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Om BIR
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Dette er BIR
BIR er et av Norges største  
renovasjonsselskaper. Vi er 
ansvarlig for avfallshåndteringen 
til de 361 407 innbyggerne i syv 
av BIRs eierkommuner. Selskapet 
tilbyr også avfallsløsninger for 
næringslivet. 

Konsernet BIR ble etablert 1. juli 2002. 
Historien strekker seg helt tilbake til 
1881 da Bergen Renovationsvæsen ble 
etablert som Nordens første kommunale 
renovasjonsselskap. BIR AS er eid av 
kommunene Askøy, Bergen, Bjørna- 
fjorden, Kvam, Osterøy, Samnanger, 
Vaksdal og Øygarden. 

Etter kommunereformen i 2019 slo 
Sund kommune seg sammen med 
øykommunene i vest og ble til Øygarden 
kommune. De valgte da å tilby sine hus-
holdningskunder renovasjonstjenester 
fra ØyVAR i stedet for BIR. 

EIERKOMMUNER OG
INNBYGGERE PR. 01.01.2020

Askøy 29 553
Bergen 283 929
Bjørnafjorden 24 908
Kvam 8 457
Osterøy 8 098
Samnanger 2 485
Vaksdal 3 977

Totalt 361 407
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Organisasjon
Konsernet BIR har en todelt 
struktur, delt mellom offentlige 
renovasjonsoppgaver og  
konkurranseutsatte tjenester.

Innenfor den ene delen ligger utførelsen 
av de lovpålagte renovasjonsoppgavene 
knyttet til innsamling, gjenvinning og 
behandling av husholdningsavfall. Det er 
BIR Privat, BIR Transport, BIR Nett og 

BIR Avfallsenergi som utfører disse 
tjenestene for BIRs eierkommuner. 
BIR Bedrift tilbyr sine tjenester i markedet 
i konkurranse med andre tilbydere.

Bente Gansum Daazenko 

BIR PRIVAT AS

John Gaute Kvinge

BIR TRANSPORT AS

Terje Strøm

BIR NETT AS

Ingrid Hitland

BIR AVFALLSENERGI AS

Frode Kalsaas

BOSSUG AS

Svein Egil Dagsland

NORSK RIVING AS

Victor Salomonsen

RETURA VEST AS

Stian Halland

CIMBIO AS

Tore Totland

WASTE IQ AS

Fellestjenester konsern
Lovpålagte renovasjonstjenester
Tjenester i fri konkurranse
Konkurranseutsatt selskap med enerett

Borghild Lekve

BIR AS

IT

Tim Leganger

Forretningsutvikling 
og digitalisering 

Andre Tangen

Forskning og utvikling

Toralf Igesund

HR

Gro Berge

HMS

Oddrunn Konglevoll

Kommunikasjon

Eva Skjold

Innkjøp

Atle Hitland

Virksomhetsstyring

Anne Margrethe Hausvik

Eiendom

Morten Straume

Konsernregnskap

Ann-Helen Sørhus Linge

Økonomi

Ove Knudsen

Eiendomsutvikling

Kjell Espen Søraas

Eivind Fykse

BIR BEDRIFT AS
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Nøkkeltall

Tall i hele tusen kroner

Selskap 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018

BIR AS 608 702  543 009  190 360 13 933 194 085 35 182 43 41,8 39,7

BIR Privat AS 233 042  228 353  397 851 0 0 213 114 114,3 110,2

BIR Transport AS 133 312  127 854  123 790 35 -219 -451 87 86,2 79,6

BIR Nett AS 39 954  37 058  35 096 428 158 -163 9 8,0 7,8

BIR Avfallsenergi AS 246 924  283 084  264 035 -13 997 11 256 12 457 46 48,4 44,6

BIR Bedrift AS 186 120  175 064  164 683 7 601 3 667 8 366 77 73,0 73,0

Lønningen Tomteselskap AS 393 304 0

CIMBIO AS 0 0 0

TH Paulsen AS 0  -    -   0 0 0 0,0 0,0 0,0

Retura Vest AS 37 296  29 069  31 000 838 1 472 973 11,0 8,0 8,0

Fleslandsveien 67 AS 0  -    -   -32 -24 -30 0,0 0,0 0,0

Lønninghaugen 6 AS 8 382  8 027  7 508 2 347 1 982 1 530 0,0 0,0 0,0

Bossug AS 23 049  16 250  17 441 1 534 187 670 0,0 0,0 0,0

Norsk Riving AS 27 344  17 503  4 117 3 221  2 122 -346 16,0 11,0 11,0

Conrad Mohrs veg 15 AS 0  6 750  12 338 0 1 559 2 655 0,0 0,0 0,0

Møllendalsveien 31 AS 997  1 037  974 278 280 225 0,0 0,0 0,0

Møllendalsveien 40 AS 2 368  2 204  2 083 851 721 549 0,0 0,0 0,0

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

Brødrene Salomonsen AS 433  678  6 456 -21 -27 -21 0,0 0,0 3,0

WasteIQ AS 3 557  3 604 0 -758 461,625  -45 5,0 0,0 0,0

Brutto omsetning Årsresultat Årsverk gjennom året (egne ansatte)
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Konsernsjef Borghild Lekve:
Innovasjon og tjenesteutvikling i en pandemi
2020 har vært et år preget av 
viktige grep for å opprettholde 
BIRs samfunnskritiske funksjon. 
Vi har vist at vi har håndtert en 
krevende situasjon på en god 
måte, og samtidig fått til en 
imponerende utvikling innen 
tjenestetilbud og innovative 
satsinger.

ÅRSRAPPORT 2018  -  OM BIR  -  ORGANISASJON

I september 2020 tok Borghild Lekve 
over som konsernsjef etter Steinar 
Nævdal som gikk av med pensjon. Til 
tross for at hennes første tid i BIR har 
vært preget av koronapandemien, har 
hun blitt godt kjent med både konsernet 
og medarbeiderne.

– Jeg overtok en veldrevet og kompetent 
organisasjon med flinke medarbeidere, 
og er imponert over deres engasjement 
og kompetanse, i tillegg til evnen til å 
omstille seg og jobbe digitalt.

 
OPPRETTHOLDT DRIFT UNDER  
PANDEMIEN
BIR er en viktig aktør med samfunns-
kritiske oppgaver, og det er tatt flere 
grep for å holde driften i gang i hele 
konsernet. Medarbeiderne i admini-
strasjonen har hovedsakelig arbeidet 
hjemmefra, mens renovatørene i BIR 
Transport tidlig ble delt inn i kohorter 
og fordelt på flere lokasjoner.

– Alle har vært veldig positive og tilpasset 
seg denne krevende situasjonen. Vi har 
hele tiden klart å holde driften i gang og 
hente bosset.

Til tross for at dette har vært en travlere 
tid enn vanlig for både medarbeiderne på 
gjenvinningsstasjonene og renovatørene, 
har BIR hatt rekordlavt sykefravær i 2020.

 
REKORDHØY KUNDETILFREDSHET
BIR kan skilte med flere rekorder i 2020. 
I årets omdømmeundersøkelse fikk vi 
rekordhøy score på kundetilfredshet.

– Både renovatørene og alle andre som 
jobber i driften og som har kontakt med 
kunder har vist at de har håndtert en 
kritisk fase på en god måte. Selv i en 
krevende situasjon, har vi rekordhøy 
kundetilfredshet. BIR har scoret høyt i 
omdømmeundersøkelser i flere år, men 
aldri så høyt som i år, så det er all grunn 
til å klappe for medarbeiderne som 
sikrer vårt gode omdømme.
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SIRKULARITET OG INNOVASJON SOM EN 
VIKTIG DEL AV KONSERNSTRATEGIEN
– I BIR er vi opptatt av å være dynamisk og 
å tenke på god daglig drift og nødvendig 
utvikling. BIR er til for kundene, og vi er 
derfor opptatt av vår kjernevirksomhet og 
dagens drift. Samtidig må vi utvikle oss 
for å møte kundenes fremtidige behov, og 
sikre at vi kan drive på en god økonomisk 
plattform, sier Borghild, og viser til 
konsernstrategien og de mange innovative 
prosjektene og satsingene som pågår i 
konsernet.

Noe av det første hun tok tak i som ny 
konsernsjef, var implementering av 
konsernstrategien for 2020-2024, som 
ble vedtatt i mars. BIR har fortsatt den 
samme visjonen: å være vestlendingenes 
egen miljøbedrift. Nye viktige begreper 
som sirkularitet og bærekraft har fått en 
tydelig plass, og det vil jobbes målrettet 
for å bidra til å realisere FNs bære-
kraftsmål.

– Konsernstrategien er veldig over-
ordnet, så vi har konkretisert den på 
driftsnivå og laget en virksomhetsplan. 
Denne handler om hvordan tjeneste-
tilbudet skal utvikles, spesielt innen den 
lovpålagte delen.

Blant områdene som satses på er 
innsamling av matavfall, gjenbruk innen 
byggebransjen, og karbonfangst.

 
INNSAMLING AV MATAVFALL
Nordmenn kaster i snitt rundt 42 kilo 
spiselig mat hvert år. Innen 2025 skal 
matsvinn kuttes med 30 prosent, og 
innen 2030 skal det være halvert. EU 
krever at innsamling av matavfall er i 
gang innen 2023.

– Det er kjempeviktig at vi nå er i gang 
med piloter for utvikling av tjeneste-
tilbudet når det gjelder innsamling 
av matavfall. Vi håper å gjøre dette 
fullskala innen 2022. Det er ønskelig at 
matavfallet skal kunne brukes videre, 
for eksempel til utvikling av biogass.

PÅDRIVER FOR GJENBRUK I 
BYGGEBRANSJEN
Ifølge konsernstrategien skal BIR 
være en sentral driver for utvikling av 
sirkulære verdikjeder. På veien mot mer 
sirkularitet er det et mål å redusere 
forbruket og å gjenbruke produkter. 
I kundemarkedet er brukthallene et 
godt eksempel på hvordan produkter får 
nytt liv, men et annet område med stort 
potensiale er næringsvirksomheten. Det 
jobbes nå med å få til mer gjenbruk i 
byggenæringen, som står for en stor del 
av materialene som kastes.

– Det må jobbes både med dem som 
etterspør produkter og materialer, og 
de som river dem. Her er Norsk Riving 
et godt eksempel på hvordan bygge-
materialer demonteres for å kunne 
gjenbrukes. Det må jobbes videre med å 
finne lagringsmuligheter eller markeds-
plasser for disse materialene, i tillegg 
til å jobbe med holdninger om å ta vare 
på ting. BIR kan spille en viktig rolle i 
denne utviklingen.

 
KUTT I KARBONUTSLIPP
Høsten 2020 satte BIR i gang en utredning 
knyttet til karbonfangst. BIR ønsker å 
redusere eller eliminere utslippene fra 
energianlegget i Rådalen.

– Vi har et stort utslipp fra anlegget. 
Det er noen tekniske, økonomiske og 
arealmessige barrierer her. Tradisjonell 
teknologi er dyrt, men vi har sett på 
alternative muligheter som kanskje kan 
gjøre det mulig for oss å fange CO². 
Vi jobber også med konsepter knyttet til 
å fange og bruke CO² i nye produkter, og 
gjennomfører prøveprosjekt både innen 
fangst og bruk av CO².

I tiden fremover ser Borghild frem til å 
fortsette å utvikle BIRs tjenester til 
beste for kunder i våre eierkommuner.

– Jeg ser frem til å gjøre dette på en 
effektiv og god måte, og har forhåpninger 
om at vi skal fortsette å ha god inntjening 
på den konkurranseutsatte delen. Vi vil 
bruke de markedsmulighetene som 
finnes, slik at vi posisjonerer oss godt 
også i fortsettelsen.

Det må jobbes 
både med dem 
som etterspør 
produkter og 

materialer, og de 
som river dem. 
Her er Norsk 
Riving et godt 
eksempel på 

hvordan bygge-
materialer 

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

BIRs papirsorteringsanlegg er 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 ressurs-
utnyttelse 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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Visjon og strategi
BIRs visjon er å være 
vestlendingenes egen miljø-
bedrift. Vi skal være et moderne 
og tillitsvekkende selskap. Dette 
danner grunnlaget for konsernets 
videre utvikling. Visjonen skal 
gi innbyggerne i de syv BIR-
kommunene et tettere bånd til 
BIR. Vi ønsker å vise at vår 
funksjon både er viktig og 
nyttig for samfunnet.

Strategien dreier seg i hovedsak om å 
være en sentral driver for utvikling av 
sirkulære verdikjeder. 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
BIRs kjerneverdier er 
superpålitelig, miljøpådriver, 
imøtekommende og lagspiller. 
Sammen danner disse ordene 
SMIL. Slagordet vårt er 
”Sammen for en god sak”. 
Vi jobber sammen med 
kundene for miljøet.

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 innfører avfallslevering i 
gjennomsiktige sekker på alle 
gjenvinningsstasjonene. Gradvis 
stanser vi mottak av svarte sek-
ker for å kunne vurdere kvalitet 
av innholdet og heve sorterings-
graden.

BIR innfører strenge smittevern-
tiltak etter at koronaviruset blir 
påvist i Norge. Renovatørene 
fordeles på tre ulike oppmøte-
plasser, brukthallene stenger 
og det innføres hjemmekontor. 
BIR Avfallsenergi utfører kritisk 
samfunnsdrift og må innføre 
ekstra strenge smitteverntiltak.

Daglig leder i BIR Privat, Bente 
Gansum Daazenko, inviterer til 
debatt rundt produsentansvaret 
i sin kronikk i Dagens Nærings-
liv. − Vi kan gjerne ønske oss 
sirkulærøkonomi, men «shit in» 
gir fortsatt «shit out». Matem-
ballasje av blandingsmaterialer 
– som chipsposer – lar seg ikke 
gjenvinne samme hvor mye vi 
ønsker det, sier hun.

BIR Transport kjører doble skift 
for å få samlet inn økte mengder 
glass og metall etter julen. 
Glassmengdene i BIR har den 
siste tiden økt med ca. 250 tonn 
samtidig som pantesystemet 
sluttet å ta imot glassflasker.

Renovatørene melder om stå-
ende applaus fra altaner når de 
henter boss. På en beholder ble 
det også funnet en stor plakat 
fra kunder som takket for den 
flotte innsatsen renovatørene 
gjør for samfunnet.

Startskuddet går for Sirkulær-
skolen i Bergen. Bergen 
Næringsråd arrangerer skolen 
sammen med BIR, NORCE, 
PwC og Knowit.

Invertapro på ”Line fikser ma-
ten”. I episode 5 er Line på besøk 
hos Invertapro på Voss. Utredningen av ”Mat til mat” blir 

ferdig. Den tar for seg aktuelle 
løsninger for å sikre innsamling 
av matavfall med god kvalitet, 
fra kjøkkenbenk til behandlings-
løsning.

BIR får millioner i forskningsmid-
ler til prosjektet «Miljølaboratori-
et» som gjøres i samarbeid med 
landets ledende forskningsmiljø 
innenfor adferdsøkonomi, FAIR og 
FAIR Insight Team ved NHH.

Ingeniørstudenter ved Høgsko-
len på Vestlandet bryner seg 
på muligheten for gjenbruk av 
materialer fra BIRs administra-
sjonsbygg i et nytt industribygg 
for BIR på Espehaugen.

JAN FEB MAR
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Året som gikk

APR MAI JUN

Fire år etter at de første larvene 
ble alet opp, automatiserer 
Invertapro pilotanlegget på Voss 
for å kunne tidoble produksjonen 
til 100 millioner larver i året. 
Hos BIR Bedrift er lokaler 
utbedret og klare, arbeids-
prosesser og maskiner er på 
plass, og med godkjenning fra 
Mattilsynet blir de landets 
første renovasjonsselskap som 
er godkjent som fôrprodusent.

