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Dette er BIR
BIR er et av Norges største 
renovasjonsselskaper. Vi er an-
svarlig for avfallshåndteringen 
til de over 360 000 innbyggerne 
i BIRs ni eierkommuner. Selska-
pet tilbyr også avfallsløsninger 
for næringslivet. 

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

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

EIERKOMMUNER OG 
INNBYGGERE PR. 01.01.2019

1  Askøy 29 275
2  Bergen 281 190
3  Fusa 3 861
4  Kvam 8 441
5  Os 20 804
6  Osterøy 8 120
7  Samnanger 2 465
8  Sund 7 062
9  Vaksdal 4 045

Totalt 365 263
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Organisasjon
Konsernet BIR har en todelt 
struktur, delt mellom offentlige 
renovasjonsoppgaver og 
konkurranseutsatte tjenester.

Innenfor den ene delen ligger utførelsen 
av de lovpålagte renovasjonsoppgavene 
knyttet til innsamling, gjenvinning og be-
handling 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 AS tilbyr sine tjenester i marke-
det i konkurranse med andre tilbyder.
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Nøkkeltall

Tall i hele tusen kroner

Selskap 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017

BIR AS  543 009  190 360  189 149 194 085 35 182 27 020 41,8 39,7 38,7

BIR Privat AS  228 353  397 851  395 295 0 213 -10 537 114,3 110,2 103,1

BIR Transport AS  127 854  123 790  98 916 -219 -451 -83 86,2 79,6 73,1

BIR Nett AS  37 058  35 096  30 004 158 -163 -17 8,0 7,8 8,6

BIR Avfallsenergi AS  283 084  264 035  260 329 11 256 12 457 9 848 48,4 44,6 43,4

BIR Bedrift AS  175 064  164 683  130 824 3 667 8 366 9 881 73,0 73,0 58,1

TH Paulsen AS  -    -    50 581 0 0 3 799 0,0 0,0 12,0

Retura Vest AS  29 069  31 000  28 898 1 472 973 711 8,0 8,0 9,0

Fleslandsveien 67 AS  -    -    -   -24 -30 -96 0,0 0,0 0,0

Lønninghaugen 6 AS  8 027  7 508  5 644 1 982 1 530 1 973 0,0 0,0 0,0

Bossug AS  16 250  17 441  16 643 187 670 1 164 0,0 0,0 0,0

Norsk Riving AS  17 503  4 117  -    2 122 -346 11,0 11,0 0,0

Conrad Mohrs veg 15 AS  6 750  12 338  14 468 1 559 2 655 3 827 0,0 0,0 0,0

Møllendalsveien 31 AS  1 037  974  953 280 225 294 0,0 0,0 0,0

Møllendalsveien 40 AS  2 204  2 083  2 060 721 549 488 0,0 0,0 0,0

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

Brødrene Salomonsen AS  678  6 456  7 444 -27 -21 121 0,0 3,0 3,0

WasteIQ AS  3 604 0 0 461,625  -45 0 0,0 0,0 0,0

Brutto omsetning Årsresultat Årsverk gjennom året (egne ansatte)
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Konsernsjef Steinar Nævdal:
Sirkulær tankegang og kontroll på verdikjeden 

Med kontroll på og ansvar for 
hele verdikjeden bidrar BIR til å 
skape fremtidsrettede løsninger. 
BIR ligger i front i Europa og 
mange andre land ser til oss når 
det gjelder sirkulær økonomi og 
digitalisering.

ÅRSRAPPORT 2018  -  OM BIR  -  ORGANISASJON

Etter 19 år som administrerende direk-
tør i BIR har Steinar mange suksess-
fulle erfaringer å se tilbake på i kon-
sernet. 2019 har vært et innholdsrikt år 
med investering i flere nye prosjekter. 
BIRs rolle som miljøpådriver og tilrette-
legger for innovative løsninger er av 
stor betydning i årene som kommer. 

SIRKULÆR ØKONOMI 
– KJERNEN I EUS GREEN DEAL 
Sirkulær økonomi er kjernen i EUs 
grønne vekststrategi – European Green 
Deal, som ble innført mot slutten av 
2019. For BIR er arbeidet med sirkulær 
økonomi noe som har pågått i flere år, 
og vi ønsker å bruke vår kunnskap og 
erfaring til å påvirke. 

– For BIR som selskap er sirkulær øko-
nomi både en trussel og en mulighet. 
Trusselen er at man tar ut ressursene 
før vi kommer borti dem, mens mulig-
heten er at vi involverer oss tidligere i 
verdikjeden. Vi benytter oss av mulighe-
tene, sier Steinar. 

Samarbeidet med Invertapro er et godt 
eksempel på dette. BIR Bedrift tar ut 
matressurs før den blir til avfall, slik at 
dette kan brukes som larvefôr. 

– Avfall kommer inn i slutten av verdi-
kjeden. Vår mulighet for å påvirke her 
er dermed begrenset, så det vi jobber 
med er å ta opp temaet og få andre til 
å skjønne at de som er tidligere i verdi-
kjeden må legge premissene for å få til 
en sirkulær økonomi. 

DIGITALISERING OG GJENBRUK 
AV BYGGEMATERIALER 
Sirkulær økonomi krever også digi-
talisering. Ifølge Steinar innebærer 
framtiden at hvert produkt har en elek-
tronisk tvilling, slik at man kan samle 
inn, håndtere, bearbeide og presentere 
data.  

– Et av de største områdene for en 
sirkulær tankegang er bygg- og 
rivningsavfall. Her er det er en stor 
materialstrøm, der mesteparten ikke er 
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lov å bruke på nytt. Det må endringer 
til i plan- og bygningsloven og pro-
duktkontrolloven, hvor det må settes 
krav til design og hvordan produkter 
skal produseres for å tilrettelegge for 
sirkulær økonomi. I 2019 skjedde det 
en oppvåkning. BIR har påpekt dette, og 
gjennom arbeidet vi deltar i med Prop-
tech Innovation, vil vi bidra til endringer.  

BIR vil forsøke å få til sirkulær tenk-
ning i forbindelse med fornying av 
Mindemyren, og prøver ut en del innen 
gjenbruk av materialer nå som vi er 
med på arbeidet med å gjøre den gamle 
lærerhøgskolen på Landås om til inklu-
deringssenter. 

BIR ligger også langt fremme innen 
bruk av digitalisering for å få 
til en fleksibel gebyrmodell 
for kundene. Nytt av 2019 er at 
BIR Privat er begynt å utvikle 
gebyrmodellen til å ikke bare 
gjelde husholdningsavfall, men 
også hytteavfall og avfall som 
kommer inn på gjenvinnings-
stasjonene. 

SAMMEN FOR FNS BÆRE-
KRAFTSMÅL 
BIR støtter med stolthet opp 
under alle FNs bærekraftsmål.  

– Som vestlendingenes egen 
miljøbedrift eies vi av, og er til 
for samfunnet rundt oss, og ser 
det derfor som vårt ansvar å bi-
dra til en bærekraftig utvikling. 
Bærekraft er en naturlig del av 
hele organisasjonen og preger 
alle beslutninger som tas. For 
å bidra på best mulig måte har 
vi prioritert de målene hvor vi i størst 
grad kan gjøre en forskjell, sier Steinar. 

Målene 9, 11, 12, 13 og 17 vil derfor 
være ekstra viktige for BIR i tiden som 
kommer. For å nå alle de andre må-
lene, er nummer 17, som handler om 
samarbeid, spesielt viktig. BIR er en 
lagspiller, og 2019 har vært et godt år 
for samarbeid med flere aktører. Blant 
annet er 50 dekar kjøpt på Lønningen, 
hvor det skal etableres en marin bio-
klynge.  
- Gjennom tilgang på matavfall skal 
vi bygge opp et kunnskapsområde 
for å benytte dette til produksjon av 
marine fôrprodukter. Her blir det plass 
til forbehandlingsanlegg til matavfall, 
forkjøkken for å ta imot mat, og to en-

heter for mottak av mat. Invertapro kan 
utfylle med kunnskap og produksjons-
kapasitet, og etter hvert vil GreenTech 
Innovators gjennom sitt prosjekt Algae-
pro kunne anvende matavfall herfra på 
en slik måte at alger kan benytte dette 
som næringsstoffer. Dermed kan vi 
benytte matavfallet til noe som er nyttig 
for Vestlandet – altså fiskefôr. 

BKK Varme kommer til å bygge ut 
kjøling i området. Det vil bli lagt store 
rør som tar opp sjøvann, som alge-
produksjonen kan blande til optimal 
temperatur. 

FEILRAPPORTERING AV PLASTGJEN-
VINNING 
En av årets viktigste internasjonale 

hendelser innen avfallsbransjen skjed-
de da Der Spiegel i september kunne 
avsløre at rapporterte gjenvinningstall 
for plast var betydelig høyere enn reell 
og faktisk gjenvinning. 

–  Gjenvinningsprosenten er en teore-
tisk sak, og har ingenting med en sir-
kulær tankegang å gjøre. At «avfallets 
livsløgn» ble avslørt, medfører blant 
annet at gjenvinningsmål kommer til å 
rase nedover, fordi de har vært feilaktig 
jekket opp. Sammenhengen er at det 
ligger mange økonomiske insentiver 
knyttet til høyere gjenvinningstall mel-
lom produsenter og myndigheter, men 
vi har påpekt i mange år at dette bare 
er tull. Vår gjenvinningsprosent ligger 
på 25 prosent, som er blant de laveste i 

landet, men vi mener at vi rapporterer 
riktig. Vi vil fortsette å oppfordre folk til 
å være flinke å kildesortere, slik at vi 
kan sørge for kvalitetsgjenvinning og at 
plasten blir gjenbrukt på en god måte, 
sier Steinar. 

STANDARDISERING OG DIGITALISE-
RING VIKTIG FOR VEIEN VIDERE 
I 2020 går Steinar av med pensjon. 
Hans siste tid i BIR har vært preget av 
etablering av nye, sirkulære verdikje-
der, og han ser for seg at standardise-
ring og digitalisering vil være viktig for 
sirkulær økonomi i årene som kommer. 

Etableringen av WasteIQ i samarbeid 
med IT-gründere trekkes frem som et 
godt eksempel på dette.  

Plattformen, som samler inn 
og bearbeider data om avfall, 
utviklet seg i 2019 videre 
fra husholdninger til større 
eiendomsvirksomheter, hvor 
WasteIQ nå leverer løsninger 
for å registrere og bearbeide 
data for avfallsmengde og 
-type. Slik kan eierne av større 
virksomheter måle hvor mye 
boss de har, slik at det kan 
differensieres og prises riktig i 
leiekontrakter – med andre ord 
skaffer de seg innsikt i verdi-
kjedene.  
 
Innsikt i verdikjedene er viktig, 
og jo lengre verdikjedene er, jo 
bedre kontroll får man, ifølge 
Steinar. 

– BIR har vært heldig som har 
hatt muligheten til å ha en lang 

verdikjede. I viktige perioder har det 
vært enighet mellom selskapet og eier-
ne om strategien, slik at en har kunnet 
utvikle selskapet kontinuerlig over 
lengre tidsepoker, og det nyter vi godt 
av nå. BIR har både teknologi og kultur 
for videreutvikling vil dermed kunne 
være et viktig instrument for eierne til å 
videreutvikle Vestlandet.  

 

Steinar takker for et svært godt samar-
beid med ansatte og ønsker alle lykke 
til videre! 

For BIR som selskap er 
sirkulær økonomi både en 

trussel og en mulighet. 
Trusselen er at man tar ut 
ressursene før vi kommer 

borti dem, mens muligheten 
er at vi involverer oss tidli-
gere i verdikjeden. Vi benyt-

ter oss av mulighetene.
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Bossug AS Retura Vest AS

Lovpålagte renovasjonstjenester

Tjenester i fri konkurranse

Konkurranseutsatte selskap med enerett

KUNDER

BKK Varme ASBIR Bedrift AS

BIR Avfallsenergi ASBIR Nett AS

BIR Transport AS

BIR Privat AS

DEPONIENERGIBEHANDLINGMATERIALERSORTERINGINNSAMLINGOPPSAMLINGKUNDER

Avfallets verdikjede
Figuren under viser BIR og avfal-
lets verdikjede. Selskapene i BIR 
dekker ett eller flere av de ulike 
virksomhetsområdene i kjeden.

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

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

BIR har et av Europas mest moderne papirsorterings-
anlegg som sorterer papir og papp fra alle private 
husholdninger i BIR-området og fra andre kommuner.
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STRATEGIPLAN

BIR PRIVAT
STRATEGI-PLAN
BIR AS

STRATEGIPLAN

BIR AVFALLSENERGI

STRATEGIPLAN

BIR TRANSPORT

STRATEGIPLAN

BIR BEDRIFT

STRATEGIPLAN

BIR NETT

Visjon
BIR sin visjon er å være vestlen-
dingenes egen miljøbedrift. Vi 
skal være et moderne og tillits-
vekkende 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 eier-
kommuner velkommen. BIR vektlegger 
miljøet, men er også en bedrift som har 
forretningsmessige interesser. BIR skal 
være en førende aktør og rollemodell for 
andre avfallsselskap.
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BIRs kjerneverdier
BIR sin visjon er å være vestlen-
dingenes egen miljøbedrift. Vi 
skal være et moderne og tillits-
vekkende selskap. Dette danner 
grunnlaget for konsernets videre 
utvikling.

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 er vi oppdatert på nye 
og effektive løsninger som bidrar positivt til 
miljøet, og er i tråd med kundenes behov. 
Ingen skal kunne mer enn oss om gjen-
vinning og miljø. Denne kunnskapen deler 
vi raust med både kollegaer og kunder.

IMØTEKOMMENDE
Et annet ord for imøtekommende er 
hjelpsom - hjelpsom på en litt frem-
overlent 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!

S
M
I
L
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Året som gikk

BIR inngår en samarbeidsavtale 
med BKK og Bergen Carbon 
Solutions (BCS). Her skal det 
testes om CO2 fra røykgassen i 
BIRs energianlegg i Rådalen kan 
omformes til karbon-nanofiber. 

Rundt 100 Katten-elever brukte 
Operasjon Dagsverk til å sam-
arbeide med BIR om å rydde 
søppel rundt Store Lungegårds-
vann til inntekt for avdøde Tore 
Eikelands stiftelse. De ryddet 
ca. 45 sekker, rundt 400 kilo 
med boss til gjenvinningsstasjo-
nen i Møllendalsveien.

BIR setter i gang «Mat-til-mat-
prosjektet» som ser på ulike 
løsninger for hvordan vi skal 
håndtere matavfall fra hus-
holdninger. Et viktig kriterium 
er at vi utreder langs hele BIRs 
verdikjede, fra kildesorterings-
tilbud hos kundene, logis-
tikkutfordringer, ettersortering, 
forbehandling og sluttresultat 
av matavfallet.

BIR slo rekorden for kundetil-
fredshet for syvende år på rad. 
I undersøkelsen er kundene 
tydelige på at de mener BIR tar 
et stort samfunnsansvar, at vi er 
en foregangsbedrift innen miljø, 
står for en moderne avfallshånd-
tering, og opplever at BIR er 
profesjonelle og kundeorientert. 

I den nye IKT-strategi for 2019-
2021 setter BIR seg som ho-
vedmål å være bransjeledende 
på bruk av digitalisering og IT. 
Office 365 rulles ut som digital 
arbeidsplattform.

Ti år gamle Ella Valde-Reed ut-
trykker sin bekymring for miljøet 
og oppfordrer til resirkulering i 
et leserinnlegg i Bergensavisen. 
Det endte opp med at ordfører 
Marte Mjøs Pedersen inviterte den 
engasjerte jenten og faren til BIR 
sitt anlegg i Rådalen. Dagen gikk 
med til å snakke om hvordan BIR 
jobber for å redusere matsvinn og 
avfallshåndtering. 

JAN FEB MAR
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Året som gikk

APR MAI JUN

Waste IQ gjester Finansdagen 
Vest for å presentere hvordan 
digital registrering av avfall kan 
bidra til å samle inn viktig data 
om hva og hvor mye vi kaster.  

BIR Nett er den første bedrif-
ten i sentrum som tar i bruk 
el- sparkesykler for å redusere 
utslipp. Det blir rift om å kom-
me seg ut på jobb i sentrum på 
sparkesyklene.

Roboten Bosse blir vår nye 
kollega i BIR Privat. Den jobber 
med å automatisere behandlin-
gen av søknader om fritak fra 
renovasjonsgebyret. Ytterligere ti 
prosesser skal automatiseres.

Etter flere års venting starter 
endelig skogryddingen på ny 
tomteplass på Lønningen i 
Blomsterdalen. Store deler av 
tomten skal brukes til nye fasi-
liteter for behandling av avfall, 
men den skal også brukes til 
containerlagring.

Halvparten av husstandene 
i Bergen kommune fikk nye 
tømmedager for restavfall. 
Målet var å gjøre innsamlingen 
billigere og mer effektiv med 
færre folk og biler. 

BIR Privat feirer at de sendte ut 
brikke nr. 10 000 til kunder med 
nedgravd avfallsløsning. 

Bergen Næringsråd etablerer 
ressursgruppe for sirkulærøko-
nomi sammen med BIR.

Prisdryss i juni! WasteIQ tildeles 
Norsirk sin miljøpris og Inver-
tapro mottar gründerprisen av 
Det kongelig selskap for Norges 
Vel grunnet sitt fokus på bære-
kraft i alle deler av verdikjeden.

Eiendommen i Conrad Mohrsvei 
15 blir solgt fra BIR AS til BOB 
og Backer. Dette medvirker til 
et meget positivt resultatmessig 
overskudd for BIR i 2019.
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Året som gikk

JULAUG SEP

BIR satte ut 35 sensorer på 
nedgravde containere for 
restavfall i Bergen og på 
Kvamskogen. Sensoren sender 
ut et signal om hvor mye boss 
containeren inneholder. BIR 
Transport reduserte antall 
hentinger med 50 prosent, og 
besparelsen på kjøring er på 
omkring 600.000 kroner årlig, 
samt lavere miljøpåvirkning og 
redusert forsøpling.

Havbyen Bergen blir godt re-
presentert under Arendalsuken. 
Satsingen på mikroalger og 
melbillelarver blir plukket opp 
av Dagens Næringsliv, og de 
publiserer en sak om BIR sitt 
samarbeid med NORCE (Nor-
wegian Research Centre AS) i 
Bergen, og Invertapro AS. 

BIR Bedrift sendte av gårde første 
båt med avfallstrevirke til Riga. 
Dette skal nå materialgjenvinnes 
og ikke energigjenvinnes slik som 
tidligere. Nå kan det leveres grov-
kornet tre i stedet for finkvernet 
som sparer tre-fire dager med 
kverning per forsendelse.

BIR Transport oppnådde målet om 
fossilfri drift i Bergen sentrum da de 
kjøpte de første elektriske varebilene 
som kom til Norge. Disse skal brukes 
som ryddebiler i sentrum.

BIR Bedrift feirer 20 års jubileum 
med åpen dag på Lønningen. Her 
ble det vist frem moderne avfalls-
utstyr, blant annet den solcelle-
drevne avfallsløsningen Mr. Fill.

BIR sitt mekaniske verksted i 
Grønneviksøren ble lagt ned. 
Kommunen har vedtatt at den 
skal bli en helt ny bydel i dette 
området.

OKT

BIR og WasteIQ vekker inter-
nasjonal oppsikt i forkant av 
årets International Solid Waste 
Association (ISWA). Kongressen 
i Bilbao hadde omkring 1200 
deltakere. BIR er det eneste av-
fallsselskapet i verden som har 
startet et softwareselskap. 

Lærling- og traineestillinger 
samt REdu-programmet ble 
frontet under årets Karrieredag 
i Grieghallen. Der stilte åtte av 
BIR sine ansatte studenter for 
å fortelle om hvordan det er å 
jobbe i BIR. Vi var representert 
på Bergen Næringsråds stand, 
REdu, og BIR sin egen stand.

BIR Privat har etablert et kjer-
neteam der tre medarbeidere 
har spesialisert seg på  farlig 
avfall. Teamets hovedoppgave er 
å sikre forsvarlig håndtering av 
alle prosesser knyttet til farlig 
avfall i avdelingen for gjenvin-
ningstjenester. 
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Året som gikk

NOV DES

BIR Bedrift får tildelt Innova-
sjonsprisen på Retura Norges 
årskonferanse. BIR Bedrift sin 
plan om at matavfall kan bli til 
larvefor, som igjen kan brukes 
som for til havbruket (alger?) 
Må skrives om 

For første gang ble Gjenbruksu-
ken arrangert i Bergen, og det 
ble en kjempesuksess. Uken var 
delt inn i temadager, med rundt 
20 arrangementer for store og 
små. Dette var et samarbeids-
prosjekt mellom BIR, Natur-
vernforbundet og Klimaseksjo-
nen i Bergen kommune.

BIR, WasteIQ og Deloitte Digital 
arrangerte for første gang Game 
Jam. Her ble byens digitale 
design- og spillmiljøer, samt 
en gruppe studenter koblet opp 
mot krevende problemstillinger 
i BIR og BKK. De så på digitale 
løsninger som kan fremme 
sirkulær økonomi og forbedre 
utnyttelsen av vannkraft. 

Tidlig en morgen sto det to 
småjenter og ventet på bossbilen 
i Åsane. De ventet og ventet, fast 
bestemt på at brevet de hadde 
skrevet skulle overleveres boss-
mennene. Som takk for brev og 
tegning fikk de besøk av renovatør 
Thomas Klementsen som behørig 
overleverte BIR-nett fylt opp med 
noen overraskelser. 

BIR Nett får endelig grønt lys 
for planene om nybygg for både 
bossnettterminal og kontorbygg 
på Nygårdstangen.

Arealene på Kokstad skal brukes 
til algeproduksjon sammen med 
Algaepro AS som er heleid av 
Greentech Innovators. BIR kjøper 
seg inn i Greentech Innovators 
med 1,5 millioner, og skal i neste 
omgang bruke ti milloner på 
anlegget for algeproduksjon. 
Ingmar Høgøy, algegründer, for-
teller til Sysla.no at algedyrking, 
boss og forbrenning av trevirke 
er en nær perfekt kombinasjon. 

ÅRSRAPPORT 2019  -  OM BIR  -  ÅRET SOM GIKK
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Holdningsskapende arbeid
Gjennom å skape dialog og møte-
plasser med kundene bygger vi 
gode miljøholdninger. Vi opple-
ver et økende miljøengasjement 
i samfunnet, som gjør det enda 
enklere å nå ut til både elever og 
kunder med våre budskap. 2019 
var et aktivt år med mange sko-
lebesøk, stor aktivitet i sosiale 
medier, flere miljøarrangementer 
og vellykkede ryddedugnader. Vi 
arrangerte også Gjenbruksuken 
for aller første gang. 

SOSIALE MEDIER 
Facebook er fremdeles et godt verktøy for 
å bygge holdninger. I 2019 rundet vi 20 000 
følgere på Facebook, og fikk stor respons 
på mange av sakene vi la ut. Sakene som 
tipser om miljøvennlige valg i hverdagen 
og praktiske sorteringsråd er innhold som 
resonerer best hos kundene våre på nett. Vi 
spiller på lag med kunden og hjelper dem 
å være miljøvennlige! På Instagram har vi 
rundet 1300 følgere og får god respons på 
bilder vi deler av våre holdningsskapende 
aktiviteter, hverdagen i BIR og tips om hva 
man kan finne i brukthallene. 

OMVISNING OG FOREDRAG  
Pågangen for å komme på omvisning var 
enormt stor i fjor og vi ble tidlig fullbooket. 
53 barneskoler med elever fra 4. trinn fikk 
gratis buss og omvisning på energianlegget 
vårt i 2019. Et annet tilbud som har blitt et 
populært alternativ til omvisning, er å få 
besøk av representant fra BIR som holder 
foredrag om miljø. Kommunikasjons-
avdelingen holdt i fjor mange innlegg 
rundt omkring på skoler og til ulike lag/
foreninger. Populære tema er ofte plastpro-
blematikk, avfallsutvikling og bærekraft. 
Totalt fikk 3330 elever og andre grupper 
miljøundervisning av oss i form av omvis-
ning eller foredrag.  

BIRS DUGNADSAKTIVITET I 2019 
Med statlig tilskudd fra Miljødirektoratet 
og i samarbeid med Bergen og Omland 
friluftsråd har BIR mulighet til å ta imot 
dugnadsboss på alle våre elleve gjenvin-
ningsstasjoner og hente dugnadssekker 

med bossbil i rute. De frivilliges innsats i 
2019 har vært bra, og resultatet er synlig 
på mange strender rundt oss. Det ble 
innmeldt 67 strandryddedugnader i 2019 
via påmelding på vårt nettsted bir.no. Via 
strandryddeportalen ble det innmeldt 130 
strandryddedugnader i BIRs område og 
de frivillige rapporterte inn 14 756 kilo 
strandryddeboss. Totalt er det dermed 
gjennomført 197 dugnader av frivillige i 
BIR. I tillegg er det ni dugnader som er 
initiert og gjennomført av BIR og BIRs eget 
idrettslag IL Reno. 

I tillegg til strandrydding arrangerer BIR 
hver vår en tre ukers vårdugnad. I 2019 var 
221 små og store dugnadslag med. Mange 
av disse dugnadene er knyttet til nærområ-
der der folk bor og flere av dugnadene ble 
gjennomført i strandsoner, langs elver og 
ved vann. Disse dugnadene er også et godt 
bidrag i kampen mot marin plastforsøpling. 

