocities, Klimapartner 
Hordaland, VilVite, Ungt 
Entreprenørskap, med flere.

Vi bidrar til en profe-
sjonell og moderne 
avfallsbransje.

Bærekraftsmålene reflek-
terer de tre dimensjonene i 
bærekraftig utvikling:  

• Klima og miljø
• Økonomi
• Sosiale forhold

BIR har aktiviteter under 
flere av delmålene og un-
derstøtter eierkommunenes 
ambisjoner knyttet til FNs 
bærekraftsmål.
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BIRs kjerneverdier
SUPERPÅLITELIG
Kundene våre synes allerede vi i BIR er 
pålitelige. Nå strekker vi oss enda litt 
lenger: Vi skal være superpålitelige! Det 
handler om å gjøre det lille ekstra, om å 
kommunisere tydelig og være i forkant. Vi 
skal være til å stole på.

MILJØPÅDRIVER
Som miljøpådrivere holder vi oss opp-
datert på nye og effektive løsninger som 
bidrar positivt til miljøet, og utvikler til-
budet i tråd med kundenes behov. Ingen 
skal kunne mer enn oss når det gjelder 
gjenvinning og miljø. Denne kunnskapen 
deler vi raust med både kollegaer og 
kunder.

IMØTEKOMMENDE
Et annet ord for imøtekommende er 
hjelpsom - hjelpsom på en litt fremover-
lent måte - proaktiv og oppsøkende. Vi er 
åpen for innspill og leter etter de gode 
løsningene for både kundene, miljøet, 
kollegene og bedriften.

LAGSPILLER 
Samarbeid og respekt for hverandres 
roller gir resultater. Vi i BIR er på samme 
lag. Men like viktig: Vi er på lag med 
kundene våre. Vi jobber sammen for en 
god sak!
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Det handler
om å gjøre

det lille ekstra

Vi skal
bidra

positivt
til miljøet

Vi hjelper
våre kunder

å være
miljøbevisste

Vi er på 
samme lag 

og jobber 
sammen for 

en god sak 
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Ledere i BIR
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KONSERNLEDELSEN
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LEDERE AV FELLESTJENESTER
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Selskaper i BIR
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HVA ER DU MEST STOLT OVER AT 
DERE FIKK TIL I 2018?
Jeg vil trekke frem en kulturendring i 
måten vi jobber på som er strukturert og 
effektiv. Den oppnår vi gjennom kompetan-
seheving på prosessarbeid og LEAN-tanke-
gang, prosjekt- og analysearbeid og tydelig 
prosjekt- og porteføljestyring.

Vi har etablert et analyseteam som 
skal bidra til at vi nyttiggjør oss de 
dataene vi samler inn og kan bruke den 
informasjonen som beslutningsstøtte. 
Vi ser fra avfallsstatistikken for 2018 at 
restavfallsmengden går ned. Det betyr at 
kundene våre er flinke til å kildesortere 
og at den positive effekten av gebyrmo-
dellen vår vedvarer.

HVA ER DERE MEST OPPTATT AV 
FREMOVER?
Vårt fokus fremover er på tjenesteutvikling 
slik at kundene opplever å være med på å 
holde ressurser i sirkulasjon. Vi introduse-
rer derfor begrepet sirkulærlandsbyer hvor 
våre gjenvinningsstasjoner kan fungere 
som del av en møteplass for bedrifter som 
er opptatt av å bruke ressurser på nytt eller 
drive reparasjonsvirksomhet.

Vi vil også legge vekt på effektivisering på 
tvers av verdikjeden i BIR, sånn at vi kan 
bruke renovasjonsgebyret vi får inn på en 
bedre måte til det beste for kundene.

HVA ER DE STØRSTE UTFORDRINGENE 
I BIR PRIVAT AS?
Utfordringene kan ligge i rammevilkårene 
som settes av EU og som implementeres 
i norsk regelverk. Hvis vi fremover greier 
å få avfallsstrømmene våre inn i mer 
sirkulære kretsløp, vil vår rolle som 
avfallsmottaker endres. Det å finne den 
nye rollen vår inn i fremtiden, det er både 
utfordrende og spennende.

HVOR VIKTIG ER TEKNOLOGI, DIGITALI-
SERING OG INNOVASJON FOR DERE?
Jeg vil trekke frem bruken av teknologi 
og digitalisering når det gjelder konti-
nuerlig forbedring av driften vår med 
bruk av datavarehus, lager- og vedli-
keholdstyring og testing av det vi kaller 
Boss IT-utstyr. Dette gjør at vi får en trygg 
innsamling av data slik at vi kan fakturere 
kundene på en sikker og stabil måte. 
Kundene skal også etter hvert merke at 
vi bruker datateknologi i betalingsløsnin-
ger på gjenvinningsstasjonene og også i 
kundedialogen generelt.

HVA GJØR DERE FOR Å VÆRE 
MILJØPÅDRIVERE?
Vi jobber aktivt sammen med søster-
selskapene våre for å redusere kjørte 
kilometer, redusere utslipp og redusere 
karbonavtrykket samtidig som vi elek-
trifiserer bilparken. Det er også viktig 
for oss å hjelpe eierkommunene til å nå 
sine miljømål.
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FORMÅL
BIR Privat AS er et 100 prosent eid selskap av 
BIR AS, og etablert som driftsselskap for å sikre 
BIR AS betjening av kundene som er omfattet 
av forurensingslovens § 30. Selskapet er av 
allmennyttig karakter og skal ikke dele ut 
utbytte. 
De ressurser som genereres gjennom virksom-
heten skal anvendes til realisering av selskapets 
formål.

AVFALLSMENGDER
Totale avfallsmengder
Totalavfallsmengde: 151 867 tonn, hvorav 82 
834 tonn fra rutegående og 69 033 tonn fra 
gjenvinningsstasjoner. Dette tilsvarer 417 kilo 
per innbygger.

Gjenvinningsstasjonene
69 033 tonn ble mottatt. Av dette utgjør restav-
fallet 17 644 tonn (26 prosent).

Farlig avfall
Det ble samlet inn totalt 4 517 tonn farlig avfall i 
2018. Det tilsvarer 12,4 kilo per innbygger.

OMSETNING OG RESULTAT
Brutto omsetning:  397,8 mill. kroner (2017: 
395,3 mill. kroner)
Årsresultat:  0,2 mill. kroner (2017: -10,5
mill. kroner)

Selskapet er underlagt selvkostregler og skal 
derfor i en 3-5 års periode gå i balanse. For 
inneværende 5-års periode har selskapet et 
netto overskudd på 0,8 mill. kroner.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
Sykefravær: 5,4 prosent. 2,3 prosent var kortva-
rig og 3,1 prosent langvarig. (2017: 7,6 prosent)

Stiftelsesår: 2002
Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS
Årsverk egne ansatte: 113

STYRET
Toralf Igesund, styreleder 
Kenneth Stien
Ann-Helen Sørhus Linge
Morten Straume
Øyvind Setvik
Ivan Rumyanchev Vasilev

DAGLIG LEDER
Bente Gansum Daazenko

Datadrevet innovasjon
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HVA ER DU MEST STOLT OVER AT 
DERE FIKK TIL I 2018?
Det er å ha fått den elektriske bossbilen 
i drift i september. Vi fikk også ny orga-
nisasjon på plass for å legge til rette for 
videre effektivisering i 2019.

HVA ER DERE MEST OPPTATT AV 
FREMOVER?
Det blir effektivisering av driften og da 
med spesielt vekt på ruteoptimalisering 
med vårt nye dataverktøy AMCS. Vi bruker 
det for å effektivisere rutestrukturen digi-
talt. Videre har vi et nybygg under prosjek-
tering på Espehaugen. Det vil selvfølgelig 
få ganske mye oppmerksomhet i 2019.

HVA ER DE STØRSTE UTFORDRINGENE 
I BIR TANSPORT AS?
De største utfordringene er uforutsig-
barheten i forhold til oppdragsmeng-
den vår. Vi er avhengige av langsiktige 
kontrakter for å kunne drive effektivt. 
Nå er situasjonen slik at det er politiske 
beslutninger i våre eierkommuner som 
avgjør om de velger å ha transport av 
husholdningsavfallet i egen regi eller å 
sette transportoppdraget ut på anbud. 
Det er nok vår største risikofaktor.

HVOR VIKTIG ER TEKNOLOGI, DIGITALI-
SERING OG INNOVASJON FOR DERE?
Teknologi og digitalisering er noe vi har 
drevet med i lang tid i BIR Transport AS og 
dette er jo viktig i forhold til å kunne effekti-
visere driften og optimalisere våre ruter. All 
datafangst vi klarer å få inn fra beholdere 
og biler, det er gull verdt for oss.

BIR Transport AS ønsker også å være en 
innovatør når det gjelder å ta i bruk ny 
teknologi på bilene våre. Vi er kommet 
i gang med elektrifisering og ønsker å 
gå videre og teste ut hydrogen og bren-
selcelle som drivstoffalternativ for våre 
bossbiler.

HVA GJØR DERE FOR Å VÆRE 
MILJØPÅDRIVERE?
BIR Transport AS har et klart uttrykt mål 
om å kjøre fossilfritt i Bergen sentrum 
innen utgangen av 2020. Nå står vi 
faktisk klare til å kunne gjøre det innen 
utgangen av 2019 gjennom de elektriske 
renovasjonsbilene som vi kjøper inn. Det 
mener vi er et veldig godt bidrag til å 
kjøre miljømessig riktig i vårt område.
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FORMÅL
BIR Transport AS et 100 prosent eid selskap av 
BIR AS, og etablert som driftsselskap for å sikre 
BIR AS når det gjelder innsamling av avfall i 
Bergen kommune som er omfattet av forurens-
ningsloven §30. Selskapet er av allmennyttig 
karakter og skal ikke dele ut utbytte. De ressur-
ser som genereres gjennom virksomheten skal 
anvendes til realisering av selskapets formål.

ANTALL BILER
Ved utgangen av året bestod bilparken av 
30 komprimerende restavfallsbiler (hvorav en er 
elektrisk), 13 komprimerende plast-/papirbiler, 
tre biler som samler inn glass/ metall og tre 
vakuumstyrte komprimerende renovasjonsbiler 
(bossugbiler). I tillegg disponerer selskapet syv 
reservebiler.

OMSETNING OG RESULTAT
BIR Transport AS drives til selvkost. Selskapets 
resultat, med unntak av evt. overskudd fra akti-
vitet mot næringsmarkedet, skal overføres/dek-
kes inn av BIR Privat AS årlig. Årets avsetning 
for avregning mot BIR Privat AS utgjør 5 548 673 
kroner, og er ført som økning i salgsinntektene.
Brutto omsetning: 123,8 mill. kroner (2017: 98,9 
mill. kroner) 
Årsresultat: -0,45 mill. kroner (2017: - 0,1 mill. 
kroner)

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
Sykefravær: 5,31 prosent. 3,17 prosent var 
kortvarig og 2,4 prosent var langvarig. (2017: 7,2 
prosent)
Det var 1 arbeidsulykker som medførte fravær i 
2018. (2017: 5).
Antall materielle skader påført tredjeperson: 28 
(2017: 26)

Stiftelsesår: 2002
Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS
Årsverk egne ansatte: 79,55 (gjennom året)

STYRET
Ove Knudsen, styreleder
Kristian Helland
Bjørg Hatlem
Oddrun Konglevoll
Espen Petter Walde
Sondre Vallestad

DAGLIG LEDER
John Gaute Kvinge

Første elektriske bossbil i drift
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HVA ER DU MEST STOLT OVER AT DERE 
FIKK TIL I 2018?
Vi er mest stolt av at mange flere kunder 
har fått tilgang til bossnettet. Vi har økt 
antall kunder med 30 prosent på hus-
holdning, det vil si at vi nærmer oss 7000 
husholdninger. I tillegg er faktisk nærmere 
40 prosent av det avfallet vi transporterer i 
bossnettet nå næringsavfall.

Vi er også stolte av at de rundt oss ser 
at dette funker. Vi har hundre prosent 
tilgjengelighet på infrastrukturen vår, 
og da vil flere koble seg på. Det å få på 
plass prinsippbeslutning for å bygge 
bossnett andre steder enn i Bergen 
sentrum, det er en milepæl.

HVA ER VIKTIGST FOR DERE 
FREMOVER?
Vi er opptatt av å jobbe med rammebe-
tingelser for avfallsinfrastruktur. Det 
er underkommunisert, også i norsk 
lovgivning. Her er det behov for å få på 
dagsordenen avfallsinfrastruktur, på 
lik linje med alt annet vi betegner som 
infrastruktur i samfunnet.

Det er gledelig at vi beholder for-
ventningen om en sluttsum på cirka 
1,3 milliarder kroner på prosjektet 
som er så stort og så langsiktig.

Det vi og synes er kjekt i forhold til fjor-
året er at USA, Australia og Kina synes 
bossnettet er kult. Det har gitt bossnettet 
flere priser og stor anerkjennelse i 2018.

HVA ER DE STØRSTE UTFORDRINGENE I 
BIR NETT AS?
Vi har egentlig ikke så mange utfor-
dringer. Vi har én, og det er å få avklart 
byggestart for ny terminal på Nygård-
stangen i Bergen sentrum. Det er viktig 
for å kunne ta i bruk hele bossnettet i 
Bergen sentrum og ikke bare halve. Byg-
get skal også bli nytt administrasjons-
bygg for BIR.

HVOR VIKTIG ER TEKNOLOGI, DIGITALI-
SERING OG INNOVASJON FOR DERE?
Det vi kan få til i 2019 gir helt andre 
muligheter enn det vi kunne drømme om 
for bare noen år siden. Bossnettet har 
standardisert tjenestetilbudet, og da kan 
det digitaliseres. Da får vi datastrømmer 
som vi kan bruke, både til teknisk drift, 
optimalisering og ikke minst riktig 
fakturering av kundene. Det gir oss en 
fantastisk mulighet til å videreutvikle de 
løsningene vi har.

HVA GJØR DERE FOR Å VÆRE MILJØPÅ-
DRIVERE?
Vi får til rask utbygging og får kundene 
raskt inn på bossnettet. Når de tar det i 
bruk får vi fjernet oppsamling av avfall i 
sentrum. Da blir rotteplagene redusert, 
vi får bedre arealutnyttelse og en penere 
by å trives i.
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FORMÅL
BIR Nett AS er et 100 prosent eid selskap av BIR 
AS, og etablert som  driftsselskap for å sikre 
BIR AS utbygging og drift av bossnett, herunder 
oppsamling, innsamling og transport av avfall 
som er omfattet  av forurensningslovens § 30. 
Selskapet kan også drive annen virksomhet  i 
tilknytning til formålet. Selskapet kan inngå 
samarbeidsavtaler  eller delta i andre foretak 
dersom dette er hensiktsmessig for å  oppfylle 
formålet.

OMSETNING OG RESULTAT
BIR Nett AS drives til selvkost. Selskapets resul-
tat, med unntak av evt. overskudd fra aktivitet 
mot næringsmarkedet, skal overføres/dekkes 
inn av BIR Privat AS årlig.

Årets avsetning for avregning mot BIR Privat AS 
utgjør 1 670 428 kroner, og er ført til reduksjon i 
salgsinntektene.
Brutto omsetning 2018: 35,1 (2017: 30,0 mill. 
kroner)
Resultat 2018: -0,16 mill. kroner (2017: -0,02 
mill. kroner)

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
Sykefravær:  1,3 prosent. 1,3 prosent kortvarig, 
0 prosent langvarig. (2017: 6,8 prosent).

Stiftelsesår: 2007
Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS.
Årsverk egne ansatte: 8
 
STYRET
Steinar Nævdal, styreleder
Jostein Ljones
Toralf Igesund

DAGLIG LEDER
Terje Strøm

Lokal og internasjonal suksess
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HVA ER DU MEST STOLT OVER AT 
DERE FIKK TIL I 2018?
I 2018 hadde vi tidenes beste resultat. 
Vi fikk hjelp av høye strømpriser, men vi 
hadde også gode avfallsavtaler og fikk mye 
avfall inn. Vi klarte å holde en høy produk-
sjon på anlegget til tross for noen mindre 
tekniske problemer. Det skyldes dyktige 
medarbeidere, og det er jeg stolt av.

HVA ER VIKTIGST FOR DERE 
FREMOVER?
Vi er alltid opptatt av å få en jevn tilgang 
av råstoff, altså avfall inn til anlegget. Det 
er viktig å holde produksjonen oppe slik 
at vi leverer energien som skal til, både til 
fjernvarmen og til strøm. Det skal vi gjøre 
samtidig som vi har en del innovasjonspro-
sjekter. Vi skal utvikle oss, og vi skal fornye 
deler av både energianlegget i Rådalen og 
sorteringsanlegget på Mjeldstad Miljø.

HVA ER DE STØRSTE UTFORDRINGENE
 I BIR AVFALLSENERGI AS?
Utfordringen er faktisk å holde balansen 
mellom den daglige driften, de store 
utskiftingene og de nye innovative pro-
sjektene som for eksempel utredning av 
CO2-fangst. Dette må vi gjøre parallelt. 
Vi må ikke glemme at vi skal utvikle oss 
samtidig som vi hele tiden skal holde en 
god produksjon.

HVOR VIKTIG ER TEKNOLOGI, DIGITALI-
SERING OG INNOVASJON FOR DERE?
Vi registrerer hele tiden masse data, 
spesielt på energianlegget. Dataene 
bruker vi i driften, og vi jobber med å 
digitalisere alt slik at de blir enda mer 
tilgjengelige. Vi kan da lettere bruke 
dataen til å forbedre driften på anlegget.

HVA GJØR DERE FOR Å VÆRE 
MILJØPÅDRIVERE?
Vi er en miljøbedrift. Vi brenner restavfall 
og lager fornybar energi av det. I etterkant 
sorterer vi slagget, slik at vi kan få ut det 
metallet som kan brukes. Det er jernskrap, 
edle metaller og tungmetaller som ikke 
skal tilbake til naturen. I 2018 har vi instal-
lert et helt nytt renseanlegg på Mjeldstad 
for å rense sigevannet som går ut i sjøen. 
På energianlegget har vi meget avansert 
røykgassrensing. Røykgassen fra skorstei-
nen er nesten helt ren, bortsett fra at vi 
slipper ut en del CO2 og NOx. Vi har startet 
å utrede hva det er mulig å gjøre med 
CO2-utslippet. Skal vi fange CO2 og lagre 
den eller skal vi produsere noe av den?

ÅRSRAPPORT 2018

BIR Avfallsenergi AS

ÅRSRAPPORT 2018 - SELSKAPER I BIR

FORMÅL
BIR Avfallsenergi AS er et 100 prosent eid 
selskap av BIR AS, og etablert som driftsselskap 
for å sikre BIR AS mottaks- og behandlingska-
pasitet når det gjelder avfall som er omfattet av 
forurensningslovens §30. Selskapet kan også 
drive annen virksomhet i tilknytning til formålet. 
Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler eller 
delta i andre foretak dersom dette er hensikts-
messig for å oppfylle formålet.

AVFALLSMENGDER OG KAPASITET
Energianlegget: 215 000 tonn (2017: 195 000 
tonn). BIR-konsernet har i 2018 levert ca 128 
000 tonn. Av dette er ca 19 000 tonn trevirke 
levert til annen behandling.
Energiutnyttelse: 75 prosent (2017: 76 prosent)
Deponiet: Mottatt slagg fra energianlegget: 42 
000 tonn (2017: 41000  tonn)
Utsortert jern og metall: 4 418 tonn magnetisk 
og 1 210 tonn ikke-magnetisk (2017: totalt 5 767 
tonn) 

OMSETNING OG RESULTAT
BIR Avfallsenergi AS drives til selvkost. Sel-
skapets resultat, med unntak av evt. over- eller 
underskudd fra aktivitet mot næringsmarkedet, 
skal overføres/dekkes inn av BIR Privat AS årlig. 
Årets avsetning for avregning mot BIR Privat AS 
utgjør kr 22 376 700, og er ført til reduksjon i 
salgsinntektene.

Brutto omsetning: 264,0 mill. kroner (2017: 
260,3 mill. kroner)
Årsresultat: 12,5 mill. kroner (2017: 9,8 mill. 
kroner)

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
Sykefravær: 8,4 prosent, 4,1 prosent var kort-
varig og 4,3 prosent var langvarig. (2017: 5,1 
prosent)

YTRE MILJØ
Energianlegget: Anlegget har i 2018 i all 
hovedsak overholdt kravene til utslipp med 
svært gode marginer. Nær alle utslipp ligger 
i hovedsak i området 0 til 30 prosent av det 
tillatte, en rekke komponenter i røykgassen er 
så lave at de ikke er målbare. Et unntak er NOx 
der utslippet ligger i området 50 – 70 prosent av 
det tillatte. De kontinuerlige målte verdiene fra 
røykgassen blir benyttet i beregningen av totale 
årlige utslipp.
Deponiet: Deponiet Mjelstad Miljø på Osterøy 
tar kun imot slagg fra energianlegget. Hele 13 
prosent metall ble sortert ut fra slagget. Slagget 
ble deponert.