Rekordstor pågang av kunder 
fører til søndagsåpen gjenvin-
ningsstasjon på Espehaugen 
i mai og juni. Tilbudet med 
utvidet åpningstid får svært god 
respons og krymper køen.

For fjerde år på rad har vi REdu-
studenter tilknyttet BIR på ulike 
måter. I år har vi hele fem studen-
ter. REdu er Avfall Norge sitt store 
kompetanseløft, som har som 
mål å få kloke hoder inn i avfalls- 
og gjenvinningsbransjen.

Norsk Riving vinner anbudet om 
å gjenbruke bygningsmasser fra 
den gamle lærerhøyskolen på 
Landås.

Ny hall for BIR Avfallsenergi 
står klar i Rådalen. Hallen på 
1.786 m² er hele 15 meter høy 
og brukes til lagring av avfall 
og sortering, kverning og annen 
prosessering av restavfall før 
energigjenvinning.

TV2 retter søkelys på chipsposer 
merket med skriften: «Nyhet! 
Resirkulerbar papirpose». 
Kommunikasjonsrådgiver 
Tina Skudal fastslår imidlertid 
at posene består av en blanding 
av papir og plast. De kan ikke 
materialgjenvinnes og må 
kastes i restavfallet.

Gjenvinningsstasjonen i 
Salhusvegen blir oppgradert. 
BIRs eldste stasjon får nå økt 
kapasitet og kan fungere på en 
god måte frem til en helt ny og 
tidsmessig gjenvinningsstasjon 
kan stå ferdig.

Gravearbeider starter på Nedre 
Nygård for blant annet å etablere 
bossnett. Hele området skal 
samtidig få et kraftig løft med 
utbedring av eksisterende infra-
struktur, fiberanlegg, sykkelvei, 
ladere til EL-biler og tilretteleg-
ging for bildelering.
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Året som gikk

JUL AUG SEP

BIR Bedrift lanserer nye nettsider 
på eget domene: birbedrift.no. 
Nettsidene er utviklet for å møte 
nye krav i en konkurranseutsatt 
virksomhet. Integrasjon med 
Salesforce er en viktig funksjon 
på sidene.

BIR etablerer klyngeselskapet 
CIMBIO AS – Circular Marine 
Bio Cluster. Utgangspunktet for 
etableringen er behov for bedre 
alternative utnyttelser av våtor-
ganisk avfall fra husholdninger 
(matavfall).

1. september tar Borghild Lekve 
over i stillingen som konsernsjef 
i BIR, etter Steinar Nævdal som 
gikk av med pensjon i juni.

På SSBs landsoversikt over reno-
vasjonsgebyr er seks av BIRs eier-
kommuner inne blant de åtte rime-
ligste. Bergen ligger på 8. plass 
med et gebyr på 2245 kroner mens 
Oslo har et gebyr på 5796 kroner.

Brukthallen på Espehaugen åpner 
i ny drakt! Nå skal ting til gjenbruk 
leveres inn ett sted, mens de som 
vil hente noe går inn en annen 
dør til brukthallen. Der finner de 
nå rengjorte ting, satt frem i nye, 
lekre hyller. Vi har bibliotek i egen 
etasje og det er mulig å holde god 
temperatur hele året.

I et høringsinnspill til regje-
ringens strategi for sirkulær 
økonomi peker BIR på behovet 
for å endre produsentansvars-
ordningene og ber regjeringen ta 
initiativ til å opprette et selskap 
som håndterer alle avgiftsbelag-
te materialstrømmer (clearing) 
som skal inn i nye livssykluser.

Hageselskapet Hordaland arran-
gerer en kampanje mot fremmede, 
invaderende plantearter som sprer 
fryktet plantesykdom og skader 
biomangfoldet. De oppfordrer til å 
nappe opp bulkemispel-skudd i 
hager og ellers i naturen. BIR tar 
imot hageavfall gratis i kampanje-
perioden, siden Statsforvalteren 
dekker utgiftene.

Gjennom syv reportasjer, fra syv 
land på fire kontinenter, viser den 
portugisiske serien «Plástico» 
konsekvensene som plast på avveie 
har for planeten, dyr og helsen vår.        
I siste episode besøker de Norge og 
BIR, for å vise hvor langt fremme vi 
ligger innen avfallshåndtering.

BIR Bedrift vinner en kontrakt på 
avfallsinnsamling og -behandling 
fra alle Bergen kommune sine 
anlegg, skoler, barnehager og 
andre kommunale virksomheter.

BIR Avfallsenergi gjennomfører 
et pilotprosjekt med CAPTICO2, et 
lokalt selskap som har fått lisens 
på teknologi til å omdanne CO² til 
kalsiumkarbonat. Produktet kan 
lagres permanent, for eksempel i 
deponier eller gruver. Daglig leder 
i BIR Avfallsenergi, Ingrid Hitland, 
gleder seg over å få fart på tekno-
logien for karbonfangst.

BIR donerer nok en bossbil til 
byen Konjic i Bosnia. Sammen 
med bilen sender vi nødvendige 
reparasjonsdeler til Volvoen 
og JOAB-aggregatet. Før bilen 
forlater oss får den service, 
EU-kontroll og nødvendig 
reparasjon av feil og mangler.

Ledelsen i BIR svarer på høring 
fra Finansdepartementet om 
CO²-avgift på forbrenning av av-
fall. BIR mener dette er en mil-
jøavgift uten miljøeffekter, som 
i så fall bør plasseres tidligere i 
verdikjeden, hos produsentene.
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Året som gikk

NOV DESOKT

BIR støtter opp om årets TV-ak-
sjon, som går til WWFs arbeid 
for å bekjempe plast i havet. Den 
ferske konsernsjefen Borghild 
Lekve hopper i havet som følge 
av de gode resultatene.

I 2019 innførte BIR Transport 
digitale ruter for restavfall 
i Bergen kommune og nå 
innføres dette i BIRs øvrige 
eierkommuner.

I regi av BIRs datterselskap CIMBIO 
er konseptet Bioparken under eta-
blering og bioparken.no lanseres. 
Bioparken skal bli en industripark 
for oppsirkulering av matavfall og 
organiske restprodukter.

Bergen kommune stiller stren-
gere krav til utslipp i ny avtale om 
henting av kommunalt boss. Ti må-
neder før fristen henter Vestlandets 
første EL-bossbil for næringslivet 
bosset på Christi Krybbe skole. BIR 
Bedrift kaller den nye bilen ”EL 
BOSS”.

BIR og Bergen utpekes til å delta i 
et storstilt EU-prosjekt, kalt HOOP, 
som har som mål å få utviklet mer 
bærekraftige metoder for gjenvin-
ning av bioavfall. Hele prosjektet 
støttes med 8 millioner euro. 
Bergens andel er ca. 3,5 millioner 
kroner fordelt over fire år, i to pro-
sjekt i BIR Bedrift og BIR Privat.

BIR starter opp pilotprosjekt for inn-
samling av matavfall i fire utvalgte 
områder: Bergen vest, Bergen sen-
trum, Møhlenpris og Samnanger.

Den internasjonale konferansen 
Proptech Innovation Conference 
gjennomføres i heldigital utgave. 
Anders Waage Nilsen holder fore-
draget «WasteIQ - The new intelle-
ctual waste system» og viser hvordan 
BIR og Waste IQ har utviklet digital 
plattform for husholdningskunder.

Miljøportalen, vårt nyeste bidrag 
for et mer miljøvennlig samfunn, 
lanseres på eget sted på bir.no. 
Der deler vi vår kompetanse innen 
miljø- og bærekraft.

Bedriftsidretten Ti på topp kårer 
BIR til årets turbedrift. I den po-
pulære konkurransen var det BIR 
som gikk flest turer per deltaker. 
40 deltakere gikk totalt 2817 turer.

Mandag 26. oktober 2020 er det 
fem år siden bossnettet i Bergen 
sentrum ble satt i drift. BIR Nett 
markerer dagen med digital lunsj 
og jubileumsvideo.

BIR Bedrift inngår kontrakt med 
ØyVAR om henting av avfall i 
nye Øygarden kommune, med 
oppstart 1. oktober. En måned inn 
i avtalen er begge parter svært 
fornøyde. BIR Avfallsenergi be-
handler restavfallet og matavfallet 
fra ØyVAR.

BIR holder koronatilpasset 
markering av grunnsteinsnedleg-
gelse på Espehaugen 52. Sanger 
og kulturentreprenør, Veslemøy 
Fluge Berg, løfter stemningen 
under feiringen av at et viktig mål 
er nådd. Bygget skal i fremtiden 
huse BIR Transport sin virksom-
het, samt lager- og logistikkfunk-
sjoner for BIR Privat.

BIR Transport får 4 millioner i 
støtte fra Enova til kjøp av fire 
elektriske kjøretøy.
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Konsernledelsen
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Ledere av fellestjenester

IT-sjef

Leder for forretningsutvikling og digitalisering Leder for virksomhetsstyring
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Selskaper i BIR



21

BIR Privat AS   
HVORDAN HAR KORONAPANDEMIEN 
PÅVIRKET DRIFTEN I 2020? 
Vi er glade for å kunne si at vi har 
opprettholdt tjenestetilbudet til kundene 
nesten som normalt gjennom hele 2020. 
De mest fremtredende konsekvensene for 
kundene har vært at brukthallene måtte 
stenge i lengre perioder, og at køene for 
å komme inn på gjenvinningsstasjonene 
tidvis har vært lange, som følge av 
smitteforebyggende tiltak.  

Da pandemien traff i midten av mars 2020, 
stengte mange renovasjonsselskaper rundt 
om i landet sine gjenvinningsstasjoner. Vi 
valgte å innføre mange og strenge tiltak for 
å hindre smittespredning, slik at vi kunne 
holde tilbudet åpent på en forsvarlig måte, 
og også leve opp til konsernets ambisjon 
om å vise vei. Dette lyktes vi godt med, og 
kunne holde gjenvinningsstasjonene åpne 
gjennom hele året.  

Kontinuerlig drift ved gjenvinnings-
stasjonene har sikret at kundene har 
blitt kvitt avfallet sitt på en trygg måte 
og samtidig har virksomheten bidratt 
til å sikre jevn leveranse til BIR 
Avfallsenergi.      

Alle medarbeidere som har hatt anledning 
til å gjennomføre arbeid på hjemmekontor 
har i store deler av året arbeidet hjemme-
fra. Den digitale læringskurven har dermed 
vært bratt, men ledere og medarbeidere 
har vist en solid tilpasningsevne som har 
bidratt til at produksjonsnivået har holdt 
seg på et høyt nivå.  

BIR Privat AS

Daglig leder

Bente Gansum Daazenko

FORMÅL

BIR Privat AS er et selskap som er 100 prosent 

eid av BIR AS, og etablert som driftsselskap for 

å sikre BIR AS sin 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 virksomheten skal 

anvendes til realisering av selskapets formål.

AVFALLSMENGDER

Totale avfallsmengder

Totalavfallsmengde: 157 690 tonn, hvorav 

82 757 tonn fra rutegående og 74 933 tonn 

fra gjenvinningsstasjoner. Dette tilsvarer 

436 kilo per innbygger.

Gjenvinningsstasjonene

82 757 tonn ble mottatt. Av dette utgjør 

restavfallet 16 067 tonn (21 prosent).

Farlig avfall

Det ble samlet inn totalt 6 175 tonn farlig avfall. 

Det tilsvarer 16,9 kilo per innbygger.

OMSETNING OG RESULTAT

Brutto omsetning: 233,0 mill. kroner 

(2019: 228,4 mill. kroner)

Årsresultat: 0 mill.kroner (2019: 0 mill. kroner)

Selskapet er underlagt selvkostregler og skal 

derfor i en 3-5 årsperiode gå i balanse. 

For inneværende 5-årsperiode har selskapet et 

netto underskudd på 83,3 mill. kroner.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Sykefravær: 5,09 prosent. 1,97 prosent var 

kortvarig og 3,12 prosent langvarig. 

(2019: 7,12 prosent)

Stiftelsesår: 2002

Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS

Årsverk egne ansatte: 128,46

STYRET

Morten Straume, styreleder

Ina Cathrin Stølen

Severin Lerheim Andreassen

Arild Fyllingsnes

Margrethe Bruarøy Sognnæs

HVA GJORDE SELSKAPET I 2020 FOR Å 
VÆRE EN MILJØPÅDRIVER? 
Det ble satt i gang piloter på innsamling 
av glass- og metallemballasje og 
matavfall. Erfaringene skal brukes som 
læring for å ivareta god ressursutnyttelse 
når tjenestetilbudet skal utvides i årene 
som kommer.  

I 2020 har BIR Privat bidratt aktivt i 
arbeidet med endring og utvikling av 
produsentansvaret, for å sikre best mulig 
ressursutnyttelse av materialer. 

BIR Privat har også arbeidet med å 
etablere en ny gjenvinningsstasjon i 
Kvam. En viktig endring sammenlignet 
med BIRs øvrige gjenvinningsstasjoner, 
er utforming av kundeområdet. En 
soneinndeling av stasjonen legger 
til rette for mer effektivt å kunne 
skille mellom næringskunder og 
husholdningskunder, og det muliggjør 
innføring av automatisert betaling 
basert på vekt. I utformingen av den 
nye gjenvinningsstasjonen har det vært 
lagt vekt på at kundeareal i størst mulig 
grad skal skjermes fra maskiner og 
tungtransport. 

Det er en klar forventning om at en 
gjennom dette reduserer risiko for 
personskade og for konfrontasjon mellom 
våre kundeveiledere og kundene. Digital 
kundeidentifikasjon og elektronisk betaling 
basert på vekt sikrer riktig betaling fra 
kundene basert på automatiserte kriterier.
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BIR Transport AS  
HVORDAN HAR KORONAPANDEMIEN 
PÅVIRKET DRIFTEN I 2020? 
For BIR Transport har pandemien vært 
krevende. For å sikre drift har det vært 
nødvendig å iverksette mange tiltak. 
Da Norge stengte ned 12. mars 2020, 
valgte vi å flytte vår hovedbase til BIRs 
lokaler på Espehaugen for å etablere et 
tryggere arbeidsmiljø for renovatørene, 
med gode smitteverntiltak. I forbindelse 
med oppstart av anleggsvirksomhet 
knyttet til oppføring av vårt nye kontor- 
og verkstedsbygg på Espehaugen høsten 
2020, ble det på et senere tidspunkt 
tilbakeflytting til vår opprinnelige 
lokasjon. Inndeling i sju kohorter, strenge 
smitteverntiltak og økt oppdragsmengde 
har vært utfordrende, men renovatørene 
har vist en fantastisk stå-på-vilje og gjort 
en formidabel innsats under krevende 
driftsforhold. 

 
HVA GJORDE SELSKAPET I 2020 FOR Å 
VÆRE EN MILJØPÅDRIVER? 
BIR Transport var tidlig ute med innføring 
av nullutslipps renovasjonskjøretøy. 
Første helelektriske bil ble satt i drift 
høsten 2018 og gjennom 2020 har 
vi hatt fire slike biler i drift. Vårt nye 
administrasjons- og verkstedsbygg på 
Espehaugen er også forberedt for å 
kunne håndtere 100 prosent elektrisk 
drift for alle våre renovasjonskjøretøy. 
Vår største utfordring er likevel 
mangel på fabrikanter som kan tilby 
helelektriske renovasjonskjøretøy, 
som også tilfredsstiller våre krav til 

BIR Transport AS

Daglig leder

John Gaute Kvinge

FORMÅL

BIR Transport AS er et selskap som er 100 

prosent eid av BIR AS, og etablert som drifts-

selskap 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 

bossugbiler og fire er kranbiler. Fire av det 

totale antallet er elektriske.

OMSETNING OG RESULTAT

BIR Transport AS drives til selvkost. 