GJENBRUKSUKEN 
I november arrangerte vi Gjenbruksuken 
for aller første gang, i samarbeid med 
Bergen kommune og Naturvernforbundet 
Hordaland. Med oss på laget hadde vi 
over 25 medarrangører som bidro til å 
holde 24 arrangementer. 

Vi ønsket å vise privatpersoner og næ-
ringslivet i Bergen om omegnskommu-
ner mangfoldet vi sammen har å by på 
innen gjenbruk, og inviterte derfor til en 
hel uke dedikert til bærekraftig forbruk 
og økt gjenbruk. 

Kikkeluken til ovnen på Energianlegget er blant 
attraksjonene på Energianlegget vårt i Rådalen.
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Mandag til fredag ble det arrangert 
temadager, med henholdsvis sirkulære 
Bergen, innovasjon og plast, design, mat-
redding og klær som temaer. Sammen 
med VilVite sparket vi i gang lærings-
programmet «Aksjon grønn framtid». 
Hundretalls elever fra 8.-10. trinn samlet 
seg i Vitensenteret for å lære mer om de 
globale utfordringene knyttet til forbru-
kersamfunnet de lever og vokser opp i. 

Lørdag ble Gjenbruksuken ble avsluttet 
med «Gjenbruksdagen» på Torgallmen-
ningen, med to store telt fulle av boder. 
Rundt 10.000 besøkende kunne få hjelp 
til reparasjoner av klær, møbler og elek-
tronikk, kjøpe bærekraftige produkter, 
lage miljøvennlig julepynt med mer. BIR 
stilte også med minibrukthall. 

Over 60 av Bergens kaféer og kiosker 
bidro også under Gjenbruksuken, ved 
å tilby kafferabatt ved medbragt kopp. 
På bakgrunn av dette initiativet innførte 
7-Eleven dette som fast rabatt i alle sine 
kiosker over hele landet. I flere kantiner 
rundt omkring i Bergen ble det også 
servert restemat denne uken. 

Kunst og design av boss? Studentene ved fakultet 
for kunst, musikk og design inviterte til utstilling.

Kunst og design av boss? Studentene ved fakultet 
for kunst, musikk og design inviterte til utstilling.

BIR stilte med pop up minibrukthall på gjenbruks-
dagen på Torgallmenningen. Det vakte stor interesse.
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Konsernledelsen
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Ledere av fellestjenester
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Selskap i BIR
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Samarbeider om digitalisering og 
sirkulær økonomi   
BIR Privat har i 2019 fortsatt å 
utvikle og etablere bærekraftig 
og innovativ infrastruktur for 
avfall. Ved å samarbeide bredt 
og å dele vår kunnskap, er vi en 
pådriver for sirkulær økonomi 
og forbedring av rammevilkåre-
ne i bransjen. 

Ny, digitalisert infrastruktur for avfall 
etableres i tilknytning til ny bebyggelse og i 
byfornyelsesområder. Vi jobber nå for å få til 
en gunstig bruk av digitaliserte fellesløsnin-
ger. Nye avfallsløsninger med kundeiden-
tifisering vil blant annet gi husholdninger 
med fellesløsninger et bedre insentiv for 
kildesortering gjennom at de kan faktureres 
etter hvor mye restavfall de kaster. I tillegg 
er neste generasjon hytterenovasjon under 
planlegging og innføring vil starte i 2020.  

SAMARBEIDER OM MORGENDAGENS 
LØSNINGER 
Et samarbeidsprosjekt med Norges 
Handelshøyskole, kalt «Miljølaboratoriet», 
har fått fart på den digitale utviklingen av 
fellesløsninger i urbane strøk. Prosjektet har 
primærfokus på kildesortering og miljøriktig 
adferd. 

 - Prosjektmidler fra Forskningsrådet til 
dette samarbeidet har gjort at vi har utstyrt 
mange av våre containere og fellesbehol-
dere med digitaliserte innkastluker slik 
at disse også kan møte kravene fra den 
fleksible gebyrmodellen, forteller Ben-
te Gansum Daazenko.  – Samtidig skal vi se 
på hvilke insentiver og tiltak som fungerer 
best for å stimulere til at vestlendinger tar 
miljøvennlige valg. 

Vi samarbeider også tett med søstersel-
skaper i konsernet, blant annet BIR Nett 
i etableringen av felles rørbasert avfalls-
løsning for Mindemyren og andre større 

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 betjening av kundene som er omfattet 

av forurensingslovens § 30. Selskapet er av 

allmennyttig karakter og skal ikke dele ut 

utbytte. 

De ressurser som genereres gjennom virksom-

heten skal anvendes til realisering av selskapets 

formål.

AVFALLSMENGDER

Totale avfallsmengder

Totalavfallsmengde: 149 059 tonn, hvorav 80 

476 tonn fra rutegående og 68 583 tonn fra 

gjenvinningsstasjoner. Dette tilsvarer 408 kilo 

per innbygger.

Gjenvinningsstasjonene

68 583 tonn ble mottatt. Av dette utgjør restav-

fallet 16 991 tonn (25 prosent).

Farlig avfall

Det ble samlet inn totalt 4 713 tonn farlig avfall. 

Det tilsvarer 12,9 kilo per innbygger.

OMSETNING OG RESULTAT

Brutto omsetning: 228,4 mill. kroner (2018: 

397,8 mill. kroner) 

Årsresultat: 0 mill. kroner (2018: 0,2

mill. kroner) 

Selskapet er underlagt selvkostregler og skal 

derfor i en 3-5 års periode gå i balanse. For 

inneværende 5-års periode har selskapet et 

netto underskudd på 47,7 mill. kroner.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Sykefravær: 7,12  prosent. 2,26 prosent var 

kortvarig og 4,86 prosent langvarig. (2018: 5,4 

prosent)

Stiftelsesår: 2002

Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS

Årsverk egne ansatte: 130,63

STYRET

Toralf Igesund, styreleder 

Kenneth Stien

Ann-Helen Sørhus Linge

Morten Straume

Øyvind Setvik

Ivan Rumyanchev VasilevBente Ganzum Daazenko
Daglig leder i BIR Privat
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transformasjonsområder i Bergen. Bergen 
og BIR er anerkjent som ledende i Europa 
på digitalisert avfallsinfrastruktur i urbane 
strøk. Sammen med BIR Nett deltar BIR 
Privat i arbeid med forbedring av ramme-
vilkår for avfallsløsninger, særlig for å jobbe 
frem endringer i plan- og bygningsloven.  

DIGITALE NIVÅMÅLERE FØRER TIL 
MINDRE UTSLIPP 
BIR Privat har montert digitale nivåmålere 
i en stor del av glassigloene og bunntømte 
containere for restavfall. Nivåmålerne gir 
signal om fyllingsgrad, og dette gjør at BIR 
Transport kan tømme containerne når de er 
fulle i stedet for å tømme halvfulle containe-
re eller å komme når de er overfylte. Algo-
ritmer regner ut de beste kjøremønstrene. 
Etter å ha montert 35 nye nivåmålere i 
Bergen og på Kvamskogen i 2019, ble antall 
tømminger halvert.  

BIR Privat har også elektrifisert en del av 
sine tjenestekjøretøy slik at vi har redusert 
våre fossile utslipp.  

EN VIKTIG PÅDRIVER FOR SIRKULÆR 
ØKONOMI  
BIR Privat har tatt en aktiv rolle i arbeidet 
med å påvirke rammevilkår som er rele-
vante for virksomheten, ikke minst de ulike 
produsentansvarsordningene. – Vi jobber 
aktivt med sirkulær økonomi og har større 
oppmerksomhet på materialstrømmene, 
både før og etter egen verdikjede. 

BIR Privat er opptatt av å samarbeide tett 
med eierkommunene.  

– Samarbeidet sikrer at vi involverer våre 
eieres interessenter på miljø- og avfallsom-
rådet, sier Bente. - I arbeidet med å utvikle 
framtidens gjenvinningsstasjoner er det vik-
tig å sikre ressurser og forlenge materialers 
levetid. BIR Privat AS ønsker en balansert 
prioritering hvor også miljøregnskapet og 
økonomi har betydning. 

 

DELER KUNNSKAP OM DIGITALISERING  
En rekke andre byer og avfallsselskap i Nor-
ge får del i BIRs kunnskap og benytter den i 
egne digitaliseringsstrategier. BIR Privat AS 
har utstrakt dialog og nettverkssamarbeid 
med andre renovasjonsselskaper og aktører 
i bransjen.  

- Gjennom prosjektarbeid deler vi erfaringer 
med andre for at vi sammen skal utvikle 
bransjen i riktig retning, sier Bente og 
legger til at BIR Privat har stilt opp på flere 
arrangementer i regi av både Avfall Norge 
og KS Bedrift Avfall med bidrag innenfor di-
gitalisering og moderne avfallsinfrastruktur.  

”Bergen og BIR 
er anerkjent som 
ledende i Europa 

på digitalisert 
avfallsinfrastruktur 

i urbane strøk.”

FNS BÆREKRAFTSMÅL: 

Utvikler og etablerer bærekraftig 
og innovativ digital avfallsinfra-
struktur og moderniserer eksis-
terende avfallsløsninger.   

Jobber sammen med BIR Nett 
om forbedring av rammevilkår, 
blant annet endringer i plan- og 
bygningsloven. bymiljøet.

Utvikler gjenvinningsstasjonene 
for å sikre ressurser og forlenge 
materialers levetid. 
Påvirker rammevilkår for bransjen 
og produsentansvarsordningene. 

Videreutvikler fleksibel gebyrmo-
dell og legger til rette for økt kilde-
sortering og klimasmarte valg. 
Jobber med elektrifisering av 
bilparken i BIR-konsernet. 

Samarbeider med søsterselskap, 
eierkommuner, leverandører og an-
dre renovasjonsselskaper og deler 
erfaringer for å utvikle bransjen i 
riktig retning. 
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Fossilfri renovasjon med 
elektriske bossbiler  

I 2019 har BIR Transport jobbet 
spesielt med å elektrifisere bil-
parken og å utnytte datafangst. 
Vi har blant annet fått utviklet 
Europas eneste elektriske krok-
bil. Ved å investere i elektriske 
bossbiler har vi nådd målet om 
fossilfri renovasjon i Bergen 
sentrum.  

- For å hente bosset fra bossnettermina-
len i Jekteviken har vi gått til innkjøp av 
en elektrisk krokbil som kjører bosset til 
energianlegget i Rådalen. Til sammen har 
vi nå fire elektriske bossbiler som betjener 
sentrumsområdet, sier John Gaute Kvinge.  

Det er store avstander i BIR Transports dek-
ningsområde – fra kystkommunene Askøy 
og Bjørnafjorden til Hamlagrø og Eksinge-
dalen i Vaksdal. Kundene bor i alt fra trange 
sentrumsgater i Bergen til landlige områder 
hvor det kan være flere kilometer mellom 
bosspannene. Med dagens batteriteknologi 
er det ikke mulig å kunne kjøre elektriske 
bossbiler på de lengste strekkene – til det 
veier batteriene for mye og vil medføre altfor 
lav lastekapasitet. Videre må også en tjenlig 
ladeinfrastruktur for tunge kjøretøy på plass 
før helelektrisk drift kan bli aktuelt på disse 
kjørerutene.  

INTERNASJONALT SAMARBEID 
BIR ligger langt fremme nasjonalt og 
internasjonalt når det gjelder å utvikle og ta 
i bruk elektriske bossbiler. Likevel gjenstår 
det fortsatt en del nybrottsarbeid før vi kan 
legge om til helelektrisk drift i hele vårt 
kjøreområde.  

Det har vært en rivende utvikling knyttet til 
elektrifisering av personbilsegmentet. For 
tunge nyttekjøretøy har imidlertid denne ut-
viklingen mer eller mindre vært fraværende. 
De store lastebilprodusentene fremstår som 

BIR Transport AS

FORMÅL

BIR Transport AS et 100 prosent eid selskap 

av BIR AS, og etablert som driftsselskap for 

å sikre BIR AS når det gjelder innsamling av 

avfall i Bergen kommune som er omfattet 

av forurensningsloven §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.

ANTALL BILER

Bilparken består av 58 kjøretøy hvor to er bos-

sugbiler og fire er kranbiler. Fire av det totale 

antallet er elektriske.  

OMSETNING OG RESULTAT

BIR Transport AS drives til selvkost. Selska-

pets resultat, med unntak av evt. overskudd fra 

akti-vitet mot næringsmarkedet, skal overfø-

res/dek¬kes inn av BIR Privat AS årlig. Årets 

avsetning for avregning mot BIR Privat AS 

utgjør 2 551 250 kroner, og er ført som økning i 

salgsinntektene. 

Brutto omsetning: 127,8 mill. kroner (2018: 

123,8 mill. kroner) 

Årsresultat: -0,22 mill. kroner (2018: -0,45 mill 

kroner)

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Sykefravær: 9,99 prosent. 3,30 prosent var 

kortvarig og 6,69 prosent var langvarig. (2018: 

5,31 prosent).

Stiftelsesår: 2002

Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS

Årsverk egne ansatte: 119,85

STYRET

Ove Knudsen, styreleder

Kristian Helland

Bjørg Hatlem

Oddrun Konglevoll

Espen Petter Walde

Sondre Vallestad

John Gaute Kvinge
Daglig leder i 
BIR Transport
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FNS BÆREKRAFTSMÅL: 

Elektriske bossbiler i 
Bergen sentrum inklusiv 
elektrisk krok-/kranbil gjør 
bossinnsamling i Bergen 
sentrum fossilfri 

Digitale kjøreruter fører til 
mindre kjøring med store 
dieselbiler 

Ruteomlegging sparer 
miljøet for utslipp fra 
transportbilene.

 
Sensorer og elektrisk drift, 
samt ruteoptimalisering

 

Deler kunnskap - både 
nasjonalt gjennom 
Nettverk Egenregi 
(Samfunnsbedriftene) og 
internasjonalt gjennom tett 
utviklingssamarbeid med 
leverandører  

konservative og har hatt lite utvikling for 
elektrisk drift. Vi har derfor vært tvunget til å 
tenke utradisjonelt for å få utviklet og levert 
tjenlige helelektriske renovasjonskjøretøy. I 
samarbeid med Geesinknorba og EMOSS, 
begge nederlandske virksomheter som 
har spesialisert seg på elektrifisering av 
henholdsvis renovasjonspåbygg og tunge 
nyttekjøretøy, har vi fått utviklet gode elek-
triske totalløsninger som er blitt testet ut og 
satt i drift i Bergen, sier John Gaute.  

Samarbeidet førte også til en noe uvanlig 
forespørsel i januar 2019. Våre leverandører 
fikk en henvendelse fra avfallsselskapet 
i fyrstedømmet Monaco, med spørsmål 
om de hadde en liten elektrisk bossbil for 
testing. Produsenten hadde ikke bil tilgjen-
gelig, men pekte videre til BIR Transport i 
Bergen.  

Vi var behjelpelige og sendte vår første elek-
triske bossbil til lilleputtstaten, som for øvrig 
har mye lignende topografi som Bergen. Vår 
renovatør er derfor den første i verden som 
har fått kjøre Formel 1-runden i Monaco 
med elektrisk bossbil. Seansen ble filmet av 
tv-selskap og fikk en del oppmerksomhet i 
Monaco. Monegaskerne var fornøyde med 
bilen og endte opp med å bestille fire tilsva-
rende elektriske biler. En fjær i hatten både 
til BIR Transport og våre leverandører! 

Etter hvert som BIR Transports bilpark 
har blitt byttet ut, har en del av de gamle 
bossbilene fått nytt liv i utlandet. Gjennom 
det internasjonale arbeidet i Avfall Norge, 
ANIN, er BIR involvert i et vennskapssam-
band i Bosnia. Nettverket baserer seg på 
et engasjement for å hjelpe kommuner 
og regioner på Balkan og i Øst-Europa 
med kompetanse, utstyr og annen hjelp til 
selvhjelp.  Flere av Bergens gamle bossbiler 
gjør en viktig jobb i å kjøre avfall i Konjic, 
Bosnia. Kompetanseoverføring er en del 
av samarbeidet. For å kunne vedlikeholde 
bilene, har BIR jevnlig sendt ned mekani-
kere de siste ti årene. I 2019 fikk verkstedet 
vårt besøk av en mekaniker fra Bosnia som 

fikk god opplæring, og står nå bedre rustet 
til selv å kunne utføre reparasjonsoppgaver 
i sin hjemby.   

DIGITALISERING AV RUTENETTET 
Etter en grundig kartleggingsfase startet 
BIR Transport i mai med å gå over til digitale 
kjøreruter. John Gaute forteller at målet 
med omleggingen var å gjøre innsamlingen 
av restavfallet mer miljøvennlig med bedre 
utnyttelse av bilparken, færre kjørte kilo-
meter og med jevnere arbeidsbelastning 
mellom rutene.  

Lokalkunnskap og erfaringer fra renovatø-
rene var svært viktige innspill i arbeidet med 
den digitale ruteomleggingen. Vi oppdaterte 
vårt digitale veikart med bortimot 2 500 vei-
restriksjoner etter innspill fra renovatørene, 
og med all informasjon samlet i samme sys-
tem har vi fått veldig god oversikt over alle 
områder vi betjener. Erfaringene med om-
leggingen er gode og har gitt oss bedre drift 
både med hensyn til miljø og effektivitet, 
samtidig som kunnskap om våre kjøreruter 
er konvertert fra individuell kompetanse hos 
den enkelte renovatør til kunnskap som nå 
er tilgjengelig digitalt.   

HALVERER ANTALL TØMMINGER MED 
DIGITALE SENSORER 
BIR Transport har også redusert transpor-
tutslippet i stor grad ved å nær halvere antall 
containertømminger i deler av selskapets 
kjøreområde. Årsaken er at vi nå får signaler 
fra digitale nivåmålere i containerne. Dette 
gjør at renovasjonsbilene kan utnyttes langt 
mer effektivt siden kjøreruter da kan bereg-
nes ved hjelp av digitale data.  

BIR er et av få renovasjonsselskap i Norge 
som aktivt bruker sensorer for å registrere 
bossnivået i avfallscontainerne. Når con-
tainerne oppnår en viss fyllingsgrad gir 
systemet melding slik at vi kan legge opp 
effektive kjøreruter for å tømme dem. 22 nye 
sensorer på Kvamskogen i 2019 reduserte 
antall tømminger her med nærmere 50 
prosent. Besparelsen er meget positiv med 
tanke på miljøpåvirkning og reduksjon i 
antall kjørte kilometer. Ved utgangen av 
2019 hadde BIR totalt sett installert ca. 400 
nivåmålere i bosscontainere, hvorav 83 
prosent i BIRs eierkommuner og 17 prosent 
i Øygarden kommune. Det ble installert 150 
nye målere i 2019 og i de første fire måneder 
av 2020 er ytterligere 70 installasjoner 
gjennomført. 

”Vi har som mål å 
ha en ledende rolle 
innen vår bransje 
for å utvikle og ta i 
bruk miljøsmarte 

løsninger”



26

Grønn byutvikling med bossnettet  
Med bossnettet i Bergen sen-
trum legger BIR Nett til rette 
for et bærekraftig bysamfunn. 
I 2019 har selskapet vært en 
pådriver for grønnere retnings-
linjer for avfallsinfrastruktur. 
Flere byer ser til Bergen for 
inspirasjon.  

ENKELT FOR KUNDENE Å KILDESORTERE 
I løpet av 2019 ble tre nye bossnettom-
råder satt i drift på Nordnes, Møhlenpris 
og Sydneshaugen. 

Omtrent 2000 nye husholdningskunder ble 
koblet til, som vil si at det nå benyttes av 
omtrent 9000 kunder i Bergen sentrum. 

– Byen har fått en døgnåpen innsamling 
som er enkel å bruke. Bossnettet bidrar 
også til at folk er blitt flinkere til å kilde-
sortere, sier Terje Strøm. 

Bossnettet bidrar også til samfunnsøko-
nomiske gevinster. Det handler ikke bare 
om avfallet, men også hvordan byrom 
og byens infrastruktur skal se ut. Man 
slipper at avfall er synlig i bybildet. Det 
trengs ingen spann verken i privat eller 
offentlig rom, og man reduserer risikoen 
avfallslagring utgjør for blant annet 
brann og rotteplager. 

– Når vi tilrettelegger for at boss ikke skal 
flyte rundt i gatene, får vi rene og pene 
byrom, og det er noe alle setter pris på. 

BIR NETT PÅDRIVER FOR MILJØKRAV 
TIL AVFALLSLØSNINGER 
Tidligere har det ikke vært krav til infra-
struktur for avfall i kommuneplanens 
arealdel (Bergen), slik det for eksempel 
er for vann og avløp. BIR Nett har vært 
en pådriver for å få innført bestem-
melser og retningslinjer for dette, og 
endringer ble vedtatt i juni 2019.  

BIR Nett AS

FORMÅL

BIR Nett AS er et 100 prosent eid selskap av 

BIR AS, og etablert som driftsselskap for å 

sikre BIR AS utbygging og drift av bossnett, 

herunder oppsamling, innsamling og transport 

av avfall som er omfattet av forurensnings-

lovens § 30. Selskapet kan også drive annen 

virksomhet i tilknytning til formålet. Selskapet 

kan inngå samarbeidsavtaler eller delta i 

andre foretak dersom dette er hensiktsmessig 

for å oppfylle formålet. 

OMSETNING OG RESULTAT

BIR Nett AS drives til selvkost. Selskapets 

resultat, med unntak av evt. overskudd fra ak-

tivitet mot næringsmarkedet, skal overføres/

dekkes inn av BIR Privat AS årlig. 

Årets avsetning for avregning mot BIR Privat 

AS utgjør 2.919.059 kroner, og er ført til reduk-

sjon i salgsinntektene. 

Brutto omsetning 2019: 40,1 (2018: 35,1 mill. 

kroner).

Resultat 2019: 0,16 mill. kroner (2018: -0,16 

mill. kroner).

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Sykefravær: 0,8 prosent. 0,8 prosent kortvarig, 

0 prosent langvarig. (2018: 1,3 prosent). 

Stiftelsesår: 2007 

Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS. 

Årsverk egne ansatte: 8,33

STYRET

Steinar Nævdal, styreleder

Jostein Ljones

Toralf Igesund

Terje Strøm
Daglig leder i BIR Nett
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FNS BÆREKRAFTSMÅL: 

Utvikler og bygger rørbaserte 
avfallssystemer.  

Legger til rette for et bære-
kraftig bysamfunn ved å tilby 
en døgnåpen bossløsning og 
innsamling som ikke belaster 
bymiljøet.

Bevarer kvaliteten i de avfalls-
typene som kundene sorterer. 

Med bossnettet har kunder 
mulighet til å kildesortere selv 
om de bor tett. Bossnettet er 
en nullutslippstjeneste. 

Samarbeider blant annet med 
Bergen kommune m.fl. om krav 
til avfallsinfrastruktur og hjelper 
andre byer i Norge med beslut-
ningsgrunnlag om bossnett.

– Nå er det stilt helt andre krav til avfalls-
løsninger, slik at ikke hver enkelt utbyg-
ger kan etablere sine egne løsninger. 
Etter de nye bestemmelsene skal kombi-
nasjonsbygg med både husholdnings- og 
næringsavfall sees på som husholdnin-
ger, og ikke ha parallell infrastruktur. Det 
blir mer kollektive løsninger, slik som 
bossnettet, forteller Terje. 

Dermed legges det til rette for bære-
kraftig og smart byutvikling.  

– I fremtiden skal det nå bygges smarte, 
effektive løsninger som krever minimalt 
med areal eller inngripen i bymiljøet. 

Ettersom det er få leverandører av boss-
nett, har BIR Nett valgt å ta en aktiv rolle 
for å utvikle teknologien i det rørbaserte 
avfallssystemet. Bossnettet skal være 
fossilfritt, og både teknologien og suge-
bilen som transporterer bosset er elek-
trisk. Bossnettet ble endelig helelektrisk 
i 2019, da en ny, elektrisk krokbil ble satt 
i drift mellom terminalen i Jekteviken og 
BIRs anlegg for videre behandling. 

I løpet av utviklingen og utbyggingen 
av bossnettet har BIR Nett avdekket 
at plan- og bygningsloven også er 
svak når det gjelder regulering av 
avfallsinfrastruktur, ikke minst som 
samfunnskritisk infrastruktur. BIR Nett 
har sammen med Bergen kommune tatt 
et initiativ, og i samarbeid med blant an-
net Oslo og Trondheim er det satt i gang 
arbeid for at sentrale myndigheter skal 
bedre rammebetingelsene for avfallsin-
frastruktur i plan- og bygningsloven. 

FØRSTE INFRASTRUKTURPROSJEKT 
MED NULLUTSLIPP I BERGENS HISTORIE 
I 2019 igangsatte BIR Nett arbeid med 
konkurransegrunnlag for anleggspro-
sjekt i regi av Graveklubben på Nedre 
Nygård. Ved inngangen til 2020 ble av-
tale med dem som skal utføre arbeidet 
inngått, og det stilles strenge miljøkrav. 

Blant annet må de stille med elektriske 
gravemaskiner, ettersom dette skal bli 
det første infrastrukturprosjektet med 
nullutslipp i Bergens historie. 
 
BIR Nett leder prosjektet, og øvrige 
ledningseiere og Bergen kommune 
deltar i prosjektet. 