Stiftelsesår: 2003
Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS.
Årsverk egne ansatte: 44,6

STYRET
Steinar Nævdal, styreleder
May Lisbeth Wergeland
Sølvi Spilde Monsen
Espen Andre Widding Møller

DAGLIG LEDER
Ingrid Hitland

Tidenes beste resultat
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HVA ER DU MEST STOLT OVER AT DERE 
FIKK TIL I 2018?
I 2018 så hadde BIR Bedrift AS 20 års-
jubileum. Dette feiret vi sammen med alle 
ansatte på en flott måte. I tillegg var vi 
igjennom en ganske omfattende endring. 
En restrukturering og hele organisasjonen 
ble skrudd om og rigga for morgendagen. 
Dette har vært en utfordrende jobb, men 
jeg er stolt over at vi sammen greide å 
få dette til. Med et positivt bidrag fra alle 
medarbeidere.

HVA ER VIKTIGST FOR DERE 
FREMOVER?
I BIR Bedrift har vi alltid hatt fokus på kun-
den og sånn vil det også være i fremtiden.

HVA ER DE STØRSTE UTFORDRINGENE 
I BIR BEDRIFT AS?
Det skjer mye i vår bransje. Klima, miljø, 
sirkulærøkonomi og digitalisering er 
begreper som det er mye snakk om. Den 
største utfordringen for oss er å ta disse 
begrepene og omgjøre de til handling og 
tenkemåte.

HVOR VIKTIG ER TEKNOLOGI, DIGITALI-
SERING OG INNOVASJON FOR DERE?
Digitalisering er et redskap for oss og er 
nyttig for sporing av avfallsstrømmer og 
dokumentasjon av disse. Når det gjelder 
ny teknologi så er det sånn at morgenda-
gens krav, de kommer til oss og de jobber 
vi for å møte. Vi må likevel ikke glemme 
og betjene våre kunder på veien mot nye 
løsninger.

HVA GJØR DERE FOR Å VÆRE 
MILJØPÅDRIVERE?
I vårt virke så er egentlig det å være 
miljøpådriver todelt. Først oss selv, og 
hvordan vi lager vår egen produksjon på og 
hvordan vi planlegger, og ikke minst hvor-
dan vi opptrer. Nummer to, vi gir masse 
råd til kunden. Prøver å påvirke kunden i 
måten å bygge opp sine avfallsløsninger på 
og håndtere sitt avfall på.

Og erfaringen vår er faktisk at sammen 
med kunden så gjør vi det beste resultatet.
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OMSETNING OG RESULTAT

BIR Bedrift AS: 
Omsetning 164,7 mill. kroner (130,8 i 2017). 
Årsresultat 8,36 mill. kroner (9,88 i 2017)

TH Paulsen AS: 
Selskapet er fusjonert med BIR Bedrift AS

Bossug AS: 
Omsetning 17,44 mill. kroner (16,64 i 2017)
Årsresultat 0,67 mill. kroner. (1,51 i 2017)

Retura Vest AS: 
Omsetning 31,0 mill. kroner. (28,9 i 2017)
Årsresultat 0,97 mill. kroner. (0,71 i 2017)

Brødrene Salomonsen AS: 
Omsetning 6,46 mill. kroner. (7,44 i 2017)
Årsresultat -0,02mill. kroner. (0,12 i 2017)
 

HELSE MILJØ OG SIKKERHET

BIR Bedrift AS: 
Sykefravær 9,29 prosent mot 5,06 prosent i 2017.

Bossug AS: 
Ingen ansatte i 2018

Retura Vest AS: 
Sykefravær 13,68 prosent mot 0,57 prosent i 2017.

Brødrene Salomonsen AS: 
Sykefravær 0,5 prosent mot 1,0 prosent i 2017.

Stiftelsesår: 1998
Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS
Årsverk egne ansatte: 68

BIR Bedrift har eierskap i disse virksomhetene: 
Bossug AS 100 prosent
Retura Vest AS 63,33 prosent
Retura Norge AS 20,25 prosent
Fleslandsveien 67 AS 100 prosent
Lønninghaugen 6 AS 100 prosent
Brødrene Salomonsen AS 100 prosent
Norsk Riving AS 51,2 prosent

STYRET
Steinar Nævdal, styreleder
Gro Dyrhaug, nestleder
Helen Botnevik
John A. Knudsen

DAGLIG LEDER
Eivind Fykse

20 år i bossets tjeneste
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HVA ER DU MEST STOLT OVER AT DERE 
FIKK TIL I 2018?
- At en av våre ansatte fikk BKK-konser-
nets HMS-pris for 2018 i konkurranse 
med over 1000 andre ansatte. Dette 
viser at et lite selskap med ni ansatte 
også kan være forbilde for de store.

HVA ER DERE MEST OPPTATT AV 
FREMOVER?
- Vekst i form av utbygging av fjernvar-
me til nye områder, samt å se på nye 
muligheter knyttet til å levere kjøling til 
næringsbygg i Bergen.

HVA ER DE STØRSTE UTFORDRINGENE 
I DITT SELSKAP?
- Vi er en liten organisasjon med ni 
ansatte. Dette er en fordel, men også en 
ulempe da vi blir sårbare. Det å vokse 
krever at vi finner flere nye, dyktige 
medarbeidere som kan bidra.

HVOR VIKTIG ER TEKNOLOGI, DIGITALI-
SERING OG INNOVASJON FOR DERE?
- Fra dag én har BKK Varme AS satset 
på fiberkommunikasjon til alle våre 
anlegg, både kundeanlegg og produk-
sjonsanlegg. Det har gitt oss tilgang til 
en betydelig mengde data som vi kan 
utnytte til analyse og maskinlæring. I 
2018 har vi utviklet en maskinlæring 
som, basert på historiske data og blant 
annet data fra YR, kan forutsi hvilket 
energibehov våre kunder har time for 
time de kommende 48 timer. Dette gir 
oss mulighet til å utnytte avfallsvarmen 
enda bedre.

HVA GJØR DERE FOR Å VÆRE 
MILJØPÅDRIVERE?
- Fjernvarme vil fortsatt bidra til god 
luftkvalitet i Bergen, fordi fjernvarme 
erstatter bruk av fyringsolje i lokale fyr-
sentraler. Videre utbygging av lednings-
nettet til Nordnes og Laksevåg vil mulig-
gjøre utfasing av enda flere oljekjeler i 
sentrum. Vi vil også etablere fjernvarme 
til Fyllingsdalen samtidig med Bybanen. 
Kontinuerlig fokus på optimal utnyttelse 
av avfallsvarmen til oppvarmingskilde i 
nye byggeprosjekter er viktig om vi skal 
lykkes med å gjøre Bergen til den leden-
de miljøbyen i Norge. Kjøling er også en 
viktig del i denne satsingen hvor vi, ved 
å levere både varme og kjøling, sikrer en 
miljøvennlig og fornybar energiløsning.
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FORMÅL
BKK Varme skal skape verdier gjennom å forval-
te og utvikle konkurransedyktige varme-og 
kjøleløsninger basert på fornybare energikilder. 
BKK Varme har konsesjon for å bygge og drive 
fjernvarmeanlegg i Bergen. 

LEVERT FJERNVARME
Fjernvarme: 264 GWh (2017: 249 GWh) Elektrisk 
kraft: 26,6 GWh (2017: 22,0 GWh).
Nærvarmeanlegget på Rong i Øygarden har 
fungert godt også i 2018. Anlegget leverte 2,1 
GWh (2017: 2,0 GWh)

BRUTTO OMSETNING OG RESULTAT
Brutto omsetning: 233,9 mill. kroner (2017: 
179,5 mill. kroner)
Driftsresultat: 66,6 mill. kroner (2017: 54,0 mill. 
kroner)
Resultat før skatt: 48,0 mill. kroner (2017: 35,3 
mill. kroner)

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
Sykefravær: 2,1 prosent (2017: 1,4 prosent)
Det har ikke vært personskader i BKK Varme i 
2018 likt som i  2017.

YTRE MILJØ
BKK Varme AS benytter elektrisitet og natur-
gass som tilleggsenergi til avfallsenergien og 
fyringsolje som reserveløsning. I 2018 ble det 
benyttet 17,7 GWh elektrisitet, 13,6 GWh natur-
gass og 2,1 GWh fyringsolje.

Stiftelsesår: 1997
Eierstruktur: Eies 51 prosent av BKK AS og 49 
prosent av BIR AS.
Årsverk egne ansatte: 9

STYRET
Svein Kåre Grønås, styreleder
Steinar Nævdal
Birthe Iren Grotle
Ove Knudsen
Maria Bos

DAGLIG LEDER
Øystein Haaland

Forutsier energibehov med maskinlæring
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Avfalls-
statistikk

Avfallsstatistikk
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Avfallsstatistikken for 2018 viser at hver og en av oss kastet 417 kilo avfall mot 
430 kilo i 2017. Dette er en reduksjon på 3 prosent per innbygger. Størst reduksjon 
finner vi i avfallstyper som leveres til gjenvinningsstasjonene. Lett forurenset 
masse, restavfall og trevirke er redusert med henholdsvis 15,4, 4 og 1,5 prosent.

BIR håndterte 151 900 tonn avfall i 2018. 
52 prosent ble hentet hjemme hos den 
enkelte husholdning, mens 48 prosent er 
fraktet til en gjenvinningsstasjon eller et 
returpunkt av kunden. Den totale avfalls-
mengden er redusert med 2,4 prosent. Tar 
vi hensyn til befolkningsveksten er reduk-
sjonen på 3 prosent regnet som kilo per 
innbygger. Andel restavfall er tilnærmet 
uendret, av total avfallsmengde var 52,6 
prosent restavfall i 2018 mot 52,5 prosent 
i 2017.

GJENVINNINGSSTASJONER
Avfallsmengden levert inn på gjenvin-
ningsstasjonene ble redusert med 3 
prosent i forhold til 2017. Året før var øk-
ningen på 2,9 prosent, og vi er med dette 
tilbake til nivået fra 2016.

BOSS I BERGEN
Økningen i innsamlet mengde plas-
temballasje fortsatte inn i 2018 med 4 
prosent økning i Bergen. Også glass- og 
metallemballasje økte med 1,9 prosent. 
Papir og papp gikk derimot ned med 4,9 
prosent.

BOSS I DE ØVRIGE KOMMUNENE
De øvrige kommunene har hatt en reduk-
sjon i alle avfallstyper hentet hjemme, 
bortsett fra glass- og metallemballasje. 
Papir er redusert med 10 prosent, plast 
med 4,6 prosent og restavfallet er redusert 
med 1,3 prosent. Glass- og metallembal-
lasje har økt med 13,6 prosent.

FARLIG AVFALL
Innsamlet mengde farlig avfall har økt 
med 7,1 prosent sammenlignet med 2017. 
Mengden farlig avfall som er byggrelatert 
er redusert, mens mengden av andre 
typer farlig avfall har økt
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PAPP OG PAPIR SAMLET INN I RUTE
Kg per innbygger

GLASS- OG METALLEMBALLASJE SAMLET INN I RUTE
Kg per innbygger
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PLASTEMBALLASJE SAMLET INN I RUTE
Kg per innbygger

RESTAVFALL OG KILDESORTERT AVFALL HENTET HJEMME HOS KUNDE
Kg per innbygger
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RESTAVFALL OG UTSORTERT AVFALL VED GJENVINNINGSSTASJONENE
Prosent og tonn

PAPIR, PAPP OG DRIKKEKARTONG I RUTE OG FRA GJENVINNINGSSTASJON
Tonn og kilo per innbygger

20152010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018

0

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

34 % 33 % 31 %
28 %

26 % 25 % 25 % 26 % 26 %

66 % 67 % 69 % 72 % 74 % 75 % 75 % 74 % 74 %

30
 78

1

35
 31

5

38
 19

3

41
 63

5

46
 09

3

50
 90

6

51
 47

1

52
 69

6

51
 38

9

15
 96

4

17
 60

4

16
 86

2

16
 52

4

16
 18

3

16
 98

0

17
 54

0

18
 44

9

17
 64

4

Kildesortert avfall Restavfall

20152010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

22 000

20 000

30

35

40

45

50

55

70

65

60

15 928

48
50 49

53

49
47

45 45

42

16 871 16 717

18 213

17 330
16 858

16 299 16 298

15 321

Kilo per innbygger Tonn

ÅRSRAPPORT 2018 - AVFALLSSTATISTIKK



32

TOTAL AVFALLSMENGDE SAMLET I RUTE OG PÅ GJENVINNINGSSTASJON
Kilo per innbygger

TOTALE MENGDER FARLIG AVFALL
Tonn og kilo per innbygger
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TOTAL MENGDER PLASTEMBALLASJE
Kilo per innbygger og tonn

UTSORTERTE AVFALLSTYPER TIL MATERIALGJENVINNING
Kilo per innbygger og tonn
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Utnyttelse av avfallet
Total mengde husholdningsavfall håndtert av BIR Privat AS i 2018 var 151 867 
tonn. Denne figuren viser hva som skjer med avfallet.

ÅRSRAPPORT 2018 - AVFALLSSTATISTIKK

AVFALL FRA HUSHOLDNING er alt avfallet 
BIR Privat AS tar imot fra husholdningene.

MATERIALGJENVINNING betyr at materi-
alet i avfallet blir råstoff til nye produkter.

RESTAVFALL er den delen av avfallet 
som er igjen når avfall til materialgjen-
vinning og farlig avfall er sortert ut.

ENERGIGJENVINNING (anleggets 
utnyttelsesgrad) betegner prosessen 
som skjer ved BIRs energianlegg, og 
oppgis i prosentvis andel av energien i 
forbrenningsprosessen som utnyttes til 
produksjon av strøm og fjernvarme.

ENERGIGJENVUNNET AVFALLSMENGDE 
betegner andelen av total restavfalls-
mengde som går til forbrenning, multi-
plisert med energiutnyttelsesgraden.

TOTAL GJENVINNING er summen av 
material- og energigjenvunnet avfall.

SLUTTBEHANDLET avfall er det avfallet 
som ikke blir utnyttet til verken materi-
al- eller energigjenvinning.

HENTESYSTEM er avfallsinnsamling hvor 
BIR henter avfall hjemme hos kunden.

BRINGESYSTEM er avfallsinnsamling 
hvor kunden selv bringer avfallet til 
returpunkt eller gjenvinningsstasjon.

RETURPUNKT er ubetjente mottak i 
nærmiljøet for levering av husholdnings
avfall til gjenvinning: Papir, papp, glass- og 
metallemballasje, samt plastemballasje. 
For levering av farlig avfall finnes det 
bringepunkt på en del bensinstasjoner hvor 
man ved henvendelse får utdelt nøkkel til en 
låst container som avfallet settes inn i. Det 
er også mulig for borettslag å låne en gratis 
container for farlig avfall.

GJENVINNINGSSTASJON er et betjent 
mottak hvor kunden mot betaling kan levere 
sortert grovavfall som for eksempel trevirke, 
hageavfall, metall og lignende til gjenvinning. 
Farlig avfall, elektronisk/elektrisk avfall, 
papir, papp, drikkekartong, glass-, metall og 
plastemballasje kan leveres gratis.

105 402 TONN

Restavfall
regnet som

sluttbehandlet
18 553 TONN

Metall fra forbrenning
1 757 TONN

Trevirke og farlig 
avfall regnet som

sluttbehandlet
1 276 TONN

8 575 TONN

37 889 TONN

Avfall fra
husholdning

151 867 TONN Energigjenvinning
83 816 TONN  55,2 %

Material-
gjenvinning

39 646 TONN
26,1 %

Sluttbehandlet
28 404  18,7 %

Gjenvinningsstasjon           69 033 TONN

Bossbil                                    8
2 834 TONN

Total
gjenvinning

123 462 TONN
81,3 %
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Miljørapport

HELSE OG ARBEIDSMILJØ
Arbeidsmiljøet i BIR skal kjennetegnes 
av trivsel, inkludering, tillit og engasje-
ment. Det er nulltoleranse for mobbing, 
trakassering og diskriminering. Alle 
medarbeidere skal bidra til å forbedre 
HMS-resultatene ved å etterleve rutiner, 
rapportere om uønskede forhold, bidra 
til forbedringsarbeid samt å stoppe 
farlige handlinger.
 
Hvert enkelt BIR-selskap har et selv-
stendig ansvar for sitt HMS-arbeid. Den 
enkelte virksomhet skal utarbeide egne 
mål og HMS-handlingsplan, gjennom-
føre tiltak og rapportere om sine HMS-
aktiviteter. HMS-arbeidet følges opp på 
virksomhetsnivå gjennom kvartalsvis rap-
portering av status i det enkelte selskaps-
styre samt i BIRs styre. Det forventes at 
alle ledere har et sterkt engasjement i 
HMS-arbeidet, og at alle medarbeidere 
får relevant opplæring og blir engasjert i 
HMS-aktiviteter på arbeidsplassen.
 
ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER 
– REKRUTTERE OG BEHOLDE
BIR har i sin strategi et mål om å være en 
attraktiv arbeidsgiver. Dette gjøres blant 
annet gjennom å satse på et mangfold av 
medarbeidere med forskjellig bakgrunn, 
kjønn, alder, religion og etnisk tilhørighet. 
BIR har ca. elleve forskjellige nasjonaliteter 
representert i arbeidsstokken. 

BIR har de siste årene brukt traineer og 
ser på det som en god rekrutteringsmåte. 
Høsten 2018 startet to traineer i henholds-
vis BIR AS og BIR Avfallsenergi AS.

Med miljørapporten ønsker BIR å vise at vi jobber systematisk for et bedre arbeidsmiljø og 
bidrar til en positiv miljøutvikling. Vårt mål er kontinuerlig forbedring på disse områdene.   

BIR er en aktiv bidragsyter til REdu, 
avfallsbransjens kompetanseløft, hvor 
det arbeides aktivt med å styrke høyere 
utdanning, satse på kompetanseutvikling, 
innovasjon og forskning, samt synliggjøre 
bransjens muligheter for studenter. I tillegg 
har vi et samarbeid med andre avfallsbe-
drifter om fagbrev i gjenvinningsfaget.

Gjennom 2018 har konsernet hatt 450 faste 
medarbeidere og vikarer, tilsvarende 383,5 
årsverk. Til sammenligning var tallene for 
2017 444 medarbeidere og 383,5 årsverk. 
Gjennomsnittsalderen i konsernet er 42,5 
år (42,6 år i 2017).

MEDARBEIDERUTVIKLING
Kontinuerlig kompetanseutvikling er viktig 
for BIR, og i 2018 utarbeidet vi rammer 
for kompetansestyring i BIR. Hvert 
enkelt selskap skal utarbeide en kom-
petanseplan med tilhørende tiltaksplan. 
Hensikten med denne rammen er å få en 
felles struktur og plattform for hvordan 
BIR arbeider med kompetanseutvikling.

Det er nødvendig å følge opp både fag- 
og lederkompetanse og at BIR legger til 
rette for at alle medarbeidere får utnyttet 
sin kompetanse på best mulig måte. 
Medarbeidere og ledere må sammen ta 
ansvar for å skape et miljø med vekt på 
gode leveranser og prestasjoner. Dette vil 
igjen bidra til at BIR når sin visjon om å 
være «Vestlendingenes egen miljøbedrift».

BIR tar samfunnsansvar og ser det som 
viktig å hjelpe unge med lærlingeplass og 
fagbrev. Ved utgangen av 2018 hadde vi ni 

lærlinger. De tar fagbrev innenfor hvert sitt 
fagfelt: gjenvinningsfaget, yrkessjåførfa-
get, bilfaget (tyngre kjøretøy), salgsfaget, 
kontor- og administrasjonsfag og kjemi- og 
prosessfag. Gjennom BIR sitt program for 
lærlinger legger vi til rette for at de blir 
kjent med hverandre, skaper samhold 
og blir kjent med andre avdelinger enn 
sin egen. Ved å utdanne en fagarbeider 
bidrar de ulike selskapene i BIR til å sikre 
bransjen sin fremtid.

BIR har i 2018 gjennomført et leder-
utviklingsprogram for våre 63 ledere. 
Programmet består av fem 2-dagersam-
linger samt selskapsvise ledersamlinger. 
Målet med programmet var å videreutvikle 
lederkompetansen hos den enkelte samt 
å gi lederne en felles plattform for erfa-
ringsutveksling på tvers av selskaper og 
avdelinger. Det er også viktig at program-
met bidrar til en felles ledelseskultur.

UTVIKLING AV BIR-KULTUR 
Det at BIR legger vekt på sine kjerneverdi-
er en av grunnsteinene i vårt arbeid med 
å skape en bedriftskultur som er sterk 
og bidrar til at BIR er et godt sted å være 
for våre medarbeidere. Kjerneverdiene 
er for øvrig superpålitelig, miljøpådriver, 
imøtekommende og lagspiller (SMIL) Vårt 
slagord, ”Sammen for en god sak”, bygger 
også opp under dette arbeidet i tillegg til 
at det har betydning for vårt arbeid ut mot 
våre kunder.

Konsernet har som mål å ha lavest mulig 
sykefravær, og for å oppnå dette har 
lederne et høyt fokus på oppfølging av 
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sykmeldte. Totalt var sykefraværet i 2018 
på 6,3 prosent. Det er en nedgang på 0,2 
prosentpoeng siden 2017. Korttids- og 
langtidsfraværet har vært på henholdsvis 
2,6 og 3,7 prosent.

Et godt arbeidsmiljø har innvirkning på 
utviklingen av sykefraværet som igjen vil 
bidra til friske medarbeidere. Alle, ledere 
og medarbeidere, har et ansvar for å bidra 
til et godt arbeidsmiljø. Det er tre virksom-
heter i BIR som har inngått IA-avtaler.