Selskapets resultat, med unntak av eventuelt 

overskudd fra aktivitet mot næringsmarkedet, 

skal overføres/dekkes inn av BIR Privat AS årlig. 

Årets avsetning for avregning mot 

BIR Privat AS utgjør 1 391 038, og er ført 

som reduksjon i salgsinntektene.

Brutto omsetning: 133,3 mill. kroner 

(2019: 127,9 mill. kroner)

Årsresultat: 0,04 mill. kroner 

(2019: -0,22 mill.kroner)

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Sykefravær: 5,32 prosent. 2,32 prosent var 

kortvarig og 3,0 prosent var langvarig. 

(2019: 9,99 prosent).

Stiftelsesår: 2002

Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS

Årsverk egne ansatte: 105,83

STYRET

Morten Straume, styreleder

Annette Bergsland Rognstad

Espen Petter Walde

Sondre Vallestad

Jan Oddvar Skulstad

driftseffektivitet. Innføring av digitale 
kjøreruter og bruk av moderne 
nivåmålerteknologi har også gjort 
oss i stand til å redusere vår samlede 
kilometerproduksjon, og på den måten 
spare miljøet.
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BIR Nett AS
HVORDAN HAR KORONAPANDEMIEN 
PÅVIRKET DRIFTEN I 2020? 
I likhet med resten av samfunnet 
har også BIR Netts medarbeidere og 
samarbeidspartnere fått kjenne på en 
litt annerledes arbeidshverdag siden 
pandemiens utbrudd i mars 2020. 
Selskapet var tidlig ute med å iverksette 
tiltak, for å sikre best mulig drift og 
tilgjengelighet for kundene i bossnettet. 
Tilgjengeligheten for kunder i bossnettet 
har ikke blitt påvirket negativt som følge 
av pandemisituasjonen. 

BIR Nett har fulgt anbefalingene fra 
myndighetene, og har i hele pandemi-
perioden lagt til rette for hjemmekontor 
for de fleste av medarbeiderne. For å sikre 
nødvendig tilstedeværelse i forbindelse 
med utbygging (anleggsarbeider) på 
Nedre Nygård, har det blitt etablert et 
anleggskontor på John Lunds plass hvor 
prosjektleder og byggeleder fra BIR Nett 
har kontorsted. Status per mars 2021 er 
at alle medarbeiderne, med unntak av 
de på John Lunds plass, som hovedregel 
arbeider fra hjemmekontor. I tråd med 
anbefalinger gitt fra konsernledelsen 
blir også så mange møter som mulig 
gjennomført digitalt. 

Det er også gjort flere tiltak med tanke på 
hygiene, både for brukerne av bossnettet, 
medarbeiderne i BIR Nett og våre 
samarbeidspartnere. Berøringsflater 
på nedkast blir desinfisert og nedkast 
inspisert jevnlig som et forebyggende 
tiltak mot smitte mellom brukere. Vi har 

BIR Nett AS

Daglig leder

Terje Strøm

FORMÅL

BIR Nett AS er et selskap som er 100 prosent 

eid av BIR AS, og etablert som driftsselskap 

for å sikre BIR AS  sin utbygging og drift av 

bossnett, herunder oppsamling, innsamling og 

transport av avfall som er omfattet av 

forurensningsloven § 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 eventuelt overskudd 

fra aktivitet mot næringsmarkedet, skal 

overføres/dekkes inn av BIR Privat AS årlig. 

Årets avsetning for avregning mot BIR Privat 

AS utgjør 6 357 682, og er ført som reduksjon i 

salgsinntektene.

Brutto omsetning: 40,0 mill. kroner 

(2019: 37,1 mill. kroner)

Årsresultat: 0,43 mill. kroner 

(2019: 0,16 mill. kroner)

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Sykefravær: 1,76 prosent. 1,76 prosent kortvarig, 

0 prosent langvarig. (2019: 0,8 prosent).

Stiftelsesår: 2007

Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS

Årsverk egne ansatte: 9,0

STYRET

Borghild Lekve, styreleder

Toralf Igesund

Jostein Ljones

fått mange positive tilbakemeldinger 
fra publikum som har observert dette. 
Servicebiler er også utstyrt med 
engangshansker og desinfeksjonsmiddel, 
og alt nødvendig utstyr er også gjort 
tilgjengelig for de ansatte som må være 
operative utenfor hjemmekontor. 

HVA GJORDE SELSKAPET I 2020 FOR Å 
VÆRE EN MILJØPÅDRIVER? 
Anleggsentreprisen som BIR Nett leder 
på Nedre Nygård ble fra 2020 gjennomført 
som et pionerprosjekt med tanke på 
bruk av miljø som tildelingskriterium. 
Tildelingen i konkurransen ble gjort på 
bakgrunn av pris (vektet 70 prosent) og 
miljø (vektet 30 prosent). Det ble satt 
høye minimumskrav til alle maskiner 
og kjøretøy i konkurransen. Tildeling for 
miljø ble gjort ved å «premiere» maskiner 
og kjøretøy som har egenskaper som er 
bedre enn minimumskravene.  

Bossnett gir en rekke samfunns-
økonomiske gevinster, men anleggs-
arbeidet som følger av selve utbyggingen 
av bossnettet gjennom prosjektfellesskapet 
i Graveklubben, kan være belastende for 
miljøet. Anleggssektoren spiller en viktig 
rolle og er en av de viktigste bidragsyterne 
for å nå målet om reduksjon av norske 
utslipp av klimagasser. Som offentlig 
oppdragsgiver skal vi derfor fortsette å 
stille krav slik at utviklingen går raskere, 
men samtidig legge til rette for at nye og 
mer miljøvennlige løsninger kan benyttes.
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BIR Avfallsenergi AS
HVORDAN HAR KORONAPANDEMIEN 
PÅVIRKET DRIFTEN I 2020?
BIR Avfallsenergi driver virksomhet som 
er samfunnskritisk, og har derfor måttet ta 
helt spesielle forholdsregler i forbindelse 
med pandemien. Det aller viktigste for oss 
har vært å holde virksomheten i gang. Vi 
prioriterte derfor høyt å skjerme nøkkel-
personell, og å sikre at eventuelle smitte-
utbrudd ikke ville få store konsekvenser 
for driften. Det ble også svært viktig å ha 
beredskapen klar dersom vi likevel ville få 
et smitteutbrudd.

For å skjerme våre medarbeidere, ble 
det alt i starten av mars i 2020 innført 
besøksforbud på energianlegget. Ingen 
har fått omvisning på anlegget, og det 
har også medført at arbeid som ikke var 
driftskritisk har blitt utsatt.

Vi er avhengige av leveranser av både utstyr 
og personell fra utlandet ved større ved-
likeholdsoppdrag. Dette gjelder alle energi-
anleggene i Norge, og derfor ble det satt i 
gang et samarbeid for å finne ut hvordan 
dette kunne gjøres under en pandemi. 
Arbeidet ble ledet av BIR Avfallsenergi, og 
har ført til godt samspill og nyttig informa-
sjonsdeling. BIR Avfallsenergi måtte 
utsette deler av vedlikeholdet og en stor 
utskifting av kraner på energianlegget, til 
høsten. Sammen med strenge smittverns-
regler gjennom hele året, har dette gitt 
store ekstrakostnader.

En positiv effekt av koronaepidemien for 
oss, er at CAPTICO2 fikk testet CO²-fangst 

BIR Avfallsenergi AS

Daglig leder

Ingrid Hitland

FORMÅL

BIR Avfallsenergi AS er et selskap som er 

100 prosent eid av BIR AS, og etablert som 

driftsselskap for å sikre BIR AS sin mottaks- 

og behandlingskapasitet når det gjelder avfall 

som er omfattet av forurensningsloven § 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.

AVFALLSMENGDER OG KAPASITET

Avfallsmengde inn: 223 000 tonn

Energiutnyttelse: 71 prosent

Mottatt slagg til Mjelstad: 41 000 tonn

Utsorterte metaller: 4156 tonn magnetisk, 

1 631 tonn ikke-magnetisk

14,1 prosent metall utsortert fra slagget.

OMSETNING OG RESULTAT

BIR Avfallsenergi AS drives til selvkost. 

Selskapets resultat, med unntak av eventuelt 

overskudd fra aktivitet mot næringsmarkedet, 

skal overføres/dekkes inn av BIR Privat AS årlig. 

Årets avsetning for avregning mot BIR Privat AS 

utgjør 19 947 444, og er ført som økning i salgs-

inntektene.

Brutto omsetning: 246,9 mill. kroner

(2019: 283,1 mill. kroner)

Årsresultat: -14,0 mill. kroner 

(2019: 11,3 mill.kroner)

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Sykefravær: 7,35 prosent, 2,42 prosent var 

kortvarig og 3,17 prosent var langvarig. 

(2019: 6,13 prosent)

Stiftelsesår: 2003

Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS

Årsverk egne ansatte: 46,24

STYRET

Borghild Lekve, styreleder

Sølvi Merethe Spilde Monsen

Torstein Strand

Ann-Helen Sørhus Linge

og produksjon av kalsiumkarbonat på vårt 
anlegg sommeren 2020. De ble forhindret 
fra å teste dette i Polen, og fikk til en 
rekordrask omplassering av forsøket, 
som var meget vellykket.

HVA GJORDE SELSKAPET I 2020 FOR Å 
VÆRE EN MILJØPÅDRIVER?
I 2020 har vi fortsatt arbeidet med å 
finne mulige teknologier for CO²-fangst, 
og også mulige forretningsmodeller for 
å gjøre det gjennomførbart.

Å brenne avfall som ikke kan gjenvinnes 
og utnytte varmen til energi, er imidler-
tid et godt miljøtiltak. Dette reduserer 
CO²-utslippene betydelig, først ved å 
hindre at avfall deponeres, og så ved å 
bruke avfallsvarme til fjernvarme som 
erstatning for fossilt brensel.

Ved å sortere og gjenvinne store mengder 
metall fra bunnasken, har vi også i 
2020 medvirket til en viktig sirkulær 
verdikjede. Metallet går tilbake til 
metallindustrien og kan brukes igjen og 
igjen. Dette reduserer også klimautslipp 
ved utvinning av metaller.

Utover CO² har vi svært god rensing av 
røykgassen på energianlegget, og både 
energianlegget og deponiet på Mjelstad 
har gode renseanlegg for vann som 
slippes ut. Så selv om vi i utgangspunktet 
driver en virksomhet som har noen 
negative miljøeffekter, har vi redusert 
dette til et minimum.



25

BIR Bedrift AS
HVORDAN HAR KORONAPANDEMIEN 
PÅVIRKET DRIFTEN I 2020? 
I starten av pandemien opplevde vi 
at aktiviteten gikk noe ned. De første 
ukene av nedstengingen måtte vi 
derfor permittere noen sjåfører som 
følge av færre oppdrag. Både BIR 
Transport og BIR Privat tok imot noen 
av de permitterte. Selv om noen av 
våre kunder måtte stenge ned, eller 
fikk lavere aktivitet, så har vi hatt en 
vekst i nye avtaler som har kompensert 
for nedgangen hos noen av våre 
eksisterende kunder. Dette gjorde at 
aktiviteten tok seg raskt opp igjen til et 
nivå der vi kunne ha alle i jobb igjen.  

Avdelingene har vært adskilte og delt inn 
i kohorter for å redusere konsekvensene 
av et eventuelt smitteutbrudd, eller 
karantene. De som har hatt mulighet 
til det har jobbet hjemmefra. Vi har lagt 
til rette for dette med å hjelpe til med 
tjenlig utstyr for å utføre jobben på en 
god måte hjemmefra.  

Etter hvert har aktiviteten gått 
tilnærmet som normalt – dog med de 
restriksjoner og ulemper det er å ikke 
kunne treffe hverandre fysisk. Vi har 
ikke hatt smitteutbrudd, eller vesentlige 
utfordringer med karantene så langt. 

BIR Bedrift og datterselskapene hadde 
samlet sett god aktivitet i 2020. Samlet 
nådde vi våre budsjetter i 2020.  

BIR Bedrift AS

Daglig leder

Eivind Fykse

FORMÅL

Selskapet skal drive entreprenørvirksomhet, 

nasjonalt og internasjonalt, innenfor avfallshånd-

tering og gjenvinning, samt virksomhet som har 

tilknytning til dette, herunder eie og forvalte fast 

eiendom, utvikling og salg av miljørelaterte pro-

dukter, samt deltakelse i andre virksomheter med 

samme formål.

BIR Bedrift har eierskap i disse virksomhetene:

Bossug AS 100 %

Retura Vest AS 80 %*

Fleslandsvegen 67 AS 100 %

Lønningshaugen 6 AS 100 %

Brødr. Salomonsen AS 100 %

Norsk Riving AS 51,2 %

Retura Norge AS 20,25 %

* Direkte og indirekte

OMSETNING OG RESULTAT

BIR Bedrift AS

Omsetning: 186,1 mill. kroner 

(2019: 175,1 mill.kroner)

Årsresultat: 7,6 mill. kroner 

(2019: 3,7 mill. kroner)

Bossug AS

Omsetning: 23, 0 mill. kroner 

(2019: 16,3 mill. kroner)

Resultat: 1,5 mill. kroner

(2019: 0,2 mill. kroner)

Retura Vest AS

Omsetning: 37,3 mill. kroner

(2019: 29,1 mill. kroner)

Resultat: 0,8 mill. kroner

(2019: 1,5 mill. kroner)

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

BIR Bedrift AS

Sykefravær 5,26 prosent. 1,73 prosent var 

kortvarig og 3,53 prosent var langvarig.

(2019: 6,52 prosent)

Stiftelsesår: 1998

Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS

Årsverk egne ansatte 81

STYRET

Borghild Lekve, styreleder

Kristian Jæger, medlem

HVA GJORDE SELSKAPET I 2020 FOR Å 
VÆRE EN MILJØPÅDRIVER? 
Vi ønsker å redusere våre klima-
påvirkninger på en sikker måte. I 2020 
tok vi i bruk komprimatorbilen EL Boss 
og to el-varebiler. I tillegg jobber vi aktivt 
med å ha en god og effektiv logistikk for 
å transportere så høy tonnmengde avfall 
per kilometer som mulig. Dette gir en 
positiv virkning for våre klimaavtrykk på 
innsamling av avfall.  

Vi jobber også med å finne nye og mer 
bærekraftige behandlingsmetoder for 
avfall. I 2020 leverte vi mye trevirke 
fra rivning til råvare for produksjon 
av møbelplater. Vi er også godkjent 
fôrprodusent og er i gang med å 
nyttiggjøre matrester som råvare 
til dyrefôr. Ellers driver vi med 
rådgivning for bedre kildesortering og 
materialgjenvinning hos våre kunder.
Det utvikles et helhetlig konsept for at 
produkter kan materialgjenvinnes og at 
plast og rester fra oppdrettsanlegg ikke 
havner i havet.  
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BKK Varme AS  
HVORDAN HAR KORONAPANDEMIEN 
PÅVIRKET DRIFTEN I 2020?
Koronaåret 2020 vil bli husket for 
hjemmekontor, Teams-møter og 
fysisk avstand. De ansatte har i løpet 
av året bygget opp en helt ny digital 
kompetanse på samhandling og 
kompetansedeling. Våre byggeprosjekter 
har blitt gjennomført som planlagt og 
våre samarbeidspartnere har levert 
på en strålende måte gjennom dette 
krevende året. Vi klarer ikke å se at vi 
resultatmessig er påført noe negativt 
dette året. Dårlig økonomisk resultat 
skyldes i sin helhet lave energipriser 
og mildt klima, som har gitt betydelig 
lavere omsetning enn fjoråret.

BKK Varme AS

Daglig leder

Øystein Haaland

FORMÅL

BKK Varme har som forretningside å skape verdier 

gjennom å forvalte og utvikle konkurransedyktige 

energiløsninger basert på miljøvennlige energi-

kilder. BKK Varme produserer og leverer energi 

fra store og mindre energianlegg, og bruker over-

skuddsenergi fra avfallsforbrenning, varmepumper, 

bioenergi, frikjøling og solceller til å forsyne kunde-

ne med både varme, kjøling og strøm. BKK Varme 

tilbyr også tjenester knyttet til drift, tilsyn og 

fordelingsmåling av energianlegg. BKK Varme har 

konsesjon for å bygge og drive fjernvarmeanlegg i 

Bergen og Førde. Utover det eier og drifter 

selskapet flere lokale løsninger som leverer energi 

til kunder i regionen. 

 LEVERT ENERGI

Fjernvarme Bergen: 249 GWh

Fjernvarme Førde: 15 GWh

Elektrisk kraft: 29 GWh

Nærvarmeanleggene på Rong, Tertnes, Os, Stend 

og Loddefjord har levert som forventet. Tilsvarende 

også for kjøleanlegget på Dokken. 

BRUTTO OMSETNING OG RESULTAT

Brutto omsetning: 179,3 mill. kr

(2019: 243,8 mill. kroner)

Driftsresultat: 10,9 mill. kr 

(2019: 60,8 mill. kroner)

Resultat før skatt: -9,7 mill. kr

(2019: 41,1 mill. kroner)

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Sykefravær:  4,8 prosent (2019: 2,3 prosent)

Det har i 2020 som i 2019 ikke vært skader som har 

medført fravær eller behov for å oppsøke lege.

YTRE MILJØ

BKK Varme benytter elektrisitet og bioolje som 

tilleggsenergi til avfallsenergien og naturgass som 

reserveløsning. I 2020 ble det benyttet 8,7 GWh 

elektrisitet, 3 GWh bioolje og 0,9 GWh naturgass.

Stiftelsesår: 1997

Eierstruktur: Eies 51 prosent av BKK AS og 49 

prosent av BIR AS.

Årsverk egne ansatte:24

STYRET

Svein Kåre Grønås, styreleder

Steinar Nævdal

Christian Askvik-Hansen

Ove Knudsen

Maria Bos

HVA GJORDE SELSKAPET I 2020 FOR Å 
VÆRE EN MILJØPÅDRIVER?
Å utnytte spillvarme fra forbrenning av 
avfall er vårt viktigste bidrag til å skape 
et bærekraftig samfunn. Utover det 
har vi faset ut bruken av fossile kilder 
som energikilde i fjernvarmen i Bergen, 
som gjør at vi er blant bransjens beste. 
Godt samspill med BIR Avfallsenergi 
har gjort dette mulig da leveransen fra 
anlegget har lagt på et høyt og stabilt 
nivå i hele 2020. Uten den innsatsen 
hadde det ikke vært mulig for oss å 
levere et så godt miljøprodukt. Utover 
dette er det besluttet at selskapet i 
kommende periode skal sertifiseres 
etter miljøstandarden ISO 14001, noe 
som betyr en ytterligere skjerping av 
våre miljømål i fremtiden.

Summen av alle tiltakene gjør oss til en 
miljøpådriver, og vår virksomhet er også 
en forutsetning for rene materialer til 
materialgjenvinning. 
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En av måtene BIR innoverer på er å knytte til seg gründerbedrifter som kan styrke BIRs verdikjede. 
Felles for alle selskapene er at de bygger opp under BIRs strategi om å være drivende innen utvikling 
av sirkulære kretsløp. BIR har investert i Invertapro, Greentech Innovators og Bergen Carbon 
Solutions, mens WasteIQ er et resultat av innovasjon fra egen organisasjon. CIMBIO er en nyetablert 
bioklynge som ble opprettet i 2020. 

INVERTAPRO AS 
Invertapro AS er et insektsselskap 
som jobber med oppsirkulering 
av matavfall til proteinrike fôr- og 
matingredienser. Siden oppstart i 
2016 har bedriften tenkt sirkulære og 
bærekraftige løsninger i alle deler av 
verdikjeden. De tar restråstoff som 
ingen andre vil ha, og transformerer 
dette til noe nytt og verdifullt. De lager 
produkter av insektprotein, insektolje 
og insektbæsj. Alt skal brukes. Det er 
sirkulærøkonomi i praksis. Bedriften 
har nå elleve ansatte som er travelt 
opptatt både med fôring av larver og 
testing av nye maskiner. 

HØYDEPUNKT I 2020:  
I 2020 ble anlegget automatisert for å 
kunne tidoble produksjonen. Robot-
armen Trude fra Nederland flyttet 
inn i januar, og gjør at det spares tolv 
arbeidstimer i uken på vasking av 
bokser. En sorteringsmaskin for å 
skille larvene fra matrester og avføring 
har blitt designet fra bunnen av og ble 
levert i april. Invertapro er de første i 
Norge innen insektindustrien som tar i 
bruk slike roboter.  

Invertapro har blitt valgt ut som ett av 
ti selskaper, blant 150 søkere, som får 
være med i Feed-X Challenge, et tiårig 
program initiert av WWF i samarbeid 
med verdens største fôrselskap 
Skretting, EU-initiativet EIT Climate 
og IKEA. Programmet har som mål at 
oppdrettsnæringen skal kunne erstatte 
ti prosent av råvarene i dagens pellets 
for laks og reker med bærekraftige, 
nyskapende og alternative råvarer. 

28. januar var det premiere på NRK-
serien ”Line fikser maten”, hvor 
programleder Line Elvsåshagen 
undersøker hvordan matvanene våre 
påvirker kloden, og ser på fremtidens 
løsninger med tanke på klima, miljø og 
dyrevelferd. I episode 5 er Line på besøk 
hos Invertapro på Voss. 

 
GREENTECH INNOVATORS AS 
Sirkulærøkonomi og mikroalger var 
viktige stikkord da BIR kjøpte seg inn i 
gründerselskapet Greentech Innovators 
AS i desember 2019. Nyutviklet 
miljøteknologi legger grunnen for 
morgendagens løsninger der matavfall 

kan brukes som ressurs til å dyrke 
frem bærekraftig dyrefôr. Greentech 
Innovators skal prosessere matavfall 
som gjødsel for mikroalgedyrking. 
Mikroalger kan i neste omgang 
benyttes som en rik kilde for proteiner 
og omega 3-oljer i dyrefôr og til humant 
konsum. I fremtiden vil storskala 
dyrking av mikroalger både redusere 
vår avhengighet av soya i dyre- og 
fiskefôr og utslippene av klimagasser. 
Greentech Innovators er aktive på 
arenaen for sirkulær bioøkonomi med 
stort potensial innen det grønne skiftet.  

Selskapet er med blant 12 nordiske 
selskaper i et accelerator-program i 
regi av Danske Bank, og jobber aktivt 
sammen med gode partnere nasjonalt 
og internasjonalt som skal hjelpe videre 
med bygging av kompetanse.   

HØYDEPUNKT I 2020 
Greentech Innovators AS gikk til topps 
i en konkurranse i en innovasjons-
workshop i regi av Avfall Norge. Målet 
med dagen var å finne løsninger på 
utfordringer som vi i dag står overfor i 
forbindelse med ressursutnyttelse ved 

Innovasjon i verdikjeden 
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produksjon av mat. Dagen ble avsluttet 
ved at alle problemløserne presenterte 
sine ideer foran en jury fra Avfall 
Norge. Vinnerne, Greentech Innovators, 
presenterte hvordan de jobber med å 
produsere ingredienser til fiskefôr ved å 
fremstille alger, melkesyrebakterier og 
encelleproteiner basert på matavfall.  

 
BERGEN CARBON SOLUTIONS AS 
Bergen Carbon Solutions bruker 
innovativ teknologi for å produsere 
karbonnanofiber ved hjelp av CO² 
og vannkraft. Dette gjør produksjonen 
unik og 100 prosent miljøvennlig. 
Produksjonsprosessen er en CO²-
negativ teknologi, som resulterer i 
renere luft og reduserte industriutslipp. 
Bergen Carbon Solutions har et 
pilotprosjekt sammen med BIR 
Avfallsenergi, der målet er å tappe 
CO² rett fra pipen ved energianlegget 
og lage karbonnanofiber.  

HØYDEPUNKT I 2020:  
Saga Pure kjøpte 21,4 prosent av aksje-
kapitalen i Bergen Carbon Solutions. 
Saga Pure har tegnet seg for 30 millioner 
kroner i en emisjon i Bergen Carbon 
Solutions. Selskapet jobber med å utvikle 
teknologi som skal konvertere CO² til 
karbonnanofiber (CNF). 

I oktober var en rekke stortingspolitikere 
og lokale politikere på bedriftsbesøk og 
fikk høre om mulighetene ved bruk av 
CO².  Innovativ teknologi og flinke folk er 
i startgropen til det som fort kan bli et 
nytt industrieventyr. 

WASTEIQ AS 
WasteIQ kobler sammen smart infra-
struktur, fagsystemer og kundetjenester, 
og gir virksomheten full kontroll på 
forretningskritiske data. God kontroll 
over dataflyten i virksomheten er en 
kritisk suksessfaktor for å lykkes i 
den sirkulære fremtiden. WasteIQ er 
en skyplattform som kobler sammen 
teknologier, kvalitetssikrer data og gjør 
en ny generasjon forretningsmodeller i 
avfallsbransjen mulig å realisere. BIR er 
det eneste avfallsselskapet i verden som 
har startet et softwareselskap.  

HØYDEPUNKT I 2020:  
I desember ble Proptech Innovation 
Conference gjennomført i heldigital 
utgave. Det var tre tettpakkede timer 
med mer enn 30 presentasjoner fra 
Bergen, New York, San Francisco, Hong 
Kong, Amsterdam og en rekke andre 
byer verden rundt. 

Anders Waage Nilsen holdt foredraget 
”WasteIQ - The new intellectual 
waste system”, der han snakket 
om sirkulærøkonomi og sirkulære 
forretningsmodeller. Han viste til BIRs 
fleksible gebyrmodell og hvor godt den 
fungerer, og hvordan BIR og Waste IQ 
har utviklet den digitale plattformen for 
husholdningskunder.  

 
CIMBIO AS 
CIMBIO AS skal være en bioklynge som 
bidrar til utvikling av innovasjons-
prosjekter, samarbeid knyttet til 
nye verdikjeder, utvikling av teknisk 

infrastruktur og forretningsmodeller 
innen sirkulærøkonomi. Klyngen skal 
bidra til merutnyttelse og oppsirkulering 
av biologiske restfraksjoner. Selskapet 
ble opprettet i 2020 og skal utvikle 
et nettverk av relevante næringsaktører 
og kompetansemiljøer, samt bidra til 
helhetlige ressursorienterte verdikjeder 
der marin sektor inngår som en 
hovedinteressent. 

HØYDEPUNKT 2020: 
Selskapet ble opprettet juni 2020.
Første klyngesamling var i august 
2020 med tema som infrastrukturelle 
og regulatoriske barrierer samt gode 
diskusjoner rundt samarbeid i form av 
industriell symbiose.



29

Avfallsstatistikk



Året 2020 skiller seg ut fra de siste års nedadgående trend for innsamlet avfallsmengde. Covid-19 har 
ført til store endringer i samfunnet med hjemmekontor, nedstengninger, begrenset mobilitet og andre 
restriksjoner som har endret kundenes atferd. Dette har økt de totale avfallsmengdene med 7 prosent.   

79,5%
53,3%

26,2%

20,5%

Totalt
gjenvunnet

avfallsmengde
Totala
avfalls-
mengde

Energigjenvunnet

avfallsmengde

Materialgjenvunnet

avfallsmengde

Sluttbehandlet

avfallsmengde

Avfallsmengdene deles inn i restavfall 
og i utsorterte avfallstyper. De utsorterte 
avfallstypene økte mest, med 11 prosent, 
mens restavfallet økte betydelig mindre 
med 4 prosent. Endringene er trolig 
midlertidige og innsamlet mengde vil 
trolig normalisere seg i takt med at 
samfunnet gjenåpnes.

Det er positivt at mengden utsorterte 
avfallstyper har økt mer enn restavfallet. 
Sortert avfall utgjør, for første gang, over 
50 prosent av avfallsmengden, men at 
avfallet er sortert, betyr ikke at alt er 
materialgjenvunnet. Materialgjenvinnings-
graden totalt sett er dessverre redusert og 
lå i 2020 på ca. 26 prosent. BIR er fortsatt 
langt unna målet på 50 prosent og det 
kommende målet om hele 65 prosent 
materialgjenvinning innen 2035.

Sund kommune gikk ut av BIR per 
01.01.2020 og det medfører endringer 
i mengdestatistikken. For å kunne 
sammenligne 2020 tallene med tidligere 

år er alle prosentvise sammenstillinger 
gjort som kg per innbygger.

Økonomisk sett har avfallstyper som 
medfører behandlingskostnader økt mer 
enn avfallstyper som skaper inntekter. 
Endringene har resultert i økte utgifter på 
omtrent 2,5 millioner kroner i 2020.

 
GJENVINNINGSSTASJONER
Avfallsmengden på gjenvinnings-
stasjonene nådde nye høyder i 2020 og 
økte med 11 prosent fra 2019. Det er 
gledelig at det sorterte avfallstypene 
har økt mest med 15 prosent, mens 
restavfallet på gjenvinningsstasjonene er 
redusert med 4 prosent. Endringene 
i mengdene levert på gjenvinnings-
stasjonene er trolig et resultat av 
atferdsendring i sammenheng med 
covid-19 og innføring av gjennomsiktige 
sekker. Svært mange kunder var hjemme 
i sommerferien og det vises tydelig 
i økningen av avfallstypene som er 

knyttet til oppussing. Innføring av 
gjennomsiktige sekker kombinert med 
økt sorteringsvilje på gjenvinnings-
stasjonene, har gitt tydelige gevinster. 
Den prosentvise andelen restavfall på 
gjenvinningsstasjonene har aldri vært så 
lav som i 2020, med 21 prosent.

 
GLASS- OG METALLEMBALLASJE
2020 har vært et rekordår for innsamlet 
mengde glass- og metallemballasje. 
Vi ser en økning på ca. 12 prosent 
fra 2019. Vi har antatt at innføring 
av nytt tjenestetilbud for glass- og 
metallemballasje potensielt kan gi en 
økning på 20-30 prosent, men foreløpige 
tall fra pilot i Samnanger kan tyde på 
en betydelig høyere økning enn dette. 
Årsaken til økningen i Samnanger kan 
imidlertid være sammensatt av både nytt 
tjenestetilbud og endringer i markedet for 
drikkevareemballasje. 

Avfallsmengder
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Total mengde husholdningsavfall håndtert av BIR i 2020 var 157 690 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, drikkekartong, glass-, metall og 
plastemballasje kan leveres gratis.

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

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

MATERIALGJENVINNING betyr at 
materialet 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 husholdningsavfallet

108 436 TONN

Restavfall
regnet som

sluttbehandlet
20 805 TONN

Metall fra forbrenning
2 065 TONN

Trevirke og farlig 
avfall regnet som

sluttbehandlet
1 451 TONN

10 075 TONN

39 179 TONN

Avfall fra
husholdning

157 690 TONN Energigjenvinning
84 114 TONN  53,3 %

Material-
gjenvinning

41 244 TONN
26,2 %

Sluttbehandlet
32 331 TONN  20,5 %

Gjenvinningsstasjon           74 933 TONN

Bossbil                                    8
2 757 TONN

Total
gjenvinning

125 358 TONN
79,5 %

31



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 sortert avfall ved gjenvinningsstasjonene
Prosent og tonn 

Plastemballasje i rute og fra gjenvinningsstasjonene
Tonn og kilo per innbygger

33



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

Glass- og metallemballasje i rute og fra gjenvinningsstasjon
Tonn og kilo per innbygger
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Totale mengder farlig avfall
Tonn og kilo per innbygger

Total avfallsmengde samlet i rute og på gjenvinningsstasjon
Kilo per innbygger
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Et godt arbeidsmiljø for medarbeidere, innleid personell og leverandører er en grunnleggende 
forutsetning for BIRs verdiskaping. 2020 ble sterkt preget av koronaviruset. Vi har jobbet i en 
beredskapssituasjon store deler av året. Konsernet satte tidlig beredskap, og har avholdt jevnlige 
møter gjennom året. Våre medarbeidere har støttet alle smitteverntiltak på jobb på en god måte, og 
har derfor kunnet tilby renovasjonstjenester nesten som normalt.

ARBEIDSMILJØ
Driften har fungert godt i pandemiåret. 
Noen grupper av medarbeidere har hatt 
en mer travel hverdag som følge av pan-
demien. Mange husholdningskunder har 
hatt hjemmekontor. Det har ført til økte 
avfallsmengder og mer å gjøre for våre 
renovatører. Vi ser også at mange har 
benyttet denne perioden til oppussing og 
rydding, noe som har ført til økt aktivitet 
på gjenvinningsstasjonene. Dette har 
medarbeiderne håndtert på en god måte.

Samtidig ser vi at noen medarbeidere 
opplever situasjonen med hjemmekontor 
som utfordrende både av sosiale grunner 
og når det gjelder arbeidet. 
Koronapandemien satte fart på nye sam-
handlingsmåter og førte BIR inn i en ny 
digital tidsalder. 

ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER 
– REKRUTTERE OG BEHOLDE
Det er viktig for BIR å være en attraktiv ar-
beidsgiver ikke bare for våre medarbeide-
re, men også for å tiltrekke oss nye medar-
beidere. Å videreutvikle kompetansen til 
våre medarbeidere er derfor naturlig.

Også i år har vi hatt traineer gjennom 
Trainee Vest, som er et program hos 
Bergen Næringsråd. I år er det BIR 
Privat AS og BIR Transport AS som har 
en trainee hver.

REdu, som er avfallsbransjens 
kompetanseløft, har gitt BIR muligheten 
til å bruke studenter til å løse ulike 
bransjefaglige problemstillinger. 
Sommeren 2020 hadde vi fem studenter 
fordelt på ulike selskaper: BIR Bedrift 
AS, Invertapro, BIR Avfallsenergi AS, BIR 
Privat AS og Bergen Carbon Solutions.

Konsernet hadde per 31.12.2020 503 
faste og midlertidige medarbeidere 
(tilsvarende 450,2 årsverk). I 2019 var 
det 473 medarbeidere (og 427,8 årsverk). 
Gjennomsnittsalderen i konsernet er 
42,1 år (44,7 år i 2019).

MEDARBEIDERUTVIKLING
Gjennom kompetansestyring i BIR med til-
hørende tiltaksplaner, jobber vi kontinuerlig 
med å styrke kompetansen til våre med-
arbeidere. Både ledere og medarbeidere 
har et ansvar for å skape et godt arbeids-
miljø med gode prestasjoner og leveranser.

I 2020 samarbeidet BIR med Høgskolen på 
Vestlandet, UiO og Turbo Tape Games med 
å utarbeide et digitalt kursopplegg for 
avfallsbransjen der spill er en del av under
visningen. Kompetanseløftet har fått 
økonomisk støtte fra Kompetanse Norge. 
Den første piloten var digital forretnings-
forståelse for renovasjonsbransjen og her 
deltok 23 medarbeidere.

Vi har i år tatt inn lærlinger som har valgt 
utdanning innen gjenvinnings-, yrkes-
sjåfør- eller kontor- og administrasjons-
fag. Inntak av lærlinger er viktig for å sikre 
bransjen tilgang på faglig kompetanse. 
Ved utgangen av 2020 hadde vi ni 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.

I 2020 gjennomgikk flere av BIR Bedrift 
sine sjåfører og sikkerhetsrådgivere 
fornyende opplæring innen ADR-
forskriften. Forskriften har krav til opp-
læring og godkjenning av de som skal 
arbeide med transport, lagring 
eller håndtering av farlig gods. 

Helse og arbeidsmiljø
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SYKEFRAVÆR
Konsernet hadde i 2020 et sykefravær på 
5,1 prosent (6,9 i 2019). Det er en nedgang 
på 1,8 prosentpoeng. Korttidsfraværet er 
på 1,9 og langtidsfraværet er på 3,2 
prosent. Covid-19 og smittevern har 
hatt en positiv virkning på sykefraværet. 
I tillegg har BIR over lang tid forebygget 
sykefravær ved å gi god oppfølging og 
sikre tett dialog mellom arbeidstaker og 
arbeidsgiver. Bedriftshelsetjenesten 
benyttes aktivt ved forebyggende tiltak, 
samt bistand ved sykefravær.

Vi arbeider systematisk for å utforme og 
forbedre arbeidsforholdene for å unngå 
arbeidsulykker, arbeidsrelaterte sykdom-
mer og sykefravær på grunn av fysiske og 
psykososiale risikofaktorer i arbeidsmiljøet. 
Alle, ledere og medarbeidere, har et ansvar 
for å bidra til et godt arbeidsmiljø.

MANGFOLD OG LIKESTILLING
Tradisjonelt er renovasjonsbransjen 
en svært mannsdominert bransje, og 
dette gjelder også for BIR, men vi jobber 
kontinuerlig med å rekruttere kvinner 
inn i bedriften.

I 2020 var kvinneandelen i BIR på 
20,3 prosent for konsernet. I alle våre 
datterselskaper har vi 1 – 3 kvinner i 
styrene og i konsernledelsen er fire av ni 
representanter kvinner. Det er et mål å 
øke kvinneandelen i BIR, spesielt der det 
er en vesentlig overvekt av menn.

I BIR jobber vi med å skape mangfold og 
har medarbeidere fra elleve forskjellige 
nasjoner.

ETIKK OG VARSLING
De etiske retningslinjene skal vise hva 
BIR forventer av medarbeiderne når det 
gjelder respekt, integritet og lojalitet. 
For at BIR skal kunne være 
vestlendingenes egen miljøbedrift er 
BIR avhengig av at medarbeidere, eiere, 
kunder og samfunnet har tillit til oss.

BIR har etablert retningslinjer for 
varsling. På bakgrunn av lovendringer 
er rutine for varsling revidert. Rutinen 
beskriver hvordan man kan varsle og 
hvordan arbeidsgiver skal følge opp og 
undersøke et varsel.

Det er registrert én varslingssak i 2020. 
Saken er ferdig behandlet.

HMS-SAMARBEID OG UØNSKEDE 
HENDELSER

BEREDSKAPSÅRET 2020 OG COVID-19
I beredskapsarbeidet er det gjort
 vurderinger knyttet til:

• Hvordan sikre våre medarbeidere 
slik at de ikke eksponeres for smitte 
i forbindelse med arbeid

• Hvordan sikre at BIR kan drive sitt 
samfunnskritiske arbeid uten drifts-
stans som følge av pandemien

• Hvordan kan BIR bidra til å redusere 
smittesituasjonen i samfunnet

For å sikre medarbeidere i driftskritiske 
situasjoner, har renovatørene i 
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BIR Transport blitt delt opp i kohorter 
og fått atskilte garderober, toaletter, 
pausetidspunkter m.m. Kantine og trim-
rom ble stengt for å sikre at dersom ett 
smittetilfelle skulle skje i en kohort, ville 
sannsynligheten for videre smitte være 
begrenset.

Gjenvinningsstasjonene har holdt åpent 
i hele perioden, med smittevernstiltak. 
Brukthallene har imidlertid vært stengt i 
en periode med ekstra stort smittetrykk.

Aktiviteten ved forbrenningsanlegget har 
vært som normal. I høst ble det gjennom-
ført en nødvendig revisjon av anlegget, 
med bistand av gjestearbeidere. 
Revisjonen ble gjennomført under et 
strengt regime bestående av testing og 
karantene samt å holde gjestearbeiderne 
adskilte fra andre medarbeidere.

Bossnettnedkastene har blitt behørig 
desinfisert og driften har gått som normalt.

I mars ble det innført hjemmekontor 
for alle medarbeidere med kontor som 
arbeidsplass. Møter er som en hovedregel 
gjennomført på Teams (videomøte), og 
dette har fungert godt. I perioder med 
mindre smitte er det gjennomført noen 
fysiske møter etter de til enhver tids 
gjeldende regler med hensyn til antall 
deltagere, avstand og renhold.

NYTT HMS-VERKTØY
Gjennom hele 2020 har konsernet jobbet 
med å implementere et nytt HMS-verktøy. 
Systemet består av flere moduler som 
samvirker med hverandre. Eksempler på 

moduler:

• Registering og oppfølging av avvik
• Vurdering av faktorer som kan  

påvirke helse, miljø og sikkerhet
• Elektroniske sjekklister, for  

eksempel for vernerunder
• Dokumenthåndtering

Derfor er det gledelig å erfare at stadig 
flere medarbeidere tar verktøyet i bruk, 
selv om det er et omfattende arbeid.

ØKNING I ANTALL AVVIK
I 2020 ble det registrert 687 avvik i  
konsernet, hvilket er en betydelig økning 
fra 2019, da det ble registret 509 avvik. 
Trolig skyldes noe av økningen et nytt og 

bedre verktøy. Registrering og behandling 
av uønskede hendelser er et viktige middel 
for å redusere antall arbeidsulykker. God 
oversikt over slike hendelser gir bedre 
mulighet til å gjennomføre godt og  
målrettet forbedringsarbeid.

FRAVÆRSSKADER
BIRs overordnende mål er null arbeids-
ulykker som medfører fravær, hvilket også 
betyr en H-verdi lik null. H-verdi (antall 
fraværsskader per million arbeidstimer) 
er en KPI for sikkerhet på arbeidsplassen. 
I 2020 hadde konsernet ni hendelser med 
fravær. Til sammenligning var det åtte 
fraværsskader i 2019. En av hendelsene 
utgjorde 1/4 av alle fraværsdagene. Disse 
fraværsskadene tilsvarer en H-verdi 
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lik 12,2. Denne verdien har ligget stabilt på 
10 –12 de siste fem årene. Dette er altfor 
høyt. Ledelsen har et særskilt ansvar 
for personlig involvering for å sikre BIRs 
måloppnåelse på HMS. Dette oppnås blant 
annet ved at HMS settes høyt på agendaen.

SKADE PÅFØRT TREDJEPART
Antall materielle skader påført tredjeparts 
eiendeler endte på 56 i 2020, en økning på 
25 skader sammenlignet med 2019. Noe 
av økningen kan tilskrives en under-
rapportering av denne type skader i avviks-
systemet tidligere år. Nå er bevisstheten 
om at alt skal rapporteres, økt. Kostnadene 
forbundet med disse skadene er 1 073 613 
kroner mot 849 984 kroner i 2019.

KUNDEKLAGER
Det ble registrert 3 132 kundeklager 
fra husholdningene i 2019. Tilsvarende 
tall for 2019 var 3 912. Majoriteten av 
henvendelsene er klager om at 
beholderen ikke er tømt.

Gjennom et helt år blir det tømt over 
3,5 millioner bosspann og containere. 
Dersom man tar hensyn til dette, er 
antall kundeklager lavt, og tilsvarende 
2,1 prosentandeler av antall boenheter 
og fritidsboliger eller 0,08 prosent av 
antall tømminger.

NABOKLAGER
I fjor ble det innrapportert fem nabokla-
ger knyttet til vår drift. Alle klagene er 
ferdig behandlet.

Det ble mottatt en klage på lukt på energi-
anlegget. Denne kom sannsynligvis på 

grunn av at taket på avfallslageret var 
delvis fjernet i forbindelse med utskiftning 
av kranene som håndterer avfallet. Dette 
arbeidet var informert om både til naboer 
og myndigheter før oppstart.

Sommeren og høsten 2020 ble det 
gjennomført en luktkartlegging hos de 
ulike bedriftene i Rådalen i regi av Bergen 
kommune. Driften til energianlegget ble 
under normale driftsforhold ikke identi-
fisert som en kilde til merkbar lukt hos 
naboer. I likhet med mange av de andre 
bedriftene i Rådalen, er det et potensiale 
for lukt fra noen steder på anlegget, under 
særlige betingelser. Vi har tiltak og rutiner 
som – i så stor grad som mulig – hindrer at 
det kommer merkbar lukt fra vår drift.

Det kom også to klager på støy fra energi-
anlegget i 2020. Dette kom av utluftnings-
ventiler på taket på energianlegget som 
slipper damp ut fra kjelkretsen.

De to siste klagene gjaldt tomgangskjøring 
en tidlig morgen, samt en uheldig kunde-
håndtering i forbindelse med tømming 
avfallsbeholdere.

INDUSTRIVERN
Energianlegget i BIR Avfallsenergi og BIR 
Bedrift faller fra og med 2020 inn under 
forskrift om industrivern. Det er jobbet 
grundig for å tilfredsstille alle kravene 
som forskriften krever på begge arbeids-
stedene. Arbeidet startet med å gjennom-
føre en risikoanalyse og gjennomføring 
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av en gapanalyse om eksisterende 
beredskap for å finne ut hva som allerede 
er på plass og hva som mangler. Videre er 
det identifisert hvilken kompetanse som 
trengs samt at ansvarsområdet for de 
ulike rollene i industrivernet er beskrevet.

 
TILSYN AV MYNDIGHETER

BIR AVFALLSENERGI
I oktober var Arbeidstilsynet på tilsyn 
hos energianlegget. Tilsynet dreide seg 
om entring av tanker. Arbeidstilsynet var 
fornøyd med rutiner og involvering av 
medarbeidere i arbeidet med entring av 
tanker. Tilsynet avdekket to avvik knyttet 
til manglende innmelding av kontrollør til 
Arbeidstilsynet og manglende beskrivelse 
av kompetansekrav til kontrollør. Begge 
avvikene er lukket.

BIR BEDRIFT
I forbindelse med nasjonal tilsynsaksjon 
på avfallsanlegg fra Miljøverndirektoratet 
og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB), gjennomførte fylkes-
mannen i Vestland og Bergen brannvesen 
tilsyn hos BIR Bedrift i november 2020. 
Målet med den nasjonale aksjonen var å 
sette søkelys på branner på avfallsanlegg 
og miljøkonsekvensene ved brann – gjen-
nom å kontrollere at virksomhetene job-
ber forsvarlig med forebyggende arbeid og 
med å redusere miljøpåvirkning dersom 
brann oppstår. Det ble registrert fire avvik. 
BIR Bedrift hadde selv identifisert flere av 
disse avvikene i forkant av tilsynet og var i 
gang med å iverksette tiltak, hvilket også 
fylkesmannen påpekte som positivt. Alle 
avvikene er svart ut.

Kundeklager
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BIR PRIVAT
Det ble gjennomført branntilsyn på 
gjenvinningsstasjonene på Askøy, Fusa 
og Os høsten 2020. Det ble gitt tre avvik 
på hver gjenvinningsstasjon. Disse dreier 
seg i hovedsak om å bedre rutinene for 
ettersyn av bygningsdeler, branntekniske 
installasjoner og utstyr. Gjenvinnings-
stasjonene fikk dessuten tilbakemelding 
om at stasjonene er ryddige og har god 
orden samt at medarbeiderne er moti-
verte og kunnskapsrike og har god over-
sikt over ansvar og fagområdet generelt.

 
YTRE MILJØ
For å redusere belastningen på miljøet 
og forbedre kvaliteten på tjenestene 
skal BIR ligge i front og investere i bedre 
teknologi som reduserer utslipp av 
klimagasser.

ELEKTRIFISERING AV BILPARKEN
BIR har hatt som målsetting at avfalls-
innsamling i Bergen sentrum skal 
gjennomføres fossilfritt innen utgangen 
av 2020. Dette har vi greid. Vi har også 
redusert den samlede km-produksjonen 
gjennom effektivisering av rutestrukturer 
samt å være helt i frontlinjen for å teste 
ut og implementere innovative og miljø-
vennlige driftsløsninger.

I 2020 utvidet BIR den elektriske bilparken 
med to renovasjonsbiler. Dermed innfrir BIR 
målsettingen om å betjene husholdnings-
kundene og den øvrige infrastrukturen i 
sentrumsområdet fossilfritt. BIR Nett sine 
tjenestebiler er elektriske, og medarbei-
derne benytter ofte elektriske sparkesy-

kler når de skal ut på oppdrag knyttet til 
bossnettet. Likeledes har BIR Privat tatt 
i bruk stadig flere elektriske varebiler til 
rydding rundt nedkast og returpunkt og 
utsetting av beholdere. Selskapet har nå 
fem elektriske varebiler. Dette viser en 
overgang til fullstendig fossilfri drift. Etter 
hvert som den eksisterende bilparken 
skiftes ut, vil den bli erstattet 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 hadde i 2020 160 kjøretøy på fossilt 
drivstoff, tilsvarende antall i 2019 var 162. 
Videre var det 31 nullutslippskjøretøy, 
derav fem renovasjonsbiler. Til sammen-
ligning var det i 2019 25 nullutslipps-
kjøretøy, derav to renovasjonsbiler.

TILTAK FOR Å REDUSERE KLIMAUTSLIPP
BIR jobber med følgende tiltak for å 
redusere klimautslippene:

• BIR jobber aktivt med sirkulær- 
økonomi og bidrar til å skape avfalls- 
strømmer som blir nytt råstoff til 
matvareproduksjon, f.eks. melbille- 
larver til menneskeføde og dyrefôr.

• Fjernvarmenettet bygges ut ytterligere 
sammen med BKK Varme AS. Fjern-
varme er basert på avfallsenergi fra 
energianlegget i Rådalen. Fjernvarme 
erstatter bruk av fyringsolje i lokale 
fyringssentraler og oljefyrer. I takt 
med at bossnettet i Bergen bygges ut, 
reduseres behovet for å kjøre boss- 
biler i sentrum.

• Energianlegget oppgraderte  
styresystemet slik at begge ovnene 
nå har det samme styresystemet. 
Dette sikrer mer stabil drift og gir 
mindre utslipp.

• Energianlegget har i samarbeid med 
BKK Varme gjort endringer i driften 
av en turbin. Dette gjør at vi kan øke 
mengden fjernvarme som leveres fra 
energianlegget i perioder når det er 
kaldt ute, og behovet for varme er stort.

• Mot slutten av året installerte energi- 
anlegget et nytt system for å hente ut 
spillvarme fra et av rensetrinnene til 
den ene ovnen. Dette systemet settes 
i drift i starten av 2021 og benyttes til 
å frostsikre deler av prosessutstyret 
på anlegget, slik at annen energi 
frigjøres til fjernvarmenettet.

• BIR Privat og BIR Transport sam- 
arbeider om å redusere antall kilo- 
meter kjørt per kilo innsamlet avfall. 
For eksempel blir stadig flere ned- 
gravde løsninger og returpunkt ut- 
rustet med sensor som gir opp- 
lysninger om fyllingsgraden. Dermed 
kan tømmefrekvensen optimaliseres.

• BIR Privat måler hvor mange 
beholdere vi gjenbruker i forhold til 
hvor mange vi setter ut totalt. I 2020 
sparte vi kr 627 000 på å benytte 
beholdere om igjen. Målet er å øke 
gjenbruksgraden ytterligere. 

• BIR Privat har i samarbeid  
leverandører jobbet for å øke  
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andelen resirkulert plastmateriale i 
beholderne vi kjøper. Dette har  
resultert i at de nye igloene for 
glass- og metallemballasje inne-
holder en så stor andel resirkulert 
plast som produsenten mener er 
teknisk forsvarlig.

• Det er gjennomført en effektivisering 
av innsamlingsrutene for renovasjons- 
bilene som tømmer restavfall.

 

MILJØHENDELSER I 2020
I 2020 ble det totalt registrert 20 miljø-
uhell, mot 27 miljøuhell i 2019. Hvert år 
har BIR målsetting om at det ikke skal 
skje miljøuhell som er så alvorlige at 
de må rapporteres til statsforvalteren/ 
fylkesmannens miljøvernavdeling. I 2020 
ble det rapportert to hendelser til fylkes-
mannens miljøvernavdeling, se tabellen.

Majoriteten av mindre miljøuhell  
gjelder mindre utslipp av olje på grunn  
av hydraulikklekkasjer fra biler, maskiner 
og komprimerende containere.

KLIMAREGNSKAPET
BIR er en av 62 partnere i Klimapartner 
Vestland. Som partner forplikter vi oss til 
å utarbeide en årlig rapport over egne ut-
slipp av klimagasser, lage planer og gjøre 
tiltak for å redusere disse samt forbli 
miljøsertifisert. BIR har nå utarbeidet sitt 
åttende klimaregnskap.

BIR utarbeider årlig klimagassregnskap 
for hele konsernet. Beregningen er basert 

på direkte og indirekte energiforbruk 
knyttet til BIR sine aktiviteter. Klimafot-
avtrykket gir en oversikt over konsernets 
klimagassutslipp omregnet til tonn CO²- 
ekvivalenter, og er sammensatt basert på 
informasjon fra både interne og eksterne 
systemer.

GHG (GreenHouseGas)-protokollen deler 
utslippene inn i tre hovedsegmenter 
som inkluderer både direkte og indirekte 
utslipp.

Som tabellen nedenfor viser, har summen  
av BIRs CO²-utslipp økt betydelig sammen- 

Miljøuhell rapportert til Fylkesmannens miljøvernavdeling 
Antall uhell
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lignet med tidligere år. Årsaken til dette 
er at vi i 2020 rapporterer på flere frivillige 
poster for rapportering av indirekte utslipp 
knyttet til innkjøpte varer eller tjenester.

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

Miljøuhell rapportert til fylkesmannens miljøvernavdeling - antall uhell
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Utslipp av tonn CO2-ekvivalenter 2017 2018 2019 2020

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 3 743,2 3 789,7 4 527 4 421,9

Fyringsolje 1 116,8 1 845,5 1 643,3 1 500

Prosessutslipp (fossilt) 72 991,0 79 935,0 75 000,0 81 000

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

Sum direkte utslipp (Scope 1) 77 854,7 85 572,0 81 170,7 86 922

Fjernvarme/-kjøling 13,2 13,9 7,5 5,5

Elektrisitet 1 897,0 2 965,0 83,9 113,5

Sum indirekte utslipp fra innkjøp energi (Scope 2) 1 910,2 2 978,9 91,4 119

Restavfall til forbrenning 20,9 42,0 14,35 32

Avfall til gjenvinning 476,4 201,4 464,6 458,6

Flyreiser 48,0 59,0 87,8 46,4

Andre reiser, diett og overnatting 19,7 15,9 66,7 458,6

Annet (innkjøpte varer og tjenester) 46,6 52,2 33,5 7 359,4

Pendling 279,0 279,1

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 612,3 649,4 667,0 8 355

Sum utslipp 80 376,5 89 200,4 82 208,1 95 396

Klima- og energiindikatorer 2017 2018 2019 2020

Totalt utslipp per omsetning (t CO²/mill. NOK) 107,9 113,2 83,4 113,2

Totalt utslipp per årsverk ekskl. prosessutslipp (t CO²e/ÅV) 209,3 223,8 173 217,8

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 314,4 480,8 1 991 1 981

Dato Miljøhendelse Påvirkning Arbeidssted

22.2 Brudd på døgngrense for støv         Luft Energianlegget         

23.8 Brudd på døgngrense for støv Luft Energianlegget
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Selskapets hovedoppgave er å gi restavfall fra husholdninger og bedrifter trygg behandling slik 
at miljøgifter blir tatt ut av kretsløpet. Behandlingen gir store mengder energi som utnyttes til 
oppvarming og elektrisitetsproduksjon. I 2020 leverte vi varme til BKK Varmes fjernvarmenett 
tilsvarende årsbehovet til 28 000 husstander. I tillegg produserte vi elektrisitet tilsvarende 
årsbehovet til over 4 000 eneboliger.

Energianlegget har konsesjon til å motta 
og energigjenvinne husholdningsavfall 
og næringsavfall som ikke material-
gjenvinnes, mindre mengder sykehus- 
avfall og medisinrester, avløpsslam, 
brukt kulladsorbent fra eget rense-
anlegg og visse typer bygg- og riveavfall 
klassifisert som farlig avfall. I 2020 
mottok vi totalt 223 000 tonn avfall fra 
husholdninger og bedrifter. Av dette var 
totalt 2 000 tonn blandet returtrevirke 
og 2 300 tonn bygg- og riveavfall 
klassifisert som farlig avfall.

Den totale avfallsmengden inkluderer 
også rundt 17 000 tonn sortert restavfall 
fra Storbritannia. Dette sikrer at 
energianlegget kan levere mer varme 
til fjernvarmenettet i kalde perioder. 
Behandling av dette avfallet hos oss 
bidrar også til at mindre avfall blir lagt 
på deponi i Storbritannia, som ikke 
har stor nok forbrenningskapasitet. 
Dette reduserer det samlede 
klimagassutslippet.

 

BEHANDLINGSMETODE
Energianlegget består av to 
forbrenningsovner med fire rensetrinn 
hver. De er bygget i henholdsvis 1999 
og 2010. Ovnene er utstyrt med trinnvis 
tilsetting av luft og resirkulering av 
avgasser for å oppnå en renest mulig 
forbrenning. Energien som frigjøres 
fra avfallet utnyttes til strøm og varme 
og er en vesentlig mer miljøvennlig 
behandlingsmåte enn deponering, som 
var standard behandlingsmåte tidligere. 
Deponering av avfall frigjør metan, 
som er en mye mer potent klimagass 
enn CO². Avfallet inneholder også en 
blanding av karbon fra fornybare og 
fossile kilder. Den fornybare andelen av 
CO²-utslippet bidrar ikke til 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 2020 
gikk totalt 800 000 tonn vann gjennom 
kjelene, med et netto energiinnhold på 
595 GWh. Av dette ble det levert 278 

GWh til fjernvarmenettet og 88 GWh 
elektrisitet, i tillegg til intern bruk av 
damp på energianlegget. Dette gav 
en energiutnyttelse på 71 prosent. 
Fjernvarmenettet er fortsatt under 
utbygging av BKK Varme og i årene 
fremover vil mer avfallsvarme leveres 
til nettet. Energianlegget er tilpasset 
fremtidig fjernvarmekapasitet.
Det brukes ikke fossile energikilder 
til å forbrenne avfallet under normal 
drift, kun i situasjoner der en ovn må 
stoppes/startes, eller når temperaturen 
i brennkammeret er for lav, benyttes 
det olje i forbrenningen. I 2020 utgjorde 
energimengden fra oljeforbruket 
i brennkammeret 1 prosent av 
nettoenergien fra ovnene.

Høsten 2020 ble styringssystemet til 
den andre ovnen vår oppgradert til 
samme system som den første ovnen 
fikk i 2019. Dette har ført til en bedre og 
mer stabil drift, noe som også gir økte 
energimengder til produksjon av strøm 
og varme.

I 2020 gjorde vi i samarbeid med BKK 
Varme endringer i driften av den ene 

Energianlegget
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turbinen. Dette gjør at vi kan øke 
mengden fjernvarme som leveres fra 
anlegget i perioder hvor det er kaldt ute, 
og behovet for varme er stort.

Mot slutten av 2020 ble det også 
installert et nytt system for å hente ut 
spillvarme fra et av rensetrinnene til den 
ene ovnen. Dette systemet settes i drift 
i starten av 2021 og vil frostsikre deler 
av prosessutstyret vårt, slik at annen 
energi frigjøres til fjernvarmenettet.

UTSLIPP
Utslipp fra energianlegget går både 
til luft og vann. Kravene til utslipp 
er strenge. Til luft er de i samsvar 
med tilsvarende krav i EU. Til vann er 
grensene for noen komponenter satt 
vesentlig strengere enn EU-kravene. 
Utslipp til både luft og vann ligger 
generelt lavt, og ofte så lavt at de ikke 
kan måles. Alle våre utslipp til luft 
og vann ligger tilgjengelige på www.
norskeutslipp.no.

UTSLIPP TIL LUFT
Flere komponenter måles kontinuerlig 
med avanserte målemetoder ved 
anlegget. Tungmetaller og dioksiner 
måles to ganger i året. I 2020 ble dette 
gjort av det akkrediterte firmaet Eurofins 
fra Danmark. Dette firmaet kontrollerer 
også at våre kontinuerlige målere viser 
korrekte verdier. NOx-utslipp fra anlegget 
er det eneste som ligger i det øvre sjiktet 
av grenseverdien, rundt 50-70 prosent. 
De andre komponentene ligger lavere, 
normalt fra 0-30 prosent av grensen, 
mange under 10 prosent.

Det har vært to dager i første kvartal 
i 2020 med døgnverdier for støv over 
grenseverdien. Verdiene ble meldt 
til fylkesmannens miljøvernavdeling 
og avviksbehandlet i henhold til våre 
rutiner.

Det har også vært kortvarige 
utslippstopper av ulike komponenter 
som brøt halvtimesgrenseverdiene. 
Disse rapporteres til fylkesmannens 
miljøvernavdeling som en del av 
industriens årlige egenkontrollrapport.

I 2020 ble det gjennomført testing 
av ny teknologi for CO²-fangst ved 
energianlegget. Energianlegget har 
tilpasset røykgasskanalen fra den ene 
ovnslinjen slik at det er enkelt å hente 
ut en delstrøm av røykgass for testing. 
Dette har stor verdi for firma som med 
ny teknologi kan bidra til å løse de 
klimautfordringene vi står overfor.

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

Ingen av analysene som er tatt av 
avløpsvannet fra røykgassrensingen 
viste resultater over noen grenseverdier.

 

RESTPRODUKTER
I likhet med enhver annen ovn er 
det igjen aske etter forbrenningen 
av avfallet. Askemengden utgjør 
totalt ca. 20-25 prosent av den totale 
avfallsmengden som er mottatt ved 
anlegget. Restproduktene fordeler seg 
mellom bunnaske, flyveaske, metall 
og filterkake fra vannrenseanlegget. 
Bunnasken ble levert til BIR 
Avfallsenergis deponi Mjelstad Miljø på 
Osterøy for utsortering av metaller og 
sluttbehandling. Det ble levert 41 000 
tonn bunnaske og rundt 5 800 tonn 
ulike metaller ble sortert ut fra asken 
og levert til gjenvinning. Flyveaske og 
filterkake utgjorde henholdsvis 7 200 og 
450 tonn, og ble håndtert og deklarert 
som farlig avfall. Dette ble levert til 
godkjent behandling hos NOAH AS på 
Langøya i Vestfold og Telemark.

 
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 10,5 kr/kg. 
Pengene som dette fondet får inn, går til 
NOx-reduserende tiltak i industrien og 
transportsektoren.

Det ble innbetalt ca. 1 900 000 kroner til 
NOx-fondet i 2020.
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Sirkulær økonomi er et strategisk satsingsområde for BIR både gjennom egne tjenester og løsninger 
og ut mot aktører både før og etter vår egen verdikjede. 2020 har vært et innholdsrikt år der vi har 
tatt flere steg mot nye sirkulære kretsløp. 

I sirkulær økonomi er visjonen å unngå 
at avfall oppstår. Vi utnytter natur-
ressurser og produkter effektivt og så 
lenge som mulig, i et kretsløp der minst 
mulig ressurser går tapt. Sirkulær 
økonomi berører alle samfunnsnivåer 
fra produsenter, selskaper og hus-
holdninger til større industriparker, 
regioner og nasjoner. Det forutsettes 
nye forretningsmodeller helt fra hvordan 
produktet designes, til hvordan det 
brukes, samt når det gjelder muligheter 
for reparasjon. 

BIRs gebyrmodell for husholdningsavfall 
er lagt opp slik at kundene kan påvirke 
sitt renovasjonsgebyr med avfalls-
reduksjon og kildesortering, men det 
er vanskelig å komme dit at det ikke 
oppstår noe avfall. Det vil alltid være 
noe som ikke kan gjenvinnes og da blir 
til restavfall. Dette energigjenvinnes på 
best mulig måte til strøm og fjernvarme, 
samtidig som miljøgifter og 
smittestoffer fjernes fra kretsløpet.

HVORDAN BEREGNER VI RESULTATER 
FOR SIRKULÆR ØKONOMI? 
Circularity Gap Report Norway 2020 
viser at norsk økonomi kun er 
2,4 prosent sirkulær. Rapporten fra 

organisasjonen Circle Economy, viser at 
tilsvarende globalt tall er på 
8,6 prosent. Dersom vi skulle bruke 
samme metodikk på BIRs sirkulære 
økonomi, ville vi fått svært lave tall. 
Det er flere årsaker. Den viktigste er 
at sirkulær økonomi er i startgropen. 
Det gjenstår mye utvikling på tvers 
av virksomheter, bransjer og hjemme 
hos folk før målinger er gode nok. Det 
må utvikles nye metoder for å måle og 
sammenligne totale miljøfotavtrykk, 
bærekraft og sirkularitet. Er det et 
sirkulært kretsløp når en sofa er 
innom vår brukthall og får et nytt liv 
hos nye eiere? Hva skjer med det 
sirkulære kretsløpet når de nye eierne 
så kaster sofaen som restavfall? BIR 
har i dag få muligheter til å spore et 
produkts livssyklus – til det mangler 
vi datastandarder som legger opp til 
sirkulær syklus for produkter.

NY AVFALLSPYRAMIDE 
– OPPSIRKULERING 
En passende målbeskrivelse for 
å  beskrive sirkulær økonomi i 
avfallsbransjen er å optimalisere 
verdisyklusen, skape nye verdistrømmer 
og redusere ressursbruk. Dette kan 
illustreres med en ny avfallspyramide 

Sirkulær økonomi

som viser ulike grader av 
ombruk, reparasjon og redesign 
produkter. Å løfte behandlingen 
av avfall/ressurser opp et trinn i 
avfallspyramiden kalles oppsirkulering.   
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FARLIG AVFALL

RÅVARER
DESIGN

PRODUKSJON

DISTRIBUSJON

FORBRUKINNSAMLING

ENERGI-
GJENVINNING

RESIRKULERING

SORTERING

SIRKULÆR
ØKONOMI

MODELL HENTET FRA RAPPOR-
TEN CIRCULAR ECONOMY 3.0: 

Refuse (prevent) – Stopp unødvendig 
forbruk  
Unngå unødvendig produksjon gjennom 
å påvirke husholdningene til å unngå 
innkjøp og konsum av unødvendige ting. 

Reduce - Reduser forbruk  
Minimer forbruk og omfang av 
miljøgifter og økologisk fotavtrykk fra 
forbruk. Ta vare på ting og bruk dem 
lenger. Produkter må redesignes ved at 
bærekraftige forretningsmodeller sikrer 
at nødvendige produkter er holdbare og 
tilpasset et sirkulært kretsløp. 

Reuse - Ombruk 
Kjøpe brukt. Bruk ting om igjen til 
samme formål som utgangspunktet, 
eller til annet formål, men uten å endre 
formen eller å redusere kvaliteten.  

Repair – Vedlikehold og reparer 
Godt vedlikehold reduserer skader, eller 
reparer skader, slik at ting kan brukes 
om igjen. Reparerbareprodukter er 
bedre enn bruk og kast.  

Refurbish – Sette i ny stand 
Forbedre og fornye multikomponent-
produkter ved reparasjon, vedlikehold 
og omfattende utskifting av deler. 
Gode eksempler er bygninger, fly og 
industrielt utstyr. 

Remanufacture – Ombruke deler til 
nytt flerkomponent produkt 
Fremme industrielle prosesser for å 
bruke ulike deler i et flerkomponent-
produkt om igjen.   

Repurpose – Gjenbruk til nytt formål 
Gjenbruk av kasserte varer eller kompo-
nenter i nye funksjoner eller til nye formål. 

Recycling – Materialgjenvinne 
Kvalitetsgjenvinning av materialer til 
bærekraftige produkter ved komplekse  
prosesser som termisk og kjemisk 
behandling samtidig som ressursen 
ivaretas på best mulig måte.  

Recover – Energigjenvinne 
Utnytte energien i avfallet enten ved 
forbrenning med energiproduksjon eller 
ved produksjon av biogass og biogjødsel. 

Re-mine – Gjenfinne ressurser med 
gruvedrift 
Gjenfinne materialer med urban gruve-
drift eller high-tech gruvedrift i deponi. 

BIRS ARBEID MED SIRKULÆR ØKONOMI 
I BIR arbeider vi med sirkulær økonomi 
på fire områder:  

• Sirkulære løsninger i tjenestetilbudet 
• Egen arbeidsplass og sirkularitet 
• Aktører før vår egen verdikjede
• Samarbeid om sirkulære løsninger 

med aktører etter vår egen verdikjede 
 
Teknologi gir nye muligheter for å lykkes  
i sirkulærøkonomien. BIR har gode 
forutsetninger, til å være et ledende  
selskap i utviklingen av avfallsbransjen.  
Gjennom den teknologiske plattformen 
WasteIQ, som BIR bruker og er deleier  
i, har vi god kontroll på data som viser  
avfallsmengder. Sammen med differensiert 
gebyrmodell gir den digitale løsningen 
insentiv for innbyggerne i eierkommunene 
til å styrke kildesorteringsgraden. 

Refuse    : prevent the use of resourcesHigh

Low

Reduce  : decrease the use of resources

Renew  : redesign products in view of circularity

Re-use  : find new product use (second hand)

Repair  : maintain and repair

Refurbish   : improve product

Remanufacture : create new product from second hand

Re-purpose  : re-use product for different purpose

Recycle  : re-use raw material of product

Recover  : recover energy from waste

FARLIG AVFALL
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I BIR er vi, på linje med resten av det 
norske samfunnet, ikke i stand til 
å analysere oss frem til vesentlige 
positive tall for sirkulære løsninger siden 
dette er for umodent. Men mange 
aktiviteter og prosesser i BIR er med på 
å optimalisere verdisyklusen, skape nye 
verdistrømmer og redusere ressursbruken. 
Vi beveger oss nærmere visjonen 
om sirkulær økonomi og presenterer 
derfor våre mengder som går til 
ombruk og mengder som oppsirkuleres i 
forhold til tradisjonell behandling.

 
SIRKULÆRE LØSNINGER I TJENESTE-
TILBUDET 
EU har vedtatt høye gjenvinningsmål for 
husholdnings- og husholdningslignende 
avfall frem mot 2035. Målene gjelder 
også for Norge gjennom EØS-avtalen, 
men ennå ikke formelt vedtatt. De senere 
årene er det stilt spørsmål om hvordan 
nasjonene skal klare å nå målet om 
65 prosent materialgjenvinning. Dagens 
mål er 50 prosent og BIRs oppnåelse er 
26 prosent. 

Materialgjenvinning bør bidra til sikring 
av knappe ressurser, positive miljøeffekter 
og/eller positive økonomiske effekter. 
Gjenvinning av metall er et godt eksempel 
på positive effekter av materialgjenvinning. 
Materialgjenvinning av plastemballasje 
derimot, gir langt færre positive 
effekter, og er mindre vellykket. Vi er 
avhengig av at produsentene endrer 
på bruken av blandingsmaterialer før 
materialgjenvinning vil kunne gi reelle 
positive effekter. 

BRUKTHALLENE 
Betydelige mengder brukbare ting 
fra husholdningene strømmer årlig 
gjennom våre elleve brukthaller. I dag 
registreres ikke innleverte og utleverte 
gjenstander og BIR har ikke oversikt 
over hvor mye som blir hentet ut fra våre 
brukthaller på gjenvinningsstasjonene. 
Et grovt anslag utgjør en årlig mengde 
på 400-800 tonn. Vi arbeider med å få på 
plass registrering av mengder i 2021.  

METALL FRA EE-AVFALL PÅ  
GJENVINNINGSSTASJONENE  
Ca. 39 tonn av EE-avfallet går til ombruk 
hos godkjent samarbeidspartner. 

TEKSTILER SAMLET INN PÅ  
GJENVINNINGSSTASJONENE
På gjenvinningsstasjonene samler vi inn 
tekstiler for både UFF, Fretex og Aktiv 
Barnehjelp. Resultatet sammenlagt fra 
2020 ble ca. 25 tonn sortert til ombruk. 

METALL UTSORTERT FRA FOR-
BRENNINGSREST PÅ MJELSTAD MILJØ 
Metallet fra forbrenningsresten blir 
materialgjenvunnet og vi utnytter deler 

av restavfallet, dvs. asken, som ellers 
ville gått til deponi. Disse mengdene blir 
oppsirkulert:  

• Magnetisk metall: 4156 tonn 
• Rustfritt metall: 236 tonn 
• Aluminium/tungmetaller: 1395 tonn  

Dette utgjør 14 prosent av totalt mottatte 
mengder fra energianlegget.

AVFALL FRA NORSK RIVING  
Bygge- og anleggsbransjen gir et stort 
miljø- og klimaavtrykk. Norsk Riving er 
en del av BIR Bedrift og en sentral aktør 
i utviklingen av nye og mer bærekraftige 
måter å ta vare på ressurser fra 
bygninger som skal rives. Ett av de 
store rivingsprosjektene i 2020 var 
den innvendige demonteringen av den 
gamle lærerhøyskolen på Landås. I 
dette pilotprosjektet ble store mengder 
bygg- og rivingsavfall og inventar levert 
til ombruk.  

MATRESTER TIL FÔRKJØKKEN 
17 267 kg matrester går ikke til ombruk, 
men oppsirkuleres til larvefôr.

  

Avfallstype til ombruk/oppsirkulering Mengde (vekt)  Prosent av totalmengde

Brukbare ting fra brukthallene 400-800 tonn                 0,3

Metall fra EE-avfall på gjenvinningsstasjonene     39 tonn 0,02

Tekstiler i klescontainere 25 tonn 0,01

Metall utsortert fra forbrenningsrest på Mjelstad Miljø                 5787 tonn 2,52

Matrester til fôrkjøkken 17 tonn 0,01
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EGEN ARBEIDSPLASS OG SIRKULARITET 

DATAUTSTYR 
Utdatert datautstyr utgjør en stor del 
av avfallsmengde i egen virksomhet. 
Mye datautstyr kan leveres direkte 
til ombruk, eller ombruk av kompo-
nenter. Datautstyr fra BIR returneres 
til vår leverandør, ATEAs returordning 
for bærekraftig håndtering av kassert 
datautstyr. I 2020 returnerte vi 1008 kg 
datautstyr til ATEA. 

BEHOLDERE 
I BIR har vi et eget beholderverksted 
som vedlikeholder og reparerer brukte 
beholdere for å ta vare på dem så lenge 
som mulig. Ødelagte beholdere sendes 
til materialgjenvinning. 

Estimerte tall for ombrukte beholdere: 

• 140-liters beholdere:  
ca. 2600 stk. i 2020

• 240-liters beholdere:  
ca. 1250 stk. i 2020

• 400- og 600-liters beholdere:  
totalt ca. 150 stk. i 2020

• Total vekt er 49,5 tonn 

Beholdere sendt til materialgjenvinning: 

• 140-liters beholdere: 
ca. 1800 stk. i 2020

• 240-liters beholdere: 
ca. 750 stk. i 2020

• 400- og 600-liters beholdere: 
totalt ca. 100 stk. i 2020

• Total vekt til materialgjenvinning  
er 33 tonn 

BILER, BILDELER OG MEKANISK UTSTYR
BIR har inngått et samarbeid med 
Konjic i Bosnia om kunnskapsoverføring 
om avfallshåndtering, bilreparasjoner og 
donering av utstyr. I 2020 ble det donert 
en komprimatorbil til Konjic.  

 
AKTØRER FØR VÅR EGEN VERDIKJEDE
I 2020 ga BIR innspill til regjeringens 
«Nasjonal strategi for sirkulær økonomi».  
Dette er våre hovedpunkter:  

• Alle produkter må ha material- 
deklarasjon.  

• Produsentansvarsordningene må 
endres og regjeringen bør ta initiativ 
til å opprette et selskap som  
håndterer alle materialstrømmer 
som er avgiftsbelagte (clearing) og 
som skal inn i nye livssykluser.   

• Det er riktig å legge avgifter på 
produkter som inneholder uønsket 
bruk av råstoff, for eksempel gjen-
nom en karbonskatt.  

• CO²-avgift på forbrenning vil ikke på-
virke utslippene av CO², men vil likevel 
gi en drastisk økning i renovasjons- 
gebyret. Det er altså et klimatiltak 
uten klimaeffekt som bør fjernes. 

• Regjeringen bør legge til rette for 
fangst og bruk av CO².

• Regjeringen bør legge til rette for 
opprettelse og utvikling av klynge-
samarbeid. 

• BIR mener at levetiden for mange 
varegrupper er for kort i Norge.  
Regjeringen bør derfor legge til 
rette for økt levetid på utvalgte 
varegrupper ved å få etablert gode 
løsninger for reparasjon og offentlige 
innkjøp av reparerte produkter. 

• Regjeringen må likestille offentlig 
eide selskap med private selskap i 
alle former for støtte- og insentiv- 
ordninger som tilgjengeliggjøres. 

• Regjeringen bør legge til rette for 
mer samarbeid mellom privat og 
offentlig innovasjon og utvikling. 

 

SAMARBEID OM SIRKULÆRE LØSNIN-
GER MED AKTØRER ETTER VÅR EGEN 
VERDIKJEDE 
I 2020 har arbeidet med aktører etter 
vår egen verdikjede vært konsentrert på 
to områder: biomasse og karbonfangst. 

BIOMASSE 
Klyngesamarbeidet CIMBIO ble etablert 
for å utvikle bedre verdikjeder for 
matavfall. Aktører i samarbeidet er 
fôrprodusenter og oppdrettsaktører. 
Målet med samarbeidet er å utvikle og 
etablere behandlingsmetoder som gjør 
matavfall om til høyverdig protein og 
fôr til oppdrettsnæringen, samt utvikle 
forretningsmodeller for å realisere 
prosessene. 
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FANGST OG BRUK AV KARBON 
BIR har i en årrekke aktivt fulgt med 
på utviklingen innen karbonfangst og 
-lagring, og satte i 2020 i gang en 
videre utredning av mulig karbon-
fangst på energianlegget i Rådalen. 
BIR samarbeider med flere leverandører 
om mulig fangst og bruk av CO². I 2020 
ble det i samarbeid med CAPTICO2 ut-
ført et forsøk med fangst og bruk av CO² 
til produksjon av kalsiumkarbonat. 
Forsøket var vellykket, og samarbeidet 
om teknologiutviklingen fortsetter.  

 
STØTTER OPP UNDER FNS BÆRE-
KRAFTSMÅL 
FNs bærekraftsmål nummer 17 om 
samarbeid for å nå målene, er sentralt 
i vårt arbeid med sirkulærøkonomi. 
Ved hjelp av bransjeoverskridende 
samarbeid vil BIR etablere nye verdi-
skapende forretningsmodeller der BIRs 
råvarebase er grunnlaget, eller del av 
grunnlaget. BIR vil bidra til at lover og 
forskrifter justeres for å gjøre det mulig 
å utvikle slike sirkulærøkonomiske 
forretningsmodeller.

BIR leder og deltar aktivt i Ressursgruppe 
Sirkulær i Bergen Næringsråd, som 
en nettverks- og kompetansearena for 
å legge til rette for sirkulære piloter, 
kunnskapsdeling og nye arbeidsplasser 
i bergensregionen. Målet er at Bergen 
skal bli Norges første sirkulære by og 
realisere verdier ved å lukke sløyfen.

Ressursgruppe Sirkulær samarbeider 
med Proptech Innovation for å videre-
utvikle sirkulære forretningsmodeller og 
få etablert en materialbank for aktører 
innen bygg og anlegg. BIR samarbeider 
med HVL, NHH, UiB, VilVite, NORCE, 
Naturvernforbundet og flere bedrifter og 
diverse bærekraftsinitiativer som setter 
sirkulærøkonomi på agendaen. 
Sirkulærøkonomi er ikke en konkurranse, 
men er tuftet på samarbeid og å dele de 
gode ideene.

SIRKULÆRSKOLEN 
BIR startet Sirkulærskolen sammen 
med Ressursgruppe Sirkulær i 
Bergen Næringsråd, PwC, Norce og 
Knowit i 2020. 40 elever deltok i første 
kull. Deltakerne får kunnskap om 
metoder, begreper og bærekraftige 
forretningsmodeller. De etablerer 
nyttige nettverk og deler erfaringer, 
og mellom samlingene jobber de med 
konkrete oppgaver og muligheter i egen 
virksomhet.
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BIR ønsker å skape gode miljøholdninger. Annerledesåret gjorde at vi i større grad måtte forsøke å nå ut 
til både kunder og elever via nettet. Vi hadde stor aktivitet i sosiale medier, og undervisningsopplegg og 
omvisning ble digitalisert. Vi lanserte også Miljøportalen som et bidrag til et mer miljøvennlig samfunn.

UNDERVISNING
Besøksåret 2020 startet slik det pleier 
med fullbookede besøksdager på 
energianlegget flere uker inn i det 
nye året. Tilbudet med gratis buss og 
omvisning til fjerdeklassinger i BIR-
kommunene er stadig populært, og 
flere skoler har et besøk til BIR 
som en fast aktivitet i årsplanene. 

Første uken i mars fikk en gjeng 
fjerdeklassinger fra Askøy årets siste 
omvisning. Grunnet økt beredskap rundt 
koronaviruset ble energianlegget stengt 
for skolebesøk med øyeblikkelig virkning. 
BIR ønsket å skjerme medarbeiderne på 
energianlegget mest mulig siden de jobber 
med samfunnskritiske oppgaver. 

I BIR fulgte vi de nasjonale rådene om 
å begrense mobiliteten i samfunnet 
for å hindre smittespredning. Følgelig 
kunne heller ikke foredrag ute på skoler 
gjennomføres fysisk, da det å være 
omreisende rundt på ulike skoler var 
risikabelt med tanke på smittesporing 
og spredning av viruset. 

I mars var det ingen som visste hvor 
lenge koronasituasjonen kom til å vare, 
men etter hvert belaget vi oss på at 

restriksjonene kom til å bli vedvarende i 
større eller mindre grad i ganske lang tid 
fremover. Det ble derfor raskt utarbeidet 
et digitalt undervisningsopplegg, med 
innspilt forelesning og informasjonsfilm 
og tilhørende oppgaver for grunnskole og 
eldre klassetrinn. 

Vi har også kunne tilbudt oss å være til 
stede digitalt for å svare på spørsmål og 
lignende. På denne måten har vi kunnet 
fortsette å gi skolene vår bistand til 
miljølære til tross for begrensninger i 
vårt skoletilbud.

 
MILJØPORTALEN
Miljøportalen ble lansert i 2020 som en del 
av BIRs nettsider. Her deles det som går 
utover vårt lovpålagte arbeid. Informasjon 
om strandrydding, forsøpling og opplæring 
er flyttet inn hit. En sirkulær tankegang 
gjør at vårt miljøengasjement ikke lenger 
begrenser seg til avfall, men også hvordan 
vi kan jobbe for å unngå at avfall oppstår. 
I Miljøportalen deler vi nyttige tips om 
blant annet reparasjoner og gjenbruk. 
Slik legger vi til rette for at flest mulig kan 
bidra til å redusere avfallsmengden og 
gjøre miljøvennlige valg.

Holdningsskapende arbeid

BIRS DUGNADSAKTIVITET I 2020
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 
gjenvinningsstasjoner og til å hente 
dugnadssekker med bossbil i rute. De 
frivilliges innsats i 2020 ble redusert på 
grunn av korona, og BIRs egen vårdugnad 
måtte avlyses ut fra smittevernhensyn og 
forbudet mot større sammenkomster.

136 strandryddinger er likevel registrert 
i den nasjonale ryddeportalen rydde.no i 
2020. Hovedtyngden av avfallet er levert 
i sekker på BIRs gjenvinningsstasjoner. 
Dugnadsdeltakerne har levert inn 
13 959 kilo strandryddeboss.

Totalt 848 strandryddesekker ble samlet 
inn av frivillige under BIR-dugnader. Av 
disse sekkene hentet BIR Transport inn 
153, mens det på gjenvinningsstasjonene 
til BIR Privat ble levert inn 695 strand-
ryddesekker.

Resultatet av innsatsen til dugnadslagene 
er synlig på mange strender rundt oss. I 
tillegg er det gjennomført tre dugnader av 
BIRs idrettslag IL Reno og BIR AS.
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De siste ti til femten årene har mange aktører fra inn- og utland kommet til BIR for å se på siste nytt fra 
BIR-konsernet. Det pågår nå mange utviklingsprosesser i BIR, både innen digitalisering og bærekraft. 
I 2020 ble klyngeselskapet CIMBIO etablert for å sette fart i biosamarbeidet på Vestlandet og digitaliserings-
selskapet WasteIQ posisjonerte seg for nye, store markeder. Toralf Igesund har vært sjef for forskning og 
utvikling i BIR siden 1992 og har vært sentral i utviklingen. Her kommenterer han innovasjon i BIR.

Kan du tydeliggjøre begrepet innovasjon?

− En god definisjon som jeg liker er at 
det må være nytt og tatt i bruk, altså 
nytt, nyttig og nyttiggjort. En god ide kan 
forbli en god ide, men når den er tatt i 
bruk og endrer dagens praksis, kan vi 
kalle det en innovasjon.

Hva mener du ligger bak BIRs 
gode resultater innen innovasjon 
og nyvinninger?

− Det er tydelig at vi har flinke folk som 
har funnet nye løsninger. I bransjen 
besøker vi hverandre mye, og vi har 
også lært mye av andre.

Toralf forteller at hele avfallsbransjen 
er flinke til å dele og fortelle om sine 
seiere, men også om sine feilskjær. 
Dette kan være lettere i offentlig sektor 
enn i den konkurranseutsatte. Men 
åpenheten i bransjen har gjort at vi har 
utviklet en kultur for å forbedre oss, 
understreker han.

Sammen med et par kolleger deltar 
Toralf i et innovasjonsnettverk med 
160 deltakere. FoU-sjefen er tydelig 
engasjert når han tar et tilbakeblikk på 
hvordan utviklingen har vært siden han 
begynte i BIR på starten av 1990-tallet.

 
Kan du fortelle litt mer om hvordan vi 
arbeider med innovasjon i BIR?

Her forklarer Toralf at vi bruker flere 
metoder. En av dem er kontinuerlig 
forbedring. BIR Privat har tilegnet seg 
topp kompetanse på Lean og kan selv 
sertifisere andre.

− Kontinuerlig forbedring i små skritt 
med Lean er veldig effektivt. Dette er 
særlig aktuelt i daglig drift og produksjon 
hvor vi stadig prøver å forbedre og 
effektivisere prosesser og arbeidsmåter.

FoU-sjefen forteller også at mye 
innovasjon foregår gjennom anskaffelser 
ved å utfordre markedet. Noen ganger 
kan leverandørene komme opp med 
løsninger som vi selv ikke har tenkt på.

Innovasjon

− I BIR har vi også radikal innovasjon. 
Noen ganger arbeider vi med oppstarts-
selskaper eller vi går dypere inn i 
problemstillingen med et forsknings-
institutt. Et eksempel på det er BIR 
Avfallsenergi sitt samarbeid med flere 
eksterne aktører der de arbeider for å få 
til best mulig fangst og bruk av CO² fra 
forbrenningsprosessen.

 
Hvis du ser i bakspeilet, hvilke 
innovasjonseksempler fra BIR vil 
du nevne?

− Innovasjon foregår i alle selskapene og 
ikke bare inne på et kontor. BIR Bedrift 
var for eksempel først ute i Norge med 
et helautomatisk papirsorteringsanlegg 
og er nå blitt godkjent som produsent 
av fôr fra matrester. Hos BIR Privat 
har de vært tidlig ute med å ta i bruk 
saksbehandlingsroboter som løser 
oppgaver nærmest automatisk, der det 
tidligere var lange saksbehandlingskøer.
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Toralf legger også til at et annet selskap i 
BIR, nemlig BIR Transport, har vært først 
i Norge med heldigital ruteplanlegging. 
De har også vært flinke bestillere på 
EL-kjøretøy, og kommet tidlig i gang med 
fossilfri innsamling av avfall.

− Et annet eksempel er BIR Nett som 
har utfordret leverandøren av bossug-
teknologien til å utvikle nedkast med 
brukeridentifikasjon. Dette er helt 
nødvendig for å kunne bruke insentivgebyr 
som BIR Privat og BIR AS er arkitektene 
bak. Ingen andre bossuganlegg i verden  
har denne typen digital identifikasjon  
som en integrert del av gebyrsystemet.

Vi snakker videre om det digitale systemet 
som kan registrere lukeåpningene og 
sikre brukeridentifikasjon. Plattformen ble 
utviklet av en IT-arkitekt i BIR, og var så bra 
at det ble videreutviklet og kommersialisert 
gjennom oppstartsselskapet WasteIQ. 
BIR har solgt seg ned i WasteIQ og IT-
plattformen er nå klargjort for vekst i 
markeder utenfor BIR. WasteIQ startet 
i 2020 et samarbeid med BIR Bedrift 
og Thon-gruppen om å videreutvikle 
kildesortering og datafangst på store 
kjøpesentre. Dette er et eksempel på en 
innovasjon som har livets rett utenfor BIR 
sine rammer.

 
Fremveksten til WasteIQ er et eksempel 
på radikal innovasjon. Men for å gå 
litt tilbake til kontinuerlig forbedring, 
er BIR Avfallsenergi et selskap som 
arbeider målrettet med Lean. Kan du si 
litt om hvordan de arbeider med det?

Selskapet jakter på hvordan de stadig 
kan øke utnyttelse av energien og 
forbedre driften, sier FoU-sjefen.

− Eksempelvis har de jobbet med å utnytte 
ressursene som ligger i bunnasken fra 
forbrenningsanlegget. Den sendes videre 
gjennom sorteringsanlegget vårt for å 
sortere ut metallrester. Det kreves veldig 
mye energi og CO² for å produsere metall, 
og nå gjenvinner vi dette metallet til 
industrien. Dette er et veldig bra 
miljøtiltak og som en ekstra bonus har det 
vært en svært lønnsom forbedring for BIR.

 
Innovasjon har pågått gjennom alle 
tider, men dagens pensumlitteratur 
tar gjerne for seg metodikk som så 
verdens lys fra 50-tallet og oppover. 
Hva er de største utfordringene med 
innovasjonsarbeidet nå?

Når det gjelder bevisstgjøring innen 
innovasjon har det kommet mange 
metoder de senere årene, sier Toralf.

− Vi hører om «design thinking», agile 
metoder, det å utvikle ting raskt og 
teste underveis og spørre hva kunden 
vil ha. Disse metodene er utviklet for å 
treffe kundens behov. Dette er viktig, 
for fornøyde kunder vil vi ha. Men med 
vårt samfunnsoppdrag må vi også se 
på hva som er klodens eller naturens 
tålegrense. En utfordring nå er å se 
disse tingene i sammenheng, altså 
både ta hensyn til kundene og sikre 
bærekraftige løsninger.

Det å drive innovasjon i et globalt 
perspektiv er en stor oppgave. 
Du har også snakket litt om 
viktigheten av å danne nettverk og 
samarbeide med andre. Hvordan lede 
innovasjonsarbeidet på et slikt nivå?

Her kommer Toralf inn på samarbeidet 
med eksterne bedrifter på Vestlandet 
om biologisk avfall og at BIR har startet 
opp klyngeselskapet CIMBIO. På den 
måten har BIR tatt på seg en lederrolle 
som blant annet dreier seg om å legge 
til rette for gode møteplasser.

− Mange gode aktører er allerede med 
i klyngen, og vi ønsker å få flere med 
for å utvikle samarbeidet. Vi er i gang 
med å søke offentlige midler til å støtte 
arbeidet og opplever at vi utvikler 
oss som klynge gjennom det intense 
arbeidet det er å skrive en søknad 
sammen. Det gir god dynamikk mellom 
selskapene. Innovasjonsprosesser 
går i rykk og napp, og er absolutt ikke 
en rett linje. Men vi må vite hvor vi vil 
og ta ett trinn om gangen for å komme 
dit. Skal vi tenke sirkulært må vi tenke 
samarbeid – også på tvers av bransjer.

 
Kan du si litt mer om hvilke bransjer det 
er aktuelt for BIR å samarbeid med?

− Avfallsbransjen mottar avfall fra alle 
bransjer og vi ser at det er mange som 
har lyst å snakke med BIR. Et nylig 
eksempel er Equinor. De har arbeidet 
lenge med 3D-printing og har begynt 
å printe ut reservedeler av avanserte 
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metaller til eget bruk. Dette har de 
begynt med i Bergen og har fløyet den 
første reservedelen ut til Nordsjøen med 
en ubemannet drone!

Toralf er tydelig begeistret og sier 
det hele virker som «science fiction». 
Han forklarer ivrig videre at i denne 
sammenhengen har Equinor tatt kontakt 
med BIR om et mulig samarbeid.

− Hva om vi kunne få tak i relevante 
materialer, altså stål, som trengs til 
denne prosessen? Kanskje vi i fremtiden 
kan produsere reservedeler i vår egen 
region og bygge opp arbeidsplasser 
her i stedet for at alt skal være bestilt 
og produsert i utlandet? Vi vet jo ikke 
hvordan dette vil utvikle seg, men det 
er et eksempel på at vi kan samarbeide 
med veldig forskjellige bransjer, ikke 
bare innen biologi. Det gjelder alle 
materialer som trevirke og metaller for 
å nevne noen.

 
En god del av innovasjonsarbeidet 
opp gjennom årene i BIR har vært 
et resultat av mer eller mindre 
tilfeldigheter. Vi har tatt tak i 
utfordringer underveis og kanskje et 
tilfeldig møte mellom to fagpersoner 
har fått positive resultater. I den 
nye strategien til BIR er imidlertid 
innovasjon et tydelig mål og vi skal 
aktivt samarbeide med aktører både 
før og etter vår egen verdikjede 
for å levere bedre, innovative 
tjenester i fremtiden. Hvordan bør 
innovasjonsarbeidet utvikles videre?

− Strategi er viktig og det at vi kjenner vår 
strategi for innovasjon gir et grunnlag for 
en kultur hvor gode ideer blir tatt videre 
uten å havne i en skuff. Dersom vi ikke 
vet at vi skal i en bestemt retning kan 
kanskje slike tilfeldige møter og gode 
grunnlag for utvikling bli glemt.

FoU-sjefen understreker at innovasjon 
og vilje til å tenke nytt bygger på en 
kultur for å bevisstgjøre organisasjonen 
om at vi er åpne for nye ting.

Hvordan må kompetanseutviklingen være 
i BIR for å oppnå innovasjonsmålene?

− Vi har mye god kompetanse i BIR 
og vi jobber godt i driften med Lean 
og prosesskartlegging. Når vi deltar i 
internasjