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DETTE ER BIR

ORGANISASJONSKART

BIR er et av Norges største renovasjonsselskap. Vi er ansvarlig for avfallshåndteringen til de 351 383
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, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal.
Navnet BIR er en forkortelse for Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap.



NØKKELTALL FOR SELSKAPENE I BIR

BIRS EIERKOMMUNER

Selskap 2015 2014 2013 2015 2014 2013 2015 2014 2013

BIR AS 181 302 183 725 175 452 34 773 25 381 14 301 34,0 33,0 30,0

BIR Privat AS 371 913 366 502 358 796 -7 637 -17 627 8 973 95,3 90,9 79,0

BIR Transport AS 82 250 78 107 80 206 0 0 0 76,0 76,0 82,0

BIR Nett AS 25 432 25 061 20 585 18 979 20 906 15 725 7,0 4,0 5,0

BIR Avfallsenergi AS 239 629 244 709 239 095 -5 592 0 0 44,0 43,0 44,0

BIR Bedrift AS 120 659 129 378 100 604 5 741 8 232 2 991 46,0 44,0 39,0

TH Paulsen AS 39 431 41 164 40 132 -733 270 -976 12,0 10,0 10,0

Retura Vest AS 46 649 46 248 44 866 463 696 -694 23,0 20,0 33,0

Fleslandsveien 67 AS 0 0 0 -208 -226 -22 0,0 0,0 0,0

Lønningshaugen 6 AS 4 990 3 188 2 405 2 574 1 731 1 433 0,0 0,0 0,0

Bossug AS 5 558 8 614 15 368 -294 263 253 0,0 1,0 1,0

Conrad Mohrs veg 15 AS 13 771 13 326 11 244 2 908 -1 953 747 0,0 0,0 0,0

Møllendalsveien 31 AS 846 664 775 220 -489 301 0,0 0,0 0,0

Møllendalsveien 40 AS 1 937 1 387 1 581 328 -1 883 180 0,0 0,0 0,0

Fleslandsveien 244 AS 365 544 553 -221 -624 170 0,0 0,0 0,0

Brødrene Salomonsen AS 7 147 6 798 0 -104 -610 0 3,5 3,5 0,0

Tall i hele tusen kroner

Brutto omsetning Årsresultat Årsverk gjennom året (egne ansatte)

- Med innbyggertall



OVERSIKT 2015

JANUAR
På Osterøy går vi i gang med byggingen av den første av våre 
tre nye gjenvinningsstasjoner. I tillegg til Osterøy, skal det 
bygges nye stasjoner i både Sund og Fusa.

Byggingen av terminalbygget til bossnettet i Jekteviken starter 
opp. Dette etter en vellykket tomteopprydding med fjerning av 
forurensede masser.

FEBRUAR
I samarbeid med Ungt entreprenørskap gir vi ungdommer en 
miljøutfordring og deltar på todagers Gründercamp på Bergen 
Private Gymnas.

MARS
Næringsminister Monica Mæland og ordføreren for Ungdom-
mens bystyre; Martin Blytt, legger ned grunnsteinen i Termi-
nal Jekteviken. Det nærmer seg åpning for bossnettet!

Kvam herad tar i bruk betjent mottak for farlig avfall på 
gjenvinningsstasjonen og blir dermed den femte BIR-kommu-
nen med et slikt mottak. De andre kommunene er Askøy, Os, 
Vaksdal og Samnanger.

APRIL
Den årlige vårdugnaden «Hold Norge rent» starter. 254 små 
og store dugnadslag plukker over 2300 sekker med dugnads-
boss. Bare en gang tidligere har det vært plukket så mange 
sekker med overflateboss i BIR.

Vi kjører nye og endrede vårruter med innsamlingsbilen for 
farlig avfall fra boligområder. Nesten fem tonn farlig avfall 
samles inn.

MAI
Utstillingen «Byskit» åpner på Hordamuseet. En utstilling om 
bosset i Bergen gjennom historien.

For niende året på rad er BIR med å arrangere årets russere-
busløp. 89 biler var innom Espehaugen for å delta.

For tredje året går finalen i BIRs og Bergen kommune sin re-
design-konkurranse for unge mellom 12 og 16 år av stabelen 
på VilVite. I overkant av 60 bidrag ble sendt inn til konkurran-
sen denne gangen.
   NYE GJENVINNINGSSTASJONER: Oppstart av byggingen av 

tre nye gjenvinningsstasjoner. Den første på Osterøy.

BOSSNETTET ÅPNER: 26. oktober ble en merkedag i BIRs og Bergens historie. Den dagen suste den første offisielle bossposen i rør under 
bakken og den første delen av bossnettet ble åpnet.



OVERSIKT 2015

JUNI
Under årets matfest, «Matgilde mot hungersnød», stiller BIR 
med matkastebord og to containere som gate-kunstnere får 
utfolde seg på med spenstige dekorer.

Den mobile gjenvinningsstasjonen setter ny besøksrekord med 
hele 488 kunder.

JULI
BIRs komspostkontrollør får bryne seg på en kompostvariant 
vi ikke har vært borti da vi sammen med BT sjekker ut en 
kunde sitt prosjekt; nemlig markkompost.

Renovatørene kan skryte av to sommermåneder nesten helt 
uten registrerte kundeklager på utførelsen av bosstømming.

AUGUST
Arbeidet med å montere de 140 nedkastene til bossnettet starter.

I Sund utvider vi åpningstidene og har lørdagsåpent på gjenvin-
ningsstasjonen.

SEPTEMBER
BIR Transport stiller med ny tokammerbil og gjør en fin figur 
på Festplassen under Sikkerhets-og fremkommelighetsdagen.

OKTOBER
Bossnettet blir offisielt åpnet av byrådsleder Harald Schjelder-
up. 26. oktober blir dermed en merkedag i BIRs og Bergen bys 
historie.

Vår facebook-side for husholdningskunder passerer 15 000 
følgere.

NOVEMBER
Vi er på plass i bybildet med vårt mobile infosenter for å bistå 
nye bossnettkunder i Bergen sentrum.

Arbeidet med å samle inn bosspann i områdene som er blitt 
tilknyttet bossnettet startet.

DESEMBER
BIR Nett vinner klimaprisen fra Pepperkakebyen for sin inn-
sats med baking av en spiselig bossnett-terminal.

TH Paulsen inngår en ny samarbeidsavtale med BIR Privat om 
levering av papir, papp og drikkekartong i tre nye år.

Et utkast til ny avfalls- og ressursstrategi for BIR blir sendt til 
eierkommunene til politisk uttale.
 

NY BESØKSREKORD: Stadig flere kunder finner veien til den mobile gjenvinningsstasjonen og juni 2015 ble en rekordmåned.

BIRS KOMPOSTKONTROLLØR: En ny variant med makk-kom-
post hadde vi ikke vært borti før, men det ser Svein Austrud i BIR 
Privat likte metoden.



LEDER STEINAR NÆVDAL

Dette er store løft som vil komme mange BIR-innbyggere til 
gode. Det ville vært vanskelig å få dette til uten et spleisesalg 
rundt investeringene. BIR er enkelt og greit samarbeid!

Det var en stor dag for oss da byrådsleder i Bergen, Harald 
Schjelderup, åpnet bossnettet den 26. oktober. Mange års hardt 
arbeid for å få til det underjordiske bossnettet hadde endelig 
kommer så langt at de første kundene ble koblet på.

Sammen om investeringene
Rundt Bergen er det en del som lurer på hvorfor de er med og 
tar kostnaden for bossnettet i Bergen sentrum. Grunnen er at 
de som bor i Bergen lenge har hatt det dårligste renovasjonstil-
budet i BIR. Vi måtte derfor ta helt nye grep i sentrumskjernen 
for å kunne gi et godt kildesorteringstilbud her også. Lik pris og 
like tjenester er viktig. At hovedstaden på Vestlandet blir både 
penere og mer miljøvennlig når bosset blir fraktet med luft under 
bakken er en ren bonus! Investeringene vi er sammen om er 
vedtatt av våre eiere - de ni BIR-kommunene. Vi går rett og slett 
sammen for en god sak!

Alle som bor i, og alle som gjester Bergen sentrum, kan nyte 
godt av en sentrumskjerne med mindre tungtrafikk og færre 
bosspann. Alle restavfallsnedkast har luker som forbipasserende 
kan bruke til småboss.

Tre nye gjenvinningsstasjoner
Gjenvinningsstasjonene i Sund, Fusa og på Osterøy er moden for 
utskifting. Vi gleder oss derfor over at alle disse tre kommunene 
får nye gjenvinningsstasjoner i 2016. Byggingen av de nye stasjo-
nene går etter planen. De blir bygget etter den nye BIR-standar-
den der kundene kan kaste avfall ned i containerne. En praktisk 

containerrampe vil skille kundetrafikken fra containertranspor-
ten. Det blir et godt og miljøriktig tilbud for sortering av avfall, 
pluss en brukthall der brukbare ting kan få en ny eier i stedet for 
å bli kastet. Vi gleder oss til åpningen av de tre moderne gjenvin-
ningsstasjonene sommeren 2016.

Moderne teknologi i bruk
Avfallsbransjen har vært i en rivende teknologisk utvikling de 
siste 10-15 årene. BIR har allerede tatt i bruk flere moderne av-
fallsløsninger. I flere tilfeller har vi vært med på å utvikle og teste 
disse løsningene. Innovasjon er viktig for oss. Vi har flere pågåen-
de prosjekter der løsninger for avfallshåndtering blir bygget inn 
i eldre borettslag. IT-teknologi og nye ident-system kan både 
identifisere brukerne og låse opp avfallsløsningen. Dette gir oss 
helt nye muligheter for moderne avfallsløsninger. Vi går rett og 
slett en spennende tid i møte!

For BIR er det viktig at ressursene i avfallet er med og bidrar til 
det grønne skiftet. Vi bidrar til verdiskapning og arbeidsplasser i 
vår region ved å bruke avfallsressursene lokalt heller enn å ek-
sportere til andre land. Sammen med BKK bruker vi f.eks ener-
gien i restavfallet til å bygge ut miljøvennlig fjernvarme og faser 
ut oljefyrene i vårt konsesjonsområde. BIR skal i årene fremover 
videreføre og forsterke samarbeidet i BIRs eierkommuner. Dette 
for at vi sammen kan utnytte avfallsressursene enda bedre lokalt. 
Gjennom samarbeid får vi til best mulig renovasjonsløsninger for 
våre kunder. Vi jobber sammen for en god sak!

Steinar Nævdal
Adm. dir

BIR ER 
SAMARBEID  

Vi investerer tungt i nye avfallsløsninger i flere BIR-kommuner. Sommeren 2016 åpner tre nye gjen-
vinningsstasjoner og første del av bossnettet åpnet i oktober 2015.



VISJON OG ORGANISASJONSFORM

BIRs visjon er å være vestlendingenes egen miljøbedrift. Vi skal være et moderne og tillitvekkende 
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 eventuelle nye eierkommuner velkommen. BIR 
vektlegger miljøet, men er også en bedrift som har forret-
ningsmessige interesser. BIR skal være en førende aktør og 
rollemodell for andre avfallsselskap.

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 tjenestene for BIRs eierkommuner. BIR 
Transport AS, BIR Nett AS og BIR Avfallsenergi AS er også 
underlagt denne lovpålagte delen av BIR. BIR Bedrift tilbyr 
sine tjenester i markedet i konkurranse med andre tilbyder.



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 marginer innen 
oppsamling og transport, men dette virksomhetsområdet 
har stor betydning for BIRs gjennomslagskraft senere i 
verdikjeden. Gjennom sorteringsvirksomheten tar vi vare på 
den verdifulle delen av avfallet.

BIRs papirsorteringsanlegg er blant Europas mest moder-
ne. Sammen med ordinær avfallshåndtering, innsamling 
av farlig avfall og restavfallsbehandling i energianlegget, 
gir BIR et helhetlig tilbud for maksimal ressursutnyttelse 
og høyest mulig gjenvinning. Gjennom å være tilstede i hele 
verdikjeden for avfall, får både husholdningskunder og be-
drifter gevinst av effektiv intern ressursutnyttelse og et bredt 
tjenestetilbud.



HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID I 2015

For BIR er det et viktig samfunnsansvar å lære opp våre kunder om kildesortering og miljø. I 2015 
fortsatte vi vårt aktive arbeid innen miljølære. Rekordmange elever var på omvisning og vi har vært 
med på mange ulike miljørelaterte arrangementer.

Energianlegget er mer populært enn noen gang. BIR tilbyr 
miljøundervisning fra fjerde trinn og oppover. Over 2500 benyttet 
seg av tilbudet i 2015. Både ungdomskoler og videregående 
skoler besøkte oss i 2015, men ivrigst var som vanlig 4. trinn. 
Når elevene med egne øyne får se hva som skjer med bosset de 
kaster, får de mer forståelse av miljølæren på skolen.

Fokus på forbruk og gjenbruk
For tredje året på rad har BIR i samarbeid med Bergen kommu-
ne og VilVite arrangert redesign-konkurranse for unge mellom 
12 og 16 år. 20. mai gikk finalen i redesign-konkurransen av 
stabelen på VilVite. I overkant av 60 bidrag ble sendt inn til 
konkurransen denne gangen og ti av dem gikk videre til finalen. 
Finalistene hadde med seg heiagjenger og rundt 80 ungdom-
mer fylte lokalet på vitensenteret der tre miljøpriser ble delt ut. 
Redesignkonkuransen er en fin måte å stimulere ungdommer 
til å tenke gjenbruk.

Hold Norge rent
Hver vår arrangerer BIR ryddeaksjonen Hold Norge rent. I 2015 
var 254 små og store dugnadslag med og plukket over 2300 
sekker med dugnadsboss. Bare en gang tidligere har det vært 

plukket så mange sekker med overflateboss i BIR.

Miljøtips i sosiale medier
Sosiale medier og spesielt facebook forsetter å være en viktig 
kommunikasjonskanal for BIR. Vår Facebook-side skaper dialog 
og gjør det lettere for kundene å komme i kontakt med oss. Det 
er stadig flere som også følger oss på Instagram og Twitter. 
Men det er fremdeles Facebook som er vår hovedkanal i sosiale 
medier. I 2015 passerte vi 15 000 følgere på Facebook. 2015 ble 
et år med mye engasjement på siden og flere saker gav oss 
mye oppmerksomhet. Årets mest omtalte sak hadde vi i mars 
da vi la vi ut et tips på siden om at eddik er mer miljøvennlig enn 
tøymykner. Kommentarfeltet kokte over og at saken gav oss en 
ny rekord både i antall delinger og kommentarer. Dette lærte 
oss at kunder setter pris på miljøvennlige tips de kan bruke i 
hverdagen!

BIR utfordrer unge hjerner
I mars gav vi studenter en utfordring: hva kan vi gjøre med 
overskuddsvarme fra energianlegget? Sammen med student-
organisasjonen, Springbrettet, arrangerte vi årets casekonkur-
ranse der studenter fikk bryne seg på ekte problemstillinger fra 



HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID I 2015

bedrifter. I 2015 ble BIR spurt og fikk servert både kreative og 
innovative løsninger. Å være med som bedrift i en casekonkur-
ranse er en gylden mulighet til å kunne vise frem hvem vi er og 
er en mulighet til å spre vårt miljøbudskap for studenter som av 
erfaring er en litt vanskelig målgruppe å nå ut til.

Flere fikk bryne seg på problemstillinger fra BIR, da vi jobbet 
videre med Ungt entreprenørskap. I samarbeid med Ungt en-

treprenørskap gav vi ungdommer en miljøutfordring og deltok 
på todagers Gründercamp på Bergen Private Gymnas.

Russens rebusløp 2015
For niende året på rad var BIR med og arrangerte årets russe-
rebusløp. Solen har skint under alle løpene, bortsett fra denne 
gang. Russens humør lot seg imidlertid ikke påvirke av litt regn 
og stemningen var like god som den pleier!

RUSS PÅ ESPEHAUGEN: Under rebusløpet løserrussen kildesor-
teringsoppgaver og deltar i bosspannløp.

UTFORDRET STUDENTER: Årlig arrangerer Springbrettet en Casekonkurranse i samarbeid med ulike bedrifter. I år var det BIR som gav 
studentene en aktuell problemstilling om energigjenvinning.

OMVISNING: Tilbudet med gratis busstransport til elever på fjerde 
trinn er et ettertraktet tilbud.



KJERNEVERDIER I DAGLIG BRUK

Det finnes mange måter å beskrive kjerneverdier på. 
Den kanskje enkleste definisjonen er at kjerneverdier 
representerer de personlighetstrekkene som en be-
drift ønsker å bli assosiert med.

Disse personlighetstrekkene bør være differensierende i forhold 
til konkurrenter, oppmuntre til positiv adferd og virke avvergende 
på negativ adferd. I tillegg bør kjerneverdiene bidra til å oppfylle 
selskapets strategi og visjon.

Involvering på alle nivåer
Bedrifter angriper en kjerneverdiprosess på forskjellige måter. 
I BIR la vi stor vekt på at alle våre ansatte skulle være involvert. 
I samarbeid med Alf Gundersen AS valgte vi derfor en nedenfra-
og-opp metodikk som sikret en god forankring av prosessen 
innad i selskapet.