 – Vi deler erfaringer rundt kravene vi 
setter, markedets evne til å respondere 
på dem, og om gjennomføringen av 
prosjektet går i samsvar med de forut-
setningene som er satt. 

EN INTERNASJONAL TURISTATTRAKSJON 
Bossnettet i Bergen er unikt, da det eta-
bleres i hele sentrum av en middelalder-
by. Det meste av bossnettet i Bergen sen-
trum er etablert i historisk grunn, hvor 
det stilles strenge krav fra antikvariske 
myndigheter. I 2019 startet Tønsberg 
by arbeidet med graving av et bossnett 
tilsvarende det Bergen har, og BIR Nett 
kunne da dele erfaringer og gi rådgivning 
om graving på historisk grunn. 

Det har aldri vært driftsstopp som har 
påvirket kundene negativt, og det er et 
mål å fortsette å være best på bossnett 
og best på drift. Erfaringer viser at bru-
kerne er veldig fornøyde, og andre kom-
muner ser til Bergen for inspirasjon.  

Bossnettet har også blitt en internasjo-
nal turistattraksjon, og siden åpningen 
for fire år siden har delegasjoner fra 13 
ulike land vært på besøk. 

Høsten 2019 mottok BIR Nett en meget 
hyggelig forespørsel litt utenom det van-
lige: lokale guider fra Bergen som viser 
fram byen for buss- og cruiseturister 
ville øke sin kunnskap om bossnettet. 
Dette er et eksempel på interessen som 
er for byens bossnett. 

Terje er glad for at både politisk og tek-
nisk interesserte, i tillegg til turister, vil 
ta en titt på bossnettet, og skryter av alle 
som er med å planlegge, bygge, utvikle 
og vedlikeholde det. 

– Bossnettet skal virke hele tiden, men 
det er sjelden ting bare virker av seg 
selv. Kvalitet over tid krever dedikasjon 
og ressurser, ikke minst menneskelige 
ressurser, og vi jobber for kontinuerlig 
forbedring.

”Bossnettet skal 
virke hele tiden, 

men det er sjelden 
ting bare virker 

av seg selv”
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Jubileumsår med flere rekorder   

I 2019 fylte BIR Avfallsenergi 
20 år. Jubileumsåret ble også 
et rekordår på flere områder. 
Selskapet jobber stadig med å 
trekke ut større andel av metal-
let som havner i restavfallet, og 
Mjelstad Miljø har hatt den høy-
este utsorteringen noensinne.  

– Binderser, mynter og elektronikk, 
samt større metallgjenstander som 
motorer er noe av det som havner i 
forbrenningsovnen i Rådalen, forteller 
Ingrid Hitland. 

Bunnasken som blir igjen når restavfal-
let er brent kjøres ut til Mjelstad Miljø på 
Osterøy. Slaggsorteringsanlegget startet 
opp i 2008 som et av de første i Norge, 
og siden den gang har stadig flere 
metaller blitt trukket ut. Selv de minste 
bitene blir trukket ut. I 2019 trakk virvel-
strømseparatorene ut omtrent 6100 tonn 
metaller, som tilsvarer 13,5 prosent av 
bunnasken.  

– Selv de minste bitene blir trukket ut, 
og disse tallene gjør at Mjelstad Miljø 
ligger helt i toppen på utsortering av 
metaller her i landet, sier Ingrid. 
 
BÆREKRAFTIG FORVALTNING AV 
AVFALLSRESSURSER 
Mange metaller sees på som en begren-
set ressurs. Det koster mye å produsere 
nye metaller, og det er heller ikke alle 
som kan lages i et laboratorium. Gjenvin-
ning av metaller er derfor svært nyttig. 

Det er også viktig for miljøet å fjerne 
tungmetaller. Når disse sorteres ut, 
går de tilbake i produksjon i stedet for 
å havne på deponiet, noe som er både 
verdiøkende og sparer miljøet.  

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 behandlingska-

pasitet når det gjelder avfall som er omfattet av 

forurensningslovens §30. Selskapet kan også 

drive annen virksomhet i tilknytning til formålet. 

Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler eller 

delta i andre foretak dersom dette er hensikts-

messig for å oppfylle formålet.

AVFALLSMENGDER OG KAPASITET

Energianlegget: 207 000 tonn (2018: 215 000 tonn). 

Energiutnyttelse: 74 prosent (2018: 75 prosent). 

Deponiet: Mottatt slagg fra energianlegget: 45 000 

tonn (2018: 42 000  tonn). Utsortert jern og metall:  

4 617 tonn magnetisk, 1 481 tonn ikke-magnetisk

13,5 % metall utsortert fra slagget.

(2018: totalt 5 628 tonn).

OMSETNING OG RESULTAT

BIR Avfallsenergi AS drives til selvkost. Sel¬-

skapets resultat, med unntak av evt. over- eller 

underskudd fra aktivitet mot næringsmarkedet, 

skal overføres/dekkes inn av BIR Privat AS årlig. 

Årets avsetning for avregning mot BIR Privat AS 

utgjør kr 5 421 860, og er ført til reduksjon i salgs-

inntektene.  Brutto omsetning: 283,1 mill. kroner 

(2018: 264,0 mill. kroner). Årsresultat: 11,3 mill. 

kroner (2018: 12,5 mill kroner)

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Sykefravær: 6,13 prosent, 3,11 prosent var 

kortvarig og 3,02 prosent var langvarig. (2018: 

8,43 prosent)

YTRE MILJØ

Energianlegget: Anlegget har i 2019 i all hovedsak 

overholdt kravene til utslipp med svært gode mar-

giner. Nær alle utslipp ligger i hovedsak i området 

0 til 30 prosent av det tillatte, en rekke komponen-

ter i røykgassen er så lave at de ikke er målbare. 

Et unntak er NOx der utslippet ligger i området 50 

– 70 prosent av det tillatte. De kontinuerlige målte 

verdiene fra røykgassen blir benyttet i beregnin-

gen av totale årlige utslipp. Deponiet: Deponiet 

Mjelstad Miljø på Osterøy tar kun imot slagg fra 

energianlegget. Hele 13 prosent metall ble sortert 

ut fra slagget. Slagget ble deponert.

Stiftelsesår: 2003

Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS.

Årsverk egne ansatte: 47,55

STYRET

Steinar Nævdal, styreleder

May Lisbeth Wergeland

Sølvi Spilde Monsen

Espen Andre Widding Møller

Ingrid Hitland
Daglig leder i 

BIR Avfallsenergi
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ØKT FORBRENNINGSKAPASITET  
Anleggene til BIR Avfallsenergi er høy-
teknologiske. I Rådalen blir restavfallet 
brent, og dampen fra energianlegget blir 
omgjort til fornybar energi. To turbiner 
produserer strøm, og i tillegg produse-
res det fjernvarme.  

– Kort oppsummert destruerer vi avfall 
som ikke skal tilbake i sirkulære verdi-
kjeder, sier Ingrid.  

I 2019 har det vært jevn tilførsel av 
restavfall. Resultatet er at begge ovns-
linjene hadde godt over 8000 driftstimer 
hver. Dette ble rekord på begge linjene 
totalt sett.  

Mengden restavfall øker, og BIR Av-
fallsenergi har gjennom årene utvidet 
kapasiteten sin fra 90 000 til 210 000 
tonn. I siste del av 2019 ble det gjort en 
oppgradering av styringssystemet på 
den nyeste linjen på energianlegget.  

– Oppgraderingen gjør at vi kan brenne 
mer per time, og får dermed en høyere 
produksjon. Justeringen er spesielt vik-
tig for leveransen til BKK Varme, da den 
gir en bedre styring av produksjonen. 
Med slike justeringer kan vi øke kapasi-
teten uten å bygge nytt anlegg. 
 
SAMARBEIDER OM KARBONFANGST 
BIR samarbeider med, og har investert 
i gründerbedriften Bergen Carbon So-
lution (BCS), som fanger CO2 fra røyk-
gassen på energianlegget og omdanner 
den til karbonnanofiber. Dette stoffet 
er om lag hundre ganger sterkere enn 
stål, og kan brukes innenfor områder 
der materialer må være lette og sterke. 
Prosjektet er under utvikling, og teststa-
sjonen blir trolig satt opp i 2020. 

Videre i arbeidet med CO2-fangst inn-
gikk BIR Avfallsenergi et annet samar-
beid om utvikling og informasjonsdeling 
med Returkraft i Kristiansand og Ama-
ger Ressurssenter (ARC) i København.  

 JUBILEUMSÅR 
I november 2019 fylte energianlegget 
20 år, og bossets utvikling har vært en 
utfordrende og spennende reise. BIR har 
helt siden den første delen av anlegget 
sto ferdig i 1999 gradvis jobbet for å for-
me restavfallets utvikling i Bergen. Fra 
starten ble BKK involvert for å ta imot 
strøm og fjernvarme. Etter de fire første 
årene viste det seg at anlegget i Rådalen 
var for lite, og i 2010 måtte anlegget 
bygges ut til dobbel kapasitet. Mjelstad 
Miljø ble kjøpt opp i 2004, som deponi for 
bunnasken. Et avansert anlegg for ut-
sortering av metall ble installert i 2008.  

Alt fra skoleklasser til politikere og 
utenlandske delegasjoner besøker beg-
ge anleggene. Ingrid forteller at de lar 
seg imponere over hvor avansert teknikk 
som benyttes, og hvor stort energianleg-
get i Rådalen er.  

Hun er også stolt av sine medarbeidere. 

– De ansatte innehar høy kompetanse. 
Hele ni medarbeidere i BIR Avfallsenergi 
har vært med fra oppstarten, og feiret 
også 20-årsjubileum. Dette gjør noe 
med kompetanse og kontinuitet på 
arbeidsplassen. 

”Mjelstad Miljø 
ligger helt i toppen 

på utsortering 
av metaller her 

i landet”

FNS BÆREKRAFTSMÅL: 

Fjerner metaller fra restavfallet 
og gjenvinner dem. 
Produserer fornybar energi ved 
forbrenning av restavfall. 

Fjerner tungmetaller fra 
restavfallet, slik at de ikke 
havner på deponiet. 

Deler kunnskap gjennom med-
lemskap, blant annet i Avfall 
Norges Energigjenvinnings-
gruppe og Samfunnsbedriftene 
Avfall og ressurs. 
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Hjelper kundene å ta 
bærekraftige valg   

Gjennom insentiver for kilde-
sortering og tilrettelegging av 
best mulige løsninger, hjelper 
BIR Bedrift sine kunder å bli 
mer bærekraftige. Takket være 
godt samarbeid med kunder, 
blir avfall til ressurser som 
brukes i flere innovative pro-
sjekter – blant annet fôr-
produksjon. 

VIL UTSTEDE BÆREKRAFTSBEVIS TIL 
KUNDER 
– Det er en del av strategien vår at vi skal 
gjøre kundene våre mer bærekraftige, 
forteller Eivind Fykse. 

BIR Bedrift er ISO-sertifisert etter miljø-
standard 14001, og jobber dermed opp mot 
en del miljømål. 2015-standarden er av-
gjørende for måten vi jobber med kundene 
ettersom vårt bidrag til kundenes miljømål 
inngår som en del av våre mål. 

– Vi arbeider med å påvirke, forbedre og 
finne de mest effektive måtene å håndtere 
avfallet på, slik at kundene våre kan ta i bruk 
de mest miljøvennlige løsningene. 

En kunderelasjonsplattform er utviklet, 
med en tilhørende interaktiv nettside som 
lanseres i 2020. Plattformen skal gi en 
full min side-funksjonalitet og synliggjøre 
kundenes miljøavtrykk. Det vil også utstedes 
bærekraftsbevis for å skape motivasjon til å 
håndtere avfall på en klimavennlig måte. 

– Det viktigste for oss som avfallsentrepre-
nør er å samarbeide med kundene for å 
komme fram til de beste løsningene. Det er 
kundenes klimaavtrykk som blir avgjørende. 
Får vi kundene med på løpet slik at de 
sorterer riktig, får vi en ressurs vi kan bruke 
videre. 
 

BIR Bedrift AS

FORMÅL

BIR Bedrift AS er et 100 prosent eid selskap av 

BIR AS, og skal hente avfall fra bedriftskunder. 

BIR Bedrift AS: 

Omsetning 175,1 mill. kroner (164,7 i 2018). 

Årsresultat 3,67 mill. kroner (8,36 i 2018) 

TH Paulsen AS: 

Selskapet er fusjonert med BIR Bedrift AS 

Bossug AS: 

Omsetning 16,25 mill. kroner (17,44 i 2018) 

Årsresultat 0,19 mill. kroner. (0,67 i 2018) 

Retura Vest AS: 

Omsetning 29,1 mill. kroner. (31,0 i 2018) 

Årsresultat 1,47 mill. kroner. (0,97 i 2018) 

Brødrene Salomonsen AS: 

Omsetning 0,68 mill. kroner. (6,46 i 2018) 

Årsresultat -0,03 mill. kroner. (-0,02 i 2018) 

HELSE MILJØ OG SIKKERHET 

BIR Bedrift AS: 

Sykefravær 7,16 prosent mot 9,29 prosent i 2018. 

Bossug AS: 

Ingen ansatte i 2019 

Retura Vest AS: 

Sykefravær 1,27 prosent mot 13,68 prosent i 

2018. 

Brødrene Salomonsen AS: 

Ingen ansatte i 2019.  

Stiftelsesår: 1998 

Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS 

Årsverk egne ansatte: 73,53 

BIR Bedrift har eierskap i disse virksomhetene: 

Bossug AS 100 prosent 

Retura Vest AS 80 prosent* 

Retura Norge AS 20,25 prosent 

Fleslandsveien 67 AS 100 prosent 

Lønninghaugen 6 AS 100 prosent 

Brødrene Salomonsen AS 100 prosent

Norsk Riving AS 51,2 prosent 

*direkte og indirekte

STYRET 

Steinar Nævdal, styreleder 

Gro Dyrhaug, nestleder 

Helen Botnevik 

John A. Knudsen

Eivind Fykse
Daglig leder i BIR Bedrift
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FNS BÆREKRAFTSMÅL: 

Jobber mot å bli et ressurs-
selskap i tillegg til et avfalls-
selskap. Ble godkjent som 
fôrprodusent i 2019, og gjør 
matavfall om til larvefôr.  
Samarbeider med WasteIQ om 
digitaliserte avfallsløsninger og 
insentiver for kildesortering. 

 

Hjelper kunder å bli mer 
bærekraftige gjennom miljø-
vennlige avfallsløsninger og en 
god infrastruktur for avfalls-
håndteringen hos kunden. 

 

 
Tar vare på avfallet på en slik 
måte at det er egnet for mate-
rialgjenvinning. 

 

  
Jobber med påvirkning og å 
finne de mest effektive måtene 
for klimavennlig avfallshånd-
tering.  

” Vi arbeider med 
å påvirke, forbedre 

og finne de mest 
effektive måtene å 
håndtere avfallet 

på, slik at kundene 
våre kan ta i bruk de 
mest miljøvennlige 

løsningene”

GIR NÆRINGSKUNDER INSENTIVER 
FOR KILDESORTERING 
BIR Bedrift bidrar til en miljøvennlig byutvik-
ling, og mange av næringskundene i Bergen 
sentrum er koblet til BIR Netts bossnett. Det 
er også levert mange nedgravde løsninger 
og vakuumbaserte løsninger gjennom 
Bossug. 

Det er flere kunder som benytter seg av 
det nye produktet Mr. Fill, en solcelleba-
sert, komprimerende enhet som kan stå 
ute i offentlige rom. Avfallet som kastes 
komprimeres slik at det tar fem ganger så 
mye boss som uten komprimering, og be-
holderen varsler når det er fullt. Man slipper 
dermed å tømme så ofte – dette gjør både 
innsamling og transport mer effektiv.  

Eivind forteller at reduksjon i restavfall trolig 
er en av de beste løsningene for å bidra til 
å redusere utslipp. Selve innsamlingen av 
restavfall står bare for rundt en prosent 
av utslippene knyttet til håndteringen av 
restavfallet, men BIR Bedrift bidrar likevel 
der det er mulig. Tre nye elektriske biler er 
bestilt i 2019 – en stor komprimatorbil og to 
varebiler. 

I tillegg samarbeides det med gründersel-
skapet WasteIQ om nye digitaliserte avfall-
sløsninger for større eiendomsvirksom-
heter i Norge. Plattformen samler inn og 
bearbeider data om blant annet fyllingsgrad 
og hvem som kaster hva. 

– Det er i tråd med forurensningsloven at 
forurenser skal betale, og det gir insentiver 
for at det skal lønne seg å sortere riktig, sier 
Eivind. 

GOD SORTERING BIDRAR TIL 
MATERIALGJENVINNING 
Når kunder bidrar med god sortering er 
det mulig for oss å håndtere og ta vare på 
avfallet på en slik måte at det kan egne seg 
for materialgjenvinning.  
Blant annet har BIR Bedrift i 2019 håndtert 
returtrevirke på en slik måte at det har gått 
til produksjon av nye møbelplater. 

BIR Bedrift er også en aktiv deltaker i 
miljøinitiativet Blått Hav, hvor det sammen 
med Retura Norge, Mowi og andre aktører 
utvikles et helhetlig konsept for at produkter 
kan materialgjenvinnes og at plast og rester 
fra oppdrettsanlegg ikke havner i havet.  

GODKJENT SOM FÔRPRODUSENT 
BIR Bedrift er opptatt av å endre seg i takt 
med tiden, og har flere spennende og inno-
vative prosjekter på gang.  

– Vi har et mål om å bli et ressursselskap i 
tillegg til et avfallsselskap, sier Eivind. 

Selskapet er på god vei – i 2019 ble BIR 
Bedrift godkjent som fôrprodusent. En 
produktingeniør ble ansatt for å jobbe 
med fôrproduksjon, og infrastrukturen på 
anlegget er bygget om, slik at det er gjort 
plass til laboratorium og produksjonsloka-
le. Dermed kan forbehandlet matressurs 
leveres til Invertapro, som bruker fôret i 
larveproduksjon. 

– Dette er foreløpig et lite prosjekt, men det 
kan fort bli en større sak. Det er spennende, 
da det skaper nye muligheter for sirkulær 
økonomi og for å gi matrester et nytt liv. 

UTVIDER FOR FREMTIDEN 
Det skjer også flere endringer i tiden 
fremover. I 2018 kjøpte BIR Bedrift seg 
inn i Norsk Riving, og i februar 2019 flyttet 
selskapet inn i BIR Bedrifts lokaler.  

I løpet av året er det sprengt ut ca. 70 000 
kubikk stein på et 30 måls stort område som 
ble kjøpt i 2012. Store områder er planert og 
ca. 4000 km2 er tatt i bruk. Etter hvert vil de 
bli tatt i bruk større deler av arealet. 

– Med disse områdene legger vi til rette for 
god avfallshåndtering og vekst i årene som 
kommer. 
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Bedre fjernvarme med maskinlæring 
og fossilfri reservebrensel  

I 2019 bygget BKK Varme om 
sine tekniske anlegg slik at de 
kunne oppfylle kravene i Bergen 
kommunes klima- og miljøhand-
lingsplan. Med iherdig innsats 
ble målet om 100 prosent fossil-
fri fjernvarme innfridd hele fem 
år før fristen.   

– Energien som produseres av restavfall 
i anlegget til BIR Avfallsenergi brukes til 
produksjon av strøm og vannbåren varme. 
Dette er helt i tråd med FNs bærekraftsmål 
om ansvarlig forbruk og produksjon, samt 
krav om fornybar energi. Når det er behov 
for å bruke reservebrensel har vi tidligere 
brukt naturgass eller fyringsolje for å levere 
fjernvarme til de rundt 350 næringsbyggene, 
offentlige byggene og borettslagene som 
er koblet til fjernvarme i Bergen, men nå er 
dette endret, sier Øystein Haaland. 

Da Bergen kommune la frem sin grønne 
strategi i 2016, ble det satt som mål at fjern-
varmen skulle være 100 prosent fossilfri 
innen 2025. Styret i BKK Varme gjorde et 
vedtak om å klare dette innen 2020, og 2019 
gikk dermed med til å bygge om de tekniske 
anleggene.  

– Bioolje og elektrisitet ble de nye alter-
nativene og målet om 100 prosent fossilfri 
fjernvarme innen 2020 ble virkelighet. I 
tillegg til ombyggingen av anleggene, var det 
mange nye bygg som endret varmekilde fra 
olje til miljøvennlig fjernvarme. 

UTVIKLER EGNE ALGORITMER 
For å optimalisere energiproduksjonen og 
utnytte avfallsenergien fra energianlegget 
maksimalt, tok BKK Varme i 2019 i bruk 
en egenutviklet algoritme. BKK Varme har 
innhentet data om kundenes energibehov 
helt siden oppstarten av fjernvarmen i 2003. 

BKK Varme AS

FORMÅL

BKK Varme skaper verdier gjennom å forvalte 

og utvikle konkurransedyktige energiløsninger 

primært varme-og

kjøleløsninger basert på fornybare energikilder.

BKK Varme har konsesjon for å bygge og drive 

fjernvarmeanlegg i Bergen. Utover det eier og 

drifter selskapet flere lokale løsninger som 

leverer energi til kunder i regionen.

 

LEVERT ENERGI

Fjernvarme: 262 GWh (2018: 264 GWh) Elektrisk 

kraft: 36,8 GWh (2018: 26,6 GWh).

Nærvarmeanleggene på Rong, Tertnes, Os, Stend 

og Loddefjord har også levert som forventet. 

Tilsvarende også for kjøleanlegget på Dokken.

BRUTTO OMSETNING OG RESULTAT

Brutto omsetning: 243,8 mill. kroner (2018: 233,9 

mill. kroner)

Driftsresultat: 60,8 mill. kroner (2018: 66,6 mill. 

kroner)

Resultat før skatt: 41,1 mill. kroner (2018: 48,0 

mill. kroner)

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Sykefravær: 2,3 prosent (2018: 2,1 prosent)

Det har ikke vært personskader i BKK Varme i 

2019 likt som i 2018.

YTRE MILJØ

BKK Varme AS benytter elektrisitet og naturgass 

som tilleggsenergi til avfallsenergien og fyrings-

olje som reserveløsning. I 2019 ble det benyttet 

4,5 GWh elektrisitet, 10 GWh naturgass og 0,9 

GWh fyringsolje.

Stiftelsesår: 1997

Eierstruktur: Eies 51 prosent av BKK AS og 49 

prosent av BIR AS.

Årsverk egne ansatte: 14

STYRET

Svein Kåre Grønås, styreleder

Steinar Nævdal

Christian Askvik-Hansen

Ove Knudsen

Maria Bos

Øystein Haaland
Daglig leder i BKK Varme
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FNS BÆREKRAFTSMÅL: 

Utnytter avfallsenergien 
på beste måte med ny 
maskinlæring  

Bygger ut fjernvarmenettet 

Reduserer utslipp ved å 
erstatte olje som reser-
vebrensel med fossilfri 
bioolje og elektrisitet.

”Med kunnskapen 
maskinlæringen 

har gitt oss, klarer 
vi sammen med 
operatørene på 

energianlegget å 
utnytte avfalls-

varmen bedre enn 
det vi gjorde for 
noen år siden”

Algoritmen, eller maskinlæringen, bruker 
data fra kunder og produksjonsanlegg for 
å beregne kundenes behov 48 timer frem 
i tid. Maskinlæringen tar høyde for endret 
energibruk på fri- og helligdager, etter 
hvilken ukedag det er, eller hvordan været 
vil bli basert på data fra yr.no. Dette gjør at 
avfallsvarmen kan utnyttes enda bedre. 

Øystein forteller at en annen viktig faktor for 
å kunne justere energibehovet, er lagring 
av overskuddsenergi. Maskinlæren kan 
forutse om det blir overskudd på avfallsvar-
me fremover og dermed lagre denne i 
ledningsnettet. Ledningsnettet brukes som 
et batteri, der temperaturen økes slik at det 
lades opp i forkant av kundenes behov. Det 
tillates at temperaturen faller litt, og økes 
igjen på den tiden av døgnet når kunden ikke 
har like stort behov.  

– Med kunnskapen maskinlæringen har gitt 
oss, klarer vi sammen med operatørene på 
energianlegget å utnytte avfallsvarmen bed-
re enn det vi gjorde for noen år siden. Det er 
en svært god forbedring som har skjedd på 
dette området. 

TURBINRÅDGIVER BIDRAR TIL ØKT 
EL-PRODUKSJON 
I tillegg har BKK Varme laget en digital tur-
binrådgiver som bidrar til å utnytte dampen 
fra energianlegget.  

– Når vi ikke har bruk for dampen til 
fjernvarme på grunn av overskudd i varme 
perioder, produseres det strøm av den i 
stedet. I perioder med høy etterspørsel etter 
fjernvarme, for eksempel i vinterhalvåret, 
har vi tidligere stoppet turbinen for å pro-

dusere kun fjernvarme og ikke strøm, sier 
Øystein.  

Fra det blir bestemt at turbinen skal starte 
igjen, går det mange timer før den er klar 
til å produsere strøm. For at prosessen 
skal gå enklere bruker turbinrådgiveren 
maskinlæringen, og kan fortelle at det blir 
overskudd på avfallsvarme for eksempel 
kl. 17. Da må turbinen klargjøres på et 
tidligere klokkeslett, og turbinrådgiveren 
varsler operatørene om når de må begynne 
å klargjøre den.  