Likestilling er viktig og vi mener at mangfold 
og representasjon av begge kjønn, forskjel-
lige etniske grupper, forskjellige alders-
grupper og funksjonshemmede bidrar til 
innovasjon, godt arbeidsmiljø og positive 
resultater. I våre etiske retningslinjer er det 
nedfelt at det ikke aksepteres noen form for 
trakassering eller diskriminering.

RUTINE FOR KONFLIKTHÅNDTERING
BIR Privat AS har hatt en egen rutine for 
konflikthåndtering. Denne rutinen er nå 
revidert og gjort konsernovergripende. 
Videre er det gitt opplæring i konflikthånd-
tering for alle ledere, verneombud og til-
litsvalgte. Det er laget en brosjyre som kan 
brukes både forebyggende og som verktøy 
for håndtering av konfliktsituasjoner.  

VARSLING
I lys av endringer i Arbeidsmiljøloven er 
rutine for varsling revidert. Vesentlige 
punkter som inngår i varslingsreglene 
er diskriminering, korrupsjon, forret-
ningsmoral samt plikt og rett til å si fra 
om brudd på lover og forskrifter og BIRs 
etiske retningslinjer. Medarbeiderne 
skal føle trygghet til å si i fra dersom en 
opplever uregelmessigheter. 

Det er registrert en varslingssak i løpet 
av 2018. Saken er ferdig behandlet.

ETISKE RETNINGSLINJER
Alle BIRs medarbeidere er gjennom ulike 
roller representanter for virksomheten. 
Det er de beslutningene og handlingene vi 
gjør hver dag som bygger BIRs omdømme 
og sikrer tilliten til konsernet. BIRs etiske 
retningslinjer tydeliggjør de holdninger og 
den atferden BIR forventer av sine medar-
beidere med hensyn til respekt, integritet 
og lojalitet. Retningslinjene gir et felles 
grunnlag for betraktning og bevisstgjøring 
av etiske spørsmål og hjelper medarbei-
derne til å ta riktige valg.

KORRUPSJON
Det er forbud mot å bestikke eller 
motta bestikkelser. Beslutning om å 
motta eller gi noe av verdi må alltid 
kunne forsvares offentlig.

SAMFUNNSANSVAR
BIR skal være en god nabo og bidra til en 
positiv miljøutvikling i samfunnet generelt 

og i de lokalsamfunn som er berørt av vår 
virksomhet spesielt.

HABILITET
Vi skal unngå at det oppstår konflikt 
mellom personlige interesser og BIRs 
interesser. Enhver medarbeider har ansvar 
for å vurdere egne interesser i forhold til 
sitt virke i BIR.

ARRANGEMENTER
Invitasjoner skal alltid vurderes i forhold til 
om det ligger en forventet gjenytelse bak, 
og om invitasjonen er i full åpenhet. Som 
hovedregel skal BIR betale for arrange-
ment medarbeiderne deltar på.

UØNSKEDE HENDELSER
Friske medarbeidere og stabil arbeidskraft 
i et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for 
at BIR skal oppnå effektiv drift og kvalitet i 
alle ledd. Arbeidet skal tilrettelegges slik at 
medarbeiderne ikke utsettes for uheldige 
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fysiske eller psykiske belastninger, og at 
ingen blir skadet eller syke som følge av 
arbeidet. BIR arbeider kontinuerlig for å 
redusere antall personskader, oppnå et lavt 
sykefravær og skape et godt arbeidsmiljø.
 
REGISTRERING AV HMS-SAKER ER 
STABILT
Registrering og behandling av uønskede 
hendelser er viktige virkemidler for å 
redusere arbeidsulykker. God oversikt over 
slike hendelser gir bedre mulighet til å 
sette inn godt og målrettet forbedrings-
arbeid. I 2018 ble det totalt registrert 571 
slike saker i konsernet, noe som er litt 
færre enn i 2017, med 602 registreringer, 
men på nivå med foregående år.

BIR skal være ledende i bransjen innen 
sikkerhet. Vi skal oppnå gode resultater og 
være en pådriver for bedre sikkerhetsstan-
dard i bransjen. Det er en klar forventning 
om at alle som arbeider for oss skal gripe 
inn i utrygge situasjoner og delta aktivt for 
å redusere risiko.

Det er et grunnleggende prinsipp at 
HMS-arbeidet skal være forebyggende. 
Revisjoner, funn fra arbeidshelseundersø-
kelser og risikovurderinger gir grunnlag 
for å finne uønskede forhold og iverk-
sette tiltak for korreksjon og forbedring. 
Risikovurderinger hjelper virksomhetene i 
forbedringsarbeidet gjennom å finne tiltak 
som reduserer risikoen for at faren skal 
inntreffe.

FRAVÆRSSKADER
BIRs overordnede mål er null arbeidsulyk-
ker med fravær. I 2018 hadde konsernet 
åtte hendelser med fravær. Dette er en 
skade mer enn i 2017 (sju fraværsskader). 
En av hendelsene utgjorde 31 prosent av 
alle fraværsdagene. Antall fraværsskader 
er fortsatt for høyt, og vi kan bli flinkere 

til å finne de riktige tiltakene som hindrer 
repeterende skader. Konsernet er opptatt av 
forbedringsarbeid, og registrering av HMS-
hendelser og farlige forhold er en viktig 

forutsetning for ytterligere å redusere antall 
arbeidsulykker.

Materielle skader påført tredje person
Antall tilfeller
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SKADE PÅFØRT TREDJEPERSON
Antall materielle skader påført tredje-
persons eiendeler endte på 38 i 2018, 
tilsvarende som i 2017. Dette er en positiv 
utvikling sett i lys av at bilparken økte med 
cirka 15 prosent ved inngangen til fjerde 
kvartal i 2017. Kostnadene forbundet med 
disse skadene er på 892 458 kroner mot 
771 715 kroner i 2017. 
 
KUNDEKLAGER
Det ble registrert 1973 kundeklager fra 
husholdningene i 2018. Tilsvarende tall 
for 2017 var 1814. Majoriteten av hen-
vendelsene er klager om at beholderen 
ikke er tømt. 

Gjennom et helt år blir det tømt over 
3,5 millioner avfallsbeholdere og 
containere. Dersom man tar hensyn 
til dette, er antall kundeklager lavt. 
Antallet tilsvarer 1,0 prosentandeler i 
forhold til antall boenheter og fritids-
boliger eller 0,04 prosent i forhold til 
antall tømminger.
  
NABOKLAGER
I fjor ble det innrapportert to na-
boklager knyttet til vår drift. Begge 
hendelsene er knyttet til lukt fra næ-
ringsområdet i Rådalen. Ved nærmere 
undersøkelser kan ikke vi se at lukten 
kommer fra vår drift.
 
GOD BEREDSKAPSHÅNDTERING
Selv om vi jobber godt med sikker-
hetsarbeid i konsernet, er vi imidlertid 
klar over risikofaktorene forbundet 
med vår virksomhet. For å håndtere 
uforutsette og alvorlige, uønskede 
hendelser på en god måte, har hver 
virksomhet sin egen beredskapsplan. 
Vi hadde ingen alvorlige beredskaps-
hendelser i 2018.

Kundeklager
Antall tilfeller
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TILSYN OG INSPEKSJONER AV 
MYNDIGHETER

SALHUSVEIEN GJENVINNINGSSTASJON 
OG OS GJENVINNINGSSTASJON, 
BIR PRIVAT AS
I 2018 gjennomførte Fylkesmannens 
miljøvern- og klimaavdeling tilsyn ved 
to av BIR Privats gjenvinningsstasjoner. 
09.02.18 var det tilsyn ved gjenvinnings-
stasjonen i Salhusveien og 13.02.18 
ved Os gjenvinningsstasjon. Tilsynene 
var uanmeldte og hadde som formål 
å avdekke eventuelle avvik i hovedsak 
knyttet mot bestemmelsene i avfalls-
forskriften og internkontrollforskriften. 
Herunder var håndtering farlig avfall og 
utslippskontroll viktige tema. Det ble et 
avvik på begge gjenvinningsstasjone-
ne. Avvikene dreide seg om utslipp av 
overvann via sandfang til sjø, manglende 
drenering og dårlig dekke ved mottaket 
for jord- og steinmasser. Begge tilsyns-
sakene er avsluttet.

BIR BEDRIFT AS
16.10.18 gjennomførte Fylkesmannens 
miljøvern- og klimaavdeling en inspek-
sjon ved BIR Bedrifts avfallsmottak 
på Ravnanger (Askøy). Formålet med 
inspeksjonen var å kontrollere om 
gjeldende krav i Forurensningsloven ble 
overholdt. De tre avvikene som ble gitt 
handlet om lagringsmengde, manglende 
deklarasjon av avfall og at lagrings-
mengden ikke var i henhold til tillatel-
sen. Alle avvik ble lukket innen frist.

Juli 2018 gjennomførte Vann- og avløp-
setaten tilsyn med BIR Bedrifts olje- og 
fettutskillere. De hadde noen påpek-
ninger vedrørende prøvetakingskum og 
rutiner for rengjøring i matavfallsmot-
taket. Alle påpekninger er utbedret og 
besvart.

BRANNVESENET
10.04.18 gjennomførte Fylkesmannens 
miljøvern- og klimaavdeling tilsyn på 
Mjelstad Miljø i samarbeid med Osterøy 
brannvesen. Tilsynet resulterte i ett 
avvik. Det manglet risikovurdering med 
hensyn til brann på deler av anlegget. 
Dette ble straks rettet opp.

YTRE MILJØ
BIR skal være «Vestlendingenes egen 
miljøbedrift». For å oppnå visjonen tar vi 
vårt samfunnsansvar på alvor. BIR skal 
være en god nabo og bidra til en positiv 
miljøutvikling i samfunnet generelt 
og i de lokalsamfunn som er berørt av 
vår virksomhet spesielt. Vi jobber for å 
tilegne oss god informasjon om miljø-
messige konsekvenser av vår virksom-
het. For å redusere belastningen på 
miljøet og forbedre kvaliteten på tjenes-
tene, skal BIR ligge i front og investere 
i bedre teknologi som reduserer utslipp 
av klimagasser.

KLIMAMÅL 
Høsten 2016 ble BIRs Avfalls- og res-
sursstrategi vedtatt.  Den gir retning for 
utvikling og prioritering av de lovpålag-
te oppgavene som er delegert til BIR. 
Strategien inngår som en del i kon-
sernets overordnede strategiarbeid og 
støtter opp under konsernets hovedstra-
tegi og målsettinger. Handlingsplaner 
med tiltak som støtter opp under de 
strategiske grepene og målene utarbei-
des i de ansvarlige selskapene.
Det er formulert 16 mål som skal føre 
konsernet i ønsket retning. Noen mål 
er konkrete og målbare, mens andre 
er prosessmål som krever omfattende 
samarbeid med parter utenfor BIR.
To av målene bidrar direkte til å 
redusere BIRs klimautslipp. Det ene 
målet er at BIR skal samle inn avfall i 

Bergen sentrum uten utslipp av NOx og 
CO2 innen 2020. Det andre målet er at 
BIR skal redusere sine utslipp av CO2 fra 
transport med 80 prosent innen 2020. 
Videre støtter BIR bransjens arbeid for 
å utrede fangst og lagring av CO2 fra 
avfallsforbrenning.

ELEKTRIFISERING AV BILPARKEN
BIR skal redusere sine samlede CO2-
utslipp med 80 prosent innen utgangen 
av 2020. Videre skal avfallsinnsamling i 
Bergen sentrum gjennomføres fossilfritt 
innen utgangen av 2020. Dette skal vi 
greie gjennom å redusere den samlede 
km-produksjonen gjennom effektivise-
ring av rutestrukturer samt å være helt i 
frontlinjen for å teste ut og implementere 
innovative og miljøvennlige driftsløsninger. 

For å komme i mål med fossilfri avfalls-
innsamling, har BIR valgt å kjøpe inn 
elektriske biler. I 2018 kom det første 
fossilfrie renovasjonskjøretøyet i drift. 
Det er en liten komprimatorbil som skal 
betjene de trangeste gatene i sentrum. 
Ytterligere tre elektriske renovasjons-
biler er satt i bestilling med levering i 
2019. Med dette innfrir BIR målsetning 
om å betjene husholdningskundene og 
den øvrige infrastrukturen i sentrums-
området fossilfritt. Likeledes har BIR 
Privat AS bestilt to elektriske varebiler 
med levering første halvår 2019. Vi ser 
dette som et stort første skritt i retning 
fossilfri drift.

BIR har i dag 163 kjøretøy på fossilt 
drivstoff (149 i 2017), derav 61 renova-
sjonsbiler. Videre har vi 21 nullutslipp-
skjøretøy, derav en renovasjonsbil.
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ANDRE KLIMAREDUSERENDE TILTAK
BIR jobber også med følgende tiltak for 
å redusere klimautslippene:

• BIR jobber aktivt med sirkulær-
økonomi og bidrar til å skape 
avfallsstrømmer som blir nytt 
råstoff til matvareproduksjon, 
f.eks. melbillelarver til menneske-
føde og dyrefôr. 

• Fjernvarmenettet bygges ut ytter-
ligere sammen med BKK Varme 
AS. Fjernvarme er basert på 
fornybar energi fra energianlegget 
i Rådalen. Fjernvarme erstatter 
bruk av fyringsolje i lokale fyrings-
sentraler og oljefyrer. I takt med 
at bossnettet i Bergen bygges ut, 
reduseres behovet for å kjøre med 
bossbiler i sentrum. 

• Energianlegget viderefører 
arbeidet med å bytte belysning til 
LED. 

• Energianlegget oppgraderer 
styresystemet sitt for å sikre mer 
stabil drift hvilket også gir mindre 
utslipp. 

• Energianlegget oppgraderer for-
brenningsprogramvare som skal 
gi økt energigjenvinning. 

• Mjelstad Miljø har investert i 
utvidelse av slaggsorteringsan-
legget for å øke gjenvinning av 
metaller. 

• Mjelstad Miljø har installert nytt 
renseanlegg for sigevann.

• BIR Privat AS og BIR Transport AS 
samarbeider om å redusere antall 
kilometer kjørt per kilo innsamlet 
avfall. Tiltak som skal gjennomføres: 
 
Stadig flere nedgravde løsninger og 
returpunkt blir utrustet med sensor 
som gir opplysninger om fyllingsgra-
den. Dermed kan tømmefrekvensen 
optimaliseres. 
 
All innsamlet glassemballasje blir 
kjørt til Fredrikstad, hvor et av 
verdens mest moderne anlegg for 
sortering av råstoff fra glass- og 
metallemballasje er lokalisert. For å 
effektivisere innsamlingen av glass 
og metall skal dette mellomlagres på 
flere av våre gjenvinningsstasjoner. 
Derfor bygges det nå binger på gitte 
gjenvinningsstasjoner for å ta imot 
dette avfallet. 

• BIR Privat AS måler hvor mange 
beholdere vi gjenbruker i forhold 
til hvor mange vi setter ut totalt. 
Videre er vi er i dialog med leveran-
dører for å øke andelen resirkulert 
materiale i de beholderne vi kjøper. 

• Det er foretatt effektivisering av 
innsamlingsrutene for renovasjons-
bilene.
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Dato Hendelse Påvirkning Arbeidssted

25.1 Overutslipp av CO Luft Energianlegget

4.2 Overutslipp av CO, TOC, støv og for lav forbrenningstemperatur Luft Energianlegget

16.4 Overutslipp av dioksin Luft Renovasjonsbil

25.10 Overutslipp av CO, TOC og støv Luft Energianlegget

MILJØHENDELSER I 2018
I 2018 ble det totalt registrert 41 mil-
jøuhell. Hvert år har BIR målsetning 
om at det ikke skal skje miljøuhell som 
er så alvorlige at de må rapporteres til 
Fylkesmannens miljøvernavdeling. I 
fjor ble det rapportert fire hendelser til 
Fylkesmannens miljøvernavdeling, se 
tabellen nedenfor.

Av mindre miljøuhell nevnes:

• Det er kastet asbestholdig avfall i 
avfallstypen «jord og stein». 

• Hydraulikklekkasjer fra biler, 
maskiner og komprimerende 
containere som har medført mindre 
utslipp av olje. 

• En mindre lekkasje av ammoniakk 
fra et campingkjøleskap på en gjen-
vinningsstasjon. 

• Mindre branner på sorteringsan-
legget på grunn av feilsortering 
(eksempel på utløsende faktorer: 
batteri og nødbluss).

Miljøuhell rapportert til Fylkesmannens miljøvernavdeling 
Antall uhell
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KLIMAREGNSKAPET
BIR er en av 34 partnere i Klimapartner 
Vestland. Som partner forplikter vi oss 
til å utarbeide en årlig rapport over egne 
utslipp av klimagasser, lage planer og 
gjøre tiltak for å redusere disse samt 
forbli miljøsertifisert. BIR har nå utar-
beidet sitt sjette klimaregnskap.

Prosessutslipp er den største CO2-kilden i 
BIRs klimaregnskap. Med prosessutslipp 
menes beregnet fossil andel av CO2-
utslippet fra forbrenning av avfall i energi-
anlegget. Dette CO2-utslippet vil bestå av 
karbon fra både fossile og fornybare kilder. 
Plast og lignende gir fossilt utslipp, mens 
for eksempel matavfall, tekstiler av naturfi-
ber og papir gir fornybart utslipp.

Utslipp av tonn CO2 ekvivalenter 2016 2017 2018

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 4 123,5 3 743,2 3 789,7

Fyringsolje 1 243,4 1 116,8 1 845,5

Prosessutslipp (fossilt) 74 197,0 72 991,0 79 935,0

Propan/natur/lystgass 3,3 3,7 1,8

Sum direkte utslipp (Scope 1) 79 568,7 77 854,7 85 572,0

Fjernvarme/-kjøling 11,7 13,2 13,9

Elektrisitet markedsbasert 2 191,6 1 897,0 2 965,0

Sum indirekte utslipp fra innkjøp energi (Scope 2) 2 203,3 1 910,2 2 978,9

Flyreiser 59,0 48,0 59,0

Restavfall til forbrenning 21,0 20,9 42,0

Km-godtgjørelse 13,5 18,4 14,7

Andre reiser (tog/buss/taxi) 1,0 1,3 1,2

Annet (innkjøpte varer og tjenester) 48,9 46,6 52,2

Avfall til gjenvinning 503,2 476,4 201,4

Pendling 234,2 279,0

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 646,6 612,3 649,4

Sum utslipp 82 418,6 80 376,5 89 200,4

Klima- og energiindikatorer 2016 2017 2018

Totalt utslipp per omsetning (tCO2e/mill.NOK) 0,0112 0,0099 0,0118

Totalt utslipp per årsverk eksl. prosessutslipp (tCO2e/ÅV) 22,3 19,2 23,3

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m²) 360,0 314,4 480,8
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Miljørapport
Energianlegget

Dette er i tråd med firmaets formål som 
sier at vi skal:

• Bidra til bedre luftkvalitet ved pro-
duksjon av miljøvennlig energi.

• I minst mulig grad bidra til negative 
miljøpåvirkninger.

• Fremme miljøbevissthet i egen 
organisasjon og hos kundene.

Energianlegget har konsesjon til å motta 
og energigjenvinne husholdningsavfall 
og næringsavfall etter materialgjenvin-
ning, mindre mengder sykehusavfall og 
medisinrester, avløpsslam, brukt kullad-
sorbent fra eget renseanlegg og visse 
typer bygg- og riveavfall klassifisert som 
farlig avfall. I 2018 mottok vi totalt 215 
000 tonn avfall, fordelt mellom hushold-
nings- og næringsavfall. Av dette var 
totalt 1 400 tonn blandet returtrevirke, 
og 1250 tonn bygg- og riveavfall klassifi-
sert som farlig avfall.

BEHANDLINGSMETODE
Energianlegget består av to forbren-
ningsovner med fire rensetrinn hver, 
bygget i henholdsvis 1999 og 2010. 
Ovnene er utstyrt med trinnvis tilsetting 
av luft og resirkulering av avgasser for 
å oppnå en renest mulig forbrenning. 
Energien som frigjøres fra avfallet 
utnyttes til strøm og varme og er en 
vesentlig mer miljøvennlig behandlings-
måte enn deponering som var standard 
behandlingsmåte tidligere. Deponering 
av avfall frigjør metan, som er en mye 

mer potent klimagass enn CO2. Avfallet 
inneholder også en blanding av karbon 
fra fornybare og fossile kilder. Den for-
nybare andelen av CO2-utslippet bidrar 
ikke til en netto økning av CO2-mengden 
i atmosfæren.

ENERGIUTNYTTELSE
Energien i avfallet benyttes til å varme 
opp og fordampe vann som går videre til 
strømproduksjon og fjernvarme i BKK 
Varmes fjernvarmenett. I 2018 ble det 
varmet opp 730 000 tonn vann, med et 
netto energiinnhold på 540 GWh. Av det-
te ble det levert 264 GWh til fjernvarme-
nettet og 89 GWh elektrisitet, i tillegg til 
intern bruk av damp på energianlegget. 
Dette gav en energiutnyttelse på 75 pro-
sent. Fjernvarmenettet er fortsatt under 
utbygging av BKK Varme AS og i årene 
fremover vil mer avfallsvarme leveres 
til nettet. Energianlegget er tilpasset 
fremtidig fjernvarmekapasitet.