Høsten 2012 ble det innledningsvis gjennomført en rekke work-
shops i de ulike selskapene i konsernet. Det ble også igangsatt 
en internundersøkelse som ga samtlige medarbeidere mulighet 
til å mene noe om våre fremtidige kjerneverdier. Disse to aktivi-
tetene ga oss god innsikt i bedriftens styrker og utfordringer, og 
dannet et ganske klart bilde av hva de ansatte mente var viktig 
for fremtiden.

Hva mener kundene våre
Som selskap er vi avhengig av at våre kjerneverdier også gjen-
speiler hva kundene synes er viktig. Sammen med Norsk Gallup 
gjennomførte vi derfor to fokusgrupper som ga oss mulighet til å 
lytte i detalj både til våre private kunder og våre bedriftskunder. 
På denne måten fikk vi et godt innblikk i hva kundene mener 
om oss - og ikke minst hva de ønsker av oss i fremtiden. Vi fant 
ganske fort samsvar mellom hva våre ansatte ser som naturlige 
mål for fremtiden, og forventningene til kundene. Nøkkelordet 
var helt tydelig samspill - ikke bare internt i konsernet, men 
også mellom konsernet og kundene. Kundene våre ønsker å 
være mer miljøbevisste, men trenger hjelp til å bli flinkere på 
dette området. Og vi i BIR er deres naturlige rådgivere og støtte-
spillere på veien.

Fire verdier i ett ord: SMIL
Prosessen resulterte i at følgende fire kjerneverdier ble valgt: 
Superpålitelig, miljøpådriver, imøtekommende og lagspiller. 
Kjerneverdiene symboliserer hva vi i BIR allerede står for, sam-
tidig som de oppmuntrer oss til å bli enda bedre. Forbokstavene 
danner til sammen ordet SMIL, noe som gjør det enkelt å huske 
kjerneverdiene. Det er også utviklet et slagord til bruk både 
internt og eksternt. Slagordet ”Sammen for en god sak” viser at 
vi alle jobber mot samme mål, nemlig et bedre miljø.

Resultatene fra kundetilfredshets- og omdømmeundersøkel-
sene for 2014 viste rekordhøy score og gir oss en pekepinn på 
at vi definitivt er på riktig vei. Men arbeidet med kjerneverdiene 
er bare så vidt begynt. Det er opp til oss selv, på alle nivåer i 
konsernet, å gjøre BIR enda bedre - og veien mot å virkeliggjøre 
vår visjon enda kortere.

SMIL - vi jobber sammen for en god sak! 

Superpålitelig

Det handler 
om å g jøre

det lille ekstra

Miljøpådriver

Våre løsninger 
skal bidra 

positivt 
til miljøet
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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 oppdatert på nye og effektive 
løsninger som bidrar positivt til miljøet, og utvikler tilbudet 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 fremoverlent 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!

Slagordet
BIRs visjon er å være Vestlen-
dingenes egen miljøbedrift. 
Derfor har vi valgt slagordet 
”Sammen for en god sak”. 
For å skape de gode miljø- og 
avfallsløsningene trenger vi å 
jobbe godt sammen internt - 
og ikke minst: Jobbe tett med 
kundene våre.
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BIR PRIVAT AS

Hva er høydepunktene for selskapet i 2015?

BIR Privat har i 2015 hatt svært høy aktivitet. Vi har gjennom året vært sentral 
bidragsyter i utarbeidelsen av ny avfalls- og ressursstrategi som nå er sendt til 
politisk uttale i alle BIRs eierkommuner. Strategien definerer viktige strategiske 
grep og mål for BIRs arbeid de neste årene. En viktig milepæl var åpningen av 
bossnettet i Bergen Sentrum sammen med BIR Nett AS. Vi har vært ansvarlig 
for at kundehåndteringen både informasjonsmessig og systemmessig ble ivare-
tatt på best mulig måte. Dette inkluderte utsendelse av brev med informasjon og 
brikker til nedkast, bemanning av mobilt kundesenter og testing av dataflyt til og 
fra kundesystemet vårt.

Avfallsmengdene som kommer inn på gjenvinningsstasjonene har økt med ni 
prosent i fra 2014, og aktivitetsveksten vi har hatt de senere årene ser ut til å 
fortsette. Denne aktivitetsveksten er ressurskrevende. For å være rustet til fram-
tidige behov bygger vi tre nye gjenvinningsstasjoner i Sund, Fusa og på Osterøy. 
Dette har krevd betydelig innsats knyttet til ressursallokering og oppfølging. 
Framdriften er i rute og vi ser fram til åpning av flunkende nye gjenvinningssta-
sjoner med en framtidsrettet standard i 2016.

Bergen kommune vedtok våren 2015 at fleksibel gebyrmodell skulle innføres 
som et prøveprosjekt fra 01.01.2016. Som følge av dette er det lagt ned et stort 
arbeid med å klargjøre kundesystemene og informere kundene om den nye 
ordningen. Vi har sendt ut over 120 000 informasjonsbrev til kundene i Bergen 
kommune.

Resultatene for fjoråret viser at vi løser oppgavene med høy innsats og god kva-
litet. Kulturen vår er preget av ekte lagspill med ønske om å levere resultater og 
prestere godt sammen. Vi har hatt et lavt sykefravær, og når vi i en av våre mest 
travle perioder mottar prisen for beste kundesenter i Bergen, må vi kunne si at 
dette året har vært fullt av høydepunkter.

BIR PRIVAT AS

FORMÅL
BIR Privat AS er et 100 prosent eid selskap av BIR AS, 
og etablert som driftsselskap for å sikre BIR AS be-
tjening av kundene som er omfattet av forurensings-
lovens § 30. Selskapet er av allmennyttig karakter og 
skal ikke dele ut utbytte. De ressurser som genereres 
gjennom virksomheten skal anvendes til realisering av 
selskapets formål.

AVFALLSMENGDER
Totale avfallsmengder
• Totalavfallsmengde: 160 000 tonn, hvorav 90 000 

tonn fra rutegående og 70 000 tonn fra gjenvin-
ningsstasjoner.

• Dette tilsvarer 443 kg per innbygger.

Gjenvinningsstasjonene
• 70 000 tonn mottatt. Av dette utgjør restavfallet 

17 000 tonn

Farlig avfall
• Det ble samlet inn totalt 4 100 tonn farlig avfall i 

2015. Det tilsvarer 12 kg per innbygger.
• 56 prosent av samlet mengde farlig avfall er 

trykkimpregnert trevirke.

OMSETNING OG RESULTAT
• Brutto omsetning 2015: 371,9 mill. kroner (2014: 

366,5 mill. kroner mill. kroner)
• Årsresultat: -7,6 mill. kroner (2014: -17,6 mill. 

kroner)
• Årsresultatet utgjør -2 prosent av omsetningen i 

selskapet. 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 36,9 mill. kroner.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
• Sykefravær: 6,2 prosent (2014: 7,7 prosent)
• 2,0 prosent var kortvarig og 4,2 prosent lang-

varig.



Hva gjør selskapet for å være en miljøpådriver?

På samme måte som våre andre eierkommuner har Bergen nå innført fleksibel 
gebyrmodell. Våre analyser viser at Bergen foreløpig følger samme mønster 
som det omegnskommunene gjorde ved innføringen av denne gebyrmodel-
len. Miljøeffektene blir at tømmehyppigheten av restavfallsspannet går ned, 
gjennomsnittsvekten av beholderne går opp og kildesorteringen øker. Papir, 
papp, plastemballasje og glass som tidligere ble kastet som restavfall, blir nå 
materialgjenvunnet til nye produkter. På gjenvinningsstasjonene ser vi også 
en positiv utvikling med økt utsortering fra restavfallet til materialgjenvinning. 
Denne utviklingen er helt i tråd med målene i den nye avfalls- og ressursstra-
tegien om å utnytte avfallsressursene best mulig ut i fra et samfunnsmessig og 
kvalitetsmessig perspektiv. Vi må ha fokus på å få renere avfallsstrømmer og øke 
kvaliteten på det som gjenvinnes. For å lykkes med dette må vi være innovative, 
og fortsette utviklingen av nye framtidsrettede løsninger.

BIR PRIVAT AS

Stiftelsesår: 2002
Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS
Årsverk egne ansatte: 95,3

STYRET
Ove Knudsen styreleder  Hans Edvard Seim
Ann-Helen Sørhus Linge Morten Straume
Elin Ruth Hagenes  Svein Austrud



BIR TRANSPORT AS

Hva er høydepunkter for selskapet i 2015?

Det har vært flere høydepunkter for selskapet i året som har gått. Som en av 
partnerne i Klimapartner Hordaland har vi i 2015 hatt et spesielt fokus på rene-
re drivstoff. Vi har i anskaffet seks nye renovasjonskjøretøy som er godkjent for 
HVO drivstoff som er klassifisert som 100% biodiesel. Vi håper at vi i løpet av et 
par år kan få lokal tilgang til alternative drivstoffer.

Vi har et godt samarbeid med BIR Privat AS for å samle inn avfall fra nedgravde 
oppsamlingsenheter for glass/metall og restavfall. I Bergen renoverer vi med 
biler som innsamler både papir og plast i samme strøk for å effektivisere drif-
ten.

Vi er spesielt fornøyde med at sykefraværet vårt er redusert. Vi har hatt ekstra 
fokus på individuell oppfølging av sykemeldte medarbeider som har hyppige og 
langvarige fravær. Dette har gitt positive resultater.

Hvordan kan selskapet jobbe for å være miljøpådrivere?

BIR Transport AS utfører innsamling og transport av avfall, og har i daglig drift 
renovasjonskjøretøy som fyller HVO-drivstoff og har utslipp etter EURO klassifi-
sering - EURO-6. Vårt mål for å redusere uønskete klima- og miljøeffekter er at 
i løpet av 2016 skal alle selskapets kjøretøy være klassifisert etter EURO-6.

Ved fremtidig anskaffelse av chassis og vedlikehold av renovasjonsbiler, må 
ulike forhold vurderes før valg av drivstoff. Det forventes at selskapet vil oppnå 
miljøgevinster ved vesentlig lavere utslipp av CO2, partikkelutslipp og redusert 
støynivå fra bilparken.

BIR TRANSPORT AS

FORMÅL
BIR Transport et 100 prosent eid selskap av BIR AS, og 
etablert som driftsselskap for å sikre BIR AS når det gjel-
der innsamling av avfall i Bergen kommune som er omfat-
tet av forurensningsloven §30. Selskapet er av allmennyttig 
karakter og skal ikke dele ut utbytte. De ressurser som 
genereres gjennom virksomheten skal anvendes til reali-
sering av selskapets formål.

ANTALL BILER
19 komprimerende restavfallsbiler i daglig drift, 3 kompri-
merende plastbiler og 8 komprimerende papir-/pappbiler. 
I tillegg er det 2 biler som samler inn glass og metall, 
samt 2 vakuumstyrte, komprimerende renovasjonsbiler 
(bossugbiler).

OMSETNING OG RESULTAT
BIR Transport AS drives til selvkost. Selskapets resultat 
skal overføres/dekkes inn av BIR Privat AS årlig. Årets 
avsetning for avregning mot BIR Privat AS utgjør 520 062 
kroner, og er ført som reduksjon i salgsinntektene.
• Brutto omsetning: 82,2 mill. kroner (2014: 78,2 mill. 

kroner)
• Årsresultat: 0 mill. kroner (2014: 0 kroner)

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
• Sykefravær: 8,9 prosent (2014: 11,5 prosent)
• 2,8 prosent var kortvarig og 6,1 prosent var langvarig.
• Det var 6 arbeidsulykker som medførte fravær.
• (2014: 5).
• Antall materielle skader påført tredjeperson: 36
• (2014: 40)

Stiftelsesår: 2002
Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS
Årsverk egne ansatte: 76

STYRET
Ove Knudsen styreleder
Sigurd Galtung Døsvig
Bjørg Hatlem
Oddrun Konglevoll
Espen Petter Walde
Terje Danielsen



BIR NETT AS

Hva er høydepunktene for selskapet i 2015?

Høsten 2015 ble det skrevet et viktig kapittel i Bergen sin by-historie. Etter 
mange år med bygging av rørtraseer i sentrumsgatene ble den første delen 
av et omfattende rørnett, den første oppsamlingsterminalen i Jekteviken og 
om lag 100 nedkast satt i drift. Dette skal bli et av verdens største rørbaserte 
infrastruktursystem for oppsamling og transport av avfall.

Den 25.03.2015 ble grunnsteinen for terminalen i Jekteviken lagt ned av 
næringsminister (tidligere byrådsleder) Monica Mæland. Terminalbygget og 
avfallsteknisk utstyr ble realisert over en periode på åtte måneder. Første del 
av bossnettet ble satt i drift 26.10.2015 ved offisiell åpning av byrådsleder i 
Bergen, Harald Schjelderup.

I desember 2015 var 2230 boenheter tilknyttet bossnettet. I samsvar med 
utbyggingsplanen vil antall husholdninger som skal benytte bossnettet øke 
etter hvert som rørnett og nedkast etableres i nye bygater. I første kvartal 
2016 vil også de første næringskundene ta i bruk bossnettet.

Driftserfaringene så langt er meget gode, bossnettet har en tilgjengelighet 
for kundene på tett opp til 100 prosent. Kunder som BIR er i kontakt med er 
gjennomgående fornøyd med bossnettet som løsning.

Et byutviklingsprosjekt av den størrelse som bossnettet representerer, og som 
på sikt skal benyttes av mer enn 12 000 husholdninger og mange næringsdri-
vende, er en kommunikasjonsmessig utfordring. Foruten det rent tekniske, 
er det en forutsetning for vellykket drift at kundene benytter nedkastene slik 
at bossnettet kan fungere. En viktig forutsetning for den gode driften som har 
vært fra oppstarten er også det arbeidet som er lagt ned i ulike kommunika-
sjonstiltak.

I samsvar med nytt selvkostregelverk, som ble gjort gjeldene fra 2015, er det 
utarbeidet en modell for fordeling av kostnader mellom husholdnings- og 
næringskunder. Gjennom dialog med private avfallsaktører er det utarbeidet 
et avtaleverk som legger grunnlaget for at private næringsbygg kan benytte 
bossnettet. Det er ved inngangen til 2016 inngått avtale med fire private 

BIR NETT AS

FORMÅL
BIR Nett er et 100 prosent eid selskap av BIR AS, og 
etablert som driftsselskap for å sikre BIR AS utbyg-
ging og drift av bossnett. Selskapet er av allmennyttig 
karakter og skal ikke dele ut utbytte. De ressurser 
som genereres gjennom virksomheten skal anvendes 
til realisering av selskapets formål.

OMSETNING OG RESULTAT
• Brutto omsetning: 25,4 mill. kroner (2014: 25,1 

mill. kroner)
• Resultat: 19,0 mill. kroner (2014: 20,9 mill. 

kroner)

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
• Sykefravær: 0,6 prosent (2014: 0,9 prosent)

Stiftelsesår: 2007
Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS.
Årsverk egne ansatte: 7

STYRET
Steinar Nævdal styreleder
Kathrine Vollevik Knudsen
Ove-Henning Bjørsvik



avfallsaktører og de første næringsbyggene tar i bruk bossnettet fra begyn-
nelsen av 2016.

Hva gjør selskapet for å være en miljøpådriver?

Bergen er den første byen i verden som får et underjordisk rørnett for 
transport av avfall som dekker hele bykjernen. Å frakte alt avfallet fra om-
råder på flere kvadratkilometer gjennom rør til felles oppsamlingssted er et 
kvantesprang både for byutviklingen i Bergen og for avfallsbransjen.

For å sikre et helhetlig tilbud til kundene, i samsvar med kommunens 
forventning og BIRs avfallsstrategi, etablerer BIR Nett på oppdrag fra BIR 
Privat nedgravde løsninger for glass og metall samordnet med utbygging av 
rørnett og nedkast. Videre har BIR Nett fått utviklet en nedgravd løsning for 
oppsamling av brunpapp.

Bystyret i Bergen vedtok en ny gebyrmodell for alle husholdningskunder 
i Bergen kommune, som en prøveordning i 2016 og 2017. Gebyrmodellen 
har en fleksibel innretning ved at den hensyntar mengde restavfall levert 
fra den enkelte husholdning. Alle husholdningskundene som benytter 
bossnettet får utlevert nøkkelbrikke som kobler den enkelte husholdning 
til et dedikert nedkast. Kundene må benytte nøkkelbrikken for å få tilgang 
til nedkast. Med en slik løsning blir kundene identifisert og kan avregnes i 
forhold til levert mengde restavfall, på lik linje med kunder som har tradi-
sjonelt spann. Likeledes må kundene identifisere seg med nøkkelbrikken 
for å få tilgang til nedkast for plast og papir, men uten at dette avregnes 
(gratis å levere). Den nye miljøfremmende gebyrstrukturen har hatt avgjø-
rende betydning for å kunne avregne kundene i forhold til mengden levert 
avfall til bossnettet.