– Maskinlæringen har betalt seg tilbake på 
svært kort tid fordi den har økt el-produksjo-
nen fra energianlegget vesentlig i forhold til 
hvordan vi gjorde det tidligere.  

For å få dette til, har BKK Varme hatt et tett 
og godt samarbeid med dem som drifter 
energianlegget.  

–  Gode programmerere og ansatte med god 
teknisk forståelse for anlegget har sammen 
med dem som drifter anlegget, gjort at 
BKK Varme har fått den kompetansen som 
trengs for å drifte systemene, sier Øystein. 

På Fjernvarmedagene i 2019 vant BKK 
Varme innovasjonspris for et av prosjektene 
knyttet til maskinlæren. Her presenterte 
BKK Varme et snøsmelteanlegg som bruker 
fjernvarme til å holde gater isfrie.  

Den bærekraftige utviklingen av fjernvar-
men når stadig nye deler av Bergen, og i 
2018 fikk BKK Varme konsesjon til å bygge 
fjernvarme til Fyllingsdalen. Snart skal 
rørene legges gjennom den nye gang- og 
sykkelveien som kommer i forbindelse med 
Bybanen, og enda en ny bydel får tilgang til 
fossilfri varmeproduksjon.
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Avfallsstatistikk
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Avfallsstatistikken for 2019 viser at det er en reduksjon i total avfallsmengde på ca. 2 prosent fra 
2018. Hver og en av oss kastet 408 kilo avfall. Dette er konsistent med den nasjonale reduksjonen i 
husholdningsavfallet. Størst reduksjon finner vi i papir/papp og i restavfallsmengden med henholds-
vis ca. 4 og 3 prosent.  

81,2 %
54,6 %

26,6 %

18,8 %

Totalt
gjenvunnet

avfallsmengde
Total
avfalls-
mengde

Energigjenvunnet

avfallsmengde

Materialgjenvunnet

avfallsmengde

Sluttbehandlet

avfallsmengde

Det har vært en økning i avfalls-
mengder som plast- og glass- og 
metallemballasje på henholdsvis 4 og 
5 prosent, samt gips og lett forurenset 
masse som kommer inn til våre gjen-
vinningsstasjoner på henholdsvis 7 og 
3 prosent. 

BIR håndterte 149 060 tonn avfall i 
2019. 51 prosent ble hentet hjemme 
hos den enkelte husholdning, mens 
49 prosent er fraktet til en gjenvin-
ningsstasjon eller til et returpunkt av 
kunden. Andel restavfall er tilnærmet 
uendret, av total avfallsmengde var 
vel 52 prosent restavfall i 2019 mot i 
underkant av 53 prosent i 2018.

GJENVINNINGSSTASJONER
Avfallsmengden levert inn på gjenvin-
ningsstasjonene er ubetydelig lavere i 
2019 enn 2018, ca. 68 600 tonn totalt. Av 
dette utgjør restavfallet 25 prosent. Leg-
ger vi til trevirke, utgjør disse to avfallsty-
pene 60 prosent av innlevert mengde.

BOSS I BERGEN
Restavfallsmengden i rute har en større 
reduksjon i Bergen enn i de øvrige kom-
munene. Dette er samme tendens som 
vi ser i de andre store byene i Norge. Vi 
ser også at mengden papir innsamlet i 
rute minker og plast- og spesielt glass- 
og metallemballasje har en pen økning, 
glass- og metallemballasje på i overkant 
av 5 prosent. På grunn av noen feilregis-
treringer på kommunenivå kan vi ikke 
beregne prosentvis endring i papir- og 
plastmengdene for Bergen for 2019. 

BOSS I DE ØVRIGE KOMMUNENE
Også de øvrige kommunene har hatt en 
reduksjon i restavfallsmengden, men 
ikke i samme grad som i Bergen. Glass- 
og metallemballasje har økt med over 5 
prosent også i disse kommunene.

FARLIG AVFALL
Innsamlet mengde farlig avfall har 
økt med 4 prosent sammenlignet med 
2018 til 4 700 tonn. Av dette utgjør 
trykkimpregnert trevirke over 60 
prosent. Innsamling av alle tre kate-
gorier av farlig avfall har økt i 2019, 
både trykkimpregnert trevirke, øvrige 
byggrelaterte avfallstyper og det mer 
konvensjonelle farlige avfallet som 
maling, olje, syrer og baser. 

Avfallsstatistikk
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Total mengde husholdningsavfall håndtert av BIR Privat AS i 2019 var 149 059 tonn. Denne figuren 
viser hva som skjer med avfallet.

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

BOSSBIL kjører i rute og henter restav-
fall og kildesortert avfall hjemme hos 
kunde, men også kildesortert avfall fra 
returpunkt.

AVFALL FRA HUSHOLDNING er den totale 
mengden avfall BIR Privat AS tar imot fra 
sine husholdningskunder.

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

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

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

TOTAL GJENVINNING er summen av 
material- og energigjenvunnet avfall.

Utnyttelse av avfallet

102 676 TONN

Restavfall
regnet som

sluttbehandlet
17 932 TONN

Metall fra forbrenning
2 084 TONN

Trevirke og farlig 
avfall regnet som

sluttbehandlet
1 255 TONN

8 881 TONN

37 502 TONN

Avfall fra
husholdning

149 059 TONN Energigjenvinning
81 405 TONN  54,6 %

Material-
gjenvinning

39 586 TONN
26,6 %

Sluttbehandlet
28 068  18,8 %

Gjenvinningsstasjon           68 583 TONN

Bossbil                                    8
0 476 TONN

Total
gjenvinning

120 991TONN
81,2 %



37

Kildesortert avfall samlet inn i rute per kommune
Kilo per innbygger

Kildesortert avfall og restavfall samlet inn i rute per kommune
Kilo per innbygger
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Restavfall og utsortert avfall ved gjenvinningsstasjonene
Prosent og tonn 

Plastemballasje i rute og fra gjenvinningsstasjonene
Tonn og kilo per innbygger
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Papir, papp og drikkekartong i rute og fra gjenvinningsstasjon
Tonn og kilo per innbygger

Total avfallsmengde samlet i rute og på gjenvinningsstasjon
Kilo per innbygger
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Totale mengder farlig avfall
Tonn og kilo per innbygger

Utsorterte avfallstyper til materialgjenvinning 
Kilo per innbygger

20162011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019

0

500

1000

1500

2000

5000

2500

3000

3500

4000

4500

0

2

4

6

8

10

20

18

16

14

12

3,1
3,8

4,2

10,9 11,5 11,9 11,7
12,4 12,9

1066
1300

1459

3840

4101

4278
4218

4517

Tonn Kilo per innbygger

4713

Papir, papp og drikkekartong 36,7

Glass- og metallemballasje 12,7 

Plastemballasje 5,9 

EE-avfall 7,5 

Skrapjern 15,9

Bildekk 0,4

Park- og hageavfall 13,2

Gips 5,5  

Batteri 0,7
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Miljørapport
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Et godt arbeidsmiljø for medarbeidere, innleid personell og leverandører er en grunnleggende forut-
setning for BIRs verdiskapning. Det er nulltoleranse for mobbing, trakassering og diskriminering. Alle 
medarbeidere skal bidra til å forbedre HMS-resultatene ved å etterleve rutiner, rapportere om uønske-
de forhold, bidra til forbedringsarbeid samt å stoppe farlige handlinger. 

HMS-arbeidet drives innenfor de ulike 
virksomhetsområdene med utgangs-
punkt i de krav som stilles i det enkelte 
område. I selskapene er linjeansvaret 
klart definert, og det forebyggende arbei-
det har høy prioritet på arbeidsplassene. 

ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER – REKRUT-
TERE OG BEHOLDE 
BIR skal være en attraktiv arbeidsgiver 
som kan tiltrekke nye medarbeidere, 
samtidig som vi vil beholde og videre-
utvikle kompetansen hos nåværende 
medarbeidere.

Gjennom Bergen Næringsråd og Trainee 
Vest har vi i de siste årene rekruttert flere 
medarbeidere og høsten 2019 tok vi inn 
fem traineer. Disse er fordelt på hen-
holdsvis BIR AS (fire) og BIR Nett AS (en).

REdu, som er avfallsbransjens kom-
petanseløft, har gitt BIR muligheten 
til å bruke studenter til å løse ulike 
bransjefaglige problemstillinger. Noen av 
studentene har gjennom dette også fått 
midlertidige og faste stillinger.

Konsernet hadde per 31. desember 2019 
473 faste og midlertidige medarbeidere, 
tilsvarende 427,8 årsverk. Til sammenlig-

ning var tallene for 2019 450 medarbeide-
re og 383,5 årsverk. Gjennomsnittsalderen 
i konsernet er 44,7 år (42,5 år i 2018). 

MEDARBEIDERUTVIKLING 
Vår viktigste ressurs i gjennomføringen 
av vårt samfunnsoppdrag er våre egne 
medarbeidere. Alle ansatte hos oss har 
ansvar for å bidra med kompetanse og 
engasjement, slik at vi kan realisere både 
våre felles mål og nå vår visjon om å være 
«vestlendingenes egen miljøbedrift».

Kontinuerlig kompetanseutvikling er 
viktig for BIR, og alle selskapene har i år 
påbegynt arbeidet med å utarbeide kom-
petansestyring i BIR med tilhørende til-
taksplan. Ansvar for å skape et miljø med 
vekt på gode leveranser og prestasjoner 
har alle, både ledere og medarbeidere.

Vi har i år tatt inn lærlinger som har 
valgt utdanning innen gjenvinningsfaget, 
yrkessjåførfaget, bilfaget (tyngre kjøretøy) 
og kontor- og administrasjonsfag. Inntak 
av lærlinger er viktig for å sikre tilgang 
bransjefaglig kompetanse. Ved utgangen 
av 2019 hadde vi sju lærlinger.

Gjennom BIR sitt program for lærlingene 
legger vi til rette for at de blir kjent med 

hverandre, skaper samhold og blir kjent 
med andre avdelinger enn sin egen. 

UTVIKLING AV BIR-KULTUR  
I vårt arbeid med å bygge en sterk 
bedriftskultur er blant annet kjernever-
diene og slagordet vårt viktig. Kjernever-
diene er: superpålitelig, miljøpådriver, 
imøtekommende og lagspiller (SMIL). 
Slagordet er «sammen for en god sak», 
og dette har i tillegg betydning for vårt 
arbeid ut mot våre kunder.

Det er viktig at ledere prioriterer opp-
følging av sykemeldte, for på den måten 
kan konsernet få et lavest mulig syke-
fravær. Totalt var sykefraværet i 2019 på 
6,9 prosent. Det er en oppgang på 0,5 
prosentpoeng siden 2018. Korttids- og 
langtidsfraværet har vært på henholds-
vis 2,4 og 4,5 prosent.
Vi arbeider systematisk for å utforme 
og forbedre arbeidsforholdene for å 
unngå arbeidsulykker, arbeidsrelaterte 
sykdommer og sykefravær på grunn av 
både fysiske og psykososiale risikofak-
torer i arbeidsmiljøet. Alle, ledere og 
medarbeidere, har et ansvar for å bidra 
til et godt arbeidsmiljø. 

Helse og arbeidsmiljø
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Vårt mål er å være en arbeidsplass med 
full likestilling mellom kvinner og menn. 
Vi retter oss etter diskrimineringslo-
vens formål om å fremme likestilling, 
sikre like muligheter og rettigheter og å 
hindre diskriminering. I konsernet skal 
det ikke forekomme forskjellsbehand-
ling grunnet kjønn eller andre forhold 
som etnisitet, alder eller livssyn i saker 
som lønns- og arbeidsvilkår, karriereut-
vikling og rekruttering, forfremmelse og 
beskyttelse mot trakassering. BIR har 
cirka elleve forskjellige nasjonaliteter 
representert i arbeidsstokken. 

VARSLING 
I lys av endringer i arbeidsmiljøloven 
er rutine for varsling revidert. Rutinen 
beskriver hvordan man kan varsle samt 
hvordan arbeidsgiver skal følge opp og 
undersøke et varsel.

Det er registrert én varslingssak i løpet 
av 2019. Saken er ferdig behandlet.

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

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

SAMFUNNSANSVAR 
BIR skal være en god nabo og bidra til 
en positiv miljøutvikling i samfunnet 
generelt og i de lokalsamfunn som er 
berørt av vår virksomhet spesielt. 

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

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

RUTINE FOR FOREBYGGING OG HÅND-
TERING AV VOLD OG TRUSLER 
Vold og trusler på arbeidsplassen er 
ingen privatsak, men hendelser som 
angår alle som arbeider i BIR. Det er en 
arbeidsmiljøutfordring dersom medar-
beidere blir utsatt for vold og trusler på 
arbeidsplassen.
Å bli utsatt for en alvorlig hendelse 
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eller å oppleve gjentatte hendelser over 
tid kan resultere i slitasje, utrygghet, 
mistrivsel, sykdom og varige mén. Dette 
kan igjen lede til sykefravær og/eller at 
medarbeidere slutter i jobben. Lovverket 
setter derfor krav til at arbeidsgivere må 
sette vold og trusler på dagsorden og 
arbeide aktivt med forebygging. Det er 
derfor utarbeidet en rutine for forebyg-
ging og håndtering av vold og trusler der 
tredjepart utøver vold og/eller trusler 
mot en medarbeider. 

«LØST GAMLE FLOKER» 
BIR Transport og BIR Privat har gjen-
nom 2019 samarbeidet om å etablere 
gode, permanente løsninger i boligom-
råder som har utfordringer med HMS og 
fremkommelighet. Områdene har hatt 
ulike utfordringer, men samtlige har hatt 
problemer knyttet til fremkommelighet, 
rygging og dårlig sikt. Opp gjennom 
årene har dette ført til blant annet skade 
på eiendom og materiell, økt risiko for 
renovatørene og myke trafikanter, og 
svært tidkrevende drift. Vinterføre og 
feilparkerte biler i disse områdene har 
også ført til uteblitt bosstømming og 
påfølgende kundeklager.

Arbeidet har allerede gitt resultater, 
blant annet ved innføring av samlepunkt 
for spann i ytterkant av boligområder. 
Samlepunkt øker sikkerheten for be-
boerne i gaten og bedrer trafikkflyten 
når vi unngår alle «småstoppene». I 
flere gater er det ikke snuplass, eller 
snuplassen er tidvis sperret på grunn 
av parkerte biler. Sjåførene må dermed 
rygge ut av gaten, noe som gir økt risiko. 

Når bossbilene unngår å måtte stanse 
utenfor hver bolig for å tømme spann, 
gir dette en mer effektiv og miljøvennlig 
tømming. Samlepunkt kan i noen tilfel-
ler også sikre at tømming av spannene i 
gaten kan utføres stabilt hele året, fordi 
godt plasserte samlepunkt ofte ligger 
nærme hovedvei og dermed er prioritert 
brøytet og strødd av veimyndighetene.

Arbeidet har gitt så gode resultater at 
det vil bli videreført i 2020. 

UØNSKEDE HENDELSER 
Friske medarbeidere og stabil arbeids-
kraft i et godt arbeidsmiljø er en forut-
setning for at BIR skal oppnå effektiv 
drift og kvalitet i alle ledd. Arbeidet skal 

tilrettelegges slik at medarbeiderne 
ikke utsettes for uheldige fysiske eller 
psykiske belastninger, og at ingen blir 
skadet eller syke som følge av arbeidet. 
BIR arbeider kontinuerlig for å redusere 
antall personskader, oppnå et lavt syke-
fravær og skape et godt arbeidsmiljø. 

REGISTRERING AV HMS-SAKER ER 
STABILT 
Registrering og behandling av uønskede 
hendelser er viktige virkemidler for å 
redusere arbeidsulykker. God oversikt 
over slike hendelser gir bedre mulighet til 
å sette inn godt og målrettet forbedrings-
arbeid. I 2019 ble det totalt registrert 509 
slike saker i konsernet, noe som er litt 
færre enn i 2018, med 571 registreringer.

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

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

FRAVÆRSSKADER 
BIRs overordnende mål er null arbeids-
ulykker med fravær. I 2019 hadde kon-
sernet åtte hendelser med fravær. En av 
hendelsene utgjorde 82,5 prosent av alle 
fraværsdagene. Antall fraværsskader er 
fortsatt for høyt, og vi kan bli flinkere til 
å finne de riktige tiltakene som hindrer 
repeterende skader. Konsernet er opp-
tatt av forbedringsarbeid, og registrering 
av HMS-hendelser og farlige forhold er 
en viktig forutsetning for ytterligere å 
redusere antall arbeidsulykker. 

SKADE PÅFØRT TREDJEPERSON 
Antall materielle skader påført tredje-
persons eiendeler endte på 31 i 2019, en 
reduksjon på sju skader sammenlignet 
med 2018. Dette er en positiv utvikling 
sett i lys av at bilparken økte med cirka 
15 prosent ved inngangen til fjerde kvar-

tal i 2017. Kostnadene forbundet med 
disse skadene er 849 984 kroner mot 
892 458 kroner i 2018.  

KUNDEKLAGER 
Det ble registrert 3 912 kundeklager fra 
husholdningene i 2019. Tilsvarende tall 
for 2018 var 1 973. Økningen skyldes i all 
hovedsak omlegging av restavfallsrute-
ne våren 2019. Majoriteten av henven-
delsene er klager om at beholderen ikke 
er tømt. 

Gjennom et helt år blir det tømt over 3,5 
millioner avfallsbeholdere og containe-
re. Dersom man tar hensyn til dette, er 
antall kundeklager lavt. Antallet tilsva-
rer 2,1 prosentandeler av antall boen-

heter og fritidsboliger eller 0,1 prosent 
av antall tømminger eller 0,1 prosent av 
antall tømminger. 

NABOKLAGER 
I fjor ble det innrapportert to naboklager 
knyttet til vår drift. Begge klagene gjelder 
klage på lukt fra energianlegget i Rådalen. 
I det ene tilfellet var mengden avfall i bun-
keren svært lavt, noe som erfaringsmes-
sig kan gi mer lukt. I tillegg var den ene 
porten i mottakshallen skadet slik at den 
ikke kunne kjøres ned. I det andre tilfellet 
stammet trolig lukten fra avfallsballer 
som var lagret på baksiden av anlegget.

Alle klager på lukt registreres og under-
søkes. Medarbeidere ved energianlegget 
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er svært oppmerksom på å hindre lukt 
fra anlegget ved å få inn avfall og holde 
luker stengt når det er mulig. I løpet 
av 2020 bygges en hall for balling og 
mellomlagring av avfall. Den vil bidra til 
å redusere mulighet for lukt.  

GOD BEREDSKAPSHÅNDTERING 
Selv om vi jobber godt med sikker-
hetsarbeid i konsernet, er vi klar over 
risikofaktorene forbundet med vår 
virksomhet. For å håndtere uforutsette 
og alvorlige, uønskede hendelser på en 
god måte, har hver virksomhet sin egen 
beredskapsplan. Vi hadde ingen alvorli-
ge beredskapshendelser i 2019. 

TILSYN OG INSPEKSJONER AV 
MYNDIGHETER 

BIR TRANSPORT 
I september 2019 gjennomførte Arbeids-
tilsynet et tilsyn hos BIR Transport. For-
målet var å sjekke at virksomheten har et 
arbeidsmiljø som forebygger arbeidsre-
laterte skader og sykdom samt å sjekke 
at virksomheten gir de ansatte lovlige 
arbeidsbetingelser. Tilsynet ga to pålegg. 
Det ene pålegget omhandlet innholdet i ar-
beidsavtalene og det andre pålegget gjaldt 
manglende forsvarlighetsvurdering av 
arbeidstidsordningene. Begge påleggene 
er svart ut og saken er avsluttet. 

FYLKESMANNENS MILJØVERN- OG 
KLIMAAVDELING 
12. september 2019 gjennomførte 
Fylkesmannens miljøvern- og klimaav-
deling en inspeksjon ved energianlegget 
til BIR Avfallsenergi. Tilsynet resulterte 
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i ett avvik: Internkontrollen for ytre miljø 
har noen mangler. Avviket er svart ut. 

YTRE MILJØ 
BIR skal være «vestlendingenes egen 
miljøbedrift». For å oppnå visjonen tar vi 
vårt samfunnsansvar på alvor. Vi jobber 
for å tilegne oss god informasjon om 
miljømessige konsekvenser av vår virk-
somhet. For å redusere belastningen på 
miljøet og forbedre kvaliteten på tjenes-
tene, skal BIR ligge i front og investere 
i bedre teknologi som reduserer utslipp 
av klimagasser. 

KLIMAMÅL  
Høsten 2016 ble BIRs Avfalls- og res-
sursstrategi vedtatt. Den gir retning for 
utvikling og prioritering av de lovpålagte 
oppgavene som er delegert til BIR. Stra-
tegien inngår som en del av konsernets 
overordnede strategiarbeid og støtter 
opp under konsernets hovedstrategi 
og målsettinger. Handlingsplaner med 
tiltak som støtter opp under de strate-
giske grepene og målene utarbeides i de 
ansvarlige selskapene.

Det er formulert 16 mål som skal føre 
konsernet i ønsket retning. Noen mål 
er konkrete og målbare, mens andre 
er prosessmål som krever omfattende 
samarbeid med parter utenfor BIR.

To av målene bidrar direkte til å redu-
sere BIRs klimautslipp. Det ene målet 
er at BIR skal samle inn avfall i Bergen 
sentrum uten utslipp av NOx og CO² 
innen 2020. Det andre målet er at BIR 
skal redusere sine utslipp av CO² fra 

transport med 80 prosent innen 2020. 
Videre støtter BIR bransjens arbeid for 
å utrede fangst og lagring av CO² fra 
avfallsforbrenning. 

ELEKTRIFISERING AV BILPARKEN 
BIR skal redusere sine samlede CO²-ut-
slipp med 80 prosent innen utgangen 
av 2020. Videre skal avfallsinnsamling i 
Bergen sentrum gjennomføres fossilfritt 
innen utgangen av 2020. Dette skal vi 
greie ved å effektivisere rutestrukturer 
samt å være helt i frontlinjen for å teste 
ut og implementere innovative og miljø-
vennlige driftsløsninger. 

For å komme i mål med fossilfri avfall-
sinnsamling, har BIR valgt å gå for elek-
triske biler. I 2018 kom det første fos-
silfrie renovasjonskjøretøyet i drift. Det 
var en liten komprimatorbil som skal 
betjene de trangeste gatene i sentrum. I 
2019 ble nok en elektrisk renovasjonsbil 
satt i drift. Når ytterligere to elektriske 
renovasjonsbiler blir satt i drift primo 
2020, innfrir BIR målsetningen om å 
betjene husholdningskundene og den 
øvrige infrastrukturen i sentrumsområ-
det fossilfritt. 

Etter hvert som bossnettet i Bergen blir 
bygget ut, reduseres samtidig behovet for 
tungtransport i sentrum. Der bossbilene 
tidligere kjørte inn i gatene for å hente 
boss, benytter nå kundene seg av det 
underjordiske rørnettet og bosset blir 
hentet i terminalen i Jekteviken. BIR Nett 
sine tjenestebiler er elektriske, samt at de 
benytter elektriske sparkesykler når de 
skal ut på oppdrag knyttet til bossnettet.

Likeledes har BIR Privat tatt i bruk tre 
elektriske varebiler til rydding rundt 
nedkast og returpunkter og utsetting 
av bosspann. Dette er begynnelsen på 
en overgang til fullstendig fossilfri drift. 
Etter hvert som den eksisterende bil-
parken må skiftes ut, vil den erstattes av 
nye, elektriske biler, og da vil vi nå 100 
prosent fossilfri drift. I tillegg benytter 
kontrollørene i BIR Privat elektriske 
sykler på oppdrag i Bergen sentrum.

BIR har i dag 162 kjøretøy på fossilt driv-
stoff (163 i 2018), derav 95 renovasjons-
biler. Videre har vi 25 nullutslippskjøre-
tøy, derav to renovasjonsbiler. 

ANDRE KLIMAREDUSERENDE TILTAK 
BIR jobber også med følgende tiltak for 
å redusere klimautslippene: 

• BIR jobber aktivt med sirkulær øko-
nomi og bidrar til å skape avfalls-
strømmer som blir nytt råstoff til 
matvareproduksjon, for eksempel 
melbillelarver til menneskeføde og 
dyrefôr. 

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

• Energianlegget oppgraderte for-
brenningskontrollsystemet til linje 
2. Det gav en god effekt, linje 2 har 



48

nå en jevnere produksjon og klarer 
å ta unna mer avfall. 

• Energianlegget oppgraderte styre-
systemet sitt for å sikre mer stabil 
drift, hvilket også gir mindre utslipp. 

• Mjelstad Miljø installerte nytt ren-
seanlegg for sigevann i 2018. Dette 
ble satt i normal drift i 2019. 

• BIR Privat og BIR Transport 
samarbeider om å redusere antall 
kilometer kjørt per kilo innsamlet 
avfall. For eksempel blir stadig flere 
nedgravde løsninger og returpunk-
ter utrustet med sensor som gir 
opplysninger om fyllingsgraden. 
Dermed kan tømmefrekvensen 
optimaliseres. 

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

• Det er gjennomført en effektivi-
sering av innsamlingsrutene for 
restavfall. 