Det brukes ikke noen fossile energikil-
der til å forbrenne avfallet under normal 
drift, kun i situasjoner der en ovn må 
stoppes eller startes, eller hvis tempe-
raturen i brennkammeret blir for lav, 
benyttes det olje i forbrenningen. I 2018 
utgjorde energimengden fra benyttet 
olje i brennkammeret 1,5 prosent av 
nettoenergien fra ovnene.

UTSLIPP
Utslipp fra energianlegget går til luft og 
vann. Kravene til utslipp er strenge, og 
til luft er de i samsvar med tilsvarende 
krav i EU. Til vann er grensene for noen 
komponenter satt vesentlig strengere 

enn EU-kravene. Utslipp til både luft og 
vann ligger generelt lavt, og ofte så lavt 
at de ikke kan måles. Alle våre utslipp til 
luft og vann ligger tilgjengelige på www.
norskeutslipp.no.

UTSLIPP TIL LUFT
Flere komponenter måles kontinuerlig 
med avanserte målemetoder ved anleg-
get. Tungmetaller og dioksiner måles 
to ganger i året. I 2018 ble dette gjort 
av det akkrediterte firmaet Eurofins 
fra Danmark. Dette firmaet kontrolle-
rer også at våre kontinuerlige målere 
viser korrekte verdier. NOx-utslipp fra 
anlegget er det eneste som ligger i det 
øvre sjiktet av grenseverdien, rundt 
50-70 prosent. De andre komponentene 
ligger lavere, normalt fra 0-30 prosent 
av grensen, mange under 10 prosent.

En måling av dioksiner/furaner fra den 
ene ovnslinjen i februar 2018 viste en 
forhøyet verdi. For å løse denne utfor-
dringen har vi blant annet gått over til 
en annen type rensekjemikalie i filteret 
som tar ut dioksiner/furaner. I samar-
beid med leverandøren av filteret har vi 
også endret noe på driften av utstyret for 
å gi en bedre renseeffekt. Oppfølgings-
målinger gjort i juni og november 2018 
viste gode resultater.

I 2018 har vi gjennomført en mulighets-
studie for å se på mulige løsninger for 
å fange og bruke eller lagre CO2, som 
frigjøres i forbrenningsprosessen. Vi har 
inngått avtale med gründerbedriften 
Bergen Carbon Solutions AS, om å teste 

BIR Avfallsenergi AS er Bergens største produsent av miljøvennlig varme, noe 
som kommer innbyggerne i Bergen til gode i form av elektrisitet og fjernvarme fra 
BKK Varme AS. I 2018 leverte vi varme til BKK Varmes fjernvarmenett tilsvarende 
årsbehovet til rundt 26 000 husstander. I tillegg produserte vi elektrisitet 
tilsvarende årsbehovet til over 4 000 husstander.
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produksjon av karbonnanofiber ved å 
bruke CO2 direkte fra røykgassen. Dette 
er en banebrytende teknologi som, der-
som det lykkes, vil produsere verdifullt 
materiale samtidig som det reduserer 
CO2-utslippet.

UTSIPP TIL VANN FRA RØYKRENSE-
PROSESSEN
Det tas ukentlige prøver av avløpsvan-
net fra røykgassrenseprosessen, disse 
analyseres av det akkrediterte firma-
et Hardanger Miljøsenter AS. Vannet 
analyseres for kvikksølvinnhold hver 
uke, mens andre tungmetaller analy-
seres månedlig. Dette er i tråd med vår 
utslippstillatelse.

Det har ikke vært noen spesielle 
utfordringer som har ført til brudd på 
konsesjonsgrensene knyttet til vannren-
seanlegget i 2018.

KLAGER
Det ble mottatt tre naboklager på lukt 
i juni/juli 2018, men vi har ikke kunnet 
knytte dem til noe spesielt ved vår drift.

RESTPRODUKTER
I likhet med enhver annen ovn er det 
aske igjen etter forbrenningen av avfal-
let. Denne mengden utgjør totalt ca. 20-
25 prosent av den totale avfallsmengden 
som er mottatt ved anlegget. Mengden 
restprodukter fordeler seg mellom 
bunnaske, flyveaske, metall og filterka-
ke fra vannrenseanlegget. I 2018 ble all 
bunnaske levert til BIR Avfallsenergis 
deponi Mjelstad Miljø på Osterøy, for 
utsortering av metaller og sluttbehand-
ling. Det ble levert 42 500 tonn bunnas-
ke, og rundt 5 600 tonn ulike metaller

ble sortert ut fra dette og levert til gjen-
vinning. Flyveaske og filterkake utgjorde 
henholdsvis 6 600 og 400 tonn, og ble 
håndtert og deklarert som farlig avfall. 
Dette ble levert til godkjent behandling 
hos NOAH AS på Langøya i Vestfold.

UTSLIPPSAVGIFT
Energianlegget er pålagt å betale avgift 
for utslippene av NOx. BIR Avfallsenergi 
AS er medlem av Næringslivets NOx-
fond, som gir fritak for NOx avgift, men 
krever en innbetaling til fondet på 6 kro-
ner per kilo. Pengene som dette fondet 
får inn går til NOx-reduserende tiltak i 
industrien og transportsektoren.

Det ble innbetalt ca. 1 000 000 kroner til 
NOx-fondet i 2018.
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Styrets beretning
BIR har som visjon at vi skal være Vestlendingenes egen miljøbedrift. 
Hovedmålene til BIR er å tilby god service, opprettholde et godt omdømme, 
bidra med miljøfremmende tjenester, opprettholde stabile, lave priser til 
husholdningskundene og gi avkastning til eierne. BIR utnytter ressursene i 
bosset og tar ut verdier i hele avfallets verdikjede.
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Stabil drift ga økt drifts-
resultat med 4,0 mill. kr. 
til 95,0 mill. kr. i 2018 

Årsresultat etter skatt ga 
overskudd på 67,9 mill. kr. 
mot 41,2 mill. kr. i 2017 

34,14 mill. kr. betales i 
ordinært utbytte til 
eierkommunene 

Nye rekorder ble satt for 
omdømme på 85,1% og 
kundetilfredshet på 84,3 % 

Den første elektriske 
bossbilen av sitt slag i 
Norge ble driftsatt i BIR 

2018 KORT OPPSUMMERT

Fleksibel gebyrmodell er 
en god driver for fortsatt 
økt grad av kildesortering 

BIR samarbeider med 
akademia og næringsliv 
om sirkulærøkonomi 
 

Sykefraværet i BIR var 
på 6,3 prosent, nedgang 
på 0,2 prosent fra i fjor 

Kvinneandelen i BIR konsernet 
er 17,9 prosent og 33,3 prosent 
i konsernledelsen 

Det er stor interesse nasjonalt 
og internasjonalt for det 
prisvinnende bossnettet 

Nærmere 4 000 små og store 
deltok på BIRs holdnings-
skapende aktiviteter

BIR jobber videre for å få produsentene 
til å dekke en større del av innsamlings- 
og gjenvinningskostnadene 

BIR samler data fra 190 000 sensorer 
plassert på bossnett, bosspann, 
nedgravde løsninger og returpunkt. 

BIR er i front på digitalisering og tar i 
bruk skybasert plattform og etablerer 
teknologiselskapet WasteIQ AS 

BIR Avfallsenergi AS leverte varme til 
BKK Varme AS sitt fjernvarmesystem som 
ga reduksjon i CO2 utslipp på 70 200 000 kg. 

 

kr

kr

TAKK TIL ANSATTE
Styret takker samtlige ansatte for god arbeidsinnsats i året som har 
gått. Motiverte, imøtekommende og endringsvillige medarbeidere 

er avgjørende for den videre utviklingen av BIR som samfunnsaktør, 
servicebedrift og ledende avfallsselskap. 
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EIERFORHOLD
BIR eies av ni kommuner i Bergensre-
gionen; Askøy, Bergen, Fusa, Kvam, Os, 
Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal. 
Vi er organisert som et konsern og eier 
datterselskap som forestår produksjo-
nen. BIR er også direkte eller indirekte 
eier av selskap som utfører tjenester i 
verdikjeden.

RESULTATREGNSKAP

FORTSATT DRIFT
Styret bekrefter at forutsetningene for 
fortsatt drift er til stede, og at dette er 
lagt til grunn ved utarbeidelse av års-
regnskapet.

DRIFTSINNTEKTER 
BIR konsern hadde i 2018 en omsetning på 
782,6 mill. kroner Det er en omsetningsøk-
ning på 37,7 mill. kroner i forhold til året 
før. Endringen kan relateres til noe høyere 
organisk vekst. Dette til tross for realpris-
nedgang i gebyrinntekter i samme periode.

I BIR AS økte driftsinntektene fra 189,1 mill. 
kroner i 2017 til 190,4 mill. kroner i 2018.
 
DRIFTSKOSTNADER
Driftskostnadene i konsernet økte med 
33,8 mill. kr, fra 653,7 mill. kroner i 2017 
til 687,5 mill. kroner i 2018.  

Driftskostnadene i selskapsregnskapet økte 
fra 128,9 mill. kroner i 2017 til 135,8 mill. 
kroner i 2018, en økning på 6,9 mill. kroner.

DRIFTSRESULTAT
Driftsresultatet for konsernet økte med 
4,0 mill. kroner, fra 91,1 mill. kroner i 
2017 til 95,0 mill. kroner i 2018.

Driftsresultatet i selskapsregnskapet ble 
redusert med 5,7 mill. kroner fra 60,3 mill. 
kroner i 2017 til 54,6 mill. kroner i 2018.

INNTEKTER FRA INVESTERINGER I 
TILKNYTTEDE SELSKAPER 
Resultatandelen fra BKK Varme AS var 
22,4 mill. kroner i 2018 mot 15,6 mill. 
kroner i 2017. Resultatendringen skyldes 
høyere energipris og høyere mengde 
energi omsatt. Egenkapitalmetoden er 
benyttet for å beregne BIR-konsernets 
andel. I selskapsregnskapet ligger inves-
teringen ført til kostpris.
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NETTO FINANSKOSTNADER
Netto finansposter ble redusert med 22,3 
mill. kroner i 2018, fra –42,9 mill. kroner i 
2017 til –20,6 mill. kroner i 2018. 

For BIR AS er netto finansposter redusert 
med –15,4 mill. kroner, fra –30,4 mill. kro-
ner i 2017 til –15,0 mill. kroner i 2018. 

ÅRSRESULTAT
Årsresultatet etter skatt for konsernet viser 
et overskudd på 67,9 mill. kroner i 2018, 
mot 41,2 mill.kroner i 2017. Andel av over-
skudd i BKK Varme AS er da hensyntatt. 

Overskuddet i BIR AS økte fra 27,0 mill. 
kroner i 2017 til 35,2 mill. i 2018. En end-
ring på 8,2 mill. kroner. 

EGENKAPITALANDEL
Egenkapitalandelen var ved årsskiftet for 
henholdsvis BIR AS og BIR konsern 9,3 
og 13,8 prosent. Tilsvarende tall for 2017 
var 9,9 og 13,7 prosent.

DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT
Av overskudd i BIR AS på 35,2 mill. kro-
ner, anbefales 1,04 mill. kroner overført 
til annen egenkapital og 34,14 mill. kro-
ner utbetalt som ordinært utbytte.

KONTANTSTRØM
Konsernets kontantstrøm fra operasjonelle 
aktiviteter har i 2018 vært 134,0 mill. kro-
ner, mot 138,6 i 2017. Netto kontantstrøm 
fra investeringsaktivitet var på -227,1 mill. 
kroner, mot -182,7 i 2017, mens finansak-
tivitetene bidro med en netto kontantstrøm 
på 117,8 mill. kroner, mot 16,5 i 2017.

Dette gir en samlet kontantstrøm i konser-
net på 24,8 mill. kroner mot -27,6 i 2017. 

BIR AS hadde en endring i kontanter og 
kontantekvivalenter på 5,2 mill.kr i 2018 
mot –14,0 mill.kr i 2017.
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INVESTERINGER, BALANSE OG LIKVIDITET

INVESTERING I AKSJER
Per 31.12.2018 har BIR konsernet 
investert i aksjer for 299,8 mill. kroner 
i følgende selskap: 

DIREKTE EIE:
BIR Privat AS   (100 %)
BIR Transport AS   (100 %)
BIR Nett AS   (100 %)
BIR Avfallsenergi AS  (100 %)
BIR Bedrift AS   (100 %)
Conrad Mohrsvei 15 AS  (100 %)
Møllendalsveien 31 AS  (100 %)
Møllendalsveien 40 AS  (100 %)
WasteIQ AS (tidl. KnowWaste AS)  (60 %)
BKK Varme AS   (49 %)

INDIREKTE EIE:
Lønningshaugen 6 AS  (100 %)
Fleslandsveien 67 AS  (100 %)
Bossug AS   (100 %)
Brødrene Salomonsen AS  (100 %)
Retura Vest AS   (80 %)
Retura Norge AS   (20 %) 
Retura Nomil AS   (33 %)
Norsk Riving AS   (51%)

INVESTERING I UTSTYR
I løpet av 2018 investerte BIR konsern 
177,8 mill. kroner i eiendommer og 
tekniske installasjoner, samt 41,7 mill. 
kroner i driftsrelatert utstyr.

BALANSE 
BIR konsernets totalkapital utgjorde 
2 705,2 mill. kroner ved årsslutt. Annen 
langsiktig gjeld var på 1 851,4 mill. kroner 
og egenkapitalen på 372,0 mill. kroner. 

LIKVIDITET
Selskapets operasjonelle kontantstrøm er 
god. Netto endring i kontanter og kontante-
kvivalenter er henholdsvis 24,8 mill. kroner i 
konsernet og 5,2 mill. kroner i BIR AS. 

RISIKO
I BIR jobber vi med å håndtere risiko og 
dersom uønskede hendelser likevel skulle 
inntreffe har vi gode beredskapsplaner for 
å normalisere situasjonen. Det avholdes 
jevnlig kurs, øvelser og samlinger internt 
og med samarbeidspartnere. 

Det er utarbeidet selskapsvise risikovurde-
ringer med formål å styrke internkontrollen 
slik at vi sikrer at ledelsen har tilstrekkelig 
kontroll og kan utøve effektiv ledelse og 
styring av virksomheten. Risikostyring 
og internkontroll i BIR bygger opp under 
det som allerede foreligger av strategier, 
årsplaner, budsjettprosesser og rapporte-
ringsprosesser. På denne måten blir det 
samsvar mellom de ulike styringsdoku-
mentene, og styrking av den administrative 
oppfølgingen. 

BIR AS vil i 2019 revidere konsernrisikoen. 
I løpet av de siste årene har det vært gjen-
nomført forvaltningsrevisjoner av samtlige 
identifiserte risikoområder og vært jobbet 
parallelt med forbedringer etter revisjonen.

STRATEGISK RISIKO
Norsk Industri har innklaget Norge sin 
bruk av enerett til ESA. Hvis ESA imøte-
kommer Norsk Industri sine påstander, kan 
dette få negative konsekvenser for BIR.

Kommunesammenslåingen av øykommu-
nene i vest kan gi utslag i at vi mister en av 
våre eierkommuner eller at vi får to nye. 

Konsernstrategien er i samsvar med 
samfunnsutviklingen og endring av 
rammebetingelser for avfallshåndtering i 
Norge. Dette gjelder krav til kundeservice, 
miljøriktige tjenester og krav til gjenvinning 
av energi og materialer. 

Selskapets strategi er i henhold til dagens 
nasjonale avfallsstrategi. Denne strategien 
er til vurdering, og det vil bli fattet vedtak 
om tvungen innsamling av plast og ma-
tavfall. BIR har innført kildesortering og 
innsamling av plast, men ikke tilsvarende 
for matavfall. I BIR sin Avfalls- og ressurs-
strategi for 2017 – 2020 er det meldt at det i 
perioden vil bli foretatt en ny vurdering.

MARKEDSMESSIG RISIKO
Til tross for begrenset strategisk risiko 
innenlands, er deler av vår virksomhet 
følsom for konjunktursvingninger, struk-
turendringer og ytre rammebetingelser.

Fortsatt utbygging av fjernvarme krever 
tilgang på rimelig avfallsvarme. Økt salg 
av energi vil bidra til å redusere kost-
nadene på behandling av avfall og øke 
utbytte til eierne.
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FINANSIELL RISIKO
BIR har per utgangen av 2018 sikret 
omtrent halvparten av låneporteføljen med 
lange rentebytteavtaler. Til tross for høy 
gjeldsgrad ser vi at kapitalkostnadene vil 
reduseres i 2019 og vi ser ikke utfordringer 
med finansiering eller refinansiering 
innenfor vedtatte investeringsplaner i 2019.

BYGGING AV NY TERMINAL OG ADMI-
NISTRASJONSBYGG
Etablering av bossnetterminal med 
kontorbygg ved Store Lungegårdsvann er 
ytterligere forsinket på grunn av manglende 
godkjenning fra Bergen kommune. Dette 
fører til at bossnettkunder som skal kobles 
på den delen av nettet må vente enda noen 
år, forsinkelseskostnader påløper og leie-
kontrakten i Conrad Mohrs veg er forlenget. 

OPERATIV RISIKO
Energianlegget vårt i Rådalen er både et 
behandlingsanlegg for restavfall og en 
energiprodusent.   Vår operative risiko er i 
all hovedsak knyttet til driften av energian-
legget. Grunnet høy kapasitetsutnyttelse 
over lengre tid, har anlegget hatt en del 
uforutsette driftsavbrudd. Siden vi har to 
forbrenningslinjer, er risiko for denne typen 
avbrudd redusert. Anlegget er skadeforsi-
kret, og forsikringen trer i kraft hvis en 
driftsstans varer lenger enn 14 dager. 

For deponiet på Mjelstad er det etablert 
et etterdriftsfond som i løpet av deponiets 
driftstid skal oppnå en kapitalbase som 
dekker fremtidige forpliktelser knyttet til 
etterdriften av deponiet.

IT RISIKO
BIR benytter IT som et strategisk verktøy 
for å levere best mulig tjenester for 
eiere og kunder. I 2019 har vi etablert 
ny IKT-strategi og har fokus på å levere 
riktige tjenester som er prioritert etter 
forretningsmessige behov. Dette inne-
bærer at vi gjennomgår alle fagsystemer, 
sentral infrastruktur og tilhørende 
personvern, rutiner og risikovurderinger 
for å sikre effektivitet, kvalitet og tilgjen-
gelighet på data. I 2019 vil nye drifts-
avtaler som gjenspeiler forretningens 
behov etableres for å ytterligere sikre vår 
IKT-infrastruktur. 
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OMDØMMERISIKO
Som offentlig eid avfallsvirksomhet er vi 
spesielt eksponert for omdømmerisiko når 
det gjelder miljø og sikkerhet. Vi har derfor 
stor oppmerksomhet på kontroll av avfalls-
strømmene og potensiell fare for utslipp 
fra de ulike virksomhetene. Vi har etablert 
system for oppfølging og kontroll av avvik 
ved konsernets ulike virksomhetsområder. 

BIR konsernet jobber spesifikt med om-
dømmebygging i forhold til alle våre kunder. 
Den årlige kunde- og omdømmeundersø-
kelsen viser hvordan vi klarer oss og gir en 
pekepinn på hva vi bør forbedre oss på. Mer 
om dette i eget avsnitt om omdømme.
 

ORGANISASJON OG ARBEIDSMILJØ

KJERNEVERDIER
Våre kjerneverdier er vikige og vi fokuse-
rer på dem både internt i konsernet og i 
forhold til kundene og våre samarbeids-
partnere.

«Vestlendingenes egen miljøbedrift» er 
vår visjon og slagordet er «Sammen for 
en god sak». Kjerneverdiene våre bygger 
opp om slagordet og visjonen. Våre kjer-
neverdier er:

• Superpålitelig
• Miljøpådriver
• Imøtekommende
• Lagspiller

ANSATTE OG ALDERSSAMMENSETNING
BIR hadde per 31.12.18 i alt 450 med-
arbeidere (faste og innleide). Gjennom-
snittsalderen var 42,5 år. Sammenlign-
bare tall for 2017 var 444 medarbeidere 
og en gjennomsnittsalder på 42,6 år.

LIKESTILLING
I BIR konsernet er kvinneandelen på 17,9 
prosent, mens den er på 33,3 prosent i  
konsernledelsen. I konsernstyret og sty-
rene i BIR Bedrift AS og BIR Avfallsenergi 
AS er kvinneandelen 50 prosent, mens 
andelen i styrene i de andre datterselska-
pene er ca. 20 prosent. Det er et mål å 
øke kvinneandelen både i BIR og i styrene 
i årene fremover.

Alders- og kjønns-
fordeling i BIR
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REKRUTTERING OG UTDANNING
BIR er godkjent lærebedrift innen flere 
fagområder. Dersom det er en relevant 
ledig stilling etter fullført opplæringsløp, 
blir fagarbeideren tilbudt fast stilling. Med-
arbeidere med fem års praksis kan ta fag-
brev som praksiskandidat.  Ved utgangen 
av 2018 hadde BIR ni lærlinger i følgende 
fag; kontor og administrasjon, yrkessjåfør, 
gjenvinning, kjemiprosess og salgsfaget.

Høsten 2018 startet to traineer i henholds-
vis BIR AS og BIR Avfallsenergi AS.

REDU
REdu er avfalls- og gjenvinningsbransjens 
store kompetanseløft. I REdu arbeides 
det aktivt for å styrke fagtilbud i høyere 
utdanning, satse på kompetanseutvikling, 
innovasjon og forskning, samt synliggjøre 
bransjens muligheter for studenter. BIR er 
med og finansierer REdu, og deltar med en 
representant i referanse- og styringsgrup-
pene. Sommeren 2018 var det to studenter 
engasjert  gjennom REdu i BIR Privat AS 
og BIR AS og de jobbet med henholdsvis 
farlig avfall og «Mat-til-mat».

DISKRIMINERING
Likestillings- og diskrimineringslo-
vens formål er å fremme likestilling, 
sikre like muligheter og rettigheter. 
Konsernet arbeider aktivt, målrettet og 
planmessig for å fremme lovens formål.

Konsernet har som mål å være en 
arbeidsplass hvor det ikke forekommer 
diskriminering på grunn av nedsatt 
funksjonsevne. Konsernet arbeider 
aktivt og målrettet for å utforme og 
tilrettelegge de fysiske forholdene slik 
at virksomhetens ulike funksjoner kan 
benyttes av flest mulig. 

SYKEFRAVÆR
Vi har fokus på å redusere sykefraværet, 
og ledernes oppfølging av medarbeidere 
er et av de viktigste tiltakene. I 2018 
hadde konsernet et sykefravær på 6,3 
prosent (6,5 i 2017). Det er en nedgang 
på 0,2 prosentpoeng. Korttidssykefravæ-
ret er på 2,6 og langtidsfraværet er på 
3,7 prosent.

Det er registrert til sammen 29 per-
sonskader i konsernet (32 i 2017). Av 
disse var 8 personskader med fravær (7 
i 2017), totalt utgjorde det 54 (59 i 2017) 
fraværsdager.

SENIORPOLITIKK
BIR har vedtatt egen seniorpolitikk. 
Denne er en del av BIRs arbeidsgiver-
politikk. Arbeidsgiverpolitikken til BIR 
er delt inn i tre deler: seniorpolitikk, 
personalpolitikk og lønnspolitikk.
Konsernet har som mål at våre seniorer 
som har helse til det, står lengst mulig i 
jobb. Hvert enkelt selskap vurderer hvil-
ke tiltak som er mest hensiktsmessig 
for at den enkelte medarbeider skal bli i 
jobben lengst mulig.

ARBEIDSMILJØ
Annet hvert år gjennomføres det med-
arbeidstilfredshetsmåling for alle sel-
skapene i konsernet. Resultatene gir en 
indikasjon på hva medarbeiderne mener 
om arbeidsmiljøet, samt at lederne og 
medarbeiderne har et utgangspunkt for 
å arbeide for et enda bedre arbeidsmiljø. 
Det ble ikke gjennomført målinger i 
2018.
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SAMFUNNSANSVAR
BIR jobber for å utnytte ressursene som 
finnes i avfallet i tillegg til å forebygge 
at nytt avfall oppstår. Vi jobber mye med 
sirkulærøkonomi og sirkulære verdi-
kjeder der mest mulig av avfallet blir 
utnyttet. For å få til dette fokuserer vi på 
kvalitetsgjenvinning slik at materialer 
kan brukes på nytt uten å ødelegge nye 
råvarer.

FNS BÆREKRAFTSMÅL
FNs bærekraftsmål er verdens felles 
arbeidsplan for å utrydde fattigdom, 
bekjempe ulikhet og stoppe klima-
endringene innen 2030. Bærekraftig 
utvikling handler om å ta vare på beho-
vene til mennesker som lever i dag uten 
å ødelegge framtidige generasjoners 
muligheter til å dekke sine. 

Bærekraftsmålene reflekterer de tre 
dimensjonene i bærekraftig utvikling: 
klima og miljø, økonomi og sosiale 
forhold. BIR har aktiviteter under flere 
av delmålene og understøtter eierkom-
munenes ambisjoner knyttet til FNs 
bærekraftsmål. 

Noen av bærekraftsmålene vi jobber 
med er: ansvarlig forbruk og produk-
sjon, innovasjon og infrastruktur, bære-
kraftige byer og samfunn, samarbeid for 
å nå målene, stoppe klimaendringene, 
liv under vann og liv på land

KLIMA OG MILJØ
BIR er «Vestlendingenes egen miljøbe-
drift», noe som synliggjøres ved at ulike 
deler av  BIRs virksomhet skaper svært 
positive resultat for klima og miljø. 

Ved at kildesorterte avfallstyper blir 
brukt i ny produksjon i stedet for jom-
fruelig materiale, oppnås betydelige 

gevinster i form av redusert energi- og 
ressursbruk, samt lavere utslipp av CO2.

Utnyttelse av restavfall eller rivningstre-
virke til brennstoff, fører på sin side 
til redusert bruk av fossilt brensel. Av 
energien produserer vi vannbåren var-
me, som erstatter oljefyrt oppvarming.

Den første elektriske bossbilen kom 
på plass i BIR i 2018. Sammen med 
bossnettet i Bergen sentrum og elek-
triske tjenestebiler, vil vi levere fossilfri 
bossinnsamling i Bergen sentrum innen 
utgangen av 2020. Tiltakene totalt sett 
gjør BIR til en viktig bidragsyter til lavere 
CO2-utslipp i bergensområdet. Leve-
ransen av varme fra BIR Avfallsenergi 
AS som ble levert på BKK Varme AS sitt 
fjernvarmenett, tilsvarte i 2018 en reduk-
sjon i utslipp av CO2 med 70.200 tonn. 
BIR er en av 34 Klimapartnere i Vestland. 
Klimapartnere er et regionalt nettverk 
for klimagassreduksjon og grønn forret-
ningsutvikling der målet til alle bedrifte-
ne er å redusere utslippene sine og jobbe 
systematisk med miljøstyring. I 2018 
publiserte vi vårt sjette klimaregnskap 
sammen med de andre klimapartnerne. 
Vi vil jobbe aktivt videre som medlemmer 
av Klimapartner Vestland.

YTRE MILJØ
Avfallsforbrenning gir noe belastning 
på ytre miljø gjennom utslipp til luft 
og vann. Utslippene til luft og vann fra 
energianlegget ligger godt innenfor 
konsesjonsgrensene. 

Deponidrift er også en type virksomhet 
som gir belastninger på ytre miljø. De-
poniet på Mjelstad er et industrideponi 
med sigevannsrenseanlegg som leder 
vannet ned til et reservoar nederst i 
dalen. Der blir vannet renset i rensean-

legget før det blir sluppet ut i havet. 

Stiftelsen Mjelstad Restdeponis Et-
terdriftsfond håndterer etterdriften av 
deponiet i henhold til forurensingsloven. 

For BIR sin øvrige aktivitet anser vi 
at faren for skade på det ytre miljø er 
begrenset.
 
KORRUPSJONSBEKJEMPELSE
BIR har nulltoleranse for alle former for 
korrupsjon og prissamarbeid. For å fore-
bygge korrupsjon har konsernet utarbei-
det ulike dokumenter som tydeliggjør de 
ønskede holdninger og den atferden BIR 
forventer av hver enkelt medarbeider.

Styret mener det er viktig at konsernet 
har god kontroll på bruk av lovpålagte 
kunders kostnader gjennom god inn-
kjøpsstyring. Jevnlig revisjon og kontroll 
ved bruk av konsernets kontraktsopp-
følgingsverktøy reduserer risiko for kor-
rupsjon ved innkjøp. Verktøyet hjelper 
til å avdekke feil, avvik eller mangler i 
kontraktene.

Årlig gjennomgang av den enkelte virk-
somhets innkjøp avdekker eventuelle 
uregelmessigheter som ulovlige direkte 
kjøp, illojalitet til inngåtte avtaler, samt 
uheldige interessekonflikter basert på 
hensyn til habilitet og integritet.

Vårt etiske regelverk oppdateres med 
jevne mellomrom og BIR setter den 
etiske standarden høyt. 

I den lovpålagte delen av konsernet er 
det inngått skriftlige kontrakter som 
omhandler alle anskaffelser med kon-
traktsverdi større enn NOK 100.000.
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DRIFT

SYSTEMATISK FORBEDRINGSARBEID 
BIR har de siste fem årene arbeidet med 
temaet slank produksjon. Flere av BIR sine 
datterselskap har utdannet personell som 
benytter Lean–tankegang i forbindelse 
med effektivisering av virksomhetene, å 
øke inntektene og å unngå sløsing. 

Konsernet har også satset på å sertifisere 
flere av sine ledere og medarbeidere 
innenfor TOGAF (The Open Group Ar-
chitecture Framework): TOGAF tilbyr et 
rammeverk, detaljerte fremgangsmåter og 
støtteverktøy knyttet til å skape, vedlikehol-
de og tilpasse virksomhetsarkitektur. TO-
GAF brukes aktivt i konsernets arbeid med 
implementering av vår nye IKT-strategi.

FLEKSIBEL GEBYRMODELL
BIR har innført fleksibel gebyrmodell 
som er et betalingssystem der kunden 
betaler for faktisk bruk av tjenesten. 
Målet er å oppnå:

• mer rettferdig gebyrfordeling
• økt kildesortering og materialgjen-

vinning 
• lavere selvkost og økt verdiskaping 

gjennom strategisk kontroll med 
avfallsstrømmen 

Resultatene så langt er svært positive 
med bedre kildesortert avfall. Restav-
fallet er redusert  mens mengden papir, 
plast og glass til gjenvinning har økt.

FJERNVARME
Utnyttelse av avfallsenergi til produk-
sjon av fjernvarme gir redusert behov 
for oljefyring, mindre luftforurensing 
(NOx, CO2 og svevestøv) og er dermed 
en betydelig miljøgevinst for Bergens-
dalen og Bergen sentrum. Dette er i 
tråd med politiske mål for byen. 
 
Fjernvarme er et viktig tiltak for å 
redusere utslipp av klimagasser i 
Bergen. I 2018 omsatte BKK Varme AS 
et fjernvarmevolum på 249 GWh, og 
sparte med dette byen for utslippene 
fra i overkant av 12 500 m3 fyringsolje. 
 
BKK Varme AS sitt hovedprodukt er le-
veranse av fjernvarme basert på varme 
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fra avfallsforbrenning. I 2018 kom 95,6 
prosent av produsert fjernvarme fra 
avfallsenergi og andre fornybare kilder. 
 
I 2018 startet BKK Varme AS opp leve-
ranse av miljøvennlig kjøling basert på 
sjøvann, der Media City Bergen er den 
første kunden.
 
I Bergen kommune sin «Klima- og 
energihandlingsplan for Bergen» er det 
et uttalt mål at fjernvarmen i Bergen 
skal være fossilfri i 2025. BIR anser at 
målet om fossilfri fjernvarme i Bergen 
vil være mulig å oppnå. BKK Varme 
AS jobber nå med prosjekter knyttet 
til utnyttelse av nye miljøvennlige 
energikilder til spiss- og topplast for 
ytterligere å øke andelen miljøvennlig 
varmeproduksjon med mål om å ha 
fossilfri fjernvarme i Bergen allerede i 
2020.

FJERNVARME - UTVIDELSE AV 
ENERGIPRODUKSJONEN
Utbygging av fjernvarmenettet kan 
kun skje gjennom tilgang på rimelig 
avfallsenergi. Tilgang på husholdnings-
avfall er nedadgående, mens tilgangen 
på trevirke er økende.  BIR arbeider 
med planer om å bygge eget anlegg 
for energigjenvinning av returtrevirke. 
Dette vil bli bygget i området Kokstad/
Flesland og vil kunne levere 12 til 15 
MW.

DEPONIKAPASITET
Deponiet på Mjelstad vil være fullt i 
løpet av 10 til 12 år. Det må derfor fore-
tas en vurdering om BIR sitt fremtidig 
behov for deponikapasitet, enten egen 
eller innkjøpt kapasitet.

BOSSNETTET
Bossnettet har vært i drift i tre år 
og  fungerer meget godt med 100 
prosent tilgjengelighet for de 6 644 
husholdningskundene som nå benytter 
anlegget. Det er satt i drift 343 ned-
kast, fordelt på 90 nedkastpunkt. Den 
nyutviklede digitale plattformen for 
drifts- og kundedata gir god innsikt i 
driftsutviklingen. Det registreres en 
generell positivitet med bossnettet 
og denne avfallsløsningen som et by-
utviklingsverktøy. 

Tilknytning av næringskunder viser en 
positiv utvikling. De private avfallsak-
tørene har inngått avtaler med sine 
næringskunder om bruk av bossnettet 
og næringsavfall i bossnettet utgjør 
nå ca. 35 prosent av total transportert 
mengde. 

Frem til utgangen av 2018 er det 
investert totalt 771 mill. kroner i boss-
nettet, hvorav 143 mill. kroner i 2018. 
Investeringene er i hovedsak knyttet 
til infrastrukturbygging på Nordnes, 
Møhlenpris, Nygårdshøyden og Vestre 
Strømkai, samt prosjektering av termi-
nalbygg på Nygårdstangen. Prosjektet 
ligger innenfor den rammen som var 
satt i Statusrapport 2017, hensyntatt 
prisstigningen i perioden. 

Det viktigste i 2018 har vært å sikre 
en god og effektiv drift av bossnettet, 
videre prosjektering og utbygging samt 
avklaring av byggesak knyttet til termi-
nal på Nygårdstangen. Utbyggingen av 
ledningsnett og nedkast følger oppsatt 
plan. 

Flere av BIRs eierkommuner har mål 
om fortetting og høy arealutnyttelse. 
I Bergen kjennetegnes dette spesielt 
med fortetting langs kollektivakser og 
ved knutepunkt. Tradisjonelle løsninger 
for opp- og innsamling av avfall utfor-
dres. BIR har utarbeidet en finansier-
ingsmodell for utbygging av bossnett 
utenfor Bergen sentrum og lagt frem 
for sine eierkommuner.

Det er fortsatt stor interesse både na-
sjonalt og internasjonalt for bossnettet, 
bakgrunnen for prosjektet, gjennomfø-
ring og driftserfaringer. I 2018 mottok 
bossnettet prisen for «Årets prosjekt» 
fra International Federation of Muni-
cipal Engineers.  
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INNOVASJON
BIR gjennomfører prosjekter og initiati-
ver for å optimalisere drift og tjeneste-
tilbud. Arbeidet bidrar til videreutvikling, 
mer effektive tjenesteleveranser og 
redusert miljøpåvirkning. 

DIGITALISERING
BIR er representert i hele avfallets ver-
dikjede og har utviklet digitale løsninger 
siden 2003. 

Vi får store mengder tømmedata fra ca. 
190 000 sensorer på bosspann, bossnet-
tet, nedgravde løsninger og returpunkt. 
Dette gir oss innsikt og kunnskap samt 
mulighet for utvikling av egen  virksom-
het og bransjen for øvrig.

2017 etablerte BIR egen avdeling for å 
gjennomføre effektiviseringstiltak ved 
bruk av digitale hjelpemidler.

TEKNOLOGIUTVIKLING OG STANDAR-
DISERING – WASTEIQ AS
BIR har etablert teknologiselskapet 
WasteIQ AS og har gjennom dette inngått 
et offentlig/privat samarbeid for videreut-
vikling og markedsføring av de tjenestene 
virksomheten tilbyr. Gjennom denne 
prosessen har BIR AS valgt å selge 40 
prosent av aksjene til private investorer.

Waste IQ AS har etablert en skybasert 
dataplattform som skal kunne levere 
denne teknologi til alle type selskaper. 
Gjennom plattformen samles data fra de 
ulike delene av et avfallsselskap og gjør 
det tilgjengelig for alle som har et behov 
for tilgang til de dataene. Sporbarhet er 
helt nødvendig for at vi skal kunne skape 
en sirkulær økonomi. BIR har nytte av 
standardisering av digitale systemer 
– dette gir rom for flere leverandører, 
større konkurranse og lavere kostnader. 

SIRKULÆR ØKONOMI
EU har presentert begrepet sirkulær 
økonomi. Driverne bak er

• Å skape nye arbeidsplasser 
• Å unngå sløsing med skapte verdier
• Effektiv utnyttelse av ressurser

Sirkulær økonomi er sirkulære verdi-
kjeder, ikke tradisjonell lineær økonomi 
med økt gjenvinning. Lean og digitalise-
ring er viktig i den sirkulære økonomien.

BIR samarbeider blant annet med NHH 
og Orkla ASA for å se på mulighetene 
som ligger i sirkulær økonomi og 
hvordan sirkulær økonomi kan la seg 
gjennomføre i praksis.

KARBONFANGST (CCS)
BIR har siden 2014 aktivt fulgt med 
på utviklingen innen karbonfangst og 
-lagring.

BIR sitt energianlegg i Rådalen slipper 
årlig ut 225 000 tonn CO2, hvorav 75 000 
ikke er fornybar.

BIR samarbeider med leverandører for 
å fremskaffe beslutningsgrunnlag for et 
fangstanlegg i Rådalen.

Hvis statlige myndigheter stiller nødven-
dige midler til disposisjon, vil et anlegg 
kunne designes og bygges i løpet av et 
års tid.

PRODUKSJON AV NANOKARBONFIBER 
(CCU) – BERGEN CARBON SOLUTIONS AS
BIR har som eier (10 %) i Bergen Carbon 
Solutions AS startet et pilotprosjekt med 
sikte på å kunne fange og utnytte CO2 i 
avgassen fra energigjenvinningsanlegget 
til produksjon av nanokarbonfiber. Pilot-
prosjektet starter i løpet av 3. kvartal 2019.

MILJØSANERING - NORSK RIVING AS
BIR Bedrift AS har kjøpt 51 prosent av 
aksjene i Norsk Riving AS. Selskapet 
utarbeider miljørapporter og  utfører 
påfølgende miljøsanering før riving. De 
gjennomfører også mindre rivingsarbei-
der.

«MAT-TIL-MAT» – INVERTAPRO AS
BIR har som eier (22 %) i Invertapro 
AS engasjert seg i å benytte mat som 
råstoff for produksjon av larver. Larvene 
kan benyttes som proteintilsetning for 
eksempel i laksefôr.

Mat fra husholdningskunder har BIR 
valgt å la gå sammen med restavfallet 
til energigjenvinning. Stortinget har bedt 
Klima- og miljødepartementet utrede 
tvungen innsamling av mat fra hushold-
ninger. BIR har startet en utredning om 
hvordan vi skal anvende matavfall fra 
husholdningskunder.

OFFENTLIG - OFFENTLIG SAMARBEID
BIR ønsker samarbeid med andre 
offentlige avfallsselskap, og vi ser at 
dette kan organiseres best gjennom 
offentlig - offentlig samarbeid. Ved å 
bytte tjenester mellom selskap kan vi 
bruke ressursene på Vestlandet fremfor 
å kjøre avfallet ut av regionen.



58

ÅRSRAPPORT 2018 - STYRETS BERETNING

OMDØMME OG MERKEVAREBYGGING
BIR konsernet gjør årlige målinger 
av omdømme og kundetilfredshet. 
I strategiplanen er målet at begge 
skal være på minimum 80 prosent. 
For 2018 satte vi nok en gang rekord. 
Omdømmescoren nådde 85,1 prosent 
og kundetilfredsheten nådde en score 
på 84,3 prosent. Når renovasjons-
gebyret samtidig er blant de 10 prosent 
rimeligste i Norge, viser det at BIR står 
meget sterkt i markedet.

Vi gjennomfører medieanalyser av alle 
mediesaker hvor BIR er nevnt. Det er 
i all hovedsak medier i Bergen og på 
Vestlandet som skriver om BIR, men vi 
har også eksempler på saker med na-
sjonal spredning. I 2018 hadde vi cirka 

600 mediesaker om BIR og en rekke 
poster og engasjement i sosiale medier. 
Facebook er fortsatt den viktigste sosi-
ale mediekanalen vår med godt over 19 
000 følgere. Forbrukertips, gode histo-
rier om bosset og ikke minst dialogen 
med kundene er viktig på Facebook. 
På Twitter har vi nærmere 600 følgere, 
Instagram over 1 200 og 330 følgere på 
LinkedIn. 

Vi jobber bevisst med merkevare-
bygging av BIR. Holdningsskapende 
arbeid og opplæring er viktig for å heve 
kunnskap og interesse for renovasjons-
bransjen. I 2018 fortsatte tilbudet med 
gratis busstransport til energianlegget 
i Rådalen for elever på 4. trinnet i alle 
våre eierkommuner. Tilbudet er meget 

populært og elevene får god infor-
masjon om kildesortering, bærekraft 
og BIR før opplæringsøkten avsluttes 
med en omvisning på anlegget. Tilba-
kemeldingene fra lærere og elever er 
svært gode, og besøksdagene ble fort 
fullbooket med 2 500 skoleelever. Totalt 
fikk  nærmere 4 000 personer miljøun-
dervisning av BIR i 2018. Vi har holdt 
foredrag ved gjenvinningsstasjoner, 
gjennomført omvisninger i Bergen sen-
trum for å se på bossnettet og  gjen-
nomført aktiviteter som eksempelvis 
«Grønn fun» med bibliotekene i Bergen, 
«Miljøninjadagen» i Teaterparken.
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«Bossbanken» heter installasjonen 
BIR har på VilVite-senteret i Bergen. 
Den ble oppgradert i 2018 og brukes 
flittig av besøkende som vil lære mer 
om kildesortering. Vi gjennomførte læ-
ringsprogram sammen med VilVite med 
fokus på forbruk,  bærekraft og marin 
forsøpling.

Sammen med Naturvernforbundet 
gjennomførte vi to svært populære 
helgekurs i møbeltapetsering og 
overflatebehandling av møbler, «Redd 
et møbel». Som svar på den enorme 
interessen for gjenbruk og reparasjon, 
er vi nå i gang med å opprette et lite 
verksted der interesserte kan komme 
sammen på fritiden og jobbe med egne 
oppussingsprosjekter.

I 2018 ble det gjennomført «Kompost- 
og jord-dagen» i Botanisk Hage og der 
fikk deltakerne opplæring i kompos-
tering. Vi viste også frem Invertapro 
AS sitt prisvinnende gjødselprodukt 
«Bløme», som er avføring fra mel-
billelarvene. Tilskuddsordningen for 
kompostbinger og Bokashi nådde en ny 
topp i 2018.

Strandryddingsaktivitetene fortsatte 
med full styrke i 2018. BIR har fortsatt 
samarbeidet med Bergen og Omland 
Friluftsråd (BOF) om å søke om felles 
midler for å kunne tilby våre hushold-
ningskunder å levere avfall fra str-
andrydding gratis til oss. Vår aktivitet 
tilknyttet marin forsøpling og den årlige 
vårdugnaden i alle våre eierkommuner 
er viktig både for å bygge vårt omdøm-
me og merkevaren BIR under visjonen 
Vestlendingenes egen miljøbedrift.
Gjennom samarbeidet med Invertapro 
AS utforsker BIR nye metoder for å 
utnytte matavfall på en god måte. 

Sammen med Norce og Test Center 
Mongstad tester vi også ut dyrking av 
mikroalger ved hjelp av blant annet 
matavfall.

BIR har gjennom flere år tatt en aktiv 
samfunnsrolle når det gjelder å redu-
sere avfallsmengdene. I samarbeidet 
vårt med Orkla og NHH er temaet at-
ferdsøkonomi aktuelt. Vi ser på hvordan 
forbrukere kan motiveres til å ta miljø-
vennlige valg og hvordan vi kan utvikle 
nye forretningsmodeller som støtter 
opp under sirkulære verdikjeder.

BIR har jobbet med digitalisering fra 
slutten av 1990-tallet og ligger langt 
fremme i digitaliseringsløypen. Tekno-
logiselselskapet WasteIQ AS er etablert 
og den unike oppstartsbedriften sikter 
mot internasjonale markeder. Ekte 
bossteknologi fra Bergen er absolutt 
med på å løfte BIR og bransjen til å bli 
mer moderne og fremtidsrettet.

Bossnettet i Bergen er et yndet tema 
når politikere skal fortelle om smarte 
løsninger i byen sin. Delegasjoner fra 
inn- og utland kommer for å stifte 
nærmere bekjentskap med det lukkede 
rørsystemet som frakter restavfall, 
plast, papp og papir i rør under bak-
ken. I 2018 satte bossnettet Bergen 
og Norge på kartet ved å vinne den 
internasjonale prisen for årets interna-
sjonale infrastrukturprosjekt i Kansas 
City og bossnettet hevdet seg helt i 
verdenstoppen ved å komme til finalen 
for Smart City-løsninger i Barcelona. 

I 2018 gikk BIR, Bergen Carbon Soluti-
ons og BKK sammen om å løse miljøut-
fordringen knyttet til utslipp av CO2 fra 
energianlegget i Rådalen. Bergen Car-
bon Solutions skal fange røykgassen fra 
BIR-anlegget og bruke deler av CO2–
gassen til å skape ny, grønn industri og 
arbeidsplasser gjennom produksjon og 
salg av karbon-nanofiber til et verdens-
marked i sterk vekst.
Profilen til BIR, vår visjon og ikke minst 
kjerneverdiene ligger i bunn for alt vi 
foretar oss i BIR. Dette er også viktig 
når vi bygger merket vårt. En tydelig og 
helhetlig profil gjør at vi lett blir gjen-
kjent, noe som styrker vår merkevare.
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RAMMEBETINGELSER

FORNYBAR ENERGI
Ut fra miljøhensyn, beredskap og hygi-
eniske årsaker er det viktig at restavfall 
kanaliseres til lokale energianlegg. 
Avfallsforbrenning med energiutnyttelse 
av ressursene lokalt er dessuten viktig 
for å nå BIR sitt mål om 82 prosent gjen-
vinning. 

Styret er opptatt av at det etableres like 
rammebetingelser mellom norske og 
utenlandske behandlingsanlegg. Det må 
gis langsiktige rammebetingelser som 
gjør det mulig å bygge opp en nasjonal 
behandlingskapasitet som også står seg 
i krisesituasjoner der eksport av avfall 
ikke er mulig.
 
BIR og BKK Varme AS skal sammen 
bidra til å oppfylle nasjonale mål for 
utvikling og etablering av nye former for 
fornybar energi. Derfor mener styret at 
det må gis incentivordninger for å frem-
me utbygging av fjernvarme i større grad 
enn i dag. 

MILJØGIFTER
Miljøgifter er kjemikalier som er giftige, 
tungt nedbrytbare og blir konsentrert 
oppover i næringskjeden. De blir for ek-
sempel tatt opp i fisk og havner i maten 
som vi spiser. Mange av stoffene kan 
transporteres med luft- og havstrømmer 
langt fra utslippskildene.

Utbredelsen av miljøgifter er sterkt øken-
de. Avfall som inneholder miljøgifter kan 
ikke gjenvinnes. Disse kan kun destrue-
res gjennom forbrenning.

Styret mener at «føre var» prinsippet 
gjennom kvalitet er viktigere enn kvanti-
tet når det gjelder gjenvinning.

PRODUSENTANSVAR
Styret mener det er viktig at BIR fortset-
ter arbeidet for å få produsentene til å 
dekke en større del av innsamlings- og 
gjenvinningskostnadene slik det er forut-
satt i Forurensningsloven. 

BIR vil støtte EUs forslag om å opprette 
bransjespesifikke, offentlig eide clearing-
house.   

FRAMTIDSUTSIKTER
BIR skal være et moderne og tillitvek-
kende konsern, noe som igjen vil danne 
grunnlag for videre utvikling.

BIR skal drive etter forretningsmessige 
prinsipper.  For å oppnå dette kreves det 
ryddighet og integritet i alt vi gjør.

Gjennom oppfyllelse av visjonen skal 
vi gi innbyggerne i BIR-kommunene 
et tett bånd til BIR. Vi ønsker å vise at 
vår funksjon både er viktig og nyttig for 
samfunnet. 

Visjonen indikerer at det er rom for utvi-
delse av BIR og at vi vil ønske eventuelle 
nye eierkommuner velkommen. 

 

Bergen 
23.05.2019

Aslak Sverdrup 
Styreleder

Steinar Nævdal
Adm. dir.
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Nestleder
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Styremedlem

Hans Edvard Seim 
Styremedlem
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Styremedlem

Kari Aakre 
Styremedlem
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Styremedlem
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Styremedlem
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Resultatregnskap
BIR KONSERN BIR AS

2018 2017 Note 2018 2017

Driftsinntekter

 751 996  714 163 Salgsinntekt 2  64 545  56 579 

 30 558  30 643 Annen driftsinntekt 2  125 814  132 570 

 782 554  744 805 Sum driftsinntekter  190 360  189 149 

Driftskostnader

 -99 929  -117 796 Varekostnad  -    -   

 -296 195  -263 324 Lønnskostnad 3,9  -43 861  -40 086 

 -128 859  -125 746 Av- og nedskrivninger 5  -69 723  -69 019 

 -162 523  -146 840 Annen driftskostnad 4  -22 172  -19 771 

 -687 506  -653 707 Sum driftskostnader  -135 755  -128 877 

 95 048  91 098 DRIFTSRESULTAT  54 605  60 272 

Finansinntekter og finanskostnader

 22 405  15 568 Resultatandel fra investering i tilknyttet selskap 14  -    -   

 4 061  2 462 Finansinntekt 14  35 616  32 776 

 -    -150 Nedskrivning av finansielle eiendeler

 -47 067  -60 775 Finanskostnad 14  -50 599  -63 215 

 -20 601  -42 895 Netto finansposter  -14 984  -30 439 

 74 447  48 203 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD  39 621  29 833 

 -6 573  -6 841 Skattekostnad 13  -4 439  -2 814 

 67 874  41 363 ÅRSRESULTAT  35 182  27 020 

 8  142 Minoritetenes andel  -    -   

 67 866  41 221 ÅRSRESULTAT ETTER MINORITETSINTERESSER  35 182  27 020 

Overføringer

Avsatt til utbytte  34 138  19 126 

Avsatt til annen egenkapital  1 044  7 894 

Avgitt konsernbidrag til datterselskap  -    -   

Resultat pr. aksje (del til ordnet selskapets aksjonærer)  701  539 

Beløp i hele tusen kroner
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Eiendeler
BIR KONSERN BIR AS

31.12.2018 31.12.2017 Note 31.12.2018 31.12.2017

ANLEGGSMIDLER

Immaterielle eiendeler

 7 244  1 210 Konsesjoner, andre immaterielle eiendeler 5  993  1 055 

 7 244  1 210 Sum immaterielle eiendeler  993  1 055 

Varige driftsmidler

 1 688 937  1 561 355 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 5  630 527  650 093 

 559 916  604 061 Maskiner og anlegg 5  459 066  492 757 

 34 041  37 330 Driftsløsøre 5  5 993  5 687 

 2 282 893  2 202 746 Sum varige driftsmidler  1 095 586  1 148 537 

Finansielle anleggsmidler

 -    -   Investeringer i datterselskap 1,6  99 784  93 518 

 90 759  68 354 Investeringer i tilknyttet selskap 6  92 598  92 598 

 31 712  16 182 Aksjer i andre selskap 6  21 671  7 218 

 20 775  15 165 Pensjonsmidler 9  20 775  15 165 

 2 090  2 488 Andre langsiktige fordringer 12  870 809  697 410 

 145 336  102 190 Sum finansielle anleggsmidler  1 105 637  905 910 

 2 435 473  2 306 146 SUM ANLEGGSMIDLER  2 202 216  2 055 502 

OMLØPSMIDLER

Varer

 2 562  2 397 Varelager  -    -   

Fordringer

 111 936  87 739 Kundefordringer  4 050  -   

 -    -   Fordring konsernselskap 12  151 036  152 167 

 62 963  41 158 Andre fordringer  4 129  3 637 

 174 899  128 897 Sum fordringer  159 215  155 805 

 92 300  67 484 Kontanter og bankinnskudd 11  28 152  22 924 

 269 761  198 778 SUM OMLØPSMIDLER  187 367  178 728 

 2 705 235  2 504 925 SUM EIENDELER  2 389 583  2 234 231 

Beløp i hele tusen kroner
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Egenkapital og gjeld
BIR KONSERN BIR AS

31.12.2018 31.12.2017 Note 31.12.2018 31.12.2017

EGENKAPITAL

Innskutt egenkapital

 50 166  50 166 Aksjekapital 7,8  50 166  50 166 

 3 599  3 599 Overkursfond 8  3 599  3 599 

 53 765  53 765 Sum innskutt egenkapital  53 765  53 765 

Opptjent egenkapital

 314 237  287 735 Annen egenkapital 8  168 574  167 530 

 314 237  287 735 Sum opptjent egenkapital  168 574  167 530 

 4 017  1 689 Minoritetsinteresser 8  -    -   

 372 019  343 189 Sum egenkapital  222 339  221 295 

GJELD

Avsetning for forpliktelser

 102 176  93 717 Utsatt skatt 13  106 680  103 262 

 53 168  53 373 Pensjonsforpliktelser 9  -    -   

 94 918  100 863 Fremtidig energileveranser 16  94 918  100 863 

 250 262  247 954 Sum avsetning for forpliktelser  201 598  204 125 

Annen langsiktig gjeld

 1 833 652  1 696 203 Gjeld til kredittinstitusjoner 10  1 726 596  1 584 073 

 17 700  18 200 Øvrig langsiktig gjeld 10  17 700  17 700 

 1 851 352  1 714 403 Sum annen langsiktig gjeld  1 744 296  1 601 773 

Kortsiktig gjeld

 79 692  87 565 Leverandørgjeld  3 656  7 149 

 38 529  36 606 Skyldig offentlige avgifter  3 661  3 119 

 5 516  53 Betalbar skatt 13  2 429  -   

 -    -   Gjeld konsernselskap 12  166 796  167 503 

 34 138  19 126 Skyldig utbytte 12  34 138  19 126 

 73 728  56 029 Annen kortsiktig gjeld  10 670  10 141 

 231 603  199 379 Sum kortsiktig gjeld  221 350  207 038 

 2 333 216  2 161 736 Sum gjeld  2 167 244  2 012 936 

 2 705 235  2 504 925 SUM EGENKAPITAL OG GJELD  2 389 583  2 234 231 

Beløp i hele tusen kroner
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Kontantstrømoppstilling
BIR KONSERN BIR AS

2018 2017 2018 2017

Operasjonelle aktiviteter

 74 447  48 203 Resultat før skattekostnad  39 621  29 833 

 -53  -971 Betalbar skatt  -    -   

 -22 405  -15 568 Resultatandel i datterselskap/tilknyttet selskap  -14 811  -17 826 

 -    -   Nedkrivning finansielle anleggsmidler  -    -   

 128 859  125 746 Avskrivninger og nedskrivninger  69 723  69 019 

 180 848  157 411 Tilført fra årets virksomhet  94 532  81 027 

 -839  -1 214 Gevinst ved salg av anleggsmidler  -    -   

 -5 815  -7 152 Pensjoner, forskjell mellom kostnadsført og innbetaling  -5 610  -4 942 

 -165  579 Endring varelager  -    -   

 -5 945  -5 946 Endring avsetning for andre forpliktelser  -5 945  -5 946 

 -24 197  -10 631 Endring i kundefordringer  -17 333  -120 187 

 -7 873  14 766 Endring i leverandørgjeld  -2 541  133 996 

 -1 970  -9 170 Endring i andre tidsavgrensningsposter  579  21 023 

 134 043  138 644 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviter  63 682  104 972 

Investeringsaktiviteter

 -219 521  -201 186 Investeringer i varige driftsmidler  -18 294  -13 816 

 5 320  2 037 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler  1 583  -   

 -    -   Inn- og utbetalinger ved lån til datterselskaper  -173 398  -150 296 

 -    -600 Lån til tilknyttet selskap  -    -600 

 3 079  20 000 Innbetalinger ved kjøp og salg av aksjer  -    20 000 

 -15 930  -2 942 Utbetalinger ved kjøp og salg av aksjer  -17 453  -3 024 

 -227 052  -182 691 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  -207 562  -147 736 

Finansieringsaktiviteter

 -    -   Endring gjeld til kredittinstitusjoner  -    -   

 210 000  100 000 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld  200 000  100 000 

 -    -   Netto innbetaling av konsernbidrag  20 962  -   

 -    -   Netto endring konsernkonto  4 748  -   

 -73 049  -65 929 Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld  -57 476  -53 616 

 -19 126  -17 611 Utbytte  -19 126  -17 611 

 117 825  16 460 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  149 108  28 772 

 24 816  -27 587 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter  5 228  -13 992 

 67 484  95 071 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 01.01  22 924  36 916 

 92 300  67 484 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr. 31.12.  28 152  22 924 

Beløp i hele tusen kroner
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Note 0
Regnskapsprinsipper

BIRs årsregnskap er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god 
regnskapsskikk.

BIRs årsregnskap er utarbeidet i 
samsvar med regnskapsloven av 1998 og 
god regnskapsskikk. Konsernregnskapet 
omfatter morselskapet BIR AS og datter-
selskapene BIR Privat AS, BIR Transport 
AS, BIR Nett AS, BIR Avfallsenergi AS, 
BIR Bedrift AS, Conrad Mohrs veg 15 AS, 
Møllendalsveien 31 AS, Møllendalsveien 
40 AS, WasteIQ AS, Tor Henning Paulsen 
AS (datterselskap av BIR Bedrift), Retura 
Vest AS (80% datterselskap av BIR Bedrift 
AS), Bossug AS (datterselskap av BIR 
Bedrift), Lønninghaugen 6 AS (dattersel-
skap av BIR Bedrift AS), Fleslandsveien 
67 AS (datterselskap av BIR Bedrift AS), 
Norsk Riving AS (datterselskap av BIR 
Bedrift AS) og Brødrene Salomonsen AS 
(datterselskap av BIR Bedrift AS).

METODER FOR KONSOLIDERING
Konsernregnskapet omfatter morsel-
skapet og datterselskap hvor BIR AS 
eier direkte eller indirekte mer enn 
50% av aksjekapitalen og/eller utøver 
kontroll. Regnskapet er utarbeidet etter 
ensartede prinsipper for hele konsernet. 
Konsernregnskapet viser konsernets 
økonomiske stilling og resultat når sel-
skapene betraktes som en regnskaps-
messig enhet. Alle vesentlige trans-
aksjoner og mellomværender mellom 
selskapene i konsernet er avstemt og 
eliminert.

Tilknyttet selskap er definert som 
selskap der BIR AS eier mellom 20 og 50 
% og har betydelig eierinnflytelse. BKK 
Varme AS er et tilknyttet selskap og 
regnskapsføres etter egenkapitalmeto-

den i konsernregnskapet. Etter egenka-
pitalmetoden vurderes investeringen til 
investors andel av egenkapitalen justert 
for eventuelle merverdier. Andel av årets 
resultat justert for eventuelle avskrivin-
ger merverdier, inntekts-/ kostnadsfø-
res.

I morselskapet er datterselskaper og 
tilknyttede selskaper vurdert etter 
kostmetoden.

Investeringer i datterselskaper regn-
skapsføres i konsernregnskapet basert 
på morselskapets anskaffelseskost. 
Anskaffelseskost tilordnes identifiser-
bare eiendeler og gjeld i datterselska-
pet, som oppføres i konsernregnskapet 
til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. 
Eventuell merverdi eller mindreverdi ut 
over hva som kan henføres til identifi-
serbare eiendeler og gjeld balanseføres 
som goodwill. Merverdier i konsern-
regnskapet avskrives lineært over 
de oppkjøpte eiendelenes forventede 
levetid.

MINORITETSINTERESSER
Minoritetens andel av resultatet etter 
skatt er vist på egen linje etter konser-
nets årsresultat. Minoritetens andel av 
egenkapitalen er vist på egen linje som 
spesifikasjon av konsernets egenkapital.

INNTEKTER
Inntektsføring ved salg av varer skjer på 
leveringstidspunktet. Tjenester inntekts-
føres i takt med utførelsen.

Konsernets inntekter fra lovpålagt 
renovasjon for husholdningskunder 
inntektsføres i tråd med gjeldende 
gebyrstruktur og budsjett vedtatt av ei-
erkommunene. Andre inntekter knyttet 
til avfallsbehandling inntektsføres i tråd 
med underliggende avtaler og levering 
av tjenesten.

Salg av energi og avfallsfraksjoner 
inntektsføres ved levering. Innkrevd 
sluttbehandlingsavgift til staten for 
avfall levert deponi vises som en del av 
omsetningen.

Utleie av eiendommer til datterselska-
per som utfører lovpålagt virksomhet, 
samt salg av fellestjenester til samme
datterselskap, faktureres til selvkost.

VAREKOSTNAD
Kjøp av varer og tjenester beregnet 
på videresalg presenteres i resul-
tatregnskapet som varekostnad. Dette 
inkluderer kjøpte transporttjenester 
og behandlingstjenester av avfall samt 
sluttbehandlingsavgift til staten for 
behandling av avfall.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV 
BALANSEPOSTER
Eiendeler bestemt til varig eie eller 
bruk er klassifisert som anleggsmidler. 
Andre eiendeler er klassifisert som 
omløpsmidler. Gjeld som forfaller til 
betaling senere enn ett år fra opptaks-
tidspunktet er klassifisert som langsik-
tig gjeld. Første års avdrag klassifiseres 
også som langsiktig. Øvrige gjelds-
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poster er klassifisert som kortsik-
tig gjeld. Omløpsmidler vurderes til 
laveste av anskaffelseskost og virkelig 
verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt beløp på etableringstidspunk-
tet. Anleggsmidler vurderes til anskaf-
felseskost, men nedskrives til virkelig 
verdi dersom verdifallet ikke forventes 
å være forbigående. Langsiktig gjeld 
balanseføres til nominelt beløp på eta-
bleringstidspunktet.

VARIGE DRIFTSMIDLER
Varige driftsmidler balanseføres til an-
skaffelseskost redusert for av- og ned-
skrivinger. Påkostninger som vesentlig 
øker driftsmiddelets verdi eller levetid 
balanseføres. Renter i byggeperioden 
balanseføres. Utgifter forbundet med 
normalt vedlikehold og reparasjoner 
antas å påløpe jevnt over anleggsmidde-
lets levetid og blir løpende kostnadsført.

Avskrivinger er beregnet ved bruk av 
lineær metode basert på antatt brukstid 
og restverdi ved utløp av brukstiden. 
Hver del av anleggsmiddelet som har 
en vesentlig verdi av total kostpris blir 
avskrevet separat og lineært over an-
leggsmiddelets brukstid. Komponenter 
med samme levetid blir avskrevet som 
en komponent. Forventet brukstid for 
anleggsmiddelet og avskrivningsmetode 
blir vurdert årlig for å sikre at metoden 
og perioden som brukes samsvarer med 
de økonomiske realiteter til anleggsmid-
delet. Tilsvarende gjelder for utrange-
ringsverdi.

Anlegg under utførelse er klassifisert 
som anleggsmidler og er regnskaps-
ført til pådratte kostnader relatert til 
anleggsmiddelet. Anlegg under utførelse 
blir ikke avskrevet før anleggsmiddelet 
blir tatt i bruk.

NEDSKRIVNINGER
Nedskrivning av varige driftsmidler og 
immaterielle eiendeler vurderes når det 
foreligger indikasjoner på varig verdifall 
for eiendelene. Nedskrivning foretas i 
den grad gjenvinnbart beløp er lavere 
enn balanseført verdi. Med gjenvinn-
bart beløp menes det høyeste beløp av 
fremtidig diskontert kontantstrøm og 
estimert netto salgspris.

FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer 
bokføres til pålydende etter fradrag for 
avsetning til forventede tap.

BETALINGSMIDLER
Betalingsmidler vurderes til markedsverdi 
og omfatter kontanter, tidsbundne bank-
innskudd og andre likvidplasseringer.

VALUTA
Pengeposter i utenlandsk valuta 
omregnes til norske kroner ved å 
benytte balansedagens kurs.

USIKRE FORPLIKTELSER
Usikre forpliktelser blir regnskapsført 
dersom det er mer enn 50 % sannsynlig 
at de kommer til oppgjør. Beste estimat 
benyttes ved beregning av oppgjørsverdi.

FINANSIELLE INSTRUMENTER OG 
SIKRING
Regnskapsmessig behandling av finansi-
elle instrumenter følger intensjonen bak 
inngåelsen av avtalene. Ved inngåelse 
defineres avtalen enten som sikringsfor-
retning eller handelsforretning. I tilfeller 
der de inngåtte avtalene blir regnskaps-
messig behandlet som sikringsforret-
ninger, blir inntektene og kostnadene 
periodisert og klassifisert på samme 
måte som underliggende posisjoner.

I den grad det foretas kontantstrøm-
sikring, balanseføres ikke urealisert 
gevinst/tap på sikringsinstrumentet.

BIR har inngått rentebytteavtaler for 
å oppnå ønsket rentebindingstid på 
innlånssiden. Inntekter og kostnader 
knyttet til rentebytteavtalene resultatfø-
res over avtalenes løpetid (sikring).

PENSJONER
Ytelsesbaserte pensjonsordninger 
vurderes til nåverdien av de fremtidige 
pensjonsytelser som regnskapsmes-
sig anses opptjent på balansedagen. 
Pensjonsmidler vurderes til virkelig 
verdi. Netto pensjonsforpliktelse/for-
skuddsbetalt pensjon er klassifisert 
som langsiktig gjeld/fordring i balansen. 
Årets pensjonskostnad på disse ordnin-
gene omfatter verdien av årets opptjente 
pensjonsrettigheter, rentekostnad på 
brutto pensjonsforpliktelse, avkastning 
på pensjonsmidler og amortisering av 
urealiserte gevinster og tap. Endringer 
i pensjonsforpliktelsen som skyldes 
endringer i pensjonsplaner fordeles 
over antatt gjenværende opptjeningstid. 
Endringer i pensjonsforpliktelsen og 
pensjonsmidlene som skyldes endringer 
i og avvik fra beregningsforutsetningene 
(estimatendringer), fordeles over antatt 
gjennomsnittlig gjenværende opptje-
ningstid for den del av avvikene som ved 
årets begynnelse overstiger 10 % av det 
største av brutto pensjonsforpliktelser 
og pensjonsmidler.

Premie til innskuddsbaserte pen-
sjonsordninger bokføres løpende som 
pensjonskostnad.
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SKATT
Skattekostnaden inkluderer betalbare 
skatter og endring i utsatt skatt. Utsatt 
skatt/utsatt skattefordel i balansen 
beregnes etter gjeldsmetoden. Ved 
beregningen hensyntas midlertidige 
forskjeller mellom regnskapsmessige 
og skattemessige balanseverdier, samt 
skattemessige underskudd til fremfø-
ring. Utsatt skattefordel som ikke kan 
utlignes, blir balanseført dersom anven-
delsen av skattefordelen kan sannsyn-
liggjøres ved fremtidig inntjening. I den 
grad konsernbidrag ikke er resultatført 
er skatteeffekten av konsernbidraget 
ført direkte mot investering i balansen.

Skattenoten viser skatt for konsernet 
som enhet. Selskapet BIR Privat AS er 
ikke skattepliktig.

RESULTAT PR AKSJE
Resultat pr aksje beregnes ved å 
dividere periodens resultat med et 
veid gjennomsnitt av antall aksjer for 
perioden.

SEGMENTER
Et virksomhetssegment er en del av 
virksomheten (forretningsområde) som 
leverer produkter og/eller tjenester som 
er gjenstand for risiko og avkastning 
som er forskjellig fra andre virksom-
hetssegmenters risiko og avkastning.
Konsernets primære rapporterings-
format er forretningsområder, og 
konsernet opererer innenfor tre forret-
ningsområder:

1.  Lovpålagt virksomhet
2.  Ordinær konkurranseutsatt omsetning
3.  Salg av energi

KONTANTSTRØMOPPSTILLING
Kontantstrømoppstillingen viser den 
samlede kontantstrøm fordelt på opera-
sjonell drift, investerings- og finansier-
ingsaktiviteter. Oppstillingene viser de 
enkelte aktiviteters virkning på likvidi-
tetsbeholdningen.

BRUK AV ESTIMATER
Ledelsen har brukt estimater og forut-
setninger som har påvirket eiendeler, 
gjeld, inntekter, kostnader og opplys-
ning om potensielle forpliktelser. Dette 
gjelder særlig avskrivninger på varige 
driftsmidler, nedskrivningsvurderin-
ger, pensjonsforpliktelser og skatt. 
Fremtidige hendelser kan medføre at 
estimatene endrer seg. Estimater og de 
underliggende forutsetningene vurderes 
løpende. Endringer i regnskapsmessige 
estimater regnskapsføres i den perioden 
endringene oppstår. Hvis endringene 
også gjelder fremtidige perioder 
fordeles effekten over inneværende og 
fremtidige perioder.

HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN
Ny informasjon om konsernets finan-
sielle stilling på balansedatoen er 
hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser 
etter balansedatoen som ikke påvirker 
konsernets posisjoner på balanseda-
toen, men som har vesentlig effekt for 
fremtidige perioder opplyses om i note.
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Note 1
Organisering av lovpålagt virksomhet.

Eierkommunene har tildelt BIR AS 
enerett til å utføre kommunens for-
pliktelser iht. Forurensningsloven § 30. 
BIR AS utfører de oppgavene selskapet 
pålegges ved tildelingen av eneretter 
ved bruk av sine heleide datterselskap. 
BIR AS har foretatt en formell videretil-
deling av eneretten til døtre i 2011. BIR 
Privat AS har fått tildelt ansvaret for inn-
samling av husholdnings- og hytteavfall, 
jfr. Forurensningsloven § 30.  BIR Nett 
AS har fått tildelt ansvaret for utbygging 
og drift av vakuumbaserte bossnett. BIR 
Transport AS har fått tildelt innsamling 
av husholdnings- og hytteavfall i Bergen 
kommune. BIR Avfallsenergi AS har fått 
tildelt enerett på behandlingstjenester 
for brennbart avfall. 

Vederlag for tjenestene er fastsatt 
i samsvar med prinsippet om 
selvkost, jf forurensingsloven § 
34, retningslinjer og rundskriv fra 
Kommunal- og Regionaldepartementet, 
Miljøverndepartementet og Klif, 
herunder Kommunaldepartementets 
Rundskriv H2140.
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Note 2
Driftsinntekter

Inntekter fra lovpålagt virksomhet omfatter 
salgsinntekter i selskapene BIR Privat AS 
og BIR Nett AS der eierkommunene gjør 
årlige vedtak om pris. Denne omsetnin-
gen knytter seg til betaling for lovpålagte 
tjenester som gebyr på lovpålagt renova-
sjon og betaling ved gjenvinningsstasjoner.

Omsetning fra lovpålagt virksomhet i 
BIR Transport AS er mot øvrige lovpå-
lagte virksomheter i BIR konsernet og er 
således eliminert i konsernregnskapet. 
Omsetning fra lovpålagt virksomhet i BIR 
Avfallsenergi AS skjer til øvrige lovpå-
lagte virksomheter i BIR konsernet og er 
følgelig eliminert i konsernregnskapet.

Salg av energi utgjorde totalt kr 89 500 
205 i 2018. Herunder gjaldt kr 5 945 512 
inntektsføring av periodisert forskudds-
betaling fra BKK Varme (jfr. Note 16).

BIR AS har videredelegert all virksom-
het knyttet til betjening av eierkommu-
nenes ansvar for renovasjon i henhold 
til Forurensingsloven til datterselska-
pene BIR Privat AS, BIR Transport AS, 
BIR Avfallsenergi AS og BIR Nett AS. 
BIR AS sine ordinære salgsinntekter 
knytter seg til administrasjonstjenester 
overfor datterselskapene, mens annen 
driftsinntekt  i hovedsak knytter seg til 
utleie av eiendommer.

Konsernintern omsetning i 2018 for 
BIR AS utgjorde kr 185 238 406 (2017: 
kr  183 182 010) hvorav kr 117 674 780 
(2017: kr 125 352 543) knyttet seg til 
leie av fast eiendom. Herunder utgjorde 
kr 97 302 504 (2017: kr 104 540 946) 
utleie av forbrenningsanlegget til 
BIR Avfallsenergi AS. Det resterende 
knytter seg til utleie av gjenvinningssta-
sjoner. Av salgsinntektene er kr 64 545 
369 knyttet til solgte fellestjenester til 
datterselskapene.

Geografisk område er Bergen og omegn.

BIR KONSERN BIR AS

2018 2017 2018 2017

Salgsinntekter

Salgsinntekt 293 780 290 444 64 545 56 579

Inntekter fra lovpålagt virksomhet 374 662 369 361 0 0

Salg av energi 83 555 54 358 0 0

Sum salgsinntekter 751 996 714 163 64 545 56 579

Driftsinntekter

Utleie av eiendom 8 783 11 531 117 675 125 353

Annet 21 775 19 112 8 139 7 218

Sum annen driftsinntekt 30 558 30 643 125 814 132 570

Sum omsetning 782 554 744 805 190 360 189 149

Beløp i hele tusen kroner
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Note 3
Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte mv

Beløp i hele tusen kroner

BIR KONSERN BIR AS

2018 2017 2018 2017

Lønnskostnader

Lønn 225 238 200 232 33 337 30 822

Arbeidsgiveravgift 33 216 29 433 4 808 4 399

Pensjoner (jfr. note 9)* 27 098 23 225 2 711 2 518

Innleid personale 954 619 954 619

Andre lønnsrelaterte ytelser 9 689 9 817 2 051 1 728

Sum 296 195 263 324 43 861 40 086

Antall årsverk egne ansatte  377  353  40  39 

Antall årsverk innleid personale  42  23  2  1 

* Beløpet inkluderer arbeidsgiveravgift på pensjonskostnaden og pensjontrekk for medlemmene.

BIR KONSERN BIR AS

Styret Bedriftforsamling Adm. direktør Styret Bedriftsforsamling

Ytelser til ledende personer

Lønn 0 0 1 764 0 0

Pensjonskostnader 0 0 194 0 0

Annen godtgjørelse 0 0 25 0 0

Honorar 1 445 94 0 724 135

Honorar til styret i tabellen over er sum styrehonorar for samtlige selskaper i BIR konsernet.

Det er ikke gitt lån eller stilt garanti til fordel for daglig leder, styremedlemmer eller andre nærstående personer. Det eksisterer ingen bonusavtale, opsjonsavtale eller avtale om slutt-
vederlag til adm.dir. eller medlemmer av styret. I likhet med øvrige ansatte i BIR har administrerende direktør rett til pensjon tilsvarende 66 prosent av pensjonsgrunnlaget begrenset til 
12G ved 67 år, samt avtalefestet pensjon (AFP) fra 62 til 67 år.

Honorar til styremedlemmer i BIR AS Beløp

Anne Kverneland Bogsnes  77 000 

Gustav Bahus  128 000 

Hans Edvard Seim  85 000 

Roger Martin Pilskog  85 000 

Gina Viviann Gjerme  85 000 

Kari Foseid Aakre  85 000 

Ena Helland  85 000 

Atle Kristoffersen  85 000 

Bjørn Frode Schjelderup (vara)  6 000 

Audhild Solsvik (vara)  2 800 

Sum honorar  723 800 

Honorar til revisor

BIR KONSERN BIR AS

2018 2017 2018 2017

Lovpålagt revisjon  904  886  473  187 

Andre attestasjonstjenester  -    -    -   

Skatte- og avgiftsrådgivning  -    -    -   

Andre tjenester utenfor revisjonen  686  2 434  350  890 

Sum 1590 3 319 823 1077

Merverdiavgift er ikke inkludert i beløpene. KPMG er revisor for samtlige selskaper i 
BIR-konsernet, utenom Norsk Riving AS.
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Note 4
Andre driftskostnader

Spesifikasjon av annen driftskostnad BIR KONSERN BIR AS

2018 2017 2018 2017

Leie av utstyr og datasystemer (lisenser) 9 407 8 200 3 121 2 526

Leie av eiendommer 1 915 2 210 3 981 3 821

Andre eiendomskostnader 23 706 74 971 81 -555

Kjøp og reparasjon av driftsmateriell, inventar og utstyr 32 697 28 043 152 175

Markedsføring, annonser og informasjon 2 493 2 904 1 219 1 364

Kurs, etterutdanning og konferanser 5 811 4 700 2 133 1 555

Honorar til revisor (jfr note 3)  1 900 1 110 823 533

Konsulenthonorar og juridisk bistand 10 035 11 825 5 388 5 525

Annet 74 559 12 877 5 275 4 828

Sum andre driftskostnader 162 523 146 840 22 172 19 771

Beløp i hele tusen kroner
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Note 5
Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

BIR AS

Tomter Bygninger 
og annen 
eiendom

Elektro-
mekanisk

utstyr

Maskiner
og anlegg

Driftsløsøre,
inventar og IT

Anlegg under
utførelse

Immaterielle
eiendeler

Sum varige drifts-
midler og imma-
terielle eiendeler

Varige driftsmidler

Anskaffelseskost 01.01.  82 091  927 356  691 875  89 973  22 562  784  2 604  1 817 245 

Tilgang  266  11 677  -    1 053  4 110  1 188  -    18 294 

Reklassifisering anlegg  -    -   

Avgang ved salg  -    -    -    -    -1 583  -    -    -1 583 

Anskaffelseskost 31.12.  82 357  939 033  691 875  91 025  25 089  1 972  2 604  1 833 955 

Akkumulerte avskrivninger 31.12.  -    -391 884  -272 741  -51 093  -19 096  -    -1 611  -736 425 

Akkumulerte nedskrivninger 31.12.  -    -950  -    -    -    -    -    -950 

Balanseført verdi 31.12.  82 357  546 199  419 134  39 932  5 993  1 972  993  1 096 580 

Årets avskrivninger 0  -32 696  -27 900  -6 844  -2 221  -    -62  -69 723 

Årets nedskrivninger 0 0 0 0 0 0 0  -   

Avskrivningsplan  Avskrives   Lineær  Lineær  Lineær  Lineær  Avskrives   Lineær 

Avskrivningssats ikke 3-7% 4 % 14-20% 20-33% ikke 25 %

BIR Konsern

Tomter Bygninger
og annen
eiendom

Elektro-
mekanisk

utstyr

Maskiner
og

anlegg

Driftsløsøre,
inventar

og IT

Anlegg
under

utførelse

Andre
immaterielle

eiendeler

Sum varige drifts-
midler og imma-
terielle eiendeler

Varige driftsmidler

Anskaffelseskost 01.01.  227 255  1 544 955  691 875  405 620  100 923  211 838  3 120  3 185 586 

Tilgang  550  123 351  -    22 754  12 626  53 923  6 317  219 521 

Reklassifisering anlegg  -    -    -   

Avgang  -    -    -    -3 729  -1 023  -2 874  -    -7 625 

Anskaffelseskost 31.12.  227 805  1 668 306  691 875  424 645  112 527  262 888  9 437  3 397 482 

Akkumulerte avskrivninger 31.12.  -20 116  -448 994  -272 741  -283 672  -78 659  -    -2 194  -1 106 376 

Akkumulerte nedskrivninger 31.12.  -    -950  -    -    -19  -    -    -969 

Balanseført verdi 31.12.  207 688  1 218 362  419 134  140 973  33 850  262 887  7 243  2 290 136 

Årets avskrivninger  -2 113  -45 254  -27 900  -38 056  -15 234  -    -283  -128 840 

Årets nedskrivninger  -    -    -    -    -19  -    -    -19 

Avskrivningsplan  Avskrives   Lineær  Lineær  Lineær  Lineær  Avskrives   Lineær 

Avskrivningssats ikke 3-7% 4 % 14-20% 33 % ikke 33 %
 
Betydelige komponenter av investe-
ring forbrenningsanlegget er vurdert 
separat i forhold til avskrivingstid. 
Forbrenningsanlegget har følgende 
vesentlige delkomponenter:

• Bygninger, avskrives over en økonomisk levetid på 35 år.
• Elektromekanisk utstyr (høyspentanlegg, turbin etc). 

avskrives over en økonomisk levetid på 25 år.
• Annet utstyr, avskrives over en økonomisk levetid på 10 år.
• Inventar, avskrives over en økonomisk levetid på 5 år. 

Delkomponentene avskrives over sine respektive økonomis-
ke levetider. 

Balanseført verdi av anlegg under utførelse knytter seg hoved-
sakelig til utbygging av rørbasert bossnett i Bergen sentrum.

Beløp i hele tusen kroner
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Note 6

Kontor Eierandel Stemme-
andel

Balanseført 
verdi 2018

Datterselskap i BIR AS

BIR Bedrift AS Bergen 100 % 100 % 8 509

BIR Transport AS Bergen 100 % 100 % 17 019

BIR Privat AS Bergen 100 % 100 % 24 682

BIR Avfallsenergi AS Bergen 100 % 100 % 38 846

BIR Nett AS Bergen 100 % 100 % 2 000

WasteIQ AS Bergen 60 % 60 % 3 000

Conrad Mohrs veg 15 AS Bergen 100 % 100 % 2 131

Møllendalsveien 31 AS Bergen 100 % 100 % 1 136

Møllendalsveien 40 AS Bergen 100 % 100 % 2 461

Totalt datterselskap 99 784

Finansielle anleggsmidler

 Forretningskontor Eierandel Stemmeandel

Tilknyttet selskap

BKK Varme AS Bergen 49 % 49 %

 BIR-konsern BIR AS

Anskaffelseskost på kjøpstidspunkt 23 998

Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet 21 780

Goodwill på oppkjøpstidspunkt 2 218

Goodwill pr 31.12. 1 138

Inngående balanse 68 354  92 598 

Avskrivning goodwill -72

Andel årets resultat 22 736

Direkteføring mot egenkapitalen -260

Balanse pr 31.12.17 90 759  92 598 

BKK Varme AS er ført etter kostmetoden i selskapsregnskapet og etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Det er ikke foretatt nedskrivning i selskapsregnska-
pet, da gjenvinnbart beløp er vurdert til å være høyere enn balanseført verdi. Goodwill knyttet til investering i BKK Varme AS avskrives over 31 år i takt med varigheten 
på drift- og leveringsavtalen som ble etablert mellom partene ved oppstarten av selskapet. 

Forretningskontor Eierandel Stemmeandel Balanseført verdi
BIR-konsern

Balanseført verdi
BIR AS

Andre aksjer

Retura Norge AS Oslo 20 % 20 %  5 161 

Retura Øst AS Oslo 33 % 33 %  -   

Bergen Carbon Solutions Bergen  8 415  8 415 

Invertapro AS Voss  5 363  5 363 

KLP Egenkapitalinnskudd  12 573  7 893 

Retura Nomil AS Sandane 33 % 33 %  200 

Sum  31 712  21 671 

Kontor Eierandel Stemme-
andel

Balanseført 
verdi 2018

Datterdatterselskap i BIR AS

Bossug AS Bergen 100 % 100 % 526

Lønninghaug 6 AS Bergen 100 % 100 % 57 230

Brødrene Salomonsen AS Bergen 100 % 100 % 13 470

Norsk Riving AS Bergen 51 % 51 % 1 700

Fleslandsveien 67 AS Bergen 100 % 100 % 13 595

Retura Vest AS Bergen 80 % 80 % 1 949

Total datterdatterselskap 88 470

Selskapene Retura Vest AS og Norsk Riving AS er inkludert i konsernregnskapet 
på grunn av bestemmende innflytelse.

Beløp i hele tusen kroner
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Note 7

Morselskapets aksjekapital består av 50 166 aksjer pålydende kr 1 000.

Morselskapet er 100 prosent eiet av 9 kommuner. Aksjene gir like rettigheter.

Oversikt over aksjonærer pr. 31.12.

 Aksjer Andel

Eier

Askøy kommune 3 380 6,74 %

Bergen kommune 40 135 80,00 %

Fusa kommune 665 1,33 %

Kvam kommune 166 0,33 %

Os kommune 2 380 4,74 %

Osterøy kommune 1 275 2,54 %

Samnanger kommune 440 0,88 %

Sund kommune 920 1,83 %

Vaksdal kommune 805 1,60 %

50 166 100,00 %

Aksjer og aksjonærinformasjon

Beløp i hele tusen kroner
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Note 8

 Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt 
egenkapital

Annen
egenkapital Sum

BIR AS

Egenkapital pr. 01.01. 50 166 3 599 0 167 530 221 295

Årets utbytte 0 0 0 -34 138 -34 138

Årets resultat 0 0 0 35 182 35 182

Egenkapital pr 31.12. 50 166 3 599 0 168 574 222 339

 Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt 
egenkapital

Annen
egenkapital

Annen
egenkapital

minoritet

Selvkostfond 
lovpålagt

Sum

BIR Konsern

Egenkapital pr 01.01. 50 166 3 599 0 179 358 1 689 108 377 343 189

Kjøp Norsk Riving AS 320 320

Salg 40 % WasteIQ AS 2 000 2 000

Justert utsatt skatt  
midlertidige forskjeller

-7 226 -7 226

Årets utbytte 0 0 0 -34 138 0 -34 138

Årets resultat 0 0 0 67 653 8 213 67 874

Egenkapital pr 31.12. 50 166 3 599 0 205 647 4 017 108 590 372 019

I BIR AS er BKK Varme AS ført etter kostmetoden og bokført verdi for aksjer i BKK Varme AS kr 92 598 000.    
I BIR-konsern er BKK Varme AS ført etter egenkapitalmetoden med tilhørende bokført verdi på kr 90 758 758.      
  

Egenkapital

Beløp i hele tusen kroner
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Note 9

Alle selskaper i konsernet som er pliktig 
til å ha tjenestepensjonsordning etter 
lov om obligatorisk tjenestepensjon har 
ordninger som oppfyller lovens krav. Alle 
selskapene med plikt til å ha pensjons-
ordning har ytelsesbasert offentlig 
tjenestepensjonsordning for sine ansatte 
gjennom Kommunal Landspensjonskas-
se gjensidig forsikringsselskap, bort-
sett fra Retura Vest AS og Tor Henning 
Paulsen AS som har en innskuddsbasert 
pensjonsordning og Bossug AS som har 
ytelsesbasert offentlig tjenestepensjons-
ordning for sine ansatte gjennom DNB 
Livsforsikring ASA. 
 
Den offentlige tjenestepensjonsordnin-
gen i konsernet, inkl. i BIR AS, gir rett til 
fremtidige definerte ytelser for de ansat-
te. Disse er i hovedsak avhengig av antall 
opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd 
pensjonsalder og størrelsen på ytelsene 
fra folketrygden. Ordningen omfatter 
også uføre-, ektefelle- og barnepensjon. 
Det foretas pensjonstrekk på 2 % av lønn 
for medlemmene. Denne pensjonsord-
ningen er en sikret ordning. 

Videre er selskapets ansatte omfattet av 
avtalefestet offentlig pensjonsordning 
(AFP) som gir mulighet for førtidspensjo-
nering fra 62 til 67 år. Denne ordningen 
er usikret.
 
Pensjonsordningene i BIR AS omfatter 
217 personer pr. 31.12.18, herunder 170 
pensjonister. Tilsvarende omfattet pen-
sjonsordningene i BIR AS 210 personer 
pr. 31.12.17, herunder 170 pensjonister. 
Videre inkluderer den offentlige tje-
nestepensjonsordningen 120 personer 
med oppsatte rettigheter (121 personer 
i 2017).  

Pensjonsordningene i konsernet omfat-
ter 707 personer pr. 31.12.18, herunder 
285 pensjonister. Tilsvarende omfattet 
pensjonsordningene i konsernet 647 
personer pr. 31.12.17, herunder 277 pen-
sjonister. Videre inkluderer den offentlige 

tjenestepensjonsordningen 509 personer 
med oppsatte rettigheter (470 personer 
i 2017).
 
Alle pensjonsordningene er behandlet 
etter NRS 6 Pensjonskostnader. Når 
uamortisert estimatavvik overstiger 
10 prosent av det høyeste av beregnet 
pensjonsforpliktelse inklusiv arbeidsgi-
veravgift og pensjonsmidler, amortiseres 
det overskytende over gjennomsnittlig 
gjenværende opptjeningstid.
 
Ved fratreden fra en offentlig pen-
sjonsordning, herunder også skifte av 
arbeidsgiver internt i konsernet, uten 
rett til straks begynnende pensjon, får 
fratrådte ikke utstedt en fripolise basert 
på oppsamlet premiereserve slik som 
i private pensjonsordninger. De fra-
trådte får en oppsatt pensjonsrettighet 
som ikke er å anse som en individuell 
kontrakt. 
 
For offentlige bruttobaserte pensjons-
ordninger er regelverket slik at det er 
siste arbeidsgiver/pensjonsordning som 
utbetaler hele pensjonen. Tidligere opp-
arbeidede pensjonsrettigheter overføres 
til siste arbeidsgivers pensjonsordning 
på pensjoneringstidspunktet. Siste 
arbeidsgivers pensjonsordning mottar 
refusjonsbeløp i forhold til tidligere opp-
arbeidede rettigheter. 

De aktuarmessige forutsetningene er 
basert på vanlige benyttede forutset-
ninger innen forsikring når det gjelder 
demografiske faktorer. 

Opplysningene over gjelder ikke Retura 
Vest AS som har en innskuddsbasert 
tjenestepensjonsordning. Retura Vest AS 
har en pensjonskostnad på kr 316 843 i 
2018 og kr 157 653 i 2017. 

Opplysningene over gjelder ikke Brø-
drene Salomonsen AS som har en 
innskuddsbasert tjenestepensjonsord-
ning. Brødrene Salomonsen AS har en 

pensjonskostnad på kr 89 235 i 2018 og 
kr 70 157 i 2017. 

Opplysningene over gjelder ikke den 
innskuddsbaserte tjenestepensjonsord-
ningen i BIR Bedrift AS. BIR Bedrift AS 
har en pensjonskostnad på denne på kr 
454 154 i 2018. 

Opplysningene over gjelder ikke den 
innskuddsbaserte tjenestepensjonsord-
ningen i Norsk Riving AS. Norsk Riving 
AS har en pensjonskostnad på denne på 
kr 55 734 i 2018. 

Dette utgjør forskjellen i pensjonskost-
nad i tabellen under og pensjonskostnad 
som fremkommer i note 3.

Pensjoner
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 2018 2017

 Konsern BIR AS Konsern BIR AS

Pensjonskostnad

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 28 386 5 081 22 622 3 810

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 12 181 6 048 12 027 6 066

Administrasjonskostnader 1 717 537 1 624 528

Avkastning på pensjonsmidler -16 689 -9 481 -13 478 -7 853

Resultatført aktuarielt tap/-gevinst 1 222 807 200 239

Periodisert arbeidsgiveravgift 3 609 308 3 214 360

Pensjonstrekk ansatte inkl. arbeidsgiveravgift -4 206 -591 -3 983 -633

Resultatført levealderjustering 0 0

Netto pensjonskostnad  26 219 2 711 22 225 2 518

Pensjonsforpliktelser

Påløpte pensjonsforpliktelser (DBO) -511 366 -258 344 -487 713 -251 272

Pensjonsmidler til markedsverdi 424 408 238 187 400 356 231 933

Arbeidsgiveravgift -12 261 -2 842 -12 317 -2 727

Ikke resultatført virkning av estimatavvik 67 327 43 774 61 466 37 231

Netto balanseført pensjonsforpliktelse -31 893 20 775 -38 208 15 165

 31.12.2018 31.12.2017

Økonomiske forutsetninger

Avkastning på pensjonsmidlene 4,30 % 4,10 %

Diskonteringsrente 2,60 % 2,40 %

Lønnsvekst 2,50 % 2,25 %

Årlig forventet G- regulering 2,50 % 2,25 %

Regulering av pensjoner under utbetaling 1,48 % 1,48 %

Uttakstilbøyelighet AFP 35-50 % 35-50 %

Korridor i % 10,00 % 10,00 %

Anvendt dødelighetstabell K2013 BE K2013 BE

Anvendt uføretariff KLP Uføretariff/IR02 KLP Uføretariff/IR02

Note 9
Pensjoner

Beløp i hele tusen kroner
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Note 10
Obligasjonslån, gjeld til kredittinstitusjoner og øvrig langsiktig gjeld

 BIR KONSERN BIR AS

 2018 2017 2018 2017 

 

Gjeld til kredittinstitusjoner 1 833 652 1 696 203 1 726 596 1 584 073

Øvrig langsiktig gjeld 17 700 18 200 17 700 17 700

Sum 1 851 352 1 714 403 1 744 296 1 601 773

Forfall mer en fem år etter balansedagen 1 366 203 1 332 132 1 440 896 1 316 073

 

 Beløp Forfall Rentesats Rente bundet til

Innlån i BIR AS

Lån Nordea 1) 370 370 31.12.2027 5,84 % 2017/2027

Lån Nordea 1) 370 370 31.12.2022 2,28 % 2018/2022

Lån Nordea 2) 200 000 31.12.2020 1,78 % Nibor 3 mnd

Lån Nordea trekkrett 3) 172 500 31.12.2020 1,78 % Nibor 3 mnd

Lån Nordea trekkrett 4) 296 250 31.12.2020 1,78 % Nibor 3 mnd

Lån Nordea trekkrett 5) 100 000 31.12.2020 1,78 % Nibor 3 mnd

Lån KLP kommunekreditt 6) 217 105 01.09.2023 1,31 % Nibor 3 mnd

Sum lån 1 726 596

1) Lån i forbindelse med refinansiering av tidligere obligasjonslån samt finansiering av utvidelse av behandlingkapasitet for restavfall.
2) Lån i forbindelse med utbygging av bossnettet i Bergen.
3) Trekkrett i forbindelse med utbygging av bossnettet i Bergen.
4) Trekkrett i forbindelse med utbygging av bossnettet i Bergen.
5) Trekkrett i forbindelse med utbygging av bossnettet i Bergen.
6) Eierkommunene har garantert for lån i KLP kommunekreditt i forbindelse med bossnettutbyggingen i Bergen
  Garantiprovisjon utgjør 40 punkter og er i 2017 kostnadsført med kr 852 500.

 2018 2017 

Pantesikret gjeld i BIR AS

Pantesikret gjeld 1 509 491 1 360 389

...som er sikret i panteobjekt med bokførte verdier:

Forbrenningsanlegg i Rådalen 860 454 910 766

Conrad Mohrsvei 15 44 128 44 128

Aksjene i BIR Avfallsenergi AS 38 846 38 846

Aksjene i BKK Varme AS 92 598 92 598

Sum bokført verdi av panteobjekt 1 036 026 1 086 338

Videre er leierett til gnr.121, bnr.1 og gnr.121, bnr. 3 i Osterøy kommune stilt som sikkerhet for gjeld i BIR AS.     
     
Rentebytteavtaler og valutaterminer    
BIR AS gjorde en større rentebytteavtale i 2007. Dette ble gjort for å rentesikre byggelån og lån i Nordea som relaterer seg til refinansiering av obligasjonslån. Markedsverdi på rente-
bytteavtaler er per 31.12.2018 beregnet til å ha en negativ verdi på kr 85 494 318. BIR gjorde en ny rentebytteavtale i 2016 med Nordea som løper til 2022. Denne har per 31.12.2018 en 
positiv verdi på kr 1 753 954. Verdien av rentebytteavtalene er ikke balanseført.  Inntekter og kostnader knyttet til rentebytteavtalene resultatføres over avtalenes løpetid (sikring).  
  

Beløp i hele tusen kroner
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Note 11
Bankinnskudd

 BIR Konsern BIR AS

Bundne skattetrekksmidler  10 383 1 892

BIR har inngått konsernkontoavtale som innebærer at de deltagende konsernselskapene er solidarisk ansvarlige for  

de trekk som andre selskap i konsernet har gjennomført.

 Totalt BIR Konsern Innskudd BIR AS

Innestående på konsernkontosystem 26 115 26 115

Beløp i hele tusen kroner
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Note 12
Konsernmellomværende

BIR AS

 2018 2017

Fordringer

Kundefordringer 20 125 8 606

Langsiktige fordringer 870 191 696 815

Andre fordringer 109 516 112 668

Fordring konsernbidrag 21 395 30 892

Sum 1 021 228 848 982

Gjeld

Leverandørgjeld 2 976 423

Skyldig konsernbidrag 7 980 9 931

Annen kortsiktig gjeld 155 840 157 150

Sum 166 796 167 503

Beløp i hele tusen kroner
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Note 13
Skatt

 BIR KONSERN BIR AS

 2018 2017 2018 2017

Årets skattekostnad fordeler seg på

Betalbar skatt  11 457  10 086  2 429  -   

Endring i utsatt skatt  -4 884  -3 244  2 010  2 814 

Sum skattekostnad  6 573  6 841  4 439  2 814 

Avstemming nominell til faktisk skattekostnad

Ordinært resultat før skatt x 23 %  17 123  11 569  9 113  7 160 

Andel av resultat fra ikke-skattepliktige selskap x 23%  -49  2 529  -    -   

Andel av resultat ikke balanseført utsatt skattefordel  80  -    -    -   

Andel av resultat i tilknyttede selskap x 23%  -5 153  -3 736  -    -   

Skatteeffekt av endring midlertidige og permanente forskjeller  -1 119  -   

Effekt av utsatt skatt til nåverdi *)  150  169  -    -   

Permanente forskjeller x 23 %  185  385  175  143 

Effekt av nedjustering skattesats på midlertige forskjeller 31.12.  -4 644  -4 075  -4 849  -4 490 

Sum skattekostnad  6 573  6 841  4 439  2 814 

Oversikt over skatteeffekten på midlertidige forskjeller

Fordringer -134  -145 

Regnskapsmessig avsetninger -595 228  -    -   

Anleggsmidler 94 085  105 516  94 462  103 251 

Pensjoner 9 329  2 673  11 918  11 170 

Tilvirkningskontrakter  -    -    -    -   

Gevinst- og tapskonto 384  502  300  392 

Korreksjonsskatt 0  -    -    -   

Fremførbart underskudd -894  -15 057  -    -11 551 

Andre forskjeller  -    -    -    -   

Sum utsatt skatt  102 176  93 717  106 680  103 262 

*) Vedrører kjøpte rettigheter i tilknytning til deponi. Utsatt skatt er beregnet til nåverdi og utgjør kr 2 622 825. Nominell verdi er kr 3 357 437

Utsatt skatt i balansen til BIR AS har økt med kr 3 418 468 fra fjoråret, hvorav kr 2 010 127 er relatert til resultatført skatt.   
Resterende del av endring knytter seg til skatteeffekt av mottatt konsernbidrag ført over balansen (kr 1 408 341).    
    
Skattenoten viser skatt for konsernet som enhet. BIR Privat AS har ikke som formål å generere avkastning til eierne.   
Selskapet er, i henhold til foreløpig uttalelse fra Skattekontoret, ikke skattepliktig.     
    
Skatt er derfor ikke innarbeidet i BIR Privat AS sitt årsregnskap.    

Beløp i hele tusen kroner
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Note 14
Finansposter

 BIR KONSERN BIR AS

 2018 2017 2018 2017

Finansinntekter

Annen renteinntekt 4 062 2 459 20 804 14 952

Annen finansinntekt 0 -2

Konsernbidrag og utbytte fra datterselskap * 0 0 14 811 17 826

Resultatandel fra investering i tilknyttet selskap 22 405 15 568 0 0

Sum finansinntekter 26 467 18 028 35 616 32 776

Finanskostnader

Annen rentekostnad 44 566 62 227 49 713 62 305

Annen finanskostnad 2 500 -1 305 886 911

Resultatandel fra investering i tilknyttet selskap 0 0 0 0

Sum finanskostnader 47 067 60 923 50 599 63 215

Netto finansposter -20 601 -42 895 -14 984 -30 439

* BIR AS har for 2018 mottatt kr 20 934 379 i konsernbidrag fra datterselskaper med skattemessig virkning. 

Samtidig har BIR AS avgitt et konsernbidrag til datterselskaper på kr 7 980 099 uten skattemessig virkning. 

Den delen av mottatt konsernbidrag som er gitt i retur uten skattemessig virkning er ført mot investering i datter med netto virkning null. 

Den resterende delen av konsernbidraget er bokført som finansinntekt.       

Beløp i hele tusen kroner
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Note 15

BIR AS har i sammenheng med løyve 
for eksport av spesialavfall stilt garanti 
ovenfor Miljødirektoratet på kr 400 000. 
Garantien er dekket gjennom avtale 
med bank.    
   
BIR AS har stilt selvskyldnerkausjon 
overfor BIR Privat AS, BIR Transport AS 
og BIR Avfallsenergi AS vedrørende deres 
garantier overfor Tollvesenet på hen-
holdsvis kr 500 000, 200 000 og 400 000.  
     
BIR Bedrift AS har i sammenheng med 
transportløyver stilt garanti overfor 
Hordaland fylkeskommune på kr 975 
000.  Garantien er dekket gjennom 
avtale med bank.    
   
BIR Bedrift AS har stilt sikkerhet for 
lån og kassekreditt ved å pantsette 
fast eiendom, fordringer, driftstilbehør 
og motorvogner. I tillegg er aksjene i 
datterselskapene Tor Henning Paulsen 
AS, Fleslandsveien 67 AS, Lønnings-
haugen 6 AS og Brødrene Salomonsen 
AS pantsatt.     
   
Tor Henning Paulsen AS har stilt 
sikkerhet for lån ved å pantsette fast 
eiendom, fordringer, driftstilbehør og 
motorvogner.    
  
Tor Henning Paulsen AS har i sam-
menheng med transportløyver stilt 
garanti overfor Hordaland fylkeskom-
mune på kr 237 000.  Garantien er 
dekket gjennom avtale med bank.  
    
Retura Vest AS har stilt sikkerhet for 
lån ved å pantsette fast eiendom og 
fordringer.    
   
Retura Vest AS har har i sammenheng 
med transportløyver stilt garanti over-
for Hordaland fylkeskommune på kr 
852 000. Garantien er dekket gjennom 
avtale med bank.    
   

Pantstillelser og garantier

Etterdrift av BIR Avfallsenergi AS sitt 
deponi skal ivaretas av en egen stiftel-
se. BIR Avfallsenergi AS har kostnads-
ført kr 256 802 i påvente av årets krav 
til innbetaling til Stiftelsen Mjelstad 
Restdeponis Etterdriftsfond.  
    
Brødrene Salomonsen AS har stilt sik-
kerhetmot Hordaland Fylkeskommune 
på kr 495 000.    
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Note 16

Det ble i år 2000 inngått en avtale 
mellom BIR AS og BKK Varme AS som 
gjør BIR ansvarlig for fremtidige energi-
leveranser tilsvarende 200 GWh per år 
i 35 år.  BIR AS har mottatt vederlag på 
kr 120 000 000 for dette som periodise-
res over kontraktens levetid basert på 
nominelle beløp. BIR AS inngikk i 2011 
en avtale med BKK Varme AS om salg 
av all damp fra linje 2 i perioden 
2010-2035 og BIR har mottatt vederlag 
på kr 62 000 000 som periodiseres over 
kontraktens levetid basert på nominelle 
beløp. Ved utgangen av 2018 utgjør 
periodisert forskuddsbetaling totalt kr 
94 917 884 (2017: kr 100 863 396). BIR AS 
har i 2017 inntektsført periodisert for-
skuddsbetaling med totalt kr 5 945 512.

Forskuddsbetaling 
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Forvaltningsrevisjon
I 2012 vedtok styret i BIR AS å gjennom-
føre forvaltningsrevisjoner av selskaper 
som driver innen lovpålagt renovasjon i 
BIRs ni eierkommuner.

Det ble inngått kontrakt med KPMG i fe-
bruar 2013 og selskapet har i en fire-års 
periode gjennomført til sammen ti større 
forvaltningsrevisjoner i BIR.

FORMÅL
Det overordnede formålet med forvalt-
ningsrevisjon er å undersøke om den 
lovpålagte virksomheten i selskapene 
utøves i samsvar med eksterne og 
interne krav samt bidra til forbedring av 
virksomheten. Der hvor forvaltningsre-
visjonen avdekker forbedringspotensial 
skal det foreslås forbedringstiltak og 
tiltak skal iverksettes. 

GJENNOM FORVALTNINGSREVISJONER 
VIL BIR:

• Kartlegge og vurdere om den 
lovpålagte virksomheten utøves i 
samsvar med krav fra myndigheter, 
eierkommuner og styret i BIR. 

• Kartlegge og vurdere eventuelle 
mangler og forbedringspotensial 
i utøvelsen av den lovpålagte virk-
somheten. 

• Foreslå forbedringstiltak, iverksette 
tiltak og følge opp effekter av gjen-
nomførte tiltak.

Resultat av gjennomførte forvaltnings-
revisjoner, herunder også effekter av 
gjennomførte tiltak, er dokumentert og 
rapportert til styret i BIR AS. BIR tilbyr 
også å presentere forvaltningsrevisjone-
ne for de ni eierkommunene.

Til sammen er ca. 40 ulike forbedrings-
tiltak vedtatt gjennomført.  De fleste av 
disse er påbegynt og mange er gjennom-
ført og lukket.  Gjennom konsernets 
planmessige arbeid med kontinuerlig 
forbedring har man en klar målsetting 
om at samtlige vedtatte forbedringstiltak 
skal implementeres og lukkes.