Bossnettanlegget bygges ut i samarbeid med Graveklubben, prosjekt-
fellesskapet for koordinert gravearbeid i Bergen sentrum. Samarbeidet i 
Graveklubben er nødvendig og riktig, både av praktiske, økonomiske og 
miljømessige årsaker.

BIR NETT AS



BIR AVFALLSENERGI AS

Hva er høydepunktene for selskapet i 2015?

2015 ble et rekordår for BIR Avfallsenergi. Vi satte rekord i produksjon av energi 
(98,5 GWh el, 250 GWh fjernvarme), energigjenvinningsprosent (74 prosent) og 
antall driftstimer på energianlegget (over 8000 t for begge linjer). 

På Mjelstad utvidet vi igjen sorteringsanlegget for å øke utsorteringen av 
metall.

Hva gjør selskapet for å være en miljøpådriver?

På Mjelstad på Osterøy, erstattet vi i 2015 dieselaggregatet som produserte 
strøm, med en nettstasjon. Dette har medført nedgang i CO2 med ca 240 000 
kg årlig. Utvidelsen av sorteringsanlegget, vil også medføre renere slagg til 
deponi.

På energianlegget har vi fokus på at avfallet inn i anlegget ikke skal inneholde 
uønsket avfall som f.eks gips. God drift og god kontroll, ga lave utslipp både til 
luft og vann, i tillegg til rekordproduksjon.

BIR AVFALLSENERGI AS

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

AVFALLSMENGDER OG KAPASITET
Energianlegget
• 202 000 tonn (2014: 205 350 tonn)
• BIR-konsernet har i 2015 levert ca. 133 000 tonn 

avfall. Av dette er ca 20 500 tonn trevirke levert 
til annen behandling.

• Energiutnyttelse: 74 prosent (2014: 71 prosent)

Deponiet
• Mottatt avfall: 48 200 tonn (2014: 45 995 tonn)
• 108 tonn fra næring og 48 092 tonn slagg fra 

energianlegget. 
• Utsortert jern og metall: 4 265 tonn magnetisk 

og 1 008 tonn ikke-magnetisk. (2014: 5 552 
tonn.)

OMSETNING OG RESULTAT
BIR Avfallsenergi AS drives til selvkost. Selskapets 
resultat, 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 3,0 mill. kroner, og er ført til 
reduksjon i salgsinntektene.
• Brutto omsetning: 239,6 mill. kroner (2014: 

244,7 mill. kroner)
• Årsresultat: -5,6 mill. kroner (2014: 0 kr)

HELSE MILJØ OG SIKKERHET
• Sykefravær: 7,9 prosent (2014: 5,1 prosent)
• 2,8 prosent var kortvarig og 5,1 prosent lang-

varig.



BIR AVFALLSENERGI AS
YTRE MILJØ
Energianlegget
Anlegget har i 2015 i all hovedsak overholdt kravene 
til utslipp til luft med svært gode marginer. Nær alle 
utslippene 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 kontinuerlig målte verdiene fra røykgassen 
blir benyttet i beregningen av totale årlige utslipp.

Deponiet
Deponiet Mjelstad Miljø på Osterøy tar i hovedsak imot 
lett slagg fra energianlegget. Anlegget har konsesjon 
til å ta imot lett forurenset masse, men tok kun imot 
en svært liten mengde i 2015. Hele 11,0 prosent me-
tall ble sortert ut fra slagget og levert til materialgjen-
vinning. Slagget ble deponert.

Stiftelsesår: 2003
Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS.
Årsverk egen ansatte: 44,4

STYRET
Steinar Nævdal styreleder
May Lisbeth Wergeland
Sølvi Spilde Monsen
Håkon Georg Wiik



AVFALLSSTATISTIKK

Avfallsstatistikken for 2015 viser at hver og en av oss kastet 443 kilo avfall mot 433 kg i 2014. Dette 
er en økning på 2,3 prosent. Det viser at bossmengdene fortsetter å øke.

Avfallsmengdene går oppover

BIR Privat håndterte i fjor 157 357 tonn avfall. 54 prosent 
av avfallet er hentet hjemme hos den enkelte hushold-
ning, mens 46 prosent er fraktet til returpunkt eller 
gjenvinningsstasjoner av kunden selv. Den totale avfalls-
mengden har økt med 3,5 prosent, men når en tar hensyn 
til befolkningsveksten er økningen 2,3 prosent regnet 
som kg per innbygger.

Stor økning på gjenvinningsstasjonene

Andel restavfall har sunket med 1,2 prosentpoeng fra 
54,8 prosent til 53,6 prosent. Dette skyldes at økningen i 
mengden utsorterte avfallstyper er større enn økningen 
i restavfallet på gjenvinningsstasjonene. Mengdene inn 
på gjenvinningsstasjonene har økt betydelig. De har hatt 
en økning i total håndtert mengde på ca. ni prosent fra 
2014. Tre avfallstyper står for ca. 70 prosent av økningen; 
blandet trevirke, lett forurenset masse/blandet uorganisk 
materiale og hageavfall.

Mengden kildesorterte avfallstyper, som papir/papp og 
drikkekartong, plast og glass- og metallemballasje har 
hatt en noe varierende utvikling. Papirmengden går ned 

med 2,7 prosent, mens mengden plast og glass/metall er 
nokså lik mengden fra 2014.

Farlig avfall øker, og det er mengde CCA-impregnert tre-
virke som øker mest. (CCA = kobber, krom, arsen) Det ble 
samlet inn totalt 4100 tonn farlig avfall i BIR Privat i 2015.

Beregning av gjenvinningsprosenter

Det ble i 2015 bestemt at BIR Privat skulle legge om 
metoden for beregning av materialgjenvinningsprosen-
ten. Tidligere har det vært vanlig at alt som er utsortert 
fra restavfallet blir regnet som materialgjenvunnet. Nå er 
noen av disse avfallstypene blitt så dominerende i meng-
de at det gir store utslag i statistikken. Trevirke og lett 
forurenset masse/blandet uorganisk materiale er derfor 
tatt ut av materialgjenvinningsprosenten. 

Gjenvinningsprosentene for 2015 blir da 25,9 prosent på 
materialgjenvinning og 53,7 prosent på energigjenvinning. 
Totalt har vi da en gjenvinningsgrad på 79,6 prosent. Det-
te er litt under vårt mål på 82 prosent gjenvinning.
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AVFALLSSTATISTIKK

Material-*, energi- og sluttbehandlet mengde (per år)
*sortert av kunde/inkl. skrapjern i forbrenningsrest

Restavfall og utsortert avfall hentet hjemme hos kunde
og levert av kunde til returpunkt og mottak for farlig avfall
(kilo per innbygger)

Material-, energi- og sluttbehandlet mengde 
- per kommune (kilo per innbygger)

Restavfall og utsortert avfall levert av kunde til
gjenvinningsstasjon (kilo per innbygger)



0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

201420132012201120102009200820072006 2015

Utsortert  

Restavfall

Materialgjenvunnet

Energigjenvunnet

Sluttbehandlet

Frem til 2014 ble avfall kun delt i utsortert og restavfall. Etter 2015 deles det i material-, 
energi-, og sluttbehandlet mengde

17
 9

89

41,5 %

25
 4

00

58,5 %

19
 3

15

42,7 %

25
 9

49

57,3 %

18
 4

83

39,2 %

28
 6

14

60,8 %

17
 4

34

36,9 %

29
 8

28

63,1 %

15
 9

64

34,2 %

30
 7

81

65,8 %

17
 6

04

33,3 %

35
 3

15

66,7 %

16
 8

62

30,6 %

38
 1

93

69,4 %

16
 1

83

14
 9

47

26,0 %

21%

46
 0

93

74,0 %

16
 5

24

28,4 %

41
 6

35

71,6 %

40

50

60

70

80

2014 201520132012201120102009200820072006

67,6

71,5
70,4

51,1
   

48,2

50,2

49,1

52,6

49,3 47,4

21 026

22 503
22 467

16 602

15 928

16 871

16 717

18 213

17 330
16 858

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

22000

24000

Papir papp og drikkkekartong i tonn

Papir papp og drikkkekartong i kg per innbygger

Tonn

Tonn

Kg/innbygger

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2014 201520132012201120102009200820072006

797
961

1079 1052 977 1066

1300
1459

3839

4101

Farlig avfall (tonn)

Farlig avfall (kilo per innbygger)

0

1

3

5

7

9

11

13

15

2,5
3,0

3,3 3,2 2,9 3,1
3,8

4,2

10,9
11,5

Kg / innbygger

Tonn

20142013 20152012201120102009200820072006

64,6 63,8 61,9
59,0 58,6 57,4 56,2 57,4 55,9

53,7

34,4 35,3 37,1
40,3 40,6 41,9 43,0 41,9 43,3 45,6

Henteordning (hentet hjemme hos kunde)

Bringeordning (returpunkt og gjenvinningsstasjon)

Prosent

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

35
 9

48
19

 2
29

21%

27%

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

201420132012201120102009200820072006 2015

Utsortert  

Restavfall

Materialgjenvunnet

Energigjenvunnet

Sluttbehandlet

Frem til 2014 ble avfall kun delt i utsortert og restavfall. Etter 2015 deles det i material-, 
energi-, og sluttbehandlet mengde

17
 9

89

41,5 %

25
 4

00

58,5 %

19
 3

15

42,7 %

25
 9

49

57,3 %

18
 4

83

39,2 %

28
 6

14

60,8 %

17
 4

34

36,9 %

29
 8

28

63,1 %

15
 9

64

34,2 %

30
 7

81

65,8 %

17
 6

04

33,3 %

35
 3

15

66,7 %

16
 8

62

30,6 %

38
 1

93

69,4 %

16
 1

83

14
 9

47

26,0 %

21%

46
 0

93

74,0 %

16
 5

24

28,4 %

41
 6

35

71,6 %

40

50

60

70

80

2014 201520132012201120102009200820072006

67,6

71,5
70,4

51,1
   

48,2

50,2

49,1

52,6

49,3 47,4

21 026

22 503
22 467

16 602

15 928

16 871

16 717

18 213

17 330
16 858

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

22000

24000

Papir papp og drikkkekartong i tonn

Papir papp og drikkkekartong i kg per innbygger

Tonn

Tonn

Kg/innbygger

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2014 201520132012201120102009200820072006

797
961

1079 1052 977 1066

1300
1459

3839

4101

Farlig avfall (tonn)

Farlig avfall (kilo per innbygger)

0

1

3

5

7

9

11

13

15

2,5
3,0

3,3 3,2 2,9 3,1
3,8

4,2

10,9
11,5

Kg / innbygger

Tonn

20142013 20152012201120102009200820072006

64,6 63,8 61,9
59,0 58,6 57,4 56,2 57,4 55,9

53,7

34,4 35,3 37,1
40,3 40,6 41,9 43,0 41,9 43,3 45,6

Henteordning (hentet hjemme hos kunde)

Bringeordning (returpunkt og gjenvinningsstasjon)

Prosent

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

35
 9

48
19

 2
29

21%

27%

AVFALLSSTATISTIKK

Gjenvinningsstasjon

Utvikling av relative andeler avfall innsamlet i hente- og 
bringeordning

Papir, papp og drikkekartong

Farlig avfall



31

156 195

473

1 270

1 528 1 571
1 680

1 763

1 877
1 701

Tonn

Plast, tonn

Plast, kg per innbygger

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2014 201520132012201120102009200820072006

0,5
0,6

1,5

3,9

4,6 4,7
4,9

5,1
5,3

4,8

0

1

2

3

4

5

6

7

Kg / innbygger

Papir, 
papp, 
drikke-
kartong: 
47,4

Glass 
+ Metall: 
10,6

Plast: 
4,8

Sum 
EE-avfall: 
7,6

Skrapjern:
14,8

Bildekk (u felg): 
0,2

Bildekk (m felg): 
0,8

Park- og  
hageavfall: 
14,3

Gips: 
4,6

Hjemme-
kompostering: 
3,2

AVFALLSSTATISTIKK

Plastemballasje

Utsorterte avfallstyper til materialgjenvinning - sortert av kunde (kg per innbygger)

31

156 195

473

1 270

1 528 1 571
1 680

1 763

1 877
1 701

Tonn

Plast, tonn

Plast, kg per innbygger

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2014 201520132012201120102009200820072006

0,5
0,6

1,5

3,9

4,6 4,7
4,9

5,1
5,3

4,8

0

1

2

3

4

5

6

7

Kg / innbygger

Papir, 
papp, 
drikke-
kartong: 
47,4

Glass 
+ Metall: 
10,6

Plast: 
4,8

Sum 
EE-avfall: 
7,6

Skrapjern:
14,8

Bildekk (u felg): 
0,2

Bildekk (m felg): 
0,8

Park- og  
hageavfall: 
14,3

Gips: 
4,6

Hjemme-
kompostering: 
3,2



UTNYTTELSE AV HUSHOLDNINGSAVFALLET

Total mengde husholdningsavfall håndtert av BIR Privat i 2015 var 157 357 tonn. Denne figuren viser 
hva som skjer med avfallet.

Utnyttelse av husholdningsavfallet levert til 
BIR Privat i 2015  

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

MATERIALGJENVINNING betyr at materialet i avfallet 
utnyttes som råstoff til nye produkter.

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

ENERGIGJENVINNING (anleggets utnyttelsesgrad) beteg-
ner prosessen som skjer ved BIRs energianlegg, og opp-
gis i prosentvis andel av energien i forbrenningsproses-
sen som utnyttes til produksjon av strøm og fjernvarme.

ENERGIGJENVUNNET AVFALLSMENGDE betegner an-
delen av total restavfallsmengde som går til forbrenning, 
multiplisert med energiutnyttelsesgraden.

TOTAL GJENVINNING er summen av material- og energi-
gjenvunnet avfall.

SLUTTBEHANDLET avfall er det avfallet som ikke blir 
utnyttet til verken material- 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 husholdningsavfall til gjenvinning: Papir, papp, 
glass- og metallemballasje, samt plastemballasje. For 
levering av farlig avfall fins 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, pa-
pir, papp, drikkekartong, glass, metall og plastemballasje 
kan leveres gratis.
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BIR BEDRIFT AS

Hva er høydepunkter for selskapet i 2015?

2015 var et normalt driftsår for virksomheten til BIR Bedrift og tilknyttede sel-
skaper. Selskapet har jobbet med å utvikle et nytt kunde- og driftssystem. BIR 
Bedrift er sammen med flere andre offentlige og private avfallsbedrifter eier av 
Retura Norge AS. Selskapet er eiernes salgskontor for store landsdekkende av-
fallsavtaler. I forbindelse med oppkjøp i bransjen fikk Retura Norge en ugunstig 
eiersituasjon. Det har vært jobbet i flere år med å løse denne situasjonen. Ut på 
høsten bidro vi til å få løst denne slik at Retura fortsatt kan være vårt redskap 
for å vinne store landsdekkende avtaler.

I 2015 startet vi opp med innsamling av farlig avfall i egen regi. Vi har også 
jobbet med planer for nytt mottak for matavfall fra storkjøkken. Mot slutten av 
2015 startet vi byggearbeidene med ferdigstilling i august 2016.

Hvordan kan selskapet jobbe for å være miljøpådrivere?

Vår rolle som miljøpådriver deles gjerne i to. Vår egen drift og hvordan vi lager 
avfallsløsninger for våre kunder. For egen drift er vi miljøsertifisert etter ISO 
14001 og har konkrete miljømål. Disse er i hovedsak knyttet til utslipp både til 
luft og vann.

Som miljøpådriver har vi en viktig oppgave ovenfor våre kunder. Vi gir råd om 
miljøriktig avfallshåndtering, om hva og hvordan de bør/må sortere. Vi mar-
kedsfører og leverer oppsamlingsløsninger som gjør håndtering av avfall enkle-
re for kundene. Løsningene vi leverer skal bidra til minst mulig transportarbeid. 
Ved feilsortering får kundene alltid tilbakemelding om hva som er gjort galt og 
hvordan de kan rette på dette.

BIR BEDRIFT AS

FORMÅL
BIR Bedrift AS er et 100 prosent eid selskap av BIR 
AS. Selskapet skal drive entreprenørvirksomhet, na-
sjonalt og internasjonalt, innenfor avfallshåndtering 
og gjenvinning, samt virksomhet som har tilknytning 
til dette, herunder eie og forvalte fast eiendom, 
utvikling og salg av miljørelaterte produkter, samt 
deltakelse i andre virksomheter med samme formål.

OMSETNING OG RESULTAT

BIR BEDRIFT AS:
• Brutto omsetning: 120,7 mill. kroner (2014: 

129,4 mill. kroner)
• Årsresultat: 5,7 mill. kroner (2014: 8,2 mill. 

kroner)

TH PAULSEN AS:
• Brutto omsetning: 39,4 mill. kroner (2014: 41,2 

mill. kroner)
• Årsresultat: -0,7 mill. kroner (2014: 0,3 mill. 

kroner)

BOSSUG AS:
• Brutto omsetning: 5,6 mill. kroner (2014: 8,6 

mill. kroner)
• Årsresultat: -0,3 mill. kroner (2014: 0,26 mill. 

kroner)

RETURA VEST AS:
• Brutto omsetning: 46,6 mill. kroner (2014: 46,2 

mill. kroner)
• Årsresultat: 0,5 mill. kroner (2014: 0,7 mill. 

kroner)

BRØDRENE SALOMONSEN AS:
• Brutto omsetning: 7,1 mill. kroner (2014: 6,8 

mill. kroner)
• Årsresultat: -0,1 mill. kroner (2014: - 0,6 mill. 

kroner)



HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

BIR BEDRIFT:
• Sykefravær: 9,68 prosent (2014: 9,4 prosent)
• 1,4 prosent var kortvarig og 8,28 prosent 

langvarig.