KLIMAREGNSKAPET 
BIR er en av 38 partnere i Klimapartner 
Vestland. Som partner forplikter vi oss 
til å utarbeide en årlig rapport over egne 
utslipp av klimagasser, lage planer og 
gjøre tiltak for å redusere disse samt 
forbli miljøsertifisert. BIR har nå utar-
beidet sitt sjuende klimaregnskap.

Prosessutslipp er den største CO²-kilden i 
BIRs klimaregnskap. Med prosessutslipp 
menes beregnet fossil andel av CO²-ut-
slippet fra forbrenning av avfall i energi-

anlegget. Dette CO²-utslippet vil bestå av 
karbon fra både fossile og fornybare kil-
der. Plast og lignende vil gi fossilt utslipp, 
mens for eksempel matavfall, tekstiler av 
naturfiber og papir vil gi fornybart utslipp.

Dato Hendelse Påvirkning Arbeidssted

23.2 Brudd på døgngrense for HCl og SO2 Luft Energianlegget

6.3 Brudd på døgngrense for HCl Luft Energianlegget

16.3 Brudd på døgngrense for SO2 Luft Renovasjonsbil

12.6 Overskridelse av grense for kadmium i ukeblandeprøve av spillvann Vann Energianlegget

20.7 Overskridelse av grense for kadmium i ukeblandeprøve av spillvann Vann Renovasjonsbil

3.8 Overskridelse av grense for kadmium i ukeblandeprøve av spillvann Vann Energianlegget

Miljøuhell rapportert til Fylkesmannens miljøvernavdeling 
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Utslipp av tonn CO2-ekvivalenter 2016 2017 2018 2018

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 4 123,5 3 743,2 3 789,7 4 527

Fyringsolje 1 243,4 1 116,8 1 845,5 1 643,3 

Prosessutslipp (fossilt) 74 197,0 72 991,0 79 935,0 75 000,0

Parafin, propan og gass 3,3 3,7 1,8 0

Sum direkte utslipp (Scope 1) 79 568,7 77 854,7 85 572,0 81 170,7

Fjernvarme/-kjøling 11,7 13,2 13,9 7,5

Elektrisitet markedsbasert 2 191,6 1 897,0 2 965,0 83,9

Sum indirekte utslipp fra innkjøp energi (Scope 2) 2 203,3 1 910,2 2 978,9 91,4

Flyreiser 59,0 48,0 59,0 87,8 

Restavfall til forbrenning 21,0 20,9 42,0 14,35 

Km-godtgjørelse 13,5 18,4 14,7 17,4 

Andre reiser (tog/buss/taxi) 1,0 1,3 1,2 49,3 

Annet (innkjøpte varer og tjenester) 48,9 46,6 52,2 33,5 

Avfall til gjenvinning 503,2 476,4 201,4 464,6

Pendling 234,2 279,0 279,1 

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 646,6 612,3 649,4 667,0

Sum utslipp 82 418,6 80 376,5 89 200,4 82 208,1 

Klima- og energiindikatorer 2016 2017 2018 2018

Totalt utslipp per omsetning (tCO2e/mill. NOK) 0,0112 0,0099 0,0118 0,083

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

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m²) 360,0 314,4 480,8 459,4 
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BIR Avfallsenergi AS er Bergens største produsent av miljøvennlig varme, noe som kommer innbyg-
gerne i Bergen til gode i form av elektrisitet og fjernvarme fra BKK Varme AS. I 2019 leverte vi varme 
til BKK Varmes fjernvarmenett tilsvarende årsbehovet til rundt 28 000 husstander. I tillegg produser-
te vi elektrisitet tilsvarende årsbehovet til rundt 5 000 eneboliger.

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

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

• I minst mulig grad bidra til negative 
miljøpåvirkninger 

• Fremme miljøbevissthet i egen orga-
nisasjon og hos kundene

Energianlegget har konsesjon til å motta 
og energigjenvinne husholdningsavfall og 
næringsavfall som ikke materialgjen-
vinnes, mindre mengder sykehusavfall 
og medisinrester, avløpsslam, brukt 
kulladsorbent fra eget renseanlegg og 
visse typer bygg- og riveavfall klassifisert 
som farlig avfall. I 2019 mottok vi totalt 
207 000 tonn avfall, fordelt mellom hus-
holdnings- og næringsavfall. Av dette var 
totalt 1 600 tonn blandet returtrevirke og 
1 600 tonn bygg- og riveavfall klassifisert 
som farlig avfall.  

Den totale avfallsmengden inkluderer 
også rundt 7 000 tonn sortert restavfall 
importert fra Storbritannia. Dette sikrer 
at energianlegget har mulighet til å leve-
re mest mulig varme til fjernvarmenettet 
i kalde perioder. Behandling av dette 
avfallet hos oss bidrar også til at mindre 

blir lagt på deponi i Storbritannia, som 
ikke har nok forbrenningskapasitet til å 
håndtere alt avfall som oppstår i landet. 

BEHANDLINGSMETODE 
Energianlegget består av to forbren-
ningsovner med fire rensetrinn hver, byg-
get 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 miljøvenn-
lig behandlingsmåte enn deponering som 
var standard behandlingsmåte tidligere. 
Deponering av avfall frigjør metan, som 
er en mye mer potent klimagass enn 
CO². Avfallet inneholder også en blanding 
av karbon fra fornybare og fossile kilder. 
Den fornybare andelen av CO²-utslip-
pet bidrar ikke til en netto økning av 
CO²-mengden i atmosfæren. 

ENERGIUTNYTTELSE 
Energien i avfallet benyttes til å varme 
opp og fordampe vann som går videre til 
strømproduksjon og fjernvarme i BKK 
Varmes fjernvarmenett. I 2019 ble det 
varmet opp 790 000 tonn vann, med et 
netto energiinnhold på 590 GWh. Av dette 
ble det levert 279 GWh til fjernvarme-

nettet og 103 GWh elektrisitet, i tillegg til 
intern bruk av damp på energianlegget. 
Dette gav en energiutnyttelse på 74 %. 
Fjernvarmenettet er fortsatt under utbyg-
ging av BKK Varme og i årene fremover 
vil mer avfallsvarme leveres til nettet. 
Energianlegget er tilpasset fremtidig 
fjernvarmekapasitet.  

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 blir for 
lav. Da benyttes det olje i forbrenningen. 
I 2019 utgjorde energimengden fra 
benyttet olje i brennkammeret 0,8 % av 
nettoenergien fra ovnene. 

Høsten 2019 ble styringssystemet til den 
ene ovnen oppgradert. Dette har ført til 
en bedre og mer stabil drift, noe som 
også gir økte energimengder som vi kan 
bruke til å produsere strøm og varme til 
fjernvarmenettet. Den andre ovnen vil få 
samme oppgradering i 2020. 

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 

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

UTSLIPP TIL LUFT 
Flere komponenter måles kontinuerlig 
med avanserte målemetoder ved anleg-
get. Tungmetaller og dioksiner måles to 
ganger i året. I 2019 ble dette gjort av det 
akkrediterte firmaet Eurofins fra Dan-
mark. 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 %. 

Det har vært seks dager i 2019 med 
verdier for HCl og/eller SO2 over gren-
severdiene, dette var i første kvartal. 
Verdiene ble meldt til fylkesmannens 
miljøvernavdeling og avviksbehandlet i 
henhold til våre rutiner. Årsaken til dette 
var avfallets sammensetning på det aktu-
elle tidspunktet. 

UTSLIPP TIL VANN 
Det tas ukentlige prøver av avløpsvannet 
fra røykgassrenseprosessen, disse 
analyseres av det akkrediterte firmaet 
Eurofins AS. Vannet analyseres for 
kvikksølvinnhold hver uke, mens andre 
tungmetaller analyseres hver tredje uke. 
Dette er i tråd med vår utslippstillatelse. 

Det har vært visse utfordringer knyttet 

til verdien av kadmium i avløpsvannet i 
2019. Vi fikk fire analyser over den stren-
geste grenseverdien for kadmium i løpet 
av sommeren, det ble gjort diverse tiltak 
som løste problemet i løpet av august. 
Verdiene ble meldt til fylkesmannens 
miljøvernavdeling og avviksbehandlet i 
henhold til våre rutiner.  

KLAGER 
Det ble mottatt to naboklager på lukt i 
september/oktober 2019, den ene har vi 
ikke kunnet knytte til vår drift. Den andre 
(fra oktober) kom sannsynligvis fra vår 
drift.  

Det har i tillegg til disse klagene vært 
et ekstra fokus på lukt i 2019 på grunn 
av mange klager som har kommet i for-
skjellige kanaler fra naboene til industri-
området i Rådalen. Hver gang vi ble gjort 
oppmerksom på en luktklage undersøkte 
vi vårt anlegg, og vi reiste ut i nabolaget 
ved flere anledninger for å undersøke 
lukten. Vi har ikke kunnet identifisere at 
lukten det ble klaget på sommeren 2019 
har kommet fra vårt anlegg. 

RESTPRODUKTER 
I likhet med enhver annen ovn er det 
igjen aske etter forbrenningen av avfallet. 
Denne mengden utgjør totalt ca. 20-25 
% av den totale avfallsmengden som er 
mottatt ved anlegget. Mengden restpro-
dukter fordeler seg mellom bunnaske, 
flyveaske, metall og filterkake fra vann-
renseanlegget. Bunnasken ble levert til 
BIR Avfallsenergis deponi Mjelstad Miljø 
på Osterøy, for utsortering av metaller 
og sluttbehandling. Det ble levert 45 000 

tonn bunnaske, og rundt 6 000 tonn ulike 
metaller ble sortert ut fra dette og levert 
til gjenvinning. Flyveaske og filterkake 
utgjorde henholdsvis 7 500 og 500 
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 8 kr/kg. 
Pengene som dette fondet får inn går til 
NOX-reduserende tiltak i industrien og 
transportsektoren.  

Det ble innbetalt ca 1 000 000 kroner til 
NOX-fondet i 2019.  
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Styrets beretning
BIR har som visjon at vi skal være vestlendingenes egen miljøbedrift. Hovedmålene til BIR 
er å tilby god service, opprettholde et godt omdømme, bidra med miljøfremmende tjenester, 
opprettholde stabile, lave priser til husholdningskundene og gi avkastning til eierne. BIR 
utnytter ressursene i bosset og tar ut verdier i hele avfallets verdikjede.

Driftsresultatet for 2019 
økte til 257,4 mill. kr fra 
95 mill. kr i 2018. 

Årsresultatet etter skatt ga 
overskudd på 216,1 mill. kr
mot 67,9 mill. kr i 2018.  

88,8 mill. kr betales 
i ordinært utbytte til 
eierkommunene. 

Vi opprettholder vårt gode 
omdømme på 85,1 % og 
kundetilfredshet på 83,8 %. 

Alle bossbilene som 
kjører i Bergen sentrum 
er i 2019 elektriske. 

BIR utreder løsninger for å 
komme i gang med innsamling 
av matavfall fra husholdninger. 

BIRs samarbeid med akademia, 
gründere og næringsliv om 
sirkulær økonomi fortsetter. 
 

Sykefraværet i BIR var 
på 6,9 prosent, en oppgang 
på 0,6 prosent fra i fjor. 

Kvinneandelen i BIR 
konsernet er 18,2 % og 
33,3 % i konsernledelsen. 

Bossnettet og elektriske 
bossbiler gir fossilfri boss-
inhenting i Bergen sentrum. 

Gjenbruksuken i november ble 
stor suksess med mange tusen
besøkende.

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

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

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

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

 

kr

kr

2019 KORT OPPSUMMERT

TAKK TIL ANSATTE. Styret takker samtlige ansatte for god arbeidsinnsats i året som har gått. Motiverte, imøtekommende og endrings-
villige medarbeidere er avgjørende for den videre utviklingen av BIR som samfunnsaktør, servicebedrift og ledende avfallsselskap.



54

EIERFORHOLD
BIR eies av åtte kommuner i Bergens-
regionen: Askøy, Bergen, Bjørnafjorden, 
Kvam, Osterøy, Samnanger, Vaksdal og 
Øygarden. Vi er organisert som et kon-
sern og eier datterselskap som forestår 
produksjonen. BIR er også direkte eller 
indirekte eier av selskap som utfører 
tjenester i verdikjeden.

HENDELSER ETTER BALANSEDAG 
I tiden etter at regnskapsperioden er av-
sluttet, men regnskapet ikke er fremlagt 
for vedtak, har det skjedd utvikling som 
bør nevnes.

I forbindelse med utbredelse av korona 
i det norske samfunnet har BIR innført 
tiltak for å hindre spredning av smitten. 
Deler av virksomheten til konsernet er 
definert som samfunnskritisk infra-
struktur, og det har dermed vært viktig 
å opprettholde tilnærmet normal drift 
innenfor disse funksjonene.

Koronakrisen har også medført betydeli-
ge negative utslag for konsernet gjen-
nom lavere energiinntekter og redusert 
aktivitet i den konkurranseutsatte delen 
av konsernet.

RESULTATREGNSKAP

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

DRIFTSINNTEKTER
BIR konsern hadde i 2019 en omsetning 
på 1 013,3 mill. kroner. Det er en om-
setningsøkning på 230,7 mill. kroner i 
forhold til året før. Endringen relateres 
til salg av datterselskapet Conrad Mohrs 
veg 15 AS, samt noe høyere organisk 
vekst. 

I BIR AS økte driftsinntektene fra 190,4 
mill. kroner i 2018 til 543,0 mill. kroner 
i 2019. Endringen relateres til at geby-
rinntektene nå ligger som inntekt i BIR 
AS og ikke hos BIR Privat AS.
 

DRIFTSKOSTNADER
Driftskostnadene i konsernet økte med 
68,4 mill. kroner, fra 687,5 mill. kroner i 
2018 til 755,9 mill. kroner i 2019.

Driftskostnadene i BIR AS økte fra 135,8 
mill. kroner i 2018 til 489,5 mill. kroner 
i 2019, en økning på 353,7 mill. kroner. 
Dette skyldes omlegging av gebyrinn-
tekter og tilhørende kostnader som er 
nevnt ovenfor.

DRIFTSRESULTAT
Driftsresultatet for konsernet økte med 
162,4 mill. kroner, fra 95,0 mill. kroner i 
2018 til 257,4 mill. kroner i 2019.

Driftsresultatet i selskapsregnskapet 
ble redusert med 1,1 mill. kroner fra 
54,6 mill. kroner i 2018 til 53,5 mill. 
kroner i 2019. 
 
INNTEKTER FRA INVESTERINGER I 
TILKNYTTEDE SELSKAP
Resultatandelen fra BKK Varme AS var 
21,0 mill. kroner i 2019 mot 22,4 mill. 
kroner i 2018. Egenkapitalmetoden er 
benyttet for å beregne BIR-konsernets 
andel. I selskapsregnskapet ligger 
investeringen ført til kostpris.

NETTO FINANSKOSTNADER
Netto finanskostnad økte med 7,5 mill. 
kroner i 2019, fra –20,6 mill. kroner i 
2018 til –28,1 mill. kroner i 2019.

For BIR AS er netto finansposter endret 
med 164,0 mill. kroner, fra –15,0 mill. 
kroner i 2018 til 149,0 mill. kroner i 
2019. Endringen relateres til salg av dat-
terselskapet Conrad Mohrs veg 15 AS.
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ÅRSRESULTAT
Årsresultatet etter skatt for konsernet viser 
et overskudd på 216,1 mill. kroner i 2019, 
mot 67,9 mill. kroner i 2018. Andel av over-
skudd i BKK Varme AS er da hensyntatt.

Overskuddet i BIR AS økte fra 35,2 mill. 
kroner i 2018 til 194,1 mill. kroner i 2019. 
En endring på 158,9 mill. kroner. Endringen 
relateres til salg av datterselskapet Conrad 
Mohrs veg 15 AS.

EGENKAPITALANDEL
Egenkapitalandelen var ved årsskiftet 
for henholdsvis BIR AS og BIR konsern 
13,2 og 14,3 prosent. Tilsvarende tall for 
2018 var 9,3 og 13,8 prosent.

DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT
Av overskudd i BIR AS på 194,1 mill. kro-
ner, anbefales 105,3 mill. kroner overført 
til annen egenkapital og 88,8 mill. kro-
ner utbetalt som ordinært utbytte.

KONTANTSTRØM
Konsernets kontantstrøm fra operasjo-
nelle aktiviteter har i 2019 vært 132,4 
mill. kroner, mot 134,0 mill. kroner i 2018. 
Netto kontantstrøm fra investeringsakti-
vitet var på -23,6 mill. kroner, mot -227,1 i 
2018, mens finansaktivitetene bidro med 
en netto kontantstrøm på -120,6 mill. 
kroner, mot 117,8 mill. kroner i 2018.

Dette gir en samlet kontantstrøm i kon-
sernet på -11,8 mill. kroner mot 24,8 mill. 
kroner i 2018.

BIR AS hadde en endring i kontanter og 
kontantekvivalenter på 7,9 mill. kroner i 
2019 mot 5,2 mill. kroner i 2018.
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INVESTERINGER, BALANSE OG 
LIKVIDITET

INVESTERING I AKSJER
Per 31.12.2019 har BIR-konsernet
investert i aksjer for 293,0 mill. kroner
i følgende selskap:

Direkte eie:
BIR Privat AS (100 %)
BIR Transport AS (100 %)
BIR Nett AS (100 %)
BIR Avfallsenergi AS (100 %)
BIR Bedrift AS (100 %)
Møllendalsveien 31 AS (100 %)
Møllendalsveien 40 AS (100 %)
WasteIQ AS (tidl. KnowWaste AS) (60 %)
BKK Varme AS (49 %)

Bergen Carbon Solutions AS (10 %)

Invertapro AS (21 %)

Greentech Innovators AS (10 %)

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

INVESTERING I UTSTYR
I løpet av 2019 investerte BIR konsern 
140,6 mill. kroner i eiendommer og 
tekniske installasjoner, samt 78,9 mill. 
kroner i driftsrelatert utstyr.

BALANSE
BIR-konsernets totalkapital utgjorde
2 748,0 mill. kroner ved årsslutt. Annen 
langsiktig gjeld var på 1 855,8 mill. kroner 
og egenkapitalen på 394,3 mill. kroner.

LIKVIDITET
Selskapets operasjonelle kontantstrøm 
er god. Netto endring i kontanter og 
kontantekvivalenter er henholdsvis 
–11,8 mill. kroner i konsernet og 7,9 
mill. kroner i BIR AS.
 

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

Det er utarbeidet selskapsvise risikovur-
deringer med formål å styrke internkon-
trollen slik at vi sikrer at ledelsen har 
tilstrekkelig kontroll og kan utøve effektiv 
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ledelse og styring av virksomheten. Risi-
kostyring og internkontroll i BIR bygger 
opp under det som allerede foreligger av 
strategier, årsplaner, budsjettprosesser 
og rapporteringsprosesser. På denne 
måten blir det samsvar mellom de ulike 
styringsdokumentene og styrking av den 
administrative oppfølgingen.

VIRKSOMHETSSTYRING
BIR har etablert egen avdeling for virk-
somhetsstyring. Virksomhetsstyringen er 
beskrevet i egen håndbok kalt «Virksom-
hetsstyring, roller, ansvar og myndighet».

KONSERNSTRATEGI
I 2019 startet BIR en prosess med revi-
sjon av sin konsernstrategi.

STRATEGISK RISIKO
Konsernstrategien er i samsvar med 
samfunnsutviklingen og endring av ram-
mebetingelser. Dette gjelder krav til kun-
deservice, miljøriktige tjenester og krav 
til gjenvinning av energi og materialer.

Selskapets strategi er i henhold til 
dagens nasjonale avfallsstrategi. Stra-
tegien vektlegger BIRs kjerneoppgaver 
og peker på viktigheten av overgang til 
sirkulære verdikjeder. 

Norsk Industri har innklaget Norges 
bruk av enerett til ESA. ESA har avgitt 
uttalelse i saken. ESA er enig i de 
juridiske valg BIR har tatt opp gjennom 
årene mht. arkitektur og organisering.

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

Fortsatt utbygging av fjernvarme krever 
tilgang på rimelig avfallsvarme. Økt salg 
av energi vil bidra til å redusere kost-
nadene på behandling av avfall og øke 
utbytte til eierne.

Raske svingninger i energiprisen medfø-
rer betydelig risiko både når det gjelder 
selvkost for lovpålagte oppgaver og når 
det gjelder resultat fra konkurranseut-
satt virksomhet. 

FINANSIELL RISIKO
BIR har sikret halvparten av låneporteføl-
jen med lange rentebytteavtaler. Til tross 
for høy gjeldsgrad ser vi at kapitalkostna-
dene reduseres. Planlagt investeringsbe-
hov utgjør for de neste fem til syv årene 
2 400 mill. kroner, fratrukket salg av aktiva 
utgjør netto investeringer 1 500 mill. kro-
ner. Dette krever økte kontantstrømmer 
eller nye løsninger for å lette balansen.

OPERATIV RISIKO
Energigjenvinningsanlegget i Rådalen er 
både et behandlingsanlegg for restavfall 
og en energiprodusent. Vår operative 
risiko er i all hovedsak knyttet til driften 
av energianlegget. Grunnet høy kapasi-
tetsutnyttelse over lenger tid, har anleg-
get hatt en del uforutsette driftsavbrudd. 
Siden vi har to forbrenningslinjer, er 
risiko for denne typen avbrudd redusert. 
Anlegget er skadeforsikret, og forsikrin-
gen trer i kraft hvis en driftsstans varer 
lenger enn 14 dager.

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

DIGITAL RISIKO
BIR benytter IT som et strategisk verktøy 
for å levere best mulige tjenester til best 
mulig priser. Ifølge IKT-strategien er 
det viktig å levere riktige tjenester som 
er prioritert etter forretningsmessige 
behov. Dette innebærer at vi gjennomgår 
alle fagsystemer, sentral infrastruktur 
og tilhørende personvern, rutiner og 
risikovurderinger for å sikre effektivitet, 
kvalitet og tilgjengelighet av data. 

Vi har gjennomført sårbarhetsanalyse. 
Analysen fører til videre planmessig 
arbeid med sikkerhet på alle nivåer. 

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 kommer også til å søke kontroll med 
hvor avfall som vi videresender havner.

Vi har etablert system for oppfølging og 
kontroll av avvik ved konsernets ulike 
virksomhetsområder.

BIR-konsernet jobber spesifikt med om-
dømmebygging blant alle våre kunder. 
Den årlige kunde- og omdømmeunder-
søkelsen viser hvordan vi klarer oss og 
gir en pekepinn på hva vi bør forbedre 
oss på. Vi har også eget utviklingspro-
sjekt - som er støttet av Forsknings-
rådet - der vi samler oss kunnskap om 
insentiver og kundeadferd.
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ORGANISASJON OG ARBEIDSMILJØ

KJERNEVERDIER
 «Vestlendingenes egen miljøbedrift» er 
vår visjon og slagordet er «Sammen for 
en god sak». 

Kjerneverdiene våre bygger opp om 
slagordet og visjonen. 

Våre kjerneverdier er:
• Superpålitelig
• Miljøpådriver
• Imøtekommende
• Lagspiller

Vi ønsker at våre medarbeidere skal 
kjenne seg igjen i kjerneverdiene 
samtidig som at lederne tar ansvar for 
at kjerneverdiene setter preg på vårt 
arbeid internt i konsernet og ut mot 
våre kunder.

ANSATTE OG ALDERSSAMMENSETNING
BIR hadde per 31.12.19 i alt 473 med-
arbeidere (faste og innleide). Gjennom-
snittsalderen var 44,7 år. Sammenlign-
bare tall for 2018 var 450 medarbeidere 
og en gjennomsnittsalder på 42,5 år.

LIKESTILLING
I BIR-konsernet er kvinneandelen på 
18,2 prosent, mens den er på 33,3 pro-
sent i konsernledelsen. I konsernstyret 
og styrene i BIR Bedrift AS og BIR Av-
fallsenergi AS er kvinneandelen 50 pro-
sent, mens andelen i styrene i de andre 
datterselskapene er ca. 20 prosent. Det 
er et mål å øke kvinneandelen både i 
BIR og i styrene i årene fremover.

REKRUTTERING OG UTDANNING
BIR er godkjent lærebedrift innen 
flere fagområder. Dersom det er en 
relevant ledig stilling etter fullført opp-
læringsløp, blir fagarbeideren tilbudt 
fast stilling. Ved utgangen av 2019 
hadde BIR sju lærlinger i følgende fag: 
kontor og administrasjon, yrkessjåfør, 
og gjenvinning. Medarbeidere med fem 
års praksis kan ta fagbrev som prak-
siskandidat. Høsten 2019 gjennomførte 
ti medarbeidere kurs og teorieksamen 
i yrkessjåførfaget. I gjenvinningsfaget 
startet seks medarbeidere på kurs i 
regi av HFK voksenopplæring. 

Høsten 2019 var det rekordmange 
traineer som begynte i BIR. De er 
rekruttert gjennom Bergen Næringsråd 
sitt program, Trainee Vest. BIR AS tok 
inn fire traineer og BIR Nett AS en. 
BIR har deltatt i traineeordningen fra 
oppstarten i 2009.

REDU
REdu er avfalls- og gjenvinningsbran-
sjens store kompetanseløft. I REdu 
arbeides det aktivt for å styrke fagtilbud 
i høyere utdanning, satse på kompetan-
seutvikling, innovasjon og forskning, 
samt synliggjøre bransjens muligheter 
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for studenter. BIR er med og finansierer 
REdu, og deltar med en representant i 
referanse- og styringsgruppene. Som-
meren 2019 var tre REdu-studenter en-
gasjert via BIR. I BIR Privat AS ble av-
fallsmengder og markedet for bosstaxi 
kartlagt. Hos Bergen Carbon Solutions 
AS arbeidet studenten med prototype 
og digel. Studenten hos Invertapro AS 
arbeidet med forbehandling av avfall 
som fôr til innsekter. 

DISKRIMINERING
Likestillings- og diskrimineringslovens 
formål er å fremme likestilling, sikre 
like muligheter og rettigheter. Konser-
net arbeider aktivt, målrettet og plan-
messig for å fremme lovens formål.

Konsernet har som mål å være en 
arbeidsplass hvor det ikke forekommer 
noen form for trakassering eller diskri-
minering. I tillegg handler likestilling om 
mangfold og tro på at representasjon av 
begge kjønn, forskjellige etniske grup-
per, forskjellige aldersgrupper og funk-
sjonshemmede bidrar til innovasjon, 
godt arbeidsmiljø og positive resultater. 
Konsernet arbeider aktivt og målrettet 
for å utforme og tilrettelegge de fysiske 
forholdene slik at virksomhetens ulike 
funksjoner kan benyttes av flest mulig.

SYKEFRAVÆR
Et av de viktigste tiltakene for å redusere 
sykefraværet er at lederne i BIR priorite-
rer oppfølging av sine medarbeidere. Kon-
sernet hadde i 2019 et sykefravær på 6,9 
prosent (6,3 i 2018). Det er en oppgang på 
0,6 prosentpoeng. Korttidsfraværet er på 
2,4 og langtidsfraværet er på 4,5 prosent.
Det er registrert til sammen 18 person-

skader i konsernet (31 i 2018). Av disse 
var 8 personskader med fravær (7 i 2018). 
Totalt utgjorde det 275 (54 i 2018) fraværs-
dager.

SENIORPOLITIKK
BIR har vedtatt egen seniorpolitikk. 
Denne er en del av BIRs arbeidsgiver-
politikk. Konsernet har som mål at 
våre seniorer som har helse til det, står 
lengst mulig i jobb. Hvert enkelt selskap 
vurderer hvilke tiltak som er mest 
hensiktsmessig for at den enkelte med-
arbeider skal bli i jobben lengst mulig.

ARBEIDSMILJØ
I 2019 har vi gjennomført medarbeider-
tilfredshetsmåling i alle selskapene i 
konsernet. Undersøkelsen gjennom-
føres annethvert år og viser hva med-
arbeiderne mener om arbeidsmiljøet. 
Årets resultat viser en forbedring i 
forhold til 2017. Resultatet peker på 
hva ledere og medarbeidere må arbeide 
med for å få et enda bedre arbeidsmiljø.

SAMFUNNSANSVAR
BIR jobber for å utnytte ressursene som 
finnes i avfallet i tillegg til å forebygge at 
nytt avfall oppstår. Vi tar samfunnsan-
svar før og etter egen verdikjede. Dette 
vises gjennom at vi driver holdnings- 
og atferdsendrende arbeid rettet mot 
produsenter og forbrukere, stiller krav 
til våre samarbeidspartnere om å jobbe 
opp mot konkrete bærekraftsmål, samt 
krav til ansvarlig håndtering av alt avfall 
etter vår egen verdikjede. 

BIR jobber med sirkulær økonomi og 
bidrar aktivt for å etablere flere sirku-
lære verdikjeder der noe av det som 

karakteriseres og håndteres som avfall 
i dag, vil være verdifullt råstoff til nye 
produkter i morgen. I 2019 opprettet vi 
sammen med Bergen Næringsråd en 
ressursgruppe for sirkulær økonomi 
der vi tar et ansvar for å dele kunnskap, 
tilrettelegge for sirkulære piloter og 
skape nye arbeidsplasser. Ressursgrup-
pen arbeider med å drive frem piloter 
og prosjekter på tvers av virksomheter 
og bransjer slik at ressursene forblir i 
kretsløpet etter at produktet er benyttet 
til sitt opprinnelige formål. Vi støtter opp 
under at sirkulær økonomi blir en del av 
pensum på flere studier og har etablert 
Sirkulærskolen i Bergen. 
 
FNS BÆREKRAFTSMÅL
FNs bærekraftsmål er verdens felles 
arbeidsplan for å utrydde fattigdom, 
bekjempe ulikhet og stoppe klima-
endringene innen 2030. Bærekraftig 
utvikling handler om å ta vare på beho-
vene til mennesker som lever i dag uten 
å ødelegge framtidige generasjoners 
muligheter til å dekke sine.

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

BIR har prioritert å jobbe spesielt 
med fem av målene: 9. innovasjon og 
infrastruktur ved at vi skal bidra til 
utvikling av bærekraftig og innovativ 
infrastruktur, 11. bærekraftige byer og 
samfunn ved å bistå med tjenester og 
løsninger som legger til rette for en 
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bærekraftig og smart byutvikling, 12. 
ansvarlig forbruk og produksjon ved egen 
håndtering av avfall og som pådriver for 
bærekraftige produksjonsvalg bidra til 
en bærekraftig forvaltning av avfalls-
ressursene, 13. stoppe klimaendringene 
ved å kontinuerlig implementere tiltak 
for å redusere vårt klimaavtrykk og 
legge til rette for at vestlendinger har 
mulighet til å ta klimasmarte valg og 
17. samarbeid for å nå målene ved å aktivt 
dele vår kunnskap og erfaringer med 
andre som ønsker å utvikle sine reno-
vasjonstjenester - vi skal også søke nye 
samarbeid for å utvikle selskapet og 
tjenestene som leveres. 
 
KLIMA OG MILJØ
BIR er «vestlendingenes egen miljøbe-
drift», noe som synliggjøres ved at ulike 
deler av BIRs virksomhet skaper svært 
positive resultat for klima og miljø.

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

Utnyttelse av restavfall eller riv-
ningstrevirke til brennstoff, fører på sin 
side til redusert bruk av fossilt brensel. 
Av energien produserer vi vannbåren 
varme, som erstatter oljefyrt oppvar-
ming.

Den første elektriske bossbilen kom på 
plass i BIR i 2018. Sammen med boss-
nettet i Bergen sentrum og elektriske 
tjenestebiler, klarte vi å levere fossilfri 
bossinnsamling i Bergen sentrum 
allerede innen utgangen av 2019, ett 

år før målet satt av Bergen kommune. 
Tiltakene totalt sett gjør BIR til en viktig 
bidragsyter til lavere CO²-utslipp i 
bergensområdet. Leveransen av varme 
fra BIR Avfallsenergi AS, som ble levert 
på BKK Varme AS sitt fjernvarmenett, 
tilsvarte i 2019 en reduksjon i utslipp av 
CO² med 70 200 tonn. 

BIR er en av 34 Klimapartnere i Vest-
land. Klimapartnere er et regionalt 
nettverk for klimagassreduksjon og 
grønn forretningsutvikling der målet til 
alle bedriftene er å redusere utslippene 
sine og jobbe systematisk med miljø-
styring. 

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

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

Stiftelsen Mjelstad Restdeponis Etter-
driftsfond håndterer etterdriften av de-
poniet i henhold til forurensingsloven.

For BIRs øvrige aktivitet anser vi at 
faren for skade på det ytre miljø er 
begrenset.

KORRUPSJONSBEKJEMPELSE
BIR har nulltoleranse for alle former 

for korrupsjon og prissamarbeid. For 
å forebygge korrupsjon har konsernet 
utarbeidet ulike dokumenter som tyde-
liggjør de ønskede holdninger og den 
atferden BIR forventer av hver enkelt 
medarbeider.

Styret mener det er viktig at konsernet 
har god kontroll på bruk av lovpålagte 
kunders kostnader gjennom god 
innkjøpsstyring. Jevnlig revisjon og 
kontroll ved bruk av konsernets kon-
traktsoppfølgingsverktøy reduserer 
risiko for korrupsjon ved innkjøp. Verk-
tøyet hjelper til å avdekke feil, avvik 
eller mangler i kontraktene.

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

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

DRIFT

SYSTEMATISK FORBEDRINGSARBEID
BIR har gjennom mange år arbeidet 
med temaet slank produksjon. Flere av 
BIRs datterselskap har utdannet per-
sonell som benytter Lean–tankegang 
i forbindelse med effektivisering av 
virksomhetene og for å øke inntektene 
og unngå sløsing.

Konsernet har også satset på å 
sertifisere flere av sine ledere og 
medarbeidere innenfor TOGAF. TOGAF 
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brukes aktivt i konsernets arbeid med 
implementering av vår nye IKT-strategi.

FLEKSIBEL GEBYRMODELL
BIR har i flere år benyttet en fleksibel 
gebyrmodell som er et betalingssys-
tem der kunden betaler for faktisk 
bruk av tjenesten (Pay as you throw). 

Målet med fleksibel gebyrmodell er:
• mer rettferdig gebyrfordeling
• økt kildesortering og materialgjen-

vinning
• lavere selvkost og økt verdiskaping 

gjennom strategisk kontroll med 
avfallsstrømmen

Resultatene så langt er svært positive 
med bedre kildesortert avfall. Restav-
fallet er redusert mens mengden papir, 
plast og glass til gjenvinning har økt. 
Gebyrmodellen vil også bli forsøkt 
utviklet for hytterenovasjonen og gjen-
vinningsstasjoner.

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 
politiske mål for byen.

I 2019 omsatte BKK Varme AS et fjern-
varmevolum på 262 GWh, og sparte med 
dette byen for utslippene fra i overkant 
av 13 200 m3 fyringsolje.

BKK Varme AS sitt hovedprodukt er le-
veranse av fjernvarme basert på varme 
fra avfallsforbrenning. I 2019 kom 96,4 

prosent av produsert fjernvarme fra 
avfallsenergi og andre fornybare kilder.

BKK Varme AS leverer også miljøvennlig 
kjøling basert på sjøvann, der Media City 
Bergen er den første kunden.

I Bergen kommune sin «Klima- og ener-
gihandlingsplan for Bergen» er det et 
uttalt mål at fjernvarmen i Bergen skal 
være fossilfri i 2025. BIR anser at målet 
om fossilfri fjernvarme i Bergen vil være 
mulig å oppnå. BKK Varme AS jobber nå 
med prosjekter knyttet til utnyttelse av 
nye miljøvennlige energikilder til spiss- 
og topplast for ytterligere å øke andelen 
miljøvennlig varmeproduksjon med mål 
om å ha fossilfri fjernvarme i Bergen 
allerede i 2020.

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

DEPONIKAPASITET
Deponiet på Mjelstad vil være fullt i løpet 
av ti til elleve år. Det må derfor foretas 
en vurdering av BIRs fremtidige behov 
for deponikapasitet, enten egen eller 
innkjøpt kapasitet.
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BOSSNETTET
Bossnettet har vært i drift i fire år og 
fungerer meget godt med 100 prosent 
tilgjengelighet for de 8 600 hushold-
ningskundene som nå benytter anlegget. 
Det er satt i drift 469 nedkast, fordelt på 
119 nedkastpunkt. Den digitale platt-
formen for drifts- og kundedata gir god 
innsikt i driftsutviklingen og muliggjør 
optimalisering og forbedring. 

Tilknytning av næringskunder viser en 
positiv utvikling, med en kundetilvekst 
på over 50 prosent i 2019. De private 
avfallsaktørene har inngått avtaler 
med sine næringskunder om bruk av 
bossnettet og næringsavfall i bossnettet 
utgjør 32 prosent av total transportert 
mengde. I områder hvor bossnettet er 
satt i drift bruker om lag 60 prosent av 
bedriftene bossnettet.

Det viktigste i 2019 har vært å sikre en 
fortsatt god og effektiv drift av bossnet-
tet, videre prosjektering og utbygging 
samt avklaring av byggesak for terminal 
på Nygårdstangen. Utbyggingen av 
ledningsnett og nedkast følger oppsatt 
plan. Det er satt i gang anskaffelsespro-
sess for terminal- og kontorbygget, hvor 
byggestart kan skje høsten 2020.

Flere av BIRs eierkommuner har mål 
om fortetting og høy arealutnyttel-
se, noe som i mange tilfeller krever 
arealeffektive avfallsløsninger på tvers 
av eiendommer. BIRs forslag til finansi-
eringsmodell for utbygging av bossnett 
utenfor Bergen sentrum er vedtatt i alle 
BIRs eierkommuner og første prosjekt 
på Mindemyren er under etablering. 
BIR registrerer med tilfredshet at 

rørbaserte avfallsløsninger får større 
oppmerksomhet i ulike arealplaner og 
fremheves som et viktig redskap i by- og 
stedsutviklingen på lik linje med annen 
samfunnskritisk infrastruktur.

Det er fortsatt stor interesse både na-
sjonalt og internasjonalt for bossnettet i 
Bergen sentrum.

INNOVASJON
BIR gjennomfører prosjekter og initiati-
ver for å optimalisere drift og tjeneste-
tilbud. Arbeidet bidrar til videreutvikling, 
mer effektive tjenesteleveranser og 
redusert miljøpåvirkning.

FORRETNINGSUTVIKLING OG 
DIGITALISERING
BIR er representert i hele avfallets 
verdikjede og har utviklet egne digitale 
løsninger siden 2003.

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

BIR har egen avdeling for å gjennomføre 
forretningsutvikling ved bruk av digitale 
hjelpemidler.

TEKNOLOGIUTVIKLING OG 
STANDARDISERING – WASTEIQ AS
BIR har etablert teknologiselskapet 
WasteIQ AS og har gjennom dette 
inngått et offentlig/privat samarbeid for 
videreutvikling og markedsføring av de 
tjenestene virksomheten tilbyr. Gjennom 
denne prosessen har BIR AS valgt å 

selge 40 prosent av aksjene til private 
investorer.

WasteIQ AS har etablert en skybasert da-
taplattform som skal kunne levere denne 
teknologien til alle typer selskap. Gjennom 
plattformen samles data fra de ulike 
delene av et avfallsselskap og gjør dem 
tilgjengelige for alle som har et behov for 
tilgang til disse dataene. Sporbarhet er 
helt nødvendig for at vi skal kunne skape 
en sirkulær økonomi. BIR har nytte av 
standardisering av digitale systemer – 
dette gir rom for flere leverandører, større 
konkurranse og lavere kostnader.

SIRKULÆR ØKONOMI
EU har presentert begrepet sirkulær 
økonomi. 

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

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

BIR samarbeider blant annet med NHH, 
Bergen Næringsråd, Norce, Greentech 
Innovators, Invertapro, Norsk Riving og 
WasteIQ for å se på mulighetene som lig-
ger i sirkulær økonomi og hvordan sirku-
lære verdikjeder kan etableres i praksis.

Stortinget har bedt Klima- og miljøde-
partementet utrede innsamling av ma-
tavfall fra husholdninger. BIR har startet 
en utredning om hvordan vi skal dekke 
et slikt pålegg.
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KARBONFANGST OG LAGRING (CCS)
BIR har i en årrekke aktivt fulgt med på 
utviklingen innen karbonfangst og -lagring.

BIR sitt energianlegg i Rådalen slipper årlig 
ut 225 000 tonn CO², hvorav 75 000 ikke er 
fornybar. BIR samarbeider med leverandø-
rer for å fremskaffe beslutningsgrunnlag 
for et fangstanlegg i Rådalen. Hvis statlige 
myndigheter stiller nødvendige midler til 
disposisjon, vil et anlegg kunne designes 
og bygges i løpet av et års tid.

I «Klimakur 2030» er BIRs energigjenvin-
ningsanlegg sammen med Stavanger og 
Trondheim utpekt som de anlegg der det 
vil bli utredet statlige midler for å etablere 
CO²-fangstanlegg.

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

MILJØSANERING – NORSK RIVING AS
BIR Bedrift AS eier 51 prosent av aksje-
ne i Norsk Riving AS. Selskapet utarbei-
der miljørapporter og utfører påfølgende 
miljøsanering før rivning. De gjennomfø-
rer også vanlige rivningsarbeider.

MAT FRA NÆRINGSDRIVENDE – IN-
VERTAPRO AS
BIR har som eier (22 %) i Invertapro AS 
engasjert seg i å benytte mat fra stor-
husholdninger som råstoff for produk-

sjon av larver. Larvene kan benyttes som 
proteintilsetning for eksempel i laksefôr.

MAT FRA HUSHOLDNINGER – 
GREENTECH INNOVATORS AS
BIR har som eier (10 %) i Greentech 
Innovators AS engasjert seg å benytte 
matavfall fra husholdninger til produk-
sjon av alger. 

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

OMDØMME OG MERKEVAREBYGGING
BIR gjør årlige målinger av omdømme 
og kundetilfredshet. I strategiplanen er 
målet at begge skal være på minimum 
80 prosent. For 2019 opprettholdt vi 
omdømmescoren på 85,1 prosent, 
mens vi fikk en liten dipp i kundetil-
fredsheten med 0,5 prosentpoeng og 
endte på 83,8 prosent. BIR fortsetter 
altså den gode trenden med høy score 
både på KTI og omdømme. Med tanke 
på store endringer i 2019, som eksem-
pelvis ruteomlegging for innhenting av 
restavfall i Bergen, endringer i bossinn-
henting i høytidene, negative nasjonale 
og internasjonale medieoppslag om 
plastinnsamling, mv., viser resulta-
tene at BIR står støtt og er robust for 
endringer. Renovasjonsgebyret holder 
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stand blant de ti prosent rimeligste i 
Norge, og kundene svarer at de ville 
valgt BIR dersom de fritt kunne velge 
renovasjonsselskap. 

I 2019 var det nærmere 600 mediesaker 
om BIR og en rekke poster og engasje-
ment i sosiale medier. Facebook er fort-
satt den viktigste sosiale mediekanalen 
vår og antall følgere har lagt stabilt på 
rundt 20 000 de siste årene. Forbruker-
tips, gode historier om bosset og ikke 
minst dialogen med kundene er viktig 
på Facebook. På Twitter har vi nå i 
overkant av 600 følgere, Instagram over 
1 300, mens antall følgere på LinkedIn 
doblet seg til nesten 700.

Holdningsskapende arbeid og opp-
læring er viktig for å heve kunnskap 
og interesse for renovasjonsbransjen, 
samtidig som det er merkevarebyggen-
de. Tilbudet med gratis busstransport 
av 4. klasseelever til energianlegget i 
Rådalen er fortsatt meget populært i 
alle våre eierkommuner. Elevene får 
god informasjon om kildesortering, 
bærekraft og BIR før opplæringsøkten 
avsluttes med en omvisning på anleg-
get. Tilbakemeldingene fra lærere og 
elever er svært gode, og besøksdagene 
fort fullbooket. Totalt fikk nærmere 4 
000 personer miljøundervisning av BIR 
i 2019, hvorav 2 340 skoleelever. Vi har 
holdt foredrag ved gjenvinningsstasjo-
ner, gjennomført omvisninger i Bergen 
sentrum for å se på bossnettet og ar-
rangerte for første gang «Gjenbruksu-
ken» sammen med Bergen kommune, 
Naturvernforbundet Hordaland og BIR. 
Det var et svært populært tiltak som i 
tillegg til ovennevnte trakk tusenvis av 

deltakere. Verkstedet for små møbel-
reparasjoner har vært tilgjengelig for 
mindre grupper gjennom året. 

Strandryddingsaktivitetene i samarbeid 
med Bergen og Omland Friluftsråd 
(BOF) fortsatte i 2019. Vår aktivitet 
tilknyttet marin forsøpling og den årlige 
vårdugnaden i alle våre eierkommuner 
er viktig både for å bygge vårt omdøm-
me og merkevaren BIR under visjonen 
Vestlendingenes egen miljøbedrift.

Vil Vite, Ungt Entreprenørskap, Natur-
vernforbundet Hordaland og Bærekraf-
tige liv er gode samarbeidspartnere 
i arbeidet med holdningsskapende 
arbeid.  

Innovasjons- og utviklingsprosjektene 
til BIR er helt klart med på å bygge et 
godt omdømme og styrke merkevaren. 
For å lykkes i sirkulærøkonomien er det 
helt sentralt at BIR har en god tekno-
logisk plattform i bunn. Med WasteIQ 
har BIR en skyplattform som kobler 
sammen teknologier, kvalitetssikrer 
data og gjør en ny generasjon modeller 
i avfallsbransjen mulig å realisere. 
Åpen standard og åpen arkitektur gjør 
det enkelt å koble til nye fagsystemer 
eller å innovere på de åpne datasettene 
som er tilgjengelige. Høsten 2019 ar-
rangerte BIR GameJam sammen med 
IT-selskap, studenter og spillutviklere. 
De fikk tilgang på ekte, anonymiserte 
data fra BIR og svarte elegant på ut-
fordringen de fikk om å lage løsninger 
som bevisstgjør, engasjerer og mobi-
liserer folk til å sortere og redusere 
avfall. 

BIR bemerker seg i markedet ved å 
samarbeide med gründerselskap som 
kan bidra med innovasjon i verdikjeden. 
BIR vender seg mot havet og ser på hva 
vi kan gjøre for å gjøre marin sektor 
mer bærekraftig gjennom fiskefôr. 
Selskap som bidrar her er Invertapro 
med larver og Greentech Innovators 
med mikroalger. Innen karbonfangst 
er Bergen Carbon Solutions en grün-
dervirksomhet som jobber for å fange 
CO² fra pipen til energianlegget, og 
produsere nanokarbonfiber. 

Mange studenter ønsker å skrive 
bachelor- og masteroppgaver med 
problemstillinger fra BIR. Det kan 
dreie seg om atferdsøkonomi, Lean, 
sirkulær økonomi, mv. Vi har også flere 
forskningsprosjekter i gang sammen 
med NHH, Norce, UiB, TurboTapeGa-
mes og Kompetanse Norge. 

I 2019 kunne vi glede oss over at 
WasteIQ fikk Norsirks Miljøpris for 
revolusjonerende teknologi, Invertapro 
fikk Norges Vels gründerpris, mens 
BIRs kundesenter tok en fin tredjeplass 
blant kundesentrene i Bergen. På 
Fjernvarmedagene i 2019 vant BKK Var-
me innovasjonspris som det mest inno-
vative selskapet, med et av prosjektene 
knyttet til maskinlæring.

Profilen til BIR, vår visjon og ikke minst 
kjerneverdiene ligger i bunn for alt vi 
foretar oss i BIR. Dette er også viktig 
når vi bygger merket vårt. En tydelig og 
helhetlig profil gjør at vi lett blir gjen-
kjent, noe som styrker vår merkevare.
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RAMMEBETINGELSER
For å få en overgang fra lineær til sirku-
lær økonomi, har BIR fremmet forslag 
om følgende endringer i lovgrunnlag.

FORURENSNINGSLOVEN:                    
• Legalpant erstattes med kjøpslo-

ven: for å kunne benytte insentiver 
til å oppnå brukeradferd

• Frivillig innsamling av matavfall: 
lettere implementering og bedre 
kvalitet på innsamlet matavfall

• Marint avfall: ansvar må plasseres 
(Kystverket), finansiering må løses.

• Forbrenning med energi- og me-
tallgjenvinning må være en del av 
løsningen i den sirkulære økonomi. 
Forbrenningsanlegg er samfunnets 
lever og nyre, og situasjonen med 
koronapandemien har virkelig vist 
at det er sant. I tillegg til å fjerne 
smittefare, bidrar vi til å gjenvinne 
metall. Dette reduserer behovet for 
å utvinne metall fra gruver, redu-
serer forurensning, store naturinn-
grep og energibehovet i gruvedrift.

• Sirkulær økonomi: både avfalls-
bransjen, men også resten av 
næringslivet følger med på EUs 
handlingsplan knyttet til New Green 
Deal. De etterlyser åpen dialog med 
norske myndigheter om hvordan 
dette skal implementeres i Norge. 
Det er lettere å få kontakt med 
saksbehandlere i Europakommi-
sjonen enn med Miljøverndeparte-
ment/Miljødirektoratet.

PRODUKTKONTROLLOVEN:                 
• Innføring av standarder
• Krav om sirkulær design og pro-

duksjon

• Karbonskatt ved import og pro-
duksjon i Norge: skaper de rette 
incitamenter

PLAN- OG BYGNINGSLOVEN:               
• Krav om sirkulær design og produk-

sjon, innregulering av avfallsteknisk 
infrastruktur

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

BIR er et privatrettslig aksjeselskap 
med offentlige eiere. BIR skal drive 
etter forretningsmessige prinsipper. For 
å oppnå dette kreves det ryddighet og 
integritet i alt vi gjør.

Gjennom oppfyllelse av visjonen skal vi 
gi innbyggerne i BIR-kommunene et tett 
bånd til BIR. BIR utfører samfunnskri-
tiske oppgaver, og vi skal derfor vise at 
vår funksjon både er viktig og nyttig for 
samfunnet.

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

 
Bergen
28.05.20
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Styret i BIR AS
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Regnskap og noter
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ÅRSRAPPORT 2018 - REGNSKAP OG NOTER

BIR KONSERN BIR AS

2019 2018 Note 2019 2018

Driftsinntekter

 810 288  751 996 Salgsinntekt 2  417 856  64 545 

 203 014  30 558 Annen driftsinntekt 2  125 153  125 814 

 1 013 302  782 554 Sum driftsinntekter  543 009  190 360 

Driftskostnader

 -109 552  -99 929 Varekostnad  -347 102  -   

 -315 924  -296 195 Lønnskostnad 3,9  -46 232  -43 861 

 -128 545  -128 859 Av- og nedskrivninger 5  -69 612  -69 723 

 -201 876  -162 523 Annen driftskostnad 4  -26 559  -22 172 

 -755 896  -687 506 Sum driftskostnader  -489 504  -135 755 

 257 405  95 048 DRIFTSRESULTAT  53 505  54 605 

Finansinntekter og finanskostnader

 21 032  22 405 Resultatandel fra investering i tilknyttet selskap 14  -    -   

 6 127  4 061 Finansinntekt 14  210 973  35 616 

 -6 618  -   Nedskrivning av finansielle eiendeler  -6 618 

 -48 656  -47 067 Finanskostnad 14  -55 328  -50 599 

 -28 115  -20 601 Netto finansposter  149 028  -14 984 

 229 290  74 447 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD  202 532  39 621 

 -11 679  -6 573 Skattekostnad 13  -8 447  -4 439 

 217 611  67 874 ÅRSRESULTAT  194 085  35 182 

 1 508  8 Minoritetenes andel  -    -   

 216 103  67 866 ÅRSRESULTAT ETTER MINORITETSINTERESSER  194 085  35 182 

Overføringer

Avsatt til utbytte  88 806  34 138 

Avsatt til annen egenkapital  105 279  1 044 

Avgitt konsernbidrag til datterselskap  -    -   

Resultat pr. aksje (del til ordnet selskapets aksjonærer)  3 869  701 

Beløp i hele tusen kroner

Regnskapsprinsipper
ÅRSRAPPORT 2018 - REGNSKAP OG NOTER

Resultatregnskap
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BIR KONSERN BIR AS

31.12.2019 31.12.2018 Note 31.12.2019 31.12.2018

ANLEGGSMIDLER

Immaterielle eiendeler

 8 580  7 244 Konsesjoner, andre immaterielle eiendeler 5  931  993 

 8 580  7 244 Sum immaterielle eiendeler  931  993 

Varige driftsmidler

 1 735 273  1 688 937 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 5  638 984  630 527 

 546 846  559 916 Maskiner og anlegg 5  442 119  459 066 

 43 675  34 041 Driftsløsøre 5  7 223  5 993 

 2 325 794  2 282 893 Sum varige driftsmidler  1 088 326  1 095 586 

Finansielle anleggsmidler

 -    -   Investeringer i datterselskap 1,6  97 653  99 784 

 111 790  90 759 Investeringer i tilknyttet selskap 6  92 598  92 598 

 27 904  31 712 Aksjer i andre selskap 6  17 367  21 671 

 28 757  20 775 Pensjonsmidler 9  28 757  20 775 

 1 392  2 090 Andre langsiktige fordringer 12  873 087  870 809 

 169 843  145 337 Sum finansielle anleggsmidler  1 109 462  1 105 638 

 2 504 218  2 435 474 SUM ANLEGGSMIDLER  2 198 719  2 202 217 

OMLØPSMIDLER

Varer

 2 164  2 562 Varelager  -    -   

Fordringer

 104 327  111 936 Kundefordringer  -    4 050 

 -    -   Fordring konsernselskap 12  235 066  151 036 

 56 792  62 962 Andre fordringer  10 597  4 127 

 161 119  174 898 Sum fordringer  245 662  159 214 

 80 516  92 300 Kontanter og bankinnskudd 11  36 066  28 152 

 243 799  269 760 SUM OMLØPSMIDLER  281 729  187 365 

 2 748 018  2 705 235 SUM EIENDELER  2 480 447  2 389 583 

Beløp i hele tusen kroner

ÅRSRAPPORT 2018 - REGNSKAP OG NOTER

Eiendeler
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BIR KONSERN BIR AS

31.12.2019 31.12.2018 Note 31.12.2019 31.12.2018

EGENKAPITAL

Innskutt egenkapital

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

 3 599  3 599 Overkursfond 8  3 599  3 599 

 53 765  53 765 Sum innskutt egenkapital  53 765  53 765 

Opptjent egenkapital

 335 096  205 647 Annen egenkapital 8  273 853  168 574 

 335 096  205 647 Sum opptjent egenkapital  273 853  168 574 

 5 475  4 017 Minoritetsinteresser 8  -    -   

 394 336  263 429 Sum egenkapital  327 618  222 339 

GJELD

Avsetning for forpliktelser

 96 565  102 176 Utsatt skatt 13  103 104  106 680 

 55 437  53 168 Pensjonsforpliktelser 9  -    -   

 88 972  94 918 Fremtidig energileveranser 16  88 972  94 918 

 240 975  250 262 Sum avsetning for forpliktelser  192 077  201 598 

Annen langsiktig gjeld

 1 777 023  1 833 652 Gjeld til kredittinstitusjoner 10  1 655 850  1 726 596 

 78 793  108 590 Selvkostfond 10  -    -   

 -0  17 700 Øvrig langsiktig gjeld 10  -0  17 700 

 1 855 816  1 959 942 Sum annen langsiktig gjeld  1 655 850  1 744 296 

Kortsiktig gjeld

 60 267  79 692 Leverandørgjeld  11 666  3 656 

 39 757  38 529 Skyldig offentlige avgifter  3 928  3 661 

 13 680  5 516 Betalbar skatt 13  12 023  2 429 

 -    -   Gjeld konsernselskap 12  178 349  166 796 

 89 056  34 138 Skyldig utbytte 12  88 806  34 138 

 54 133  73 728 Annen kortsiktig gjeld  10 129  10 670 

 256 893  231 603 Sum kortsiktig gjeld  304 902  221 350 

 2 353 683  2 441 806 Sum gjeld  2 152 829  2 167 244 

 2 748 018  2 705 235 SUM EGENKAPITAL OG GJELD  2 480 447  2 389 583 

Beløp i hele tusen kroner

ÅRSRAPPORT 2018 - REGNSKAP OG NOTER

Egenkapital og gjeld



71

ÅRSRAPPORT 2018 - REGNSKAP OG NOTER

BIR KONSERN BIR AS

2019 2018 2019 2018

Operasjonelle aktiviteter

 229 290  74 447 Resultat før skattekostnad  202 532  39 621 

 -6 456  -53 Betalbar skatt  -2 429  -   

 -21 032  -22 405 Resultatandel i datterselskap/tilknyttet selskap  -15 029  -14 811 

 6 618  -   Nedkrivning finansielle anleggsmidler  6 618  -   

 128 545  128 859 Avskrivninger og nedskrivninger  69 612  69 723 

 336 965  180 848 Tilført fra årets virksomhet  261 304  94 532 

 -168 184  -839 Gevinst ved salg av anleggsmidler  -168 436  -   

 -5 712  -5 815 Pensjoner, forskjell mellom kostnadsført og innbetaling  -7 981  -5 610 

 397  -165 Endring varelager  -    -   

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

 7 609  -24 197 Endring i kundefordringer  -24 506  -17 333 

 -19 425  -7 873 Endring i leverandørgjeld  57 947  -2 541 

 -13 302  -1 970 Endring i andre tidsavgrensningsposter  -6 777  579 

 132 404  134 043 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviter  105 605  63 682 

Investeringsaktiviteter

 -219 496  -219 521 Investeringer i varige driftsmidler  -62 290  -18 294 

 1 341  5 320 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler  -    1 583 

 -    -   Inn- og utbetalinger ved lån til datterselskaper  -2 896  -173 398 

 617  -   Lån til tilknyttet selskap  617  -   

 196 728  3 079 Innbetalinger ved kjøp og salg av aksjer  152 902  -   

 -2 810  -15 930 Utbetalinger ved kjøp og salg av aksjer  -2 314  -17 453 

 -23 621  -227 052 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  86 021  -207 562 

Finansieringsaktiviteter

 -    -   Endring gjeld til kredittinstitusjoner  -    -   

 21 903  210 000 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld  -    200 000 

 -    -   Netto innbetaling av konsernbidrag  12 954  20 962 

 -29 797  -   Selvkostfond  -    -   

 -    -   Netto endring konsernkonto  -91 783  4 748 

 -78 535  -73 049 Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld  -70 746  -57 476 

 -34 138  -19 126 Utbytte  -34 138  -19 126 

 -120 567  117 825 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  -183 712  149 107 

 -11 784  24 816 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter  7 914  5 228 

 92 300  67 484 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 01.01  28 152  22 924 

 80 516  92 300 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr. 31.12.  36 066  28 152 

Beløp i hele tusen kroner

ÅRSRAPPORT 2018 - REGNSKAP OG NOTER

Kontantstrømoppstilling
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BIRs årsregnskap er utarbeidet i samsvar 
med regnskapsloven av 1998 og god regn-
skapsskikk. 

Konsernregnskapet omfatter morselska-
pet BIR AS og datterselskapene BIR Privat 
AS, BIR Transport AS, BIR Nett AS, BIR 
Avfallsenergi AS, BIR Bedrift AS, Conrad 
Mohrs veg 15 AS (solgt 30.06.2019), 
Møllendalsveien 31 AS, Møllendalsveien 
40 AS, WasteIQ AS, Tor Henning Paulsen 
AS (datterselskap av BIR Bedrift), Retura 
Vest AS (80% datterselskap av BIR Bedrift 
AS), Bossug AS (datterselskap av BIR 
Bedrift), Lønninghaugen 6 AS (dattersel-
skap av BIR Bedrift AS), Fleslandsveien 
67 AS (datterselskap av BIR Bedrift AS), 
Norsk Riving AS (datterselskap av BIR 
Bedrift AS) og Brødrene Salomonsen AS 
(datterselskap av BIR Bedrift AS).

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

Tilknyttet selskap er definert som selskap 
der BIR AS eier mellom 20 og 50 % og har 
betydelig eierinnflytelse. BKK Varme AS 
er et tilknyttet selskap og regnskapsføres 
etter egenkapitalmetoden i konsern-
regnskapet. Etter egenkapitalmetoden 
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 til-
knyttede selskaper vurdert etter kostme-
toden.

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

MINORITETSINTERESSER
Minoritetens andel av resultatet etter skatt 
er vist på egen linje etter konsernets års-
resultat. Minoritetens andel av egenkapita-
len er vist på egen linje som spesifikasjon 
av konsernets egenkapital.

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

Konsernets inntekter fra lovpålagt renova-
sjon for husholdningskunder 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 inn-
tektsføres ved levering. Innkrevd sluttbe-
handlingsavgift til staten for avfall levert 
deponi vises som en del av omsetningen.

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

VAREKOSTNAD
Kjøp av varer og tjenester beregnet på vi-
deresalg presenteres i resultatregnskapet 
som varekostnad. Dette inkluderer kjøpte 
transporttjenester og behandlingstje-
nester av avfall samt sluttbehandlingsav-
gift 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 omløpsmid-
ler. Gjeld som forfaller til betaling senere 
enn ett år fra opptakstidspunktet er klas-
sifisert som langsiktig gjeld. Første års 
avdrag klassifiseres også som langsiktig. 
Øvrige gjeldsposter er klassifisert som 
kortsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes 
til laveste av anskaffelseskost og virkelig 
verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt beløp på etableringstidspunktet. 
Anleggsmidler vurderes til anskaffelse-
skost, men nedskrives til virkelig verdi 
dersom verdifallet ikke forventes å være 
forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres 
til nominelt beløp på etableringstidspunk-
tet.

VARIGE DRIFTSMIDLER
Varige driftsmidler balanseføres til anskaf-
felseskost redusert for av- og nedskri-
vinger. Påkostninger som vesentlig øker 
driftsmiddelets verdi eller levetid balan-
seføres. Renter i byggeperioden balan-
seføres. Utgifter forbundet med normalt 
vedlikehold og reparasjoner antas å påløpe 
jevnt over anleggsmiddelets levetid og blir 
løpende kostnadsført.

Avskrivinger er beregnet ved bruk av 
lineær metode basert på antatt brukstid og 
restverdi ved utløp av brukstiden. Hver del 
av anleggsmiddelet som har en vesentlig 
verdi av total kostpris blir avskrevet 
separat og lineært over anleggsmidde-
lets 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 
utrangeringsverdi.

Anlegg under utførelse er klassifisert som 
anleggsmidler og er regnskapsført til på-
dratte kostnader relatert til anleggsmidde-
let. Anlegg under utførelse blir ikke av-
skrevet før anleggsmiddelet blir tatt i bruk.

ÅRSRAPPORT 2018 - REGNSKAP OG NOTER

Note 0 - Regnskapsprinsipper
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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 balanse-
ført 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 kontanter, tidsbundne bank-
innskudd og andre likvidplasseringer.

VALUTA
Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes 
til norske kroner ved å benytte balanseda-
gens 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 inngå-
elsen av avtalene. Ved inngåelse defineres 
avtalen enten som sikringsforretning eller 
handelsforretning. I tilfeller der de inngåtte 
avtalene blir regnskapsmessig 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 rentebindingstid på inn-
lånssiden. Inntekter og kostnader knyttet 
til rentebytteavtalene resultatføres over 
avtalenes løpetid (sikring).

PENSJONER
Ytelsesbaserte pensjonsordninger vurderes 
til nåverdien av de fremtidige pensjonsytel-
ser 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 ordnin-
gene omfatter verdien av årets opptjente 
pensjonsrettigheter, rentekostnad på brutto 
pensjonsforpliktelse, avkastning på pen-
sjonsmidler og amortisering av urealiserte 
gevinster og tap. Endringer i pensjons-
forpliktelsen som skyldes endringer 
i pensjonsplaner fordeles over antatt 
gjenværende opptjeningstid. Endringer i 
pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene 
som skyldes endringer i og avvik fra bereg-
ningsforutsetningene (estimatendringer), 
fordeles over antatt gjennomsnittlig 
gjenværende opptjeningstid for den del av 
avvikene som ved årets begynnelse oversti-
ger 10 % av det største av brutto pensjons-
forpliktelser og pensjonsmidler.

Premie til innskuddsbaserte pensjonsord-
ninger bokføres løpende som pensjons-
kostnad.

SKATT
Skattekostnaden inkluderer betalbare 
skatter og endring i utsatt skatt. Utsatt 
skatt/utsatt skattefordel i balansen 
beregnes etter gjeldsmetoden. Ved bereg-
ningen hensyntas midlertidige forskjeller 
mellom regnskapsmessige og skattemes-
sige balanseverdier, samt skattemessige 
underskudd til fremføring. Utsatt skattefor-
del 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. Selskapet BIR Privat AS er ikke 
skattepliktig.

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

SEGMENTER
Et virksomhetssegment er en del av 
virksomheten (forretningsområde) som 
leverer produkter og/eller tjenester som er 
gjenstand for risiko og avkastning som er 
forskjellig fra andre virksomhetssegmen-
ters risiko og avkastning.

Konsernets primære rapporteringsfor-
mat er forretningsområder, 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 operasjo-
nell drift, investerings- og finansieringsakti-
viteter. Oppstillingene viser de enkelte aktivi-
teters virkning på likviditetsbeholdningen.

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

HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN
Ny informasjon om konsernets finansielle 
stilling på balansedatoen er hensyntatt 
i årsregnskapet. Hendelser etter balan-
sedatoen som ikke påvirker konsernets 
posisjoner på balansedatoen, men som 
har vesentlig effekt for fremtidige perioder 
opplyses om i note.

ÅRSRAPPORT 2018 - REGNSKAP OG NOTER
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Eierkommunene har tildelt BIR AS
enerett til å utføre kommunens for-
pliktelser iht. Forurensningsloven §30 . 
BIR AS utfører de oppgavene selskapet 
pålegges ved tildelingen av eneretter 
ved bruk av sine heleide datterselskap. 
BIR AS har foretatt en formell videretil-
deling av eneretten til døtre i 2011. BIR 
Privat AS har fått tildelt ansvaret for inn-
samling av husholdnings og hytteavfall, 
jfr. Forurensningsloven §30. BIR Nett AS 
har fått tildelt ansvaret for utbygging og 
drift av vakuumbaserte bossnett. BIR 
Transport AS har fått tildelt innsamling 
av husholdnings og hytteavfall i Bergen 
kommune. BIR Avfallsenergi AS har fått 
tildelt enerett på behandlingstjenester 
for brennbart avfall.

Vederlag for tjenestene er fastsatt i 
samsvar med prinsippet om selvkost, jf 
forurensingsloven §34, retningslinjer og
rundskriv fra Kommunal-og Regional-
departementet, Miljøverndepartementet 
og Klif, herunder Kommunal-
departementets Rundskriv H2140.

ÅRSRAPPORT 2018 - REGNSKAP OG NOTER

Note 1 - Organisering av lovpålagt virksomhet
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Note 2 - Driftsinntekter
ÅRSRAPPORT 2018 - REGNSKAP OG NOTER

Inntekter fra lovpålagt virksomhet 
omfatter salgsinntekter i selskapene 
BIR AS og BIR Nett AS der eierkommu-
nene 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 lovpå-
lagte virksomheter i BIR konsernet og er 
således eliminert i konsernregnskapet. 
Omsetning fra lovpålagt virksomhet 
i BIR Avfallsenergi AS skjer til øvrige 
lovpålagte virksomheter i BIR konsernet 
og er følgelig eliminert i konsernregn-
skapet. BIR Privat AS får overført fra 
BIR AS sin andel av gebyrinntektene for 
lovpålagt kundehåndtering. 

Salg av energi utgjorde totalt kr 92 269 
012 i 2019. Herunder gjaldt kr 5 945 512 
inntektsføring av periodisert forskudds-
betaling fra BKK Varme (jfr. Note 16).

Salgsgevinst ved salg av datterselskapet 
Conrad Mohrs veg 15 AS pålydende kr 
167 044 236 er ført som annen inntekt i 
konsernet, men er ført som finansinn-
tekt i BIR AS med kr 168 436 429. 

BIR AS har  videre delegert all virksom-
het knyttet til betjening av eierkommu-
nenes 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 administrasjonstjenester overfor 
datterselskapene, mens annen drift-

sinntekt  i hovedsak knytter seg til utleie 
av eiendommer.

Konsernintern omsetning i 2019 for BIR 
AS utgjorde kr 212 509 892 (2018: kr 185 
238 406 ) hvorav kr 116 722 589 (2018: kr 
117 674 780  ) knyttet seg til leie av fast 
eiendom. Herunder utgjorde kr 91 870 
042 ( 2018: kr 97 302 504 ) utleie av for-
brenningsanlegget til BIR Avfallsenergi 
AS. 
Det resterende knytter seg til utleie av 
gjenvinningsstasjoner. 

Av salgsinntektene er kr 66 765 876 
knyttet til solgte fellestjenester til dat-
terselskapene.

Geografisk område er Bergen og omegn.

BIR KONSERN BIR AS

2019 2018 2019 2018

Salgsinntekter

Salgsinntekt 343 528 293 780 70 754 64 545

Inntekter fra lovpålagt virksomhet 380 436 374 662 347 102 0

Salg av energi 86 324 83 555 0 0

Sum salgsinntekter 810 288 751 996 417 856 64 545

Driftsinntekter

Utleie av eiendom 10 060 8 783 116 723 117 675

Salg datterselskap 167 044 0 0 0

Annet 25 910 21 776 8 430 8 139

Sum annen driftsinntekt 203 014 30 559 125 153 125 814

Sum omsetning 1 013 302 782 554 543 009 190 360

Beløp i hele tusen kroner
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Beløp i hele tusen kroner

BIR KONSERN BIR AS

2019 2018 2019 2018

Lønnskostnader

Lønn 239 078 225 238 34 978 33 337

Arbeidsgiveravgift 35 170 33 216 5 169 4 808

Pensjoner (jfr. note 9)* 32 151 27 098 2 397 2 711

Innleid personale 857 954 857 954

Andre lønnsrelaterte ytelser 8 668 9 691 2 832 2 051

Sum 315 924 296 195 46 232 43 861

Antall årsverk egne ansatte  391  377  42  40 

Antall årsverk innleid personale  53  56  3  2 

* Beløpet inkluderer arbeidsgiveravgift på pensjonskostnaden og pensjontrekk for medlemmene. Se nærmere spesifikasjoner i note 9

BIR KONSERN BIR AS

Styret Bedriftforsamling Adm. direktør Styret Bedriftsforsamling

Ytelser til ledende personer

Lønn 0 0 1 717 0 0

Pensjonskostnader 0 0 189 0 0

Annen godtgjørelse 0 0 29 0 0

Honorar 1 335 117 0 781 117

Honorar til styremedlemmer i BIR AS Beløp

Aslak Sverdrup  154 000 

Gustav Bahus  102 000 

Hans Edvard Seim  85 000 

Roger Martin Pilskog  85 000 

Gina Viviann Gjerme  85 000 

Kari Foseid Aakre  85 000 

Ena Helland  85 000 

Atle Kristoffersen  85 000 

Bjørn Frode Schjelderup (vara)  3 000 

Karen Marie Aker Haarklau (vara)  3 000 

Heidi Rongved (vara)  3 000 

Audhild Solsvik (vara)  6 000 

Sum honorar  781 000 

Honorar til revisor

BIR KONSERN BIR AS

2019 2018 2019 2018

Lovpålagt revisjon  1 016  904  353  473 

Andre attestasjonstjenester  -    -    -    -   

Skatte- og avgiftsrådgivning  -    -    -    -   

Andre tjenester utenfor revisjonen  214  686  30  350 

Sum 1 230 1 590 382 823

Merverdiavgift er ikke inkludert i beløpene. KPMG er revisor for samtli-
ge selskaper i BIR-konsernet, utenom Norsk Riving AS.

ÅRSRAPPORT 2018 - REGNSKAP OG NOTERNote 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, 
              godtgjørelse, lån til ansatte mv.

Honorar til styret i tabellen over er sum styrehonorar for samtlige selskaper i BIR konsernet.
Det er ikke gitt lån eller stilt garanti til fordel for daglig leder, styremedlemmer eller andre nærstående personer.
Det eksisterer ingen bonusavtale, opsjonsavtale eller avtale om sluttvederlag til adm.dir. eller medlemmer av styret.
I likhet med øvrige ansatte i BIR har administrerende direktør rett til pensjon tilsvarende 66% av pensjonsgrunnlaget
begrenset til 12G ved 67 år, samt avtalefestet pensjon (AFP) fra 62 til 67 år.
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Spesifikasjon av annen driftskostnad BIR KONSERN BIR AS

2019 2018 2019 2018

Leie av utstyr og datasystemer (lisenser) 11 213 9 407 4 420 3 121

Leie av eiendommer 1 939 1 915 3 560 3 981

Andre eiendomskostnader 19 769 23 706 227 81

Kjøp og reparasjon av driftsmateriell, inventar og utstyr 33 724 32 697 113 152

Markedsføring, annonser og informasjon 3 122 2 493 575 1 219

Kurs, etterutdanning og konferanser 5 501 5 811 1 974 2 133

Honorar til revisor (jfr note 3)  1 230 1 900 382 823

Konsulenthonorar og juridisk bistand 14 489 10 035 6 891 5 388

Annet 110 887 74 559 8 414 5 275

Sum andre driftskostnader 201 876 162 523 26 559 22 172

Beløp i hele tusen kroner
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Note 4 - Andre driftskonstnader
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BIR AS

Tomter Bygninger 
og annen 
eiendom

Elektro-
mekanisk

utstyr

Maskiner
og anlegg

Driftsløsøre,
inventar og IT

Anlegg under
utførelse

Immaterielle
eiendeler

Sum varige drifts-
midler og imma-
terielle eiendeler

Varige driftsmidler

Anskaffelseskost 01.01.  82 357  939 033  691 875  91 025  25 089  1 972  2 604  1 833 956 

Tilgang  1 763  17 632  -    17 901  3 683  21 310  -    62 288 

Reklassifisering anlegg  -    -   

Avgang ved salg  -    -    -    -    -    -    -   

Anskaffelseskost 31.12.  84 120  956 665  691 875  108 926  28 772  23 282  2 604  1 896 243 

Akkumulerte avskrivninger 31.12.  -    -424 132  -300 641  -58 042  -21 548  -    -1 673  -806 037 

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

Balanseført verdi 31.12.  84 120  531 582  391 234  50 885  7 223  23 282  931  1 089 257 

Årets avskrivninger 0  -32 249  -27 900  -6 948  -2 453  -    -62  -69 612 

Årets nedskrivninger 0 0 0 0 0 0 0  -   

Avskrivningsplan  Avskrives   Lineær  Lineær  Lineær  Lineær  Avskrives   Lineær 

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

BIR Konsern

Tomter Bygninger
og annen
eiendom

Elektro-
mekanisk

utstyr

Maskiner
og

anlegg

Driftsløsøre,
inventar

og IT

Anlegg
under

utførelse

Andre
immaterielle

eiendeler

Sum varige drifts-
midler og imma-
terielle eiendeler

Varige driftsmidler

Anskaffelseskost 01.01.  227 805  1 668 305  691 875  424 645  112 527  262 889  9 437  3 397 483 

Tilgang  1 128  102 668  -    52 703  23 979  36 766  2 252  219 496 

Reklassifisering anlegg  -    -    -   

Avgang  -12 109  -42 061  -    -3 029  -5 632  -    -    -62 832 

Anskaffelseskost 31.12.  216 823  1 728 912  691 875  474 319  130 874  299 655  11 689  3 554 148 

Akkumulerte avskrivninger 31.12.  -21 642  -487 526  -300 641  -318 706  -87 181  -    -3 109  -1 218 805 

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

Balanseført verdi 31.12.  195 181  1 240 436  391 234  155 612  43 675  299 655  8 580  2 334 374 

Årets avskrivninger  -2 113  -45 833  -27 900  -38 103  -13 681  -    -915  -128 545 

Årets nedskrivninger  -    -    -    -    -    -    -    -   

Avskrivningsplan  Avskrives   Lineær  Lineær  Lineær  Lineær  Avskrives   Lineær 

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

Betydelige komponenter av investering forbrenningsanlegget er vurdert separat i forhold til avskrivingstid. Forbrenningsanlegget 
har følgende vesentlige delkomponenter:
• Bygninger, avskrives over en økonomisk levetid på 35 år
• Elektromekanisk utstyr ( høyspentanlegg, turbin etc) 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 hovedsakelig til utbygging av rørbasert bossnett i Bergen sentrum.

Beløp i hele tusen kroner
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Note 5 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 
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Kontor Eierandel Stemme-
andel

Balanseført 
verdi 2019

Datterselskap i BIR AS

BIR Bedrift AS Bergen 100 % 100 % 8 509

BIR Transport AS Bergen 100 % 100 % 17 019

BIR Privat AS Bergen 100 % 100 % 24 682

BIR Avfallsenergi AS Bergen 100 % 100 % 38 846

BIR Nett AS Bergen 100 % 100 % 2 000

WasteIQ AS Bergen 60 % 60 % 3 000

Møllendalsveien 31 AS Bergen 100 % 100 % 1 136

Møllendalsveien 40 AS Bergen 100 % 100 % 2 461

Totalt datterselskap 97 653

 Kontor Eierandel Stemmeandel

Tilknyttet selskap

BKK Varme AS Bergen 49 % 49 %

 BIR-konsern BIR AS

Anskaffelseskost på kjøpstidspunkt 23 998

Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet 21 780

Goodwill på oppkjøpstidspunkt 2 218

Goodwill pr 31.12. 1 138

Inngående balanse 90 759  92 598 

Avskrivning goodwill -72

Andel årets resultat 20 407

Direkteføring mot egenkapitalen 697

Balanse pr 31.12 111 791  92 598 

BKK Varme AS er ført etter kostmetoden i selskapsregnskapet og etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Det er ikke foretatt ned-
skrivning 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. 

Kontor Eierandel Stemmeandel Balanseført verdi
BIR-konsern

Balanseført verdi
BIR AS

Andre aksjer

Retura Norge AS Oslo 20 % 20 %  5 161 

Retura Øst AS Oslo 33 % 33 %  -   

Bergen Carbon Solutions Bergen  2 000  2 000 

Invertapro AS Voss  5 363  5 363 

Greentech Innovators AS Bergen  1 500  1 500 

KLP Egenkapitalinnskudd Oslo  13 680  8 504 

Retura Nomil AS Sandane 33 % 33 %  200 

Sum  27 904  17 367 

Kontor Eierandel Stemme-
andel

Balanseført 
verdi 2019

Datterdatterselskap i BIR AS

Bossug AS Bergen 100 % 100 % 526

Lønninghaug 6 AS Bergen 100 % 100 % 57 230

Brødrene Salomonsen AS Bergen 100 % 100 % 13 470

Norsk Riving AS Bergen 51 % 51 % 1 700

Fleslandsveien 67 AS Bergen 100 % 100 % 13 620

Retura Vest AS Bergen 80 % 80 % 1 949

Total datterdatterselskap 88 495

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

Beløp i hele tusen kroner
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Note 6 - Finansielle anleggsmidler



80

ÅRSRAPPORT 2018 - REGNSKAP OG NOTER

Morselskapets aksjekapital består av 50 166 aksjer pålydende kr 1 000.
Morselskapet er 100% eiet av 9 kommuner. Aksjene gir like rettigheter.

Oversikt over aksjonærer pr. 31.12.

 Aksjer Andel

Eier

Askøy kommune 3 380 6,74 %

Bergen kommune 40 135 80,00 %

Fusa kommune 665 1,33 %

Kvam kommune 166 0,33 %

Os kommune 2 380 4,74 %

Osterøy kommune 1 275 2,54 %

Samnanger kommune 440 0,88 %

Sund kommune 920 1,83 %

Vaksdal kommune 805 1,60 %

50 166 100,00 %

Beløp i hele tusen kroner
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Note 7 - Aksjer og aksjonærinformasjon
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 Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt 
egenkapital

Annen
egenkapital

Annen
egenkapital

minoritet

Sum

BIR Konsern

Egenkapital pr 01.01. 50 166 3 599 0 205 647 4 017 263 429

Kjøp Norsk Riving AS 0 0 0 0 0 0

Salg 40% WasteIQ AS 0 0 0 0 0 0

Justert utsatt skatt 
midlertidige forskjeller

0 0 0 2 151 0 2 151

Årets utbytte 0 0 0 -88 806 -50 -88 856

Årets resultat eksl 
selvkostfond

0 0 0 216 103 1 508 217 611

Egenkapital pr 31.12. 50 166 3 599 0 335 096 5 475 394 336

I BIR AS er BKK Varme AS ført etter kostmetoden og bokført verdi for aksjer i BKK Varme AS kr 92 598 000.
I BIR-konsern er BKK Varme AS ført etter egenkapitalmetoden med tilhørende bokført verdi på kr 111 790 199.

Beløp i hele tusen kroner
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Note 8 - Egenkapital

 Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt 
egenkapital

Annen
egenkapital Sum

BIR AS

Egenkapital pr. 01.01. 50 166 3 599 0 168 574 222 339

Årets utbytte 0 0 0 -88 806 -88 806

Årets resultat 0 0 0 194 085 194 085

Egenkapital pr 31.12. 50 166 3 599 0 273 853 327 618

 Selvkostfond lovpålagt

BIR Konsern

Selvkostfond pr 01.01 108 590

Årets resultat lovpålagt -29 797

Selvkostfond pr 31.12. 78 793

Selvkostfondet er klassifisert som langsiktig gjeld fra regnskapsåret 2019. 
Tidligere lå selvkostfondet klassifisert som annen opptjent egenkapital.
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Alle selskaper i konsernet som er pliktig 
til å ha tjenestepensjonsordning etter 
lov om obligatorisk tjenestepensjon har 
ordninger som oppfyller lovens krav. Alle 
selskapene med plikt til å ha pensjons-
ordning har ytelsesbasert offentlig 
tjenestepensjonsordning for sine ansatte 
gjennom Kommunal Landspensjonskasse 
gjensidig forsikringsselskap, bortsett fra 
Retura Vest AS som har en innskuddsba-
sert pensjonsordning og Bossug AS som 
har ytelsesbasert offentlig tjenestepen-
sjonsordning for sine ansatte gjennom 
DNB Livsforsikring ASA .

Den offentlige tjenestepensjonsordnin-
gen i konsernet, inkl. i BIR AS, gir rett til 
fremtidige definerte ytelser for de ansat-
te. Disse er i hovedsak avhengig av antall 
opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd 
pensjonsalder og størrelsen på ytelsene 
fra folketrygden. Ordningen omfatter også 
uføre-, ektefelle og barnepensjon. Det 
foretas pensjonstrekk på 2 % av lønn for 
medlemmene. Denne pensjonsordningen 
er en sikret ordning.

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

Pensjonsordningene i BIR AS omfatter 
216 personer pr. 31.12.19, herunder 170 
pensjonister. Tilsvarende omfattet pen-
sjonsordningene i BIR AS 217 personer 
pr. 31.12.18, herunder 170 pensjonister. 
Videre inkluderer den offentlige tjenes-
tepensjonsordningen 116 personer med 
oppsatte rettigheter (120 personer i 2018).

Pensjonsordningene i konsernet omfatter 
728 personer pr. 31.12.19, herunder 297 
pensjonister. Tilsvarende omfattet
pensjonsordningene i konsernet 707 
personer pr. 31.12.18, herunder 285 pen-
sjonister. Videre inkluderer den offentlige 
tjenestepensjonsordningen 526 personer 
med oppsatte rettigheter (509 personer i 
2018). 

Alle pensjonsordningene er behandlet 
etter NRS 6 Pensjonskostnader. Når 
uamortisert estimatavvik overstiger 
10 prosent av det høyeste av beregnet 
pensjonsforpliktelse inklusiv arbeidsgi-
veravgift og pensjonsmidler, amortiseres 
det overskytende over gjennomsnittlig 
gjenværende opptjeningstid.

Ved fratreden fra en offentlig pensjons-
ordning, herunder også skifte av arbeids-
giver internt i konsernet, uten rett til 
straks begynnende pensjon, får fratrådte 
ikke utstedt en fripolise basert på opp-
samlet premiereserve slik som i private 
pensjonsordninger. De fratrådte får en 
oppsatt pensjonsrettighet som ikke er å 
anse som en individuell kontrakt.

For offentlige bruttobaserte pensjons-
ordninger er regelverket slik at det er 
siste arbeidsgiver/pensjonsordning som 
utbetaler hele pensjonen. Tidligere opp-
arbeidede pensjonsrettigheter overføres 
til siste arbeidsgivers pensjonsordning på 
pensjoneringstidspunktet. Siste arbeids-
givers pensjonsordning mottar refusjons-
beløp i forhold til tidligere opparbeidede 
rettigheter.

De aktuarmessige forutsetningene er ba-
sert 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 256 515 i 
2019 og kr 316 843 i 2018.

Opplysningene over gjelder ikke Brødrene 
Salomonsen AS som har en innskuddsba-
sert tjenestepensjonsordning. Brødrene 
Salomonsen AS har en pensjonskost-
nad på kr 0 i 2019 og kr 89 235 i 2018. 
Selskapet har ingen ansatte i 2019 og 
er således ikke pliktig til å en tjeneste-
pensjonsordning iht. lov om obligatorisk 
tjenestepensjon.

Opplysningene over gjelder ikke den inn-
skuddsbaserte tjenestepensjonsordnin-
gen i BIR Bedrift AS. BIR Bedrift AS har 
en pensjonskostnad på denne på kr 656 
314 i 2019 og kr 454 154 i 2018. I tillegg er 
det videreført kr 500 000 i tilleggspensjon 
for AFP.

Opplysningene over gjelder ikke den 
innskuddsbaserte tjenestepensjonsord-
ningen i Norsk Riving AS. Norsk Riving AS 
har en pensjonskostnad på denne på kr 
117 426 i 2019 og kr 55 734 i 2018.

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

ÅRSRAPPORT 2018 - REGNSKAP OG NOTER

Note 9 - Pensjoner
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 2019 2018

 Konsern BIR AS Konsern BIR AS

Pensjonskostnad

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 34 807 5 758 28 386 5 081

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 13 415 6 471 12 181 6 048

Administrasjonskostnader 1 497 389 1 717 537

Avkastning på pensjonsmidler -18 609 -10 259 -16 689 -9 481

Resultatført aktuarielt tap/-gevinst 437 437 1 222 807

Periodisert arbeidsgiveravgift 4 387 333 3 609 308

Pensjonstrekk ansatte inkl. arbeidsgiveravgift -4 685 -733 -4 206 -591

Resultatført planendring -128 0

Netto pensjonskostnad  31 121 2 397 26 219 2 711

Pensjonsforpliktelser

Påløpte pensjonsforpliktelser (DBO) -503 802 -247 012 -511 366 -258 344

Pensjonsmidler til markedsverdi 464 838 251 092 424 408 238 187

Arbeidsgiveravgift -5 648 575 -12 261 -2 842

Ikke resultatført virkning av estimatavvik 18 431 24 101 67 327 43 774

Netto balanseført pensjonsforpliktelse -26 181 28 757 -31 893 20 775

 31.12.2019 31.12.2018

Økonomiske forutsetninger:

Avkastning på pensjonsmidlene 3,80 % 4,30 %

Diskonteringsrente 2,30 % 2,60 %

Lønnsvekst 2,00 % 2,50 %

Årlig forventet G- regulering 2,00 % 2,50 %

Regulering av pensjoner under utbetaling 1,24 % 1,48 %

Uttakstilbøyelighet AFP 35-50 % 35-50 %

Korridor i % 10,00 % 10,00 %

Anvendt dødelighetstabell K2013 BE K2013 BE

Anvendt uføretariff KLP Uføretariff/IR02 KLP Uføretariff/IR02

Beløp i hele tusen kroner
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Note 9 - Pensjoner
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 BIR KONSERN BIR AS

 2019 2018 2019 2018 

 

Gjeld til kredittinstitusjoner 1 777 023 1 833 652 1 655 850 1 726 596

Selvkostfond 78 793 108 590 0 0

Øvrig langsiktig gjeld 0 17 700 0 17 700

Sum 1 855 816 1 959 942 1 655 850 1 744 296

Forfall mer en fem år etter balansedagen 173 749 208 150 130 208 164 609

Lånene refinansieres løpende i henhold til rammelån.

Beløp i hele tusen kroner

ÅRSRAPPORT 2018 - REGNSKAP OG NOTERNote 10 - Obligasjonslån, gjeld til kredittinstitusjoner 
      og øvrig langsiktig gjeld.

 Selvkostfond lovpålagt

BIR Konsern

Selvkostfond pr 01.01 108 590

Årets resultat lovpålagt -29 797

Selvkostfond pr 31.12. 78 793

Selvkostfondet er klassifisert som langsiktig gjeld fra regnskapsåret 2019. 
Tidligere lå selvkostfondet klassifisert som annen opptjent egenkapital.
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 Beløp Forfall Rentesats Rente bundet til

Innlån i BIR AS

Lån Nordea 1) 347 222 31.12.2027 6,17 % 2017/2027

Lån Nordea 1) 351 852 31.12.2022 2,33 % 2018/2022

Lån Nordea 2) 365 000 31.12.2020 2,35 % Nibor 3 mnd

Lån Nordea trekkrett 3) 281 250 31.12.2020 2,30 % Nibor 3 mnd

Lån Nordea trekkrett 4) 100 000 31.12.2020 2,38 % Nibor 3 mnd

Lån KLP kommunekreditt 5) 210 526 01.09.2023 1,81 % Nibor 3 mnd

Sum lån 1 655 850

1) Lån i forbindelse med refinansiering av tidligere obligasjonslån samt finansiering av utvidelse av behandlingkapasitet for restavfall.
2) Lån i forbindelse med utbygging av bossnettet i Bergen.
3) Trekkrett i forbindelse med utbygging av bossnettet i Bergen.
4) Trekkrett i forbindelse med utbygging av bossnettet i Bergen.
5) Eierkommunene har garantert for lån i KLP kommunekreditt i forbindelse med bossnettutbyggingen i Bergen.
  Garantiprovisjon utgjør 40 punkter og er i 2019 kostnadsført med kr 855 262.

 2019 2018 

Pantesikret gjeld i BIR AS

Pantesikret gjeld 1 445 324 1 509 491

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

Forbrenningsanlegg i Rådalen 832 072 860 454

Conrad Mohrsvei 15 0 44 128

Aksjene i BIR Avfallsenergi AS 38 846 38 846

Aksjene i BKK Varme AS 92 598 92 598

Sum bokført verdi av panteobjekt 963 516 1 036 026

Videre er leierett til gnr.121, bnr.1 og gnr.121, bnr. 3 i Osterøy kommune stilt som sikkerhet for gjeld i BIR AS.
     
Rentebytteavtaler og valutaterminer    
BIR AS gjorde en større rentebytteavtale i 2007. Dette ble gjort for å rentesikre byggelån og lån i Nordea som relaterer seg til refinansiering av obligasjonslån. 
Markedsverdi på rentebytteavtaler er per 31.12.2019 beregnet til å ha en negativ verdi på kr 73 223 884. BIR gjorde en ny rentebytteavtale i 2016 med Nordea 
som løper til 2022. Denne har per 31.12.2019 en positiv verdi på kr 3 559 042. BIR gjorde ytterligere en ny rentebytteavtale i 2019 med Nordea som løper til 
2029. Denne har per 31.12.2019 en positiv verdi på kr 2 177 994. Verdien av rentebytteavtalene er ikke balanseført. Inntekter og kostnader knyttet til rentebyt-
teavtalene resultatføres over avtalenes løpetid (sikring).    

Beløp i hele tusen kroner

Note 10 - Obligasjonslån, gjeld til kredittinstitusjoner 
      og øvrig langsiktig gjeld.
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 BIR Konsern BIR AS

Bundne skattetrekksmidler 11 397 2 050

BIR har inngått konsernkontoavtale som innebærer at de deltagende konsernselskapene er solidarisk ansvarlige for  
de trekk som andre selskap i konsernet har gjennomført.

 Totalt BIR Konsern Innskudd BIR AS

Innestående på konsernkontosystem 33 965 33 965

Beløp i hele tusen kroner
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Note 11 - Bankinnskudd
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BIR AS

 2019 2018

Fordringer

Kundefordringer 45 336 20 125

Langsiktige fordringer 873 087 870 809

Andre fordringer 171 398 109 516

Fordring konsernbidrag 18 331 21 395

Sum 1 108 153 1 021 845

Gjeld

Leverandørgjeld 52 913 2 976

Skyldig konsernbidrag 0 7 980

Annen kortsiktig gjeld 125 436 155 840

Sum 178 349 166 796

Beløp i hele tusen kroner
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Note 12 - Konsernmellomværende
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 BIR KONSERN BIR AS

 2019 2018 2019 2018

Årets skattekostnad fordeler seg på

Betalbar skatt  17 290  11 457  12 023  2 429 

Endring i utsatt skatt  -5 611  -4 884  -3 576  2 010 

Sum skattekostnad  11 679  6 573  8 447  4 439 

Avstemming nominell til faktisk skattekostnad

Ordinært resultat før skatt x 22 % i 2019, 23% i 2018  50 444  17 123  44 557  9 113 

Andel av resultat fra ikke-skattepliktige selskap x 22% i 2019 og 23% i 2018  -    -49  -    -   

Andel av resultat ikke balanseført utsatt skattefordel  -    80  -    -   

Ikke balanseført utsatt skattefordel tidligere år  -315  -    -    -   

Andel av resultat i tilknyttede selskap x 22% i 2019 og 23% i 2018  -4 627  -5 153  -    -   

Skatteeffekt av endring midlertidige og permanente forskjeller  1 402  -1 119 

Effekt av utsatt skatt til nåverdi *  132  150  -    -   

Permanente forskjeller x 22% i 2019 og 23% i 2018  -35 358  185  -36 110  175 

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

Sum skattekostnad  11 679  6 573  8 447  4 439 

Oversikt over skatteeffekten på midlertidige forskjeller

Fordringer -140  -134 

Regnskapsmessig avsetninger 29 -595  -    -   

Anleggsmidler 87 492  94 085  89 190  94 462 

Pensjoner 9 848  9 329  13 674  11 918 

Tilvirkningskontrakter  -    -    -    -   

Gevinst- og tapskonto 307  384  240  300 

Korreksjonsskatt 0  -    -    -   

Fremførbart underskudd -970  -894  -    -   

Andre forskjeller  -    -    -    -   

Sum utsatt skatt  96 565  102 176  103 104  106 680 

* Vedrører kjøpte rettigheter i tilknytning til deponi. Utsatt skatt er beregnet til nåverdi og utgjør kr 2 419 563.
Nominell verdi er kr 3 021 703

Utsatt skatt i balansen til BIR AS har økt med kr 3 575 775 fra fjoråret, hvorav kr 3 575 775 er relatert til resultatført skatt.
Ved differanse mellom endring utsatt skatt i balansen og reulstaført utsatt skatt gjelder resterende del endring knyttet til
skatteeffekt av mottatt konsernbidrag ført over balansen.

Skattenoten viser skatt for konsernet som enhet. BIR Privat AS har ikke som formål å generere avkastning til eierne.
Selskapet er, i henhold til foreløpig uttalelse fra Skattekontoret, ikke skattepliktig.

Skatt er derfor ikke innarbeidet i BIR Privat AS sitt årsregnskap.    

Beløp i hele tusen kroner
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Note 13 - Skatt
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 BIR KONSERN BIR AS

 2019 2018 2019 2018

Finansinntekter

Annen renteinntekt 6 128 4 061 24 206 20 804

Annen finansinntekt 0 0 168 436 0

Konsernbidrag og utbytte fra datterselskap * 0 0 18 331 14 811

Resultatandel fra investering i tilknyttet selskap 21 032 22 405 0 0

Sum finansinntekter 27 159 26 466 210 973 35 616

Finanskostnader

Annen rentekostnad 42 238 44 566 54 558 49 713

Annen finanskostnad 6 417 2 500 770 886

Nedskrivning av finansielle eiendeler 6 618 0 6 618 0

Resultatandel fra investering i tilknyttet selskap 0 0 0 0

Sum finanskostnader 55 273 47 067 61 946 50 599

Netto finansposter -28 115 -20 601 149 028 -14 984

* BIR AS har for 2019 mottatt kr 15 028 946 i konsernbidrag fra datterselskaper med skattemessig virkning, og kr 3 302 440 uten 
skattemessig virkning. BIR AS har ikke avgitt konsernbidrag til datterselskaper i 2019 uten skattemessig virkning. Den delen av
mottatt konsernbidrag som er gitt i retur uten skattemessig virkning er ført mot investering i datter med netto virkning null.
Den resterende delen av konsernbidraget er bokført som finansinntekt.

Beløp i hele tusen kroner
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Note 14 - Finansposter
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BIR AS har i sammenheng med løyve 
for eksport av spesialavfall stilt garanti 
ovenfor Miljødirektoratet på kr 400 000. 
Garantien er dekket gjennom avtale 
med bank.

BIR Bedrift AS har i sammenheng med 
transportløyver stilt garanti overfor 
Statens Region Vest med kr 1 448 000. 
Garantien er dekket gjennom avtale 
med bank. I tillegg har selskapet stilt 
garantier ovenfor Staten v/Fylkesman-
nen i Hordaland pålydende kr 450 000 
og Fjell Vatn Avlaup og Renovasjon AS 
pålydende kr 1 450 000.

BIR Bedrift AS har stilt sikkerhet for 
lån og kassekreditt ved å pantsette 
fast eiendom, fordringer, driftstilbehør 
og motorvogner. I tillegg er aksjene i 
datterselskapene Fleslandsveien 67 
AS, Lønningshaugen 6 AS og Brødrene 
Salomonsen AS pantsatt. Selskapet 
har i tillegg stilt sikkerhet i eiendom-
mene er balanseført i Lønningshaugen 
6 AS.

Retura Vest AS har stilt sikkerhet for 
lån ved å pantsette fast eiendom, drits-
løsøre og utstyr og transportmidler.

Retura Vest AS har har i sammenheng 
med transportløyver stilt garanti over-
for Hordaland fylkeskommune på kr 
852 000. Garantien er dekket gjennom 
avtale med bank.

Etterdrift av BIR Avfallsenergi AS sitt 
deponi skal ivaretas av en egen stiftel-
se. BIR Avfallsenergi AS har kostnads-
ført kr 273 700 i påvente av årets krav 
til innbetaling til Stiftelsen Mjelstad 
Restdeponis Etterdriftsfond.

Brødrene Salomonsen AS har stilt sik-
kerhetmot Hordaland Fylkeskommune 
på kr 495 000.

Brødrene Salomonsen AS har stilt 
sikkerhet for lån ved å pantsette fast 
eiendom, dritsløsøre og utstyr og for-
dringer. 

ÅRSRAPPORT 2018 - REGNSKAP OG NOTER

Note 15 - Pantstillelser og garantier 
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Det ble i år 2000 inngått en avtale mel-
lom BIR AS og BKK Varme AS som gjør 
BIR ansvarlig for fremtidige energile-
veranser tilsvarende 200 GWh per år i 
35 år. BIR AS har mottatt vederlag på 
kr 120 000 000 for dette som periodise-
res over kontraktens levetid basert på 
nominelle beløp. BIR AS inngikk i 2011 
en avtale med BKK Varme AS om salg av 
all damp fra linje 2 i perioden 2010-2035 
og BIR har mottatt vederlag på kr 62 000 
000 som periodiseres over kontraktens 
levetid basert på nominelle beløp. Ved 
utgangen av 2019 utgjør periodisert 
forskuddsbetaling totalt kr 88 972 372 
(2018: kr 94 917 884). BIR AS har i 2019 
inntektsført periodisert forskuddsbeta-
ling med totalt kr 5 945 512.

ÅRSRAPPORT 2018 - REGNSKAP OG NOTER

Note 16 - Forskuddsbetaling
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I tiden etter at regnskapsperioden er av-
sluttet, men regnskapet ikke er fremlagt 
for vedtak, har det skjedd utvikling som 
bør nevnes.

I forbindelse med utbredelse av koro-
na i det det norske samfunnet har BIR 
innført tiltak for å hindre spredning av 
smitten. Deler av virksomheten til kon-
sernet er definert som samfunnskritisk 
infrastruktur, og det har dermed vært fo-
kus på å opprettholde tilnærmet normal 
drift innenfor disse funksjonene.

Koronakrisen har også medført betyde-
lige negative utslag for konsernet gjen-
nom lavere energiinntekter og redusert 
aktivitet i den konkurranseutsatte delen 
av konsernet.

ÅRSRAPPORT 2018 - REGNSKAP OG NOTER

Note 17 - Hendelser etter balansedagen
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I 2012 vedtok styret i BIR AS å gjennom-
føre forvaltningsrevisjoner av selskaper 
som driver innen lovpålagt renovasjon i 
BIRs ni eierkommuner.

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

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

GJENNOM FORVALTNINGSREVISJONER 
VIL BIR:

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

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

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

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

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