TH PAULSEN AS:
• Sykefravær: 10,57 prosent (2014: 4,1 prosent)
• 3,7 prosent var kortvarig og 7,27 prosent 

langvarig.

BOSSUG AS:
• Ingen ansatte i 2015

RETURA VEST AS:
• Sykefravær: 5,76 prosent (2014: 10,7 prosent)
• 1 prosent var kortvarig og 4,76 prosent lang-

varig.

Stiftelsesår: 1998
Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS
Årsverk egne ansatte: 46

BIR Bedrift har eierskap i disse virksomhetene: 
• Bossug AS 100%
• TH Paulsen AS 100%
• Retura Vest AS 63,33%
• Retura Norge AS 27,5%
• Fleslandsveien 67 AS 100%
• Lønninghaugen 6 AS 100%
• Brødrene Salomonsen AS 100%

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

BIR BEDRIFT AS



BKK VARME AS

Hva er høydepunkter for selskapet i 2015?

BKK Varme har også i 2015 oppnådd en svært høy fornybarandel i den fjernvar-
men som er levert til våre kunder. Det gode resultatet er i hovedsak relatert til 
god tilgang på avfallsvarme fra anlegget i Rådalen, men også bruk av bio-olje 
og elektrisitet bidrar. Fjernvarmeleveransen har i 2015 økt med 15 % fra 2014. 
I 2015 fikk vi også vår første kontrakt på å levere kjøling, en satsing som vi nok 
kommer til å se mer av i årene som kommer.

Hvordan kan selskapet jobbe for å være miljøpådrivere?

Fjernvarme har og vil fortsatt bidra til god luftkvalitet i Bergen da fjernvarme 
erstatter bruk av fyringsolje i lokale fyrsentraler. Vider utbygging av lednings-
nettet til Nordnes og Laksevåg vil muliggjøre utfasing av enda flere oljekjeler i 
sentrum. Kontinuerlig fokus på å utnytte fjernvarme, og gjennom det avfallsvar-
men til oppvarmingskilde i nye byggeprosjekter, er viktig om vi skal lykkes med 
å gjøre Bergen til den ledende miljøbyen i Norge. I 2016 vil vi også ta i bruk en 
ny el-kjel som vil hjelpe oss med å få faset ut mesteparten av de fossile kildene 
som tidligere er benyttet.

BKK VARME AS

FORMÅL
Produsere, distribuere og levere varme basert på for-
nybar energi til beste for miljø, kunder og eiere. BKK 
Varme har konsesjon for å bygge og drive fjernvarme-
anlegg i Bergen.

LEVERT FJERNVARME
• Fjernvarme: 230,3 GWh (2014: 199,1 GWh) Elek-

trisk kraft: 38,6 GWh (2014: 34,6 GWh)
• Fjernvarmeanlegget på Rong i Øygarden har 

fungert godt også i 2015. Anlegget leverte 1,9 
GWh (2014: 1,9 GWh)

BRUTTO OMSETNING OG RESULTAT
• Brutto omsetning: 132,3 mill.kr (2014: 121,4 

mill. kroner)
• Driftsresultat: 36,7 mill.kr (2014: 29,7 mill. 

kroner)
• Resultat før skatt: 11,1 mill.kr (2014: 1,5 mill. 

kroner)

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
• Sykefravær: 1,6 prosent (2014: 3,4 prosent)
• Det har ikke vært personskader i BKK Varme 

i 2015.

YTRE MILJØ
BKK Varme benytter elektrisitet og naturgass som 
tilleggsenergi til avfallsenergien og fyringsolje som 
reserveløsning. I 2015 ble det benyttet 4,1 GWh elek-
trisitet, 13 GWh naturgass og 1,4 GWh fyringsolje.

Stiftelsesår: 1997
Eierstruktur: Eies 51% av BKK AS og 49% av BIR AS.
Årsverk egne ansatte: 8

STYRET
Birthe Iren Grotle styreleder
Steinar Nævdal
Anne Marit Steen
Ove Knudsen
Gunn Margareth Lassesen
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HELSE OG ARBEIDSMILJØ
Et trygt arbeidsmiljø for medarbeidere, innleid personell og 
leverandører er en grunnleggende forutsetning for BIRs virke. 
BIR skal opptre med respekt og ansvar for mennesker, samfunn 
og miljø.

Et målrettet HMS-arbeid bidrar til å forebygge helseproblemer, 
sykefravær og utstøting fra arbeidslivet. På den måten vil et 
godt arbeidsmiljø bidra positivt til verdiskapning og redusere 
kostnader til sykefravær og uføretrygd. Medarbeidere som 
trives og identifiserer seg med BIR, og får anledning til å utnytte 
og utvikle sine faglige og personlige ressurser, er bedre rustet 
til å skape verdier. HMS-arbeidet drives innenfor de ulike virk-
somhetsområdene med utgangspunkt i de krav som stilles i det 
enkelte område. I selskapene er linjeansvaret klart definert, og 
det forebyggende arbeidet har prioritet på arbeidsplassene.

MEDARBEIDERE
Det er viktig for BIR å være en attraktiv arbeidsgiver der med-
arbeiderne gis mulighet til både faglig og personlig utvikling. 
Motiverte og engasjerte medarbeidere med riktig kompetanse 
er viktig for at BIR skal nå sine mål.

Gjennom 2015 har konsernet hatt 398 faste medarbeidere og 
kontraktsansatte, tilsvarende 358,2 årsverk. Til sammenligning 
var tallene for 2014 374 medarbeidere og 352 årsverk. Gjen-
nomsnitts-alderen i konsernet er 43 år (42,5 år).

BIR-konsernet skal, som en personalintensiv servicebedrift, 
være en attraktiv arbeidsplass og skal sikre et profesjonelt og 
godt arbeidsmiljø med åpen, ærlig og konsistent kommunika-
sjon innad og utad for å skape tillit og troverdighet. Vi ønsker å 
være en attraktiv arbeidsgiver for mennesker med forskjellig 
bakgrunn, kjønn, alder, religion og etnisk tilhørighet. Våre med-
arbeidere som kommer fra ca. elleve forskjellige land.

I BIRs etiske retningslinjer er det nedfelt at det ikke aksepteres 
noen form for trakassering eller diskriminering. Likestilling i 
BIR handler i tillegg om mangfold og tro på at representa-
sjon av begge kjønn, forskjellige etniske grupper, forskjellige 
aldersgrupper og funksjonshemmede bidrar til innovasjon, godt 
arbeidsmiljø og positive resultater.

SYKEFRAVÆR
Konsernet har hatt en nedgang på 1,1 prosentpoeng i sykefra-
været fra 8,5 prosent i 2014 til 7,4 prosent i 2015. En av grunne-
ne til dette er ledernes høye fokus på oppfølging av sykmeldte. 
Korttids- og langtidsfraværet har vært på henholdsvis 2,0 og 5,3 
prosent. Det er viktig at både ledere og medarbeidere sammen 
aktivt jobber for at sykefraværet skal bli lavest mulig. Et godt 
arbeidsmiljø har innvirkning på utviklingen av sykefraværet som 
igjen vil bidra til langtidsfriske medarbeidere.

Tre av konsernets døtre er IA-bedrifter. BIR Transport har 
gjennom sitt prosjekt med tett oppfølging av sykemeldte, fra 
både ledere og bedriftshelsetjenesten, fått en god effekt på 
sykefraværet.

OPPLÆRING
Praksiskandidater og lærlinger
For å styrke kompetansen blant de ansatte, oppfordrer BIR 
medarbeiderne til å ta fagbrev. Høsten 2015 gjennomførte vi 
to kurs som skal lede til fagbrev: gjenvinningsfaget og tyngre 
kjøretøy. 26 medarbeider deltok på disse kursene. Gjennom å 
være praksiskandidater kan medarbeidere med lang erfaring ta 
fagbrev.

BIR tar samfunnsansvar og ser det som viktig å hjelpe unge 
med å få lærlingeplass og ta fagbrev. I 2015 hadde vi fire lærlin-
ger. De tar fagbrev innenfor hvert sitt fagfelt: gjenvinningsfaget, 
tyngre kjøretøy, kontor- og administrasjonsfag og kjemi- og 
prosessfag. Ved å utdanne en fagarbeider bidrar de ulike sel-
skapene i BIR til å sikre bransjens fremtid.

BIR har i 2015 fått 15 nye fagarbeidere; 13 som yrkessjåfører, en 
i prosess og kjemi og 1 i gjenvinningsfaget.

Renovatører
BIR Transport har i 2015 fått 15 nye renovasjonsbiler og en 
kranbil med ny teknologi både på bil og påbygg. Det har vært 
viktig å gi medarbeiderne opplæring i bruken av denne teknolo-
gien samt hvordan kjøre bedre og mer økonomisk.
  
  
 Utvikling i sykefravær i BIR konsern
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LÆRLING TOK FAGBREV: Lærlingen Simen Sørland står her 
sammen med sin faglige veileder, Kirsten Grevskott, som ble med Si-
men på denne store dagen han fikk sitt fagbrev i gjenvinningsfaget.
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UTVALGTE GJENNOMFØRTE HMS-TILTAK I 2015 

ØKT KUNNSKAP OM FARLIG AVFALL
Regelverket stiller klare krav til kompetanse hos de som jobber 
på våre gjenvinningsstasjoner og stasjon for farlig avfall. Derfor 
blir det årlig gjennomført kurs for alle medarbeiderne med 
fokus på blant annet sorteringsrutiner, farlig avfall og HMS. I til-
legg gjennomfører vi en hospiteringsordning på stasjon for farlig 
avfall hvor ansatte fra gjenvinningsstasjonene over 14 dager får 
opplæring i håndtering og sortering av farlig avfall.

Fokus på kompetanseutvikling innenfor farlig avfall gjennom 
kursing og hospitering har gitt redusert risiko for hendelser 
knyttet til feilsortering og mangelfull mottakskontroll. Dette ser 
vi også igjen ved at vi har hatt en god utvikling på sorteringskva-
liteten på farlig avfall som kommer fra gjenvinnings-stasjonene. 
Gjenvinningsstasjonene sorterer, deklarerer og pakker ferdig en 
større andel av avfallet, og dette medfører en mer effektiv hånd-
tering av avfallet når det kommer inn på stasjon for farlig avfall.

NY OG ENKLERE LØSNING FOR MOTTAK AV FARLIG AVFALL PÅ 
GJENVINNINGSSTASJONER
Gjenvinningsstasjonene i Kvam, Samnanger, Vaksdal og Os har 
tatt i bruk en ny løsning og enklere løsning for mottak av farlig 
avfall. Dette har medført at arbeidsplassen for mottak av farlig 
avfall har fått en mer hensiktsmessig utforming. Det nye mot-
taks- og lagerområdet er utformet slik arbeidsoppgavene kan 
utføres effektivt, samtidig som risiko for uønskede hendelser 
knyttet til feilsortering minimeres.

OPPGRADERING AV RUNI-MASKIN OG OLJELAGER PÅ STA-
SJON FOR FARLIG AVFALL
I forbindelse med en risikovurdering mht. ergonomi gjennom-
ført for noen år siden ble det konkludert med at RUNI-mas-
kinen (tømmer og komprimerer mindre oljeemballasje) og 
oljelager som følge av risikovurderingen. 

Det er gjort en helhetlig gjennomgang av maskinen, tilhørende 
teknisk utstyr og arbeidsprosessene ved oljelageret. Dette 
resulterte i innkjøp av en ny avfallskvern med tilhørende utstyr. 
Kvernen har en vesentlig lettere driftsform, den arbeider ras-
kere og avgir mindre støy. I tillegg blir omfanget av manuelle og 
tunge arbeidsprosesser under kverningen vesentlig redusert. 
Dette var også de hovedpunktene som risikovurderingen pekte 
på, og som ble anbefalt utbedret. Samlet sett har vi med disse 
tiltakene oppnådd en stor forbedring av arbeidsmiljøet i oljela-
geret.

FLYTTING AV GASSFLASKER PÅ ENERGIANLEGGET
Energianlegget bruker betydelige mengder hydrogengass i sin 
prosess. Inntil nylig har disse gassflaskene vært plassert i un-
deretasjen inne i forbrenningsanlegget. Hydrogen er en eksplo-
siv gass. For å redusere eksplosjonsfaren, er hydrogenflaskene 
flyttet utendørs.

Ved utendørs plassering av hydrogenflaskene har vi gått bort fra 
å bruke enkeltflasker til å bruke «gasspakker», det vil si 12 stk. 
50 liters gassflasker montert sammen i en ramme. Da vi brukte 
enkeltflasker måtte vi demontere og montere gassflasker ca. 
hver tredje dag. Nå holder en gasspakke i 25 - 28 dager. Dette 
var en slitsomt og tidkrevende jobb. Nå er denne arbeidsopp-
gaven blitt betydelig lettere ved at skiftning av ”gasspakker” 
skjer maskinelt.

Lagring av større mengder hydrogen krever akkreditering. 
Energianlegget er nå registrert i ALTINN med hydrogen, ammo-
niakk og kjeler.

NYTT TRENINGSROM PÅ LØNNINGSHAUGEN
BIR Bedrift flyttet inn i sine nye lokaler i 2014. I de nye lokalene 
ble det avsatt areal til trimrom. Trimrommet ble ferdig innredet 
høsten 2015. Her finner man trimsykkel, tredemølle, romaskin, 
elipsemaskin, multiapparat og løse vekter for styrkeøvelser. 
Mange bruker rommet regelmessig. Dette er et flott tilbud til 
medarbeiderne.
  
  
 

FORBEDRING ER PÅ STASJON FOR FARLIG AVFALL:  Det 
er gjort en rekke tiltak på stasjon for farlig avfall som samlet sett 
har oppnådd en stor forbedring av arbeidsmiljøet blant annet på 
oljelageret.

TRIMROM PÅ LØNNINGEN:  I de nye lokalene til BIR Bedrift er 
det kommet på plass et trimrom som blir mye brukt av de ansatte.
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TILSYN  
 
UANMELDTE TILSYN FRA ARBEIDSTILSYNET
I mai gjennomførte Arbeidstilsynet uanmeldt tilsyn ved Osterøy, 
Kvam, Salhusveien og Samnanger gjenvinningsstasjoner. 
Tilsynet hadde fokus på hvordan vi forebygger helseskadelig ek-
sponering for støv med asbestfiber. Av mottatte rapporter etter 
tilsynet går det frem at tilsynsmyndigheten er fornøyd med våre 
rutiner. De viste ikke til funn som ga grunnlag for å gi varsel om 
pålegg etter tilsynet.
  

UØNSKEDE HENDELSER  
BIR skal være ledende i bransjen innen sikkerhet. Vi skal oppnå 
gode sikkerhetsresultater og være en pådriver for en bedre 
sikkerhetsstandard i vår bransje. Det er en klar forventning om 
at alle som arbeider for oss, inkludert underleverandører, skal 
gripe inn i utrygge situasjoner og delta aktivt i å redusere risiko.

Vi skal lære av hendelser og ulykker for å hindre at noe lignede 
skjer i framtiden. Men vi er klar over risikofaktorene som er 
forbundet med vår virksomhet, og vi er forberedt på å håndtere 
alvorlige uønskede hendelser. For at vi skal være forberedt, hol-
der vi jevnlige beredskapsøvelser. Revisjoner, risikovurderinger 
og funn fra arbeidshelseundersøkelser gir også grunnlag for 
å finne uønskede forhold og iverksette tiltak for korreksjon og 
forbedring.

Konsernet er opptatt av forbedringsarbeid, og registrering av 
HMS-hendelser og farlige forhold er en viktig forutsetning for 
ytterligere å redusere antall arbeidsulykker. Friske medarbeide-
re og stabil arbeidskraft i et godt arbeidsmiljø er en forutsetning 
for at BIR skal oppnå effektiv produksjon og kvalitet i alle ledd. 
Vi arbeider systematisk for å utforme og forbedre arbeidsforhol-
dene for å unngå arbeidsulykker, arbeidsrelaterte sykdommer 
og sykefravær.

FRAVÆRSSKADER
BIRs overordnende mål er null personskader med fravær. I 
2015 ble det registrert 9 skader med fravær (som medførte 73 
fraværsdager) mot 11 registrerte skader i 2014 (som medførte 
67 fraværsdager). En av hendelsene utgjorde 53 prosent av fra-
værsdagene. Til tross for en positiv utvikling, er antall fraværs-
skader for høyt. Vi kan bli flinkere til å finne de riktige tiltakene 
som hindrer repeterende skader.

SKADE PÅFØRT TREDJEPERSON
Antall materielle skader påført tredjepersons eiendeler endte 
på 59 i 2015, det på samme nivå med tallet for 2014, da ble det 
registret 57 slike hendelser. I 2015 ble kostnadene forbundet 
med disse skadene 978 061 kroner mot 907 621 kr i 2014.

KUNDEKLAGER
Det ble registrert 2 346 kundeklager fra husholdningene i 2015. 
Tilsvarende tall for 2014 var 2 377. Gjennom et helt år blir det 
tømt over 4,6 millioner avfallsbeholdere og/eller containere. 
Prosentandelen av klager i forhold til antall tømminger er 0,04 
prosent. Majoriteten av henvendelsene er klager om at behol-
deren ikke er tømt. 

NABOKLAGER
I fjor ble det innrapportert to naboklager knyttet til vår drift. Den 
ene hendelsen dreier seg om farlig avfall som var hensatt der 
det tidligere var et ubetjent mottak for farlig avfall og den andre 
hendelsen var en klage om at renovasjonsbilen kjører for fort på 
en smal vei i nærheten av en barnehagepark.

  
 

UTVIKLING I UTVALGTE UØNSKEDE HENDELSER I BIR KONSERN:
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MILJØTILTAK  
 
BIR skal bidra til at eierkommunene når sine klima- og miljømål 
gjennom tiltak på egne utslipp. Vår visjon er å være vestlendinge-
nes egen miljøbedrift. Derfor 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. Utøvelse av samfunnsansvar og en høy 
etisk standard er forutsetninger for tillit fra omverdenen og varig 
forretningsmessig suksess.

Vi jobber for å tilegne oss god informasjon om miljømessige 
konsekvenser av vår virksomhet. Der det er formålstjenlig iverk-
settes nødvendige tiltak for å unngå negative konsekvenser for 
miljøet.

KLIMAMÅL/MILJØMÅL
BIR har utarbeidet en Avfalls- og ressursstrategi. Innholdet i 
strategien er koordinert med Bergen kommunes klima- og ener-
gihandlingsplan. Planen inneholder 16 mål - derav tre mål for å 
redusere klimautslipp.
• BIR skal innen 2020 samle inn avfall i Bergen sentrum uten 

utslipp av NOX og CO2
• BIR skal innen 2020 redusere sine utslipp av CO2 fra trans-

port med 80 prosent
• BIR skal støtte og følge opp bransjens arbeid for å utrede 

fangst og lagring av CO2 fra avfallsforbrenning

Strategien er ute på høring i eierkommunene. Endelig strategi vil 
bli nærmere omtalt i neste årsrapport.

IVERKSATTE MILJØTILTAK I 2015

Utvidelse og forbedringer av sorteringsanlegget på Mjelstad
BIRs deponi på Mjelstad på Osterøy tar imot aske/slagg fra ener-
gianlegget vårt. Anlegget får inn ca. 45 000 tonn aske hvert år. 
Asken er det som er igjen etter at restavfallet er forbrent.

Før asken/slagget blir deponert, må den gjennom et av verdens 
mest moderne slaggsorteringssanlegg. I løpet av høsten 2015 har 
sorteringsanlegget blitt utvidet slik at det nå er mulig å få sortert 
ut enda mer av det verdifulle metallet fra asken/slagget. Anlegget 
har tatt i bruk urban mining-prinsipper som får metallet finknust 
og fordelt utover til sortering. Denne teknologien gjør det mulig 
å få fatt i de aller minste metallbitene. Det er viktig å få metallet 
materialgjenvunnet for det har en svært god miljøgevinst når det 
gjenbrukes.

Inntil i høst ble slaggsorteringsanlegget driftet av et aggregat 
som ble drevet av diesel. I høst ble anlegget tilknyttet strøm.
I tillegg er anlegget blitt mer lukket inn med telt og skjermer. 
Slagget bør være tørrest mulig når det sorteres. Telt og skjermer 
gir ly for vind og regn. Alle forbedringene av sorteringsanlegget 
sikrer oss en jevnere drift og renere produkter.

Ny oljeutskiller for verkstedene i Møllendalsveien
Opprinnelig løsning for oljeutskiller i Møllendalsveien 40 hadde 
nådd forventet levetid. I 2015 valgte derfor BIR å modernisere løs-
ningen for oljeutskilleren for å sikre forskriftsmessig og holdbar 
løsning knyttet til driften vi har på eiendommen.

Opprydding Fleslandsvegen 244
I forkant av salg av eiendommen Fleslandsvegen 244 valgte 
BIR å kartlegge og fjerne forurensede masser på eiendommen. 
Fjerning av forurensede masser i grunnen ble utført i august 
2015 i henhold til utarbeidet tiltaksplan. Bergen Kommune gav i 
mai 2015 positivt svar på søknad om godkjenning av tiltaksplan 
etter ihht. forurensningsloven. Miljøtilstanden til eiendommen var 
kartlagt gjennom to miljøtekniske grunnundersøkelser utført i 
2011 og 2014. Etter gjennomført opprydding skal ingen områder 
på eiendommen ha høyere forurensningsgrad enn tiltaksklasse 3, 
godkjent til industriformål, basert på det selskapet er gjort kjent 
med etter de miljøtekniske undersøkelser.

Rekordmange fikk miljøundervisning
2015 ble et rekordår når det gjelder hvor mange som fikk mil-
jøundervisning samt lære mer om hva BIR driver med. Hele 2 556 
elever og andre fikk opplæring av oss i fjor.

BIR tilbyr omvisning til klasser fra fjerde trinn og oppover. Men 
siden vi har et eget tilbud til fjerdetrinn med gratis busstransport 
tur/retur energianlegget, er det en overvekt av denne gruppen. 
Det har skjedd en dobling i besøkstallet sammenlignet med 2012, 
da vi startet å tilby gratis busstransport.

At vi har en åpenhet med å vise frem anleggene våre, er med på å 
avlive myter og knytte gode relasjoner til elevene. Barn er opptatt 
av miljø og vi vet de har en viss påvirkningskraft på sine foreldre. 
De er derfor viktige både som miljøpådrivere og i fremtiden.

Nedgravde løsninger
BIR Privat satser på nedgravde løsninger for boligområder i stør-
relsesorden 10 - 150 boliger. Disse kan brukes til alle avfallstyper 
dvs.: restavfall, papir/papp/drikkekartong, plastemballasje og 
glass- og metallemballasje. Det skal brukes minst en container 
for hver avfallstype.

En elektronisk enhet måler fyllingsgraden i containeren og 
rapporterer informasjonen via datakommunikasjon til BIR. Dette 
er miljøvennlig og kostnadseffektivt, og gir redusert tungtrafikk 
i tettbygde strøk. Nedgravde løsninger gir også reduser lukt, 
forbedret hygiene, økt brannsikkerhet, et estetisk bedre uttrykk 
og imøtekommer universell utforming.

Pr 21.12.2015 er det levert 33 nedgravde containere med nedkast 
fordelt på 8 ulike anlegg. Vi forventer ytterligere vekst av denne 
typen løsninger i fremtiden.

Innkjøp av nye nyttekjøretøy
BIR oppdaterer bilparken sin jevnlig, noe som bidrar til å minske 
utslippene. Av renovasjonsbiler som går i rutegående nett er 67 
prosent er Euro 5 eller 6. Tilsvarende tall for 2014 var 44 prosent. 
Mens 100 prosent av innleide renovasjonsbiler som kjørte i rute 
er av kjøretøy type Euro 5 eller 6.

TRIMROM PÅ LØNNINGEN:  I de nye lokalene til BIR Bedrift er 
det kommet på plass et trimrom som blir mye brukt av de ansatte.



MILJØRAPPORT 2015

MILJØHENDELSER 2015
 
BIR skal bidra til at eierkommunene når sine klima- og miljømål 
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 to hendelser til Fyl-
kesmannens miljøvernavdeling (merket med stjerne i tabellen 
nedenfor).
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KLIMAREGNSKAP 2015
 
BIR er en av 19 partnere i Klimapartner Hordaland. 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 være miljøsertifisert. BIR har nå utarbeidet sitt tredje 
klimaregnskap.

Prosessutslipp er den største CO2-kilden i BIRs klimaregnskap. 
Med prosessutslipp menes beregnet fossil andel av CO2-utslip-
pet fra forbrenning av avfall i energianlegget. Dette CO2-utslippet 
vil bestå av karbon fra både fossile og fornybare kilder. Plast o.l. 
vil gi fossilt utslipp, mens matavfall, klær, papir o.l. vil gi fornybart 
utslipp.

Det hender at vi må stoppe energianlegget fordi uønsket avfall 
skaper problemer i anlegget. Eksempel på slikt avfall er store 

metallkonstruksjoner. Ved ned- og oppkjøring av anlegget blir det 
brukt fyringsolje. BIR jobber med å erstatte ordinær fyringsolje 
med biodiesel (CO2-nøytralt).

Flere stikkontroller av avfallet som blir levert energianlegget og 
bøtelegging av leverandører som leverer uønsket avfall, vil bidra 
til å redusere antall stopp som ikke er planlagt. Jo færre slike 
uforutsettes stopp anlegget får, desto mindre fyringsolje bruker 
vi. Det vil gi et positiv bidrag til klimaregnskapet.



ENERGIANLEGGET

I 2015 leverte vi varme til BKK Varmes fjernvarmenett tilsvarende 
behovet til rundt 25 000 husstander. I tillegg produserte vi elektri-
sitet tilsvarende behovet til rundt 5 000 husstander. Dette er i tråd 
med selskapets formål som sier at vi skal:
• Bidra til bedre luftkvalitet ved produksjon av miljøvennlig 

energi
• I minst mulig grad bidra til negative miljøpåvirkninger
• Fremme miljøbevissthet i egen organisasjon og hos kunde-

ne.

Energianlegget har konsesjon til å motta og energigjenvinne 
husholdningsavfall og næringsavfall etter materialgjenvinning, 
mindre mengder sykehusavfall og medisinrester, avløpsslam, 
brukt kulladsorbent fra eget renseanlegg og visse typer bygg- og 
riveavfall klassifisert som farlig avfall. I 2015 mottok vi totalt 202 
000 tonn avfall, fordelt mellom husholdningsavfall og nærings-
avfall.

BEHANDLINGSMETODE
Energianlegget består av to forbrenningsovner med fire rense-
trinn 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 behandlingsmåte enn deponering som var standard 
behandlingsmåte tidligere. Deponering av avfall frigjør metan, 
som er en mye mer potent klimagass enn CO2. Avfallet inne-
holder fornybart karbon (matavfall, klær etc.) og derfor vil en stor 
del av utslippet av CO2 ved forbrenning, ikke bidra til netto økning 
av CO2 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 2015 ble det varmet opp 720 000 tonn vann, med 
et netto energiinnhold på 538 GWh. Av dette ble det levert 247 
GWh til fjernvarmenettet og 99 GWh elektrisitet, i tillegg til intern 
bruk av damp på energianlegget. Dette gav en energiutnyttelse 
på 74 %, opp fra 71 % i 2014. Fjernvarmenettet er fortsatt under 
utbygging av BKK Varme og i årene fremover vil mer avfallsvar-
me leveres til nettet. Energianlegget er tilpasset fremtidig fjern-
varmekapasitet. Det brukes ikke noen fossile energikilder til å 
forbrenne avfallet under normal drift, kun i situasjoner der en ovn 
må stoppes/startes, eller hvis temperaturen i brennkammeret 
blir for lav. Da benyttes det olje i forbrenningen. I 2015 utgjorde 
energimengden fra benyttet olje i brennkammeret 0,9 % av netto-
energien 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 stren-
gere 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 måleme-
toder ved anlegget. Tungmetaller og dioksiner måles to ganger i 
året. I 2015 ble dette gjort av det akkrediterte firmaet Eurofins fra 

Danmark. Dette firmaet kontrollerer 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 
%. De andre komponentene ligger lavere, normalt fra 0-30 % av 
grensen, mange under 10 %.

UTSLIPP TIL VANN FRA RENSEPROSESSEN
Det tas ukentlige prøver av avløpsvannet fra røykgassrensepro-
sessen. Disse analyseres av det akkrediterte firmaet Hardanger 
Miljøsenter AS. Vannet analyseres for kvikksølvinnhold hver uke, 
mens andre tungmetaller analyseres månedlig. Dette er i tråd 
med vår utslippstillatelse.

Det har ikke vært noen spesielle utfordringer som har ført til 
brudd på konsesjonsgrensene knyttet til vannrenseanlegget i 
2015. Det var kun en overskridelse som ble registrert, dette gjaldt 
kadmium som var litt over den strengeste grenseverdien som er 
satt av Fylkesmannens Miljøvernavdeling.

KLAGER
Det er ikke mottatt noen naboklager på anlegget i 2015.

RESTPRODUKTER
I likhet med enhver annen ovn er det igjen aske etter forbrennin-
gen av avfallet. Denne mengden utgjør totalt ca. 20-25 % av den 
totale avfallsmengden som er mottatt ved anlegget. Mengden 
restprodukter fordeler seg mellom bunnaske, flyveaske, metall, 
kulladsorbent og filterkake fra vannrenseanlegget. I 2015 ble all 
bunnaske levert til BIR Avfallsenergis deponi Mjelstad Miljø på 
Osterøy, for utsortering av metaller og sluttbehandling. Det ble 
levert 48 000 tonn bunnaske, og rundt 5 300 tonn ulike metaller 
ble sortert ut fra dette og levert til gjenvinning. Rundt 30 tonn 
adsorbent fra renseprosessen ble skilt ut og brent i energian-
legget. Flyveaske og filterkake utgjorde henholdsvis 6 600 og 

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.

Utvikling i energiutnyttelse
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800 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 er medlem av Næringslivets NOX-fond, som gir 
fritak for NOX avgift, men krever en innbetaling til fondet på 4 kr/
kg. Pengene som dette fondet får inn går til NOX-reduserende 
tiltak i industrien og transportsektoren. Det ble innbetalt totalt 
690 000 kroner til NOX-fondet i 2015.

ENDRING AV UTSLIPPSTILLATELSEN
I mai 2014 fikk BIR Avfallsenergi tillatelse til å behandle visse 
typer farlig avfall fra bygg- og anleggsvirksomhet. Avfallstypene 
det gjelder er: vinduer som kan inneholde lim med klorparafiner, 
impregnert trevirke, gulvbelegg som kan inneholde plastmyknere 
(ftalater) og isolasjonsmaterialer som kan inneholde flamme-
hemmere. Disse avfallstypene skal ikke behandles separat i 
anlegget, men blandes sammen med det vanlige restavfallet i 
mottaket. Slik sikres det at det kun går små mengder av dette 
avfallet inn i ovnene til enhver tid.

For å dokumentere at behandlingen er trygg ble det satt opp et 
eget måleprogram til luft, vann og bunnaske. Det innebar en 
analyse av alle aktuelle stoffer både før noe avfall ble blandet 
inn og mens alle avfallstypene ble mottatt samtidig. De første 
testene ble gjennomført i juni og november 2014, mens den siste 
ble gjort i juni 2015.

I 2015 ble det mottatt totalt 261 tonn av disse avfallstypene. Dette 
i forbindelse med testbrenningen i juni og i tiden etter at alle 
analyseresultatene forelå.

Resultatene fra alle testene som er gjort ble samlet i en rapport 
og sendt inn til Fylkesmannens Miljøvernavdeling høsten 2015. 
Saken ble lagt ut til offentlig gjennomsyn i november 2015. I 
løpet av våren 2016 vil Fylkesmannen ta stilling til en eventuell 
permanent tillatelse.

Resultatene fra analysene viste få forskjeller mellom prøvene 
tatt uten innblanding og under testingen med innblanding av det 
aktuelle avfallet.

ENERGIANLEGGET



ENERGIANLEGGET - UTSLIPP

Til vann er grensene for noen komponenter satt vesentlig stren-
gere enn EU-kravene. Utslipp til både luft og vann ligger gene-
relt 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 måleme-
toder ved anlegget. Tungmetaller og dioksiner måles to ganger 
i året. I 2015 ble dette gjort av det akkrediterte firmaet Eurofins 
fra Danmark. Dette firmaet kontrollerer også at våre kontinuer-
lige 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.

UTSLIPP TIL VANN FRA RENSEPROSESSEN
Det tas ukentlige prøver av avløpsvannet fra røykgassrensepro-
sessen. Disse analyseres av det akkrediterte firmaet Hardanger 
Miljøsenter AS. Vannet analyseres for kvikksølvinnhold hver 
uke, mens andre tungmetaller analyseres månedlig. Dette er i 
tråd med vår utslippstillatelse.

Det har ikke vært noen spesielle utfordringer som har ført til 
brudd på konsesjonsgrensene knyttet til vannrenseanlegget 
i 2015. Det var kun en overskridelse som ble registrert, dette 
gjaldt kadmium som var litt over den strengeste grenseverdien 
som er satt av Fylkesmannens Miljøvernavdeling.

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.



ENERGIANLEGGET - RESTPRODUKTER

Mengden restprodukter fordeler seg mellom bunnaske, 
flyveaske, metall, kulladsorbent og filterkake fra vannrense-
anlegget. I 2015 ble all bunnaske levert til BIR Avfallsenergis 
deponi Mjelstad Miljø på Osterøy, for utsortering av metaller og 
sluttbehandling. Det ble levert 48 000 tonn bunnaske, og rundt 5 
300 tonn ulike metaller ble sortert ut fra dette og levert til gjen-

vinning. Rundt 30 tonn adsorbent fra renseprosessen ble skilt 
ut og brent i energianlegget. Flyveaske og filterkake utgjorde 
henholdsvis 6 600 og 800 tonn, og ble håndtert og deklarert som 
farlig avfall. Dette ble levert til godkjent behandling hos NOAH 
AS på Langøya i Vestfold.

I likhet med enhver annen ovn er det igjen aske etter forbrenningen av avfallet. Denne mengden utgjør 
totalt ca. 20-25 prosent av den totale avfallsmengden som er mottatt ved anlegget.
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Hovedmålsettingene for BIR er å tilby god service, opprettholde 
et godt omdømme, bidra med miljøfremmende tjenester, opp-
rettholde stabile og lave priser til husholdningskundene, samt 
gi avkastning til eierne.

BIR utnytter ressursene i bosset og tar ut verdier i hele avfallets 
verdikjede. Restavfall benyttes til å produsere elektrisk kraft og 
fjernvarme.

EIERFORHOLD
BIR eies av ni kommuner i Bergensregionen. Vi er organisert 
som et konsern og eier datterselskap som forestår produksjo-
nen. BIR er i tillegg direkte eller indirekte eier av selskap som 
sikrer deltakelse 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 årsregnskapet.

Driftsinntekter
BIR konsern hadde i 2015 en omsetning på 711,6 mill. kr. Det er 
en omsetningsøkning på 34,3 mill. kr. i forhold til året før. End-
ringen kan relateres til noe høyere organisk vekst, samt gevinst 
på salg av aksjer i Fleslandsveien 244 AS.

I BIR AS reduserte driftsinntektene fra 183,7 mill. kr. i 2014 til 
181,3 mill. kr. i 2015.

Driftskostnader
Driftskostnadene i konsernet økte med 30,8 mill. kr, fra 578,5 
mill. kr. i 2014 til 609,3 mill. kr. i 2015. Driftskostnadene i sel-
skapsregnskapet økte fra 107,5 mill. kr. i 2014 til 111,5 mill. kr. i 
2015, en økning på 4 mill. kr.

Driftsresultat
Driftsresultatet for konsernet økte med med 3,4 mill. kr., fra 
98,8 mill. kr. i 2014 til 102,2 mill. kr. i 2015.

Inntekter fra investeringer i tilknyttede selskaper
Resultatandelen fra BKK Varme AS var 5,3 mill. kr. i 2015 mot 
-2,5 mill. kr. i 2014. Resultatendringen skyldes høyere energi-
pris og høyere mengde energi omsatt. Egenkapitalmetoden er 
benyttet for å beregne BIR-konsernets andel. I selskapsregn-
skapet ligger investeringen ført til kostpris.

Netto finanskostnader
Netto finansposter ble redusert med 11,4 mill. kr. i 2015, fra 
-65,6 mnok i 2014 til -54,2 mill. kr. i 2015. For BIR AS er netto 
finansposter redusert med 15,1 mill. kr., fra -51,1 mill. kr. i 2014 
til -36 ,0 mill. kr. i 2015. Grunnen til reduksjonen skyldes salg av 
aksjer i Fleslandsveien 244 AS.

ÅRSRESULTAT

Årsresultatet etter skatt ble et overskudd på 48,4 mill. kr. i 2015, 
mot 23,6 mill.kr. i 2014. Andel av overskudd i BKK Varme AS 
er da hensyntatt. Resultatøkningen skyldes i hovedsak økte 
inntekter på salg av energi og materialer, samt salg av aksjer i 
Fleslandsveien 244 AS.

Overskuddet i BIR AS økte fra 25,4 mill. kr. i 2014 til 34,8 mill i 
2015. En endring på 9,4 mill. kr.

Soliditet
Soliditeten var ved årsskiftet for henholdsvis BIR AS og BIR 
konsern 10,7 og 13,2 prosent. Tilsvarende tall for 2014 var 11,3 
og 13,5 prosent.

Reduksjonen i egenkapitalandelen skyldes avsatt utbytte for 
2015.

Disponering av årets resultat
Av overskudd i BIR AS stort 34,8 mill. kr., anbefales 14,9 mill. 
kr overført til annen egenkapital og 19,9 mill. kr utbetalt som 
ordinært utbytte.

KONTANTSTRØM

Konsernets kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter har i 
2015 vært 105,4 mill. kr., mot 140,7 i 2014. Netto kontantstrøm 
fra investeringsaktivitet var på -343,8 mill. kr., mot -139,7 i 2014, 
mens finansaktivitetene bidro med en netto kontantstrøm på 
206,6 mill. kr., mot -19 i 2014.

Dette gir en samlet kontantstrøm i konsernet på -31,8 mill. kr. 
mot -17,9 i 2014.

BIR AS hadde en endring i kontanter og kontantekvivalenter på 
-22,5 mill.kr i 2015 mot -5,3 mill.kr i 2014.
  
  
 
 

 

 
 

BIR ble etablert ut fra eiernes behov for avfallsbehandling. 
BIR har som visjon at vi skal være Vestlendingenes egen miljøbedrift.

Konsernets kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
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INVESTERINGER, BALANSE OG LIKVIDITET  
 

Investering i aksjer
Per 31.12.2015 eier BIR aksjer for 290,2 mill. kr. 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 %)
• BKK Varme AS  (49 %)
• Rekom AS  (16 %)

Indirekte eie:
• TH Paulsen AS  (100 %)
• Lønningshaugen 6 AS  (100%)
• Fleslandsveien 67 AS  (100 %)
• Bossug AS  (100 %)
• Brødrene Salomonsen AS  (100 %)
• Retura Vest AS  (80%)
• Retura Norge AS  (27,5%)
• Retura Nomil AS  (33 %)

Investering i utstyr
I løpet av 2015 investerte BIR konsern 95,7 mill. kr. i eiendom-
mer og tekniske installasjoner, samt 248 mill. kr. i driftsrela-
tert utstyr.

Balanse
BIR konsernets totalkapital utgjorde 2 339 mill. kr. ved års-
slutt. Langsiktig gjeld var på 1 570,3 mill. kr. og egenkapitalen 
på 307,8 mill. kr.

Likviditet
Selskapets operasjonelle kontantstrøm er god. Netto endring i 
kontanter og kontantekvivalenter er henholdsvis -31,8 mill. kr 
i konsernet og -22,5 mill. kr i BIR AS.

RISIKO  
 

Strategisk risiko
Vår konsernstrategi har vist seg å være godt i samsvar med 
den samfunnsutvikling og endring av rammebetingelser for 
avfallshåndtering som har funnet sted i Norge. Dette gjelder 
så vel krav til kundeservice og miljøriktige tjenester, som krav 
til gjenvinning av energi og materialer. Selskapets strategi 
er i henhold til nasjonal avfallsstrategi. Vurdert mot norske 
forhold er strategisk risiko derfor lav.

Det er vedtatt ny forskrift for beregning av avfallsgebyr. Bak-
grunnen for forskriftsendring er norske myndigheters plikt til 
å følge opp ESA sin avgjørelse om finansiering av kommunale 
avfallsaktører. Avgjørelsen retter seg mot finansieringen av 
det kommunale system for innsamling av avfall, men har også 
betydning for fastsettelse av gebyrer for avfallsbehandling. 
Forskriften er en trussel mot inntektsgrunnlaget for norske 
behandlingsanlegg. Spesielt gjelder dette muligheten for å 
kunne utnytte ledig kapasitet i behandlingsanlegg og selvkost-
regler når det gjelder finanskostnader.

Markedsmessig risiko
Til tross for begrenset strategisk risiko innenlands, er deler 
av vår virksomhet følsom for konjunktursvingninger, struktu-
rendringer og ytre rammebetingelser.

Fortsatt utbygging av fjernvarme krever tilgang på rimelig 
avfallsvarme. Økt salg av energi vil bidra til å redusere kostna-
dene på behandling av avfall.

Prisendringer på energi og materialer gir direkte utslag på 
omsetning og resultat. Prisnivåene fra 2014 til 2015 har vært 
uendret. Det forventes at prisene gjennomgående i 2016 vil 
være på linje med 2015.

Finansiell risiko
BIR sitt resultat vil påvirkes lite av renteutviklingen de to neste 
årene. Årsaken er at store deler av låneporteføljen er sikret 
med langsiktige rentebytteavtaler. Med dagens rentenivå, vil 
kapitalkostnadene reduseres fra og med 2018.

Resultatutvikling i BIR Konsern
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Operativ risiko
Vårt energianlegg i Rådalen er både et behandlingsanlegg 
for restavfall og energiprodusent. Vår operative risiko er i all 
hovedsak knyttet til driften av energianlegget. Grunnet høy 
kapasitetsutnyttelse over lengre tid, har anlegget hatt en del 
uforutsette driftsavbrudd. Med to forbrenningslinjer, vil risiko 
for denne typen avbrudd bli redusert. Anlegget er skade-
forsikret, og forsikringen trer i kraft hvis en driftsstans varer 
lenger enn 14 dager.

I 2005 ble det etablert etterdriftsfond for deponiet på Mjelstad. 
Formålet med fondet er at det i løpet av deponiets driftstid, 
skal oppnå en kapitalbase som dekker fremtidige forpliktelser 
knyttet til etterdriften av deponiet.

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 avfallsstrømmene 
og potensiell fare for utslipp fra de ulike virksomhetene. Vi har 
etablert system for oppfølging og kontroll av avvik ved konser-
nets ulike virksomhetsområder.

BIR-konsernet jobber spesifikt med omdømmebygging i 
forhold til alle våre kunder. Hvordan vi klarer oss, måler vi i 
en årlig undersøkelse. Svarene gir oss en pekepinn på hva 
vi bør forbedre oss på. Mer om dette står i eget avsnitt om 
omdømme.

ORGANISASJON OG ARBEIDSMILJØ

Ansatte og alderssammensetning
Ved årets slutt har BIR-konsernet 398 medarbeidere (faste og 
innleide). Gjennomsnittsalderen var 42,5 år. Sammenlignbare 
tall for 2014 var 374 medarbeidere og en gjennomsnittsalder 
på 43 år.

Kjerneverdier
For at vi skal nå visjonen om å bli Vestlendingenes egen 
miljøbedrift er det viktig at vi aktivt bruker våre kjerneverdier 
og slagord. Vi har et stort fokus på dette både i forhold til 
kundene, samarbeidspartnere og internt i konsernet. Våre 
kjerneverdier er:
• Superpålitelig
• Miljøpådriver
• Imøtekommende
• Lagspiller

Vi synligjør våre medarbeideres bruk av kjerneverdiene ved å 
dele ut «Månedens SMIL» og på den måten fremstår de som 
gode rollemodeller for sine kollegaer.

Rekruttering og likestilling
I 2015 hadde BIR fire lærlinger i følgende fag; yrkessjåfør, 
gjenvinning, kontor og administrasjon, samt kjemi og prosess. 
Vi hadde også to traineer i henholdsvis BIR Nett AS og BIR 
Transport AS.

Kvinneandelen i BIR-konsernet er på 15,6 prosent, mens i 
konsernlederledelsen er den på 33,3 prosent. I konsernstyret 
og styrene i BIR Bedrift AS/TH Paulsen og BIR Avfallsenergi 
AS er kvinneandelen 50 prosent, mens andelen i styrene i de 
andre datterselskapene er ca. 33 prosent. Det er et uttalt mål 
for styret av det jobbes aktivt for å øke kvinneandelen i BIR.

Diskriminering
BIR arbeider aktivt for å følge opp diskrimineringslovens for-
mål om å fremme likestilling, sikre muligheter og rettigehter. 
Ingen i konsernet skal bli diskriminert på grunn av nedsatt 
funksjonsevne. Vi arbeider aktivt for å tilrettelegge de fysiske 
forholden for å unngå denne typen diskriminering.
Sykefravær
Målrettet arbeid med å redusere sykefraværet har gitt en 
nedgang fra 2014 til 2015. God oppfølging fra lederne og et 
kontinuerlig fokus på å finne gode tiltak som reduserer syke-
fraværet er viktig for oss.

I 2015 hadde konsernet et sykefravær på 7,4 (8,5 i 2014). Det 
er en nedgang på 1,1 prosentpoeng. Korttidssykefraværet er 
på 2,0 og langtidsfraværet er på 5,4.

Det er registrert ni personskader i konsernet og disse har 
ført til 73 fraværsdager. En av skadene har ført til 53,4 % av 
dagene.

Seniorpolitikk
BIR sin arbeidsgiverpolitikk består av en personalpolitikk, 
lønnspolitikk og seniorpolitikk. Konsernet har som mål å re-
dusere uttaket av AFP og dette gjøres gjennom en individuell 
tilpasset seniorpolitikk. Det enkelte selskap vurderer hvilke 
tiltak som er mest hensiktsmessig.

Arbeidsmiljø
BIR gjennomfører medarbeidertilfredshetsmålinger (MTM) i 
alle selskaper hvert annet år. Resultatene gir oss en indika-
sjon på hva medarbeiderne mener om arbeidsmiljøet, samt at 
lederne og medarbeiderne har et utgangspunkt for å arbeide 
for et enda bedre arbeidsmiljø. Tre selskaper har i 2015 gjen-
nomført målinger med en skår på 71, 66 og 65 av 100 mulige.
  
  
 

Alders- og kjønnsfordeling i BIR Konsern
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SAMFUNNSANSVAR  
 
BIR jobber for å utnytte ressursene som fins i avfallet, i tillegg 
til å forebygge at nytt avfall oppstår. All håndtering av avfall 
kan gi skader på mennesker og miljø. Vi arbeider for at mest 
mulig av avfallet blir utnyttet, samtidig som at skadevirkninge-
ne blir så små som mulig.

Ytre miljø
Avfallsforbrenning gir noe belastning på ytre miljø gjennom 
utslipp til luft og vann. Styret kan med tilfredshet konstatere at 
utslippene til både luft og vann fra energianlegget ligger godt 
innenfor konsesjonsgrensene.

Deponidrift er også en type virksomhet som gir belastninger 
på ytre miljø. Ved deponiet på Mjelstad hadde vi tidligere 
problemer med luktutslipp. Dette er nå under kontroll og det 
har ikke vært registret skjemmende luktutslipp de siste fem 
årene.

For BIR sin øvrige aktivitet, anser styret at faren for skade på 
det ytre miljø er begrenset.

Klima og miljø
I ulike deler av sin virksomhet skaper BIR svært positive re-
sultat for klima og miljø.

Ved at kildesorterte avfallstyper blir brukt i ny produksjon i 
stedet for jomfruelig materiale, oppnås betydelige gevinster i 
form av redusert energi- og ressursbruk, samt lavere utslipp 
av CO2.

Utnyttelse av restavfall eller rivningstrevirke til brennstoff, 
fører på sin side til redusert bruk av fossilt brensel gjennom 
produksjon av vannbåren varme som erstatter oljefyrt oppvar-
ming.

Med dette er BIR en viktig bidragsyter til lavere CO2- utslipp i 
bergensområdet. Leveransen av varme fra BIR Avfallsenergi 
som ble levert på BKK Varme sitt fjernvarmenett, tilsvarte i 
2015 en reduksjon i utslipp av CO2 med 60.000 tonn.

BIR er en av 19 Klimapartnere i Hordaland. Her er målet å 
redusere utslippene til alle bedriftene som er med. I 2015 
ga vi ut vårt andre miljøregnskap sammen med de andre 
klimapartnerne. Vi vil jobbe aktivt videre som medlemmer av 
Klimapartner Hordaland.

Korrupsjonsbekjempelse
Vårt etiske regelverk oppdateres med jevne mellomrom 
(senest i 2015) og BIR setter den etiske standarden høyt. 
Retningslinjene tydeliggjør de holdninger og den atferd BIR 
forventer av hver enkelt medarbeider. BIR har nulltoleranse 
for alle former for korrupsjon og prissamarbeid.

For den lovpålagte delen av konsernet er anslagsvis 95,7 % av 
alle kontrakter på over kroner 100.000 på anbud. BIR har utar-
beidet verktøy for å følge opp og måle leverandører. Verktøyet 
er også et godt hjelpemiddel for å hindre uregelmessigheter 
ved innkjøp.

UTVIKLING  
 
Avfallsenergi og fjernvarme
Utnyttelse av avfallsenergi til produksjon av fjernvarme gir 
redusert behov for oljefyring, mindre luftforurensing (NOX, 
CO2 og svevestøv) og er dermed en betydelig miljøgevinst for 
Bergensdalen og Bergen sentrum. Dette er i tråd med politis-
ke målsettinger for byen.

I 2015 omsatte BKK Varme et fjernvarmevolum på 230 GWh. 
95 % av den produserte fjernvarmen kom fra fornybare kilder i 
2015. Dette sparte byen for utslipp fra 26.000 m3 fyringsolje.

Utvidelse av energianlegget
Tilgangen på avfall til energianlegget er tilfredsstillende. Ut-
bygging av fjernvarmenettet kan kun skje gjennom tilgang på 
rimelig avfallsenergi.

Prognostisert utvikling i avfallsmengder tilsier kapasitetsøk-
ning i 2030. BIR har få opsjoner på lokalisering av behand-
lingsanlegg. Vi har startet arbeidet med å tilrettelegge større 
areal for fremtidige behandlingsanlegg i Rådalen.

Deponikapasitet
Deponiet på Mjelstad vil være fullt i løpet av 10 - 13 år. Det må 
derfor foretas en vurdering om BIR sitt fremtidig behov for 
deponikapasitet, enten egen eller innkjøpt kapasitet.

Kundeorientert renovasjon
BIR Privat har i åtte av ni eierkommuner innført betalingssys-
tem hvor det kunden faktisk bruker av en tjeneste er det som 
legges til grunn for betalingen (kundeorientert renovasjon). 

Målet er å oppnå:
• mer rettferdig gebyrfordeling
• økt kildesortering og materialgjenvinning
• lavere selvkost og økt verdiskaping gjennom strategisk 

kontroll med avfallsstrømmen

Ved utgangen av 2015 var det bare Bergen kommune som ikke 
har vedtatt nytt betalingssystem. Bergen kommune har vedtatt 
to års prøvedrift fra 1.1.16.

Husholdningsavfall i BIR
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Bossnettet
Bergen bystyre vedtok i 2008 etablering av bossnett i Bergen 
sentrum.

Det er frem til utgangen av 2015 investert totalt 460 mill. kr i 
terminal, rørnett og nedkast, hvorav omlag 200 mill. kr i 2015.

Hovedfokus i 2015 har vært å realisere den kapitalen som 
frem til 2015 var investert i anlegget. Dette omfatter i hoved-
sak sammenkobling av etablert rørnett, etablere om lag 100 
nedkast, bygging og driftssetting av den første terminalen og 
således sikre at de første kundene kunne ta i bruk bossnettet 
høsten 2015.

2230 husholdninger var tilknyttet bossnettet ved utgangen av 
2015 gjennom bruk av om lag 100 nedkast. Nedkast i drift har 
tilnærmet 100% tilgjengelighet og driften vurderes som meget 
god.

Prognose for investering i 2016 er ca 210 mill. kr, hvor hoved-
delen er knyttet til infrastrukturbygging på Nordnes, Møhlen-
pris, Vågsbunnen og Nygård, samt oppstart av arbeider med 
den neste terminalen som skal betjene det grønne nettet.

Eksisterende rørnett utvides fortløpende i samordnede pro-
sjekter i Graveklubben. Det skal på sikt utplasseres over 500 
nedkast.

I samsvar med selvkostregelverk gjeldene fra 2015, er det 
utarbeidet en modell for fordeling av kostnader mellom hus-
holdnings- og næringskunder. Det er inngått avtale med noen 
private avfallsaktører og de første næringsbyggene tar i bruk 
bossnettet i løpet av 2016.

Høsten 2015 er det startet arbeid med planlegging av hoved-
traseer for grønt nett på Nygård. Målsettingen er å sette ny 
terminal og første del av grønt nett i drift i slutten av 2017.

Forventet sluttsum, satt i 2013, hensyntatt prisstigning, er på 
1 175 mill. kr. Prognose for forventet sluttsum satt i 2015 er på 
1 240 mill. kr. Økningen på 89 mill. kr er i hovedsak knyttet til 
endring på terminaler.

Rekruttering og utdanning
Håndtering og gjenvinning av ressurser i avfallet blir stadig 
mer komplisert og stiller krav til høy kompetanse. Likevel var 
avfall og gjenvinning falt vekk som fag på universitetsnivå. I 
2015 garanterte BIR sammen med de andre største byene 
finansiering av to professorater, på NMBU, Ås og NTNU, 
Trondheim. Prosjektet ble kalt Kompetanseløftet og er seinere 
omdøpt til REdu. REdus hovedformål er å få de kloke hodene 
inn i avfalls- og gjenvinningsbransjen. Dette skal gjøres 
gjennom å styrke fagtilbudet i høyere utdanning, satse på 
kompetanseutvikling, innovasjon og forskning og synliggjøre 
bransjens muligheter.

OMDØMME  
 
BIR-konsernet gjør årlige målinger både på omdømme og 
kundetilfredshet. I strategiplanen har vi satt oss som mål at 
omdømmet skal være minimum 80 prosent.

For 2015 oppnådde vi en omdømmescore på hele 83,4 prosent. 
Det er det beste resultatet vi noen gang har oppnådd. Kunde-
tilfredsheten nådde en score på 81,4 prosent, også den godt 

over målet. Dette viser at vi jobber i riktig retning mot å nå vår 
visjon om å være vestlendingenes egen miljøbedrift.

Helt siden 2004 har BIR gjennomført kvartalsvise medieana-
lyser av alle mediesaker hvor vi er nevnt. I 2015 hadde vi mer 
enn 450 mediesaker om BIR. Omdømmefaktoren for 2015 når 
det gjelder medieoppslag, viser at vi har vært på den positive 
siden gjennom hele året. Vi har en målsetning om 30 egeni-
nitierte saker i kvartalet. Dette lå vi godt over i hvert eneste 
kvartal i 2015.

Vi bruker sosiale medier aktivt og spesielt facebook. Her har 
vi passert 16 000 tilhengere. Forbrukertips, gode historier om 
bosset og ikke minst dialogen med kundene er viktig på face-
book. Vi har også egne sider på Twitter og Instagram og ser at 
disse sidene har vokst i 2015 når det gjelder antall følgere.

MERKEVAREBYGGING  
 
Det jobbes bevisst med merkevarebygging av BIR. Vi ser at 
spesielt holdningsskapende arbeid er viktig for å heve både 
kunnskap og interesse for det vi driver med.

I 2015 fortsatte vi å tilby gratis busstransport til vårt energi-
anlegg i Rådalen for elever på 4. trinnet i alle våre eierkommu-
ner. I 2015 hadde vi mer enn 2200 skoleelever på besøk enten 
på energianlegget i Rådalen eller på en gjenvinningsstasjon. 
Det positive med gratis busstransport er at vi da får besøk av 
elever både fra Bergen kommune og de andre BIR-kommune-
ne. Dermed klarer vi å nå ut med informasjon til elever på 4. 
trinnet i alle våre ni eierkommuner.

I 2015 videreførte vi samarbeidet med Ungt entreprenørskap. 
BIR var med og hadde SmartCamp for skoleelever på 6. trin-
net. Campene hadde som mål å vise at BIR er mye mer enn 
bossbilen. Elevene lærte om ressursene i avfallet og hva man 
kan gjøre med disse ressursene.

Profilen til BIR, vår visjon og ikke minst kjerneveridene ligger i 
bunn i 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 
gjenkjent der vi er. Kundene våre vet hva BIR er.

ÅRSBERETNING
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RAMMEBETINGELSER  
 

Fornybar energi
Styret mener det er viktig at restavfall både ut fra miljøhen-
syn, beredskap og hygieniske årsaker, kanaliseres til lokale 
energianlegg. Avfallsforbrenning med energiutnyttelse av 
ressursene lokalt er dessuten viktig for nå BIR sitt mål om 82 
prosent gjenvinning.

Styret er opptatt av at det etableres like forhold mellom nor-
ske og utenlandske behandlingsanlegg. Det må gis langsiktige 
rammebetingelser som gjør det mulig å bygge opp en nasjo-
nal behandlingskapasitet som også står seg i krisesituasjoner 
der eksport av avfall ikke er mulig.

Styret er opptatt av at BIR og BKK Varme AS sammen skal 
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 fremme utbygging av fjernvarme i 
større grad enn i dag.

Produsentansvar
Styret mener det er viktig at BIR fortsetter arbeidet for å få 
produsentene til å dekke en større del av innsamlings- og 
gjenvinningskostnadene slik forutsatt i Forurensningsloven.

FREMTIDSUTSIKTER  
 
BIR skal være et moderne og tillitvekkende selskap, noe som 
igjen vil danne grunnlag for videre utvikling.

BIR er en bedrift som 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 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 vil ønske 
eventuelle nye eierkommuner velkommen.

ÅRSBERETNING
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BIRs årsregnskap er utarbeidet i samsvar med regnskapslo-
ven av 1998 og god regnskapsskikk.

Konsernregnskapet omfatter morselskapet BIR AS og dat-
terselskapene 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, Fleslands-
veien 244 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 (datterselskap av BIR Bedrift AS), Fleslandsveien 67 AS 
(datterselskap av BIR Bedrift AS) og Brødrene Salomonsen AS 
(datterselskap av BIR Bedrift AS).

Metoder for konsolidering
Konsernregnskapet omfatter morselskapet og datterselskap 
hvor BIR AS eier direkte eller indirekte mer enn 50 prosent 
av aksjekapitalen og/eller utøver kontroll. Regnskapet er 
utarbeidet etter ensartede prinsipper for hele konsernet. 
Konsernregnskapet viser konsernets økonomiske stilling og 
resultat når selskapene betraktes som en regnskapsmessig 
enhet. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværender mel-
lom selskapene i konsernet er avstemt og eliminert.

Tilknyttet selskap er definert som selskap der BIR AS eier 
mellom 20 og 50 prosent og har betydelig eierinnflytelse. 
BKK Varme AS er et tilknyttet selskap og regnskapsføres 
etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Etter egen-
kapitalmetoden vurderes investeringen til investors andel 
av egenkapitalen justert for eventuelle merverdier. Andel av 
årets resultat justert for eventuelle avskrivinger merverdier, 
inntekts-/ kostnadsføres.

I morselskapet er datterselskaper og tilknyttede selskaper 
vurdert etter kostmetoden.

Investeringer i datterselskaper regnskapsføres i konsern-
regnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. 
Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i 
datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig 
verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi eller mindre-
verdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare 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 konsernets årsresultat. Minoritetens andel av egen-
kapitalen er vist på egen linje som spesifikasjon av konsernets 
egenkapital.

Inntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. 
Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Konsernets inntekter fra lovpålagt renovasjon for hushold-
ningskunder inntektsføres i tråd med gjeldende gebyrstruktur 
og budsjett vedtatt av eierkommunene. 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 de-
poni vises som en del av omsetningen.

Utleie av eiendommer til datterselskaper som utfører lovpå-
lagt virksomhet, samt salg av fellestjenester til samme datter-
selskap, faktureres til selvkost.

Varekostnad
Kjøp av varer og tjenester beregnet på videresalg presenteres 
i resultatregnskapet 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 omløps-
midler. Gjeld som forfaller til betaling senere enn ett år fra 
opptakstidspunktet er klassifisert som langsiktig gjeld. Første 
års avdrag klassifiseres også som langsiktig. Øvrige gjelds-
poster er klassifisert som kortsiktig gjeld. Omløpsmidler 
vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kort-
siktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstids-
punktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men 
nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å 
være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt 
beløp på etableringstidspunktet.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost redusert 
for av- og nedskrivinger. 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 anleggs-
middelets 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 kost-
pris blir avskrevet separat og lineært over anleggsmiddelets 
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 anleggsmiddelet. Tilsvarende gjelder for utrange-
ringsverdi.

Anlegg under utførelse er klassifisert som anleggsmidler 
og er regnskapsført til pådratte kostnader relatert til an-
leggsmiddelet. 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 gjenvinnbart 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 kon-
tanter, tidsbundne bankinnskudd og andre likvidplasseringer.

NOTE 0 - REGNSKAPSPRINSIPPER



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 finansielle instrumenter 
følger intensjonen bak inngåelsen av avtalene. Ved inngåelse 
defineres avtalen enten som sikringsforretning eller handels-
forretning. I tilfeller der de inngåtte avtalene blir regnskaps-
messig behandlet som sikringsforretninger, blir inntektene og 
kostnadene periodisert og klassifisert på samme måte som 
underliggende posisjoner.

I den grad det foretas kontantstrømsikring, balanseføres ikke 
urealisert gevinst/tap på sikringsinstrumentet.

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

Pensjoner
Ytelsesbaserte pensjonsordninger vurderes til nåverdien av 
de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses 
opptjent på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig 
verdi. Netto pensjonsforpliktelse/forskuddsbetalt pensjon er 
klassifisert som langsiktig gjeld/fordring i balansen. Årets 
pensjonskostnad på disse ordningene 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 (estima-
tendringer), fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende 
opptjeningstid for den del av avvikene som ved årets begynnel-
se overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktel-
ser og pensjonsmidler.

Premie til innskuddsbaserte pensjonsordninger bokføres 
løpende som pensjonskostnad.

Skatt
Skattekostnaden inkluderer betalbare skatter og endring i ut-
satt skatt. Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen beregnes 
etter gjeldsmetoden. Ved beregningen hensyntas midlertidige 
forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige ba-
lanseverdier, samt skattemessige underskudd til fremføring. 
Utsatt skattefordel som ikke kan utlignes, blir balanseført 
dersom anvendelsen av skattefordelen kan sannsynliggjøres 
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. Selskapene 
BIR Privat AS og BIR Nett 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 (forret-
ningsområde) som leverer produkter og/eller tjenester som er 
gjenstand for risiko og avkastning som er forskjellig fra andre 
virksomhetssegmenters risiko og avkastning.

Konsernets primære rapporteringsformat er forretningsområ-
der, og konsernet opererer innenfor tre forretningsområder:

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

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen viser den samlede kontantstrøm 
fordelt på operasjonell drift, investerings- og finansieringsak-
tiviteter. Oppstillingene viser de enkelte aktiviteters virkning 
på likviditetsbeholdningen.

Bruk av estimater
Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har 
påvirket eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og opplysning 
om potensielle forpliktelser. Dette gjelder særlig avskrivninger 
på varige driftsmidler, nedskrivningsvurderinger, pensjons-
forpliktelser og skatt. Fremtidige hendelser kan medføre at 
estimatene endrer seg. Estimater og de underliggende forut-
setningene 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 finansielle stilling på balan-
sedatoen er hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter 
balansedatoen som ikke påvirker konsernets posisjoner på 
balansedatoen, men som har vesentlig effekt for fremtidige 
perioder opplyses om i note.

NOTE 0 - REGNSKAPSPRINSIPPER



Eierkommunene har tildelt BIR AS enerett til å utføre kommu-
nens forpliktelser 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 videretildeling av eneretten til døtre i 2011. BIR Privat 
AS har fått tildelt ansvaret for innsamling av husholdnings- og 
hytteavfall, jfr. Forurensningsloven § 30. BIR Nett AS har fått 
tildelt ansvaret for utbygging og drift av vakuumbaserte boss-
nett. BIR Transport AS har fått tildelt innsamling av hushold-
nings- 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 rund-
skriv fra Kommunal- og Regionaldepartementet, Miljøvern-
departementet og Klif, herunder Kommunaldepartementets 
Rundskriv H2140.

Ny forskrift for beregning av selvkost innen lovpålagt reno-
vasjon ble i 2014 vedtatt med virkning fra 1. januar 2015. BIR 
sine eiere vil tilpasse seg denne nye forskirften og vedta gebyr 
i henhold til ny forskrift.

NOTE 1 - ORGANISERING AV PÅLAGT VIRKSOMHET



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

Omsetning fra lovpålagt virksomhet i BIR Transport AS er mot 
øvrige lovpålagte virksomheter i BIR konsernet og er således 
eliminert i konsernregnskapet. BIR Avfallsenergi AS ble 
etablert som lovpålagt virksomhet og omsetning fra lovpålagt 
virksomhet i BIR Avfallsenergi AS skjer til øvrige lovpålagte 
virksomheter i BIR konsernet og er følgelig eliminert i kon-
sernregnskapet.

Salg av energi utgjorde totalt kr 46 620 435 i 2015. Herunder 
gjaldt kr 5 945 512 inntektsføring av periodisert forskuddsbe-
taling fra BKK Varme (jfr. Note 16).

BIR AS har videredelegert all virksomhet knyttet til betjening 
av eierkommunenes ansvar for renovasjon i henhold til 
Forurensingsloven til datterselskapene BIR Privat AS, BIR 
Transport AS, BIR Avfallsenergi AS og BIR Nett AS. BIR AS 
sine ordinære salgsinntekter knytter seg til administrasjons-
tjenester overfor datterselskapene, mens annen driftsinntekt i 
hovedsak knytter seg til utleie av eiendommer.

Konsernintern omsetning i 2015 for BIR AS utgjorde kr 208 664 
434 (2014: kr 175 530 501) hvorav kr 126 172 358 (2014: kr 134 
582 149) knyttet seg til leie av fast eiendom. Herunder utgjorde 
kr 109 358 383 (2014: kr 115 833 389) utleie av forbrenningsan-
legget til BIR Avfallsenergi AS. Det resterende knytter seg til 
utleie av gjenvinningsstasjoner. Av salgsinntektene er kr 45 943 
761 knyttet til solgte fellestjenester til datterselskapene.

Geografisk område er Bergen og omegn.

NOTE 2 - DRIFTSINNTEKTER

Beløp i hele tusen kroner



NOTE 3 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, 
GODTGJØRELSE, LÅN TIL ANSATTE MV. 

Beløp i hele tusen kroner



NOTE 4 - ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Beløp i hele tusen kroner



NOTE 5 - VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER

Beløp i hele tusen kroner

Betydelige komponenter av investering forbrenningsanlegget 
er vurdert separat i forhold til avskrivingstid. Forbrenningsan-
legget 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 økonomiske 
levetider.
Balanseført verdi av anlegg under utførelse knytter seg hoved-
sakelig til utbygging av rørbasert bossnett i Bergen sentrum. 



NOTE 6 - FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER

Beløp i hele tusen kroner

BKK Varme AS er ført etter kostmetoden i selskapsregnskapet 
og etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Det er ikke 
foretatt nedskrivning i selskapsregnskapet, 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.
BIR Bedrift AS kjøpte aksjene i selskapet Brødrene Salomon-
sen AS pr juni 2014. Regnskapet til Brødrene Salomonsen AS 
er konsolidert inn i konsernet fra 01.01.14.



NOTE 7 - AKSJER OG AKSJONÆRINFORMASJON

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

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



NOTE 8 - EGENKAPITAL

Beløp i hele tusen kroner



NOTE 9 - PENSJONER

Alle selskaper i konsernet som er pliktig til å ha tjeneste-
pensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon 
har ordninger som oppfyller lovens krav. Alle selskapene 
med plikt til å ha pensjonsordning har ytelsesbasert offentlig 
tjenestepensjonsordning for sine ansatte gjennom Kommunal 
Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap, bortsett fra 
Retura Vest AS som har en innskuddsbasert pensjonsordning 
og Tor Henning Paulsen AS og Bossug AS som har ytelses-
basert offentlig tjenestepensjonsordning for sine ansatte 
gjennom DNB Livsforsikring ASA.

Den offentlige tjenestepensjonsordningen i konsernet, inkl. i 
BIR AS, gir rett til fremtidige definerte ytelser for de ansatte. 
Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønns-
nivå 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 pensjonsordningen er en sikret ordning.

Videre er selskapets ansatte omfattet av avtalefestet offentlig 
pensjonsordning (AFP) som gir mulighet for førtidspensjone-
ring fra 62 til 67 år. Denne ordningen er usikret.

Pensjonsordningene i BIR AS omfatter 195 personer pr. 
31.12.15, herunder 164 pensjonister. Tilsvarende omfattet pen-
sjonsordningene i BIR AS 188 personer pr. 31.12.14, herunder 
156 pensjonister. Videre inkluderer den offentlige tjenestepen-
sjonsordningen 137 personer med oppsatte rettigheter (144 
personer i 2014).

Pensjonsordningene i konsernet omfatter 605 personer pr. 
31.12.15, herunder 254 pensjonister. Tilsvarende omfattet 
pensjonsordningene i konsernet 588 personer pr. 31.12.14, 
herunder 255 pensjonister. Videre inkluderer den offentlige 
tjenestepensjonsordningen 454 personer med oppsatte rettig-
heter (479 personer i 2014).

Alle pensjonsordningene er behandlet etter NRS 6 Pensjons-
kostnader. Når uamortisert estimatavvik overstiger 10 prosent 
av det høyeste av beregnet pensjonsforpliktelse inklusiv 
arbeidsgiveravgift og pensjonsmidler, amortiseres det over-
skytende over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid.

Ved fratreden fra en offentlig pensjonsordning, 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 pen-

sjonsordninger. De fratrådte får en oppsatt pensjonsrettighet 
som ikke er å anse som en individuell kontrakt.

For offentlige bruttobaserte pensjonsordninger er regelverket 
slik at det er siste arbeidsgiver/pensjonsordning som utbe-
taler hele pensjonen. Tidligere opparbeidede pensjonsret-
tigheter overføres til siste arbeidsgivers pensjonsordning på 
pensjoneringstidspunktet. Siste arbeidsgivers pensjonsord-
ning mottar refusjonsbeløp i forhold til tidligere opparbeidede 
rettigheter.

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige 
benyttede forutsetninger 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 36 366 i 2015 og kr 85 997 i 
2014. I tillegg er det inngått en pensjonsavtale over drift for 
en tidligere ansatt i BIR Nett AS. Dette utgjør forskjellen i 
pensjonskostnad i tabellen under og pensjonskostnad som 
fremkommer i note 3.

Stortinget vedtok i 2009 å gjennomføre flere endringer i 
offentlige pensjonsordninger, herunder levealdersjustering 
av pensjonene. Det ble videre foreslått endringer i reglene for 
samordning av folketrygden og pensjon fra tjenestepensjons-
ordningene. Både innføringen av levealdersjusteringen og 
endringen i samordningsreglene anses som planendringer . 
Planendringer resultatføres i den perioden de skjer. NRS ga 
som ut en uttalelse i 2010 om regnskapsføring av virkningene 
av endringer i offentlige tjenestepensjonsordninger. Det ble 
da lagt til grunn at levealdersjusteringen og samordnings-
reglene måtte ses på som én samlet planendring, og at 
regnskapsføringen av effekten av disse to skulle skje først når 
alle lovendringer er gjennomført. Effekten av levealdersjuste-
ringen har i tråd med dette ikke tidligere vært innregnet. NRS 
har vurdert saken på nytt i 2014 og kommet til at innføringen 
av levealdersjustering og endring i samordningsreglene er å 
anse som to separate planendringer. Planendringen knyttet 
til levealdersjusteringen anses for å ha skjedd (gjennom et 
lovvedtak i 2010 ble levealdersjusteringen innført med virkning 
fra 2011 for alle årskull, også de som er født i 1954 eller sene-
re), og skal derfor være reflektert i regnskapet pr. 31.12.2014. I 
tråd med retningslinjene i NRS(V) er effekten av levealdersjus-
teringen innregnet som en planendring over resultatet i 2014.



Beløp i hele tusen kroner

NOTE 9 - PENSJONER



Beløp i hele tusen kroner

NOTE 10 - OBLIGASJONSLÅN, GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER  
OG ØVRIG LANGSIKTIG GJELD 

1) Lån i forbindelse med refinansiering av tidligere obliga-
sjonslån 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) Eierkommunene har garantert for lån i KLP kommu-
nekreditt i forbindelse med bossnettutbyggingen i Bergen 
Garantiprovisjon utgjør 40 punkter og er i 2015 kostnadsført 
med kr :914 764.



NOTE 11 - BANKINNSKUDD

Beløp i hele tusen kroner



NOTE 12 - KONSERNMELLOMVÆRENDE

Beløp i hele tusen kroner



NOTE 13 - SKATT

Beløp i hele tusen kroner

*) Vedrører kjøpte rettigheter i tilknytning til deponi. Utsatt 
skatt er beregnet til nåverdi og utgjør kr 3 692 078.
Nominell verdi er kr 5 089 570.

Utsatt skatt i balansen til BIR AS har økt med kr 1 075 458 fra 
fjoråret, hvorav kr -918 402 er relatert til resultatført skatt.
Resterende del av endring knytter seg til skatteeffekt av mot-
tatt konsernbidrag ført over balansen (kr 1 846 167).

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 Skattekonto-
ret, ikke skattepliktig.
BIR Nett AS har fått innvilget skattefritak etter skattelovens § 
2-32, 2. ledd.

Skatt er derfor ikke innarbeidet i BIR Privat AS og BIR Nett AS 
sine årsregnskap.



NOTE 13 - SKATT

Beløp i hele tusen kroner

* BIR AS har for 2015 mottatt kr 15 368 413 i konsernbidrag 
fra datterselskaper med skattemessig virkning. Samtidig 
har BIR AS avgitt et konsernbidrag til datterselskaper på kr 
9 619 535 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 finan-
sinntekt. Inntektsført konsernbidrag tilsvarer 50 prosent av 
resultat før skatt i BIR Bedrift underkonsern.



NOTE 14 - FINANSPOSTER

Beløp i hele tusen kroner

* BIR AS har for 2015 mottatt kr 15 368 413 i konsernbidrag 
fra datterselskaper med skattemessig virkning. Samtidig 
har BIR AS avgitt et konsernbidrag til datterselskaper på kr 
9 619 535 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 finan-
sinntekt. Inntektsført konsernbidrag tilsvarer 50 prosent av 
resultat før skatt i BIR Bedrift underkonsern.



NOTE 15 - PANTSTILLELSER OG GARANTIER

BIR AS har i sammenheng med løyve for eksport av spesialav-
fall stilt garanti ovenfor Miljødirektoratet på kr 400 000. Garan-
tien 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 henholdsvis kr 500 000, kr 200 
000 og kr 500 000.

BIR Bedrift AS har i sammenheng med transportløyver stilt 
garanti overfor Hordaland fylkeskommune på kr 1 023 000. 
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 motor-
vogner. I tillegg er aksjene i datterselskapene Tor Henning 
Paulsen AS, Fleslandsveien 67 AS og Lønningshaugen 6 AS 
pantsatt.

Tor Henning Paulsen AS har stilt sikkerhet for lån ved å pant-
sette fast eiendom, fordringer, driftstilbehør og motorvogner.

Tor Henning Paulsen AS har i sammenheng med transportløy-
ver stilt garanti overfor Hordaland fylkeskommune på kr 243 
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 et totalt garantiansvar på kr 3 433 318. 
Garantien er dekket gjennom avtale med bank. Av dette har 
Retura Vest AS har i sammenheng med transportløyver stilt 
garanti overfor Hordaland fylkeskommune på kr 679 000.

Etterdrift av BIR Avfallsenergi AS sitt deponi skal ivaretas av 
en egen stiftelse. BIR Avfallsenergi AS har kostnadsført kr 321 
005 i påvente av årets krav til innbetaling til Stiftelsen Mjelstad 
Restdeponis Etterdriftsfond.



NOTE 16 - FORSKUDDSBETALING

Det ble i år 2000 inngått en avtale mellom BIR AS og BKK 
Varme AS som gjør BIR ansvarlig for fremtidige energileve-
ranser tilsvarende 200 GWh per år i 35 år. BIR AS har mottatt 
vederlag på kr 120 000 000 for dette som periodiseres 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 2015 utgjør periodisert 
forskuddsbetaling totalt kr 112 754 762 (2014: kr 118 699 932). 
BIR AS har i 2015 inntektsført periodisert forskuddsbetaling 
med totalt kr 5 945 512.







Styret i BIR AS har vedtatt å gjennomføre forvaltningsrevi-
sjoner av selskaper som driver innen lovpålagt renovasjon i 
BIR s ni eierkommuner. Forvaltningsrevisjonen startet opp i 
begynnelsen av 2013.

BIR har fått enerett fra sine eierkommuner til å håndtere 
renovasjonsoppgaven. Denne eneretten er videredelegert til 
fire datterselskap. Selskapene utfører - med unntak av felles-
tjenestene - driftsoppgavene på vegne av BIR.

BIR har 27.2.2013 inngått avtale med KPMG om kjøp av 
forvaltningsrevisjonstjenester fra 2013. Det er utarbeidet en 
revisjonsplan som går over en 3-4 års periode.

Formål
Det overordnede formålet med forvaltningsrevisjon 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 forvaltningsrevisjonen 
avdekker forbedringspotensial skal det foreslås forbedrings-
tiltak og tiltak skal iverksettes.

Gjennom forvaltningsrevisjoner vil BIR:

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

• Kartlegge og vurdere eventuelle mangler og forbedrings-
potensial i utøvelsen av den lovpålagte virksomheten.

• Foreslå forbedringstiltak, iverksette tiltak og følge opp 
effekter av gjennomførte tiltak.

Resultat av gjennomførte forvaltningsrevisjoner skal do-
kumenteres og rapporteres til styret i BIR, herunder også 
effekter av gjennomførte tiltak. BIR tilbyr også å presentere 
forvaltningsrevisjonene for de ni eierkommunene.

I løpet av 2013 og 2014 er følgende forvaltningsrevisjoner 
gjennomført:

• Fellestjenester og kompetansestyring
• Styring av store investeringsprosjekter

-Prosjekt 3 nye gjenvinningsstasjoner
-BossNett AS (selskapsrevisjon)

• Investeringsbeslutninger og offentlige anskaffelser
• IKT i verdikjeden, IKT i lønnsprosessen, effektivitet og 

informasjonssikkerhet

I løpet av 2015 er følgende forvaltningsrevisjoner gjennomført:

• Anskaffelse, vedlikehold og utfasing av IKT utstyr
• Kontraktstyring og avfallshåndtering

FORVALTNINGSREVISJONEN I BIR



AVFALLSSTATISTIKK

Avfallsmengdene går oppover
Avfallsstatistikken for 2015 viser at hver og en av oss kastet 
443 kilo avfall mot 433 kg i 2014. Dette er en økning på 2,3 
prosent. Det viser at bossmengdene fortsetter å øke.

BIR Privat håndterte i fjor 157 357 tonn avfall. 54 prosent av 
avfallet er hentet hjemme hos den enkelte husholdning, mens 
46 prosent er fraktet til returpunkt eller gjenvinningsstasjo-
ner av kunden selv. Den totale avfallsmengden har økt med 
3,5 prosent, men når en tar hensyn til befolkningsveksten er 
økningen 2,3 prosent regnet som kg per innbygger.

Stor økning på gjenvinningsstasjonene
Andel restavfall har sunket med 1,2 prosentpoeng fra 54,8 
prosent til 53,6 prosent. Dette skyldes at økningen i mengden 
utsorterte avfallstyper er større enn økningen i restavfallet på 
gjenvinningsstasjonene. Mengdene inn på gjenvinningsstasjo-
nene har økt betydelig. De har hatt en økning i total håndtert 
mengde på ca. ni prosent fra 2014. Tre avfallstyper står for 
ca. 70 prosent av økningen; blandet trevirke, lett forurenset 
masse/blandet uorganisk materiale og hageavfall.

Mengden kildesorterte avfallstyper, som papir/papp og drikke-

kartong, plast og glass- og metallemballasje har hatt en noe 
varierende utvikling. Papirmengden går ned med 2,7 prosent, 
mens mengden plast og glass/metall er nokså lik mengden 
fra 2014.

Farlig avfall øker, og det er mengde CCA-impregnert trevirke 
som øker mest. (CCA = kobber, krom, arsen) Det ble samlet 
inn totalt 4100 tonn farlig avfall i BIR Privat i 2015.

Beregning av gjenvinningsprosenter
Det ble i 2015 bestemt at BIR Privat skulle legge om metoden 
for beregning av materialgjenvinningsprosenten. Tidligere 
har det vært vanlig at alt som er utsortert fra restavfallet 
blir regnet som materialgjenvunnet. Nå er noen av disse 
avfallstypene blitt så dominerende i mengde at det gir store 
utslag i statistikken. Trevirke og lett forurenset masse/blandet 
uorganisk materiale er derfor tatt ut av materialgjenvinnings-
prosenten. 

Gjenvinningsprosentene for 2015 blir da 25,9 prosent på ma-
terialgjenvinning og 53,7 prosent på energigjenvinning. Totalt 
har vi da en gjenvinningsgrad på 79,6 prosent. Dette er litt 
under vårt mål på 82 prosent gjenvinning.
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Styret ønsker å takke samtlige ansatte for positiv vilje og 
arbeidinnsats i året som har gått.

Motiverte, imøtekommende og endringsvillige medarbeidere 
er avgjørende for den videre utviklingen av BIR som samfunn-
saktør, servicebedrift og ledende avfallsselskap.

TAKK TIL ANSATTE

KENNETH STIEN
Styreleder

KARI AAKRE
Styremedlem

STEINAR NÆVDAL
Administrerende direktør

ROGER PILSKOG
Styremedlem

ENA HELLAND
Ansattrepresentant

ATLE KRISTOFFERSEN
Ansattrepresentant

GUSTAV BAHUS
Nestleder

RENATE HJORTLAND
Styremedlem

ANNE-MERETE ASK
Styremedlem

KENNETH STIEN
Styreleder

KARI AAKRE
Styremedlem

STEINAR NÆVDAL
Administrerende direktør

ROGER PILSKOG
Styremedlem

ENA HELLAND
Ansattrepresentant

ATLE KRISTOFFERSEN
Ansattrepresentant

GUSTAV BAHUS
Nestleder

RENATE HJORTLAND
Styremedlem

ANNE-MERETE ASK
Styremedlem

KENNETH STIEN
Styreleder

KARI AAKRE
Styremedlem

STEINAR NÆVDAL
Administrerende direktør

ROGER PILSKOG
Styremedlem

ENA HELLAND
Ansattrepresentant

ATLE KRISTOFFERSEN
Ansattrepresentant

GUSTAV BAHUS
Nestleder

RENATE HJORTLAND
Styremedlem

ANNE-MERETE ASK
Styremedlem

KENNETH STIEN
Styreleder

KARI AAKRE
Styremedlem

STEINAR NÆVDAL
Administrerende direktør

ROGER PILSKOG
Styremedlem

ENA HELLAND
Ansattrepresentant

ATLE KRISTOFFERSEN
Ansattrepresentant

GUSTAV BAHUS
Nestleder

RENATE HJORTLAND
Styremedlem

ANNE-MERETE ASK
Styremedlem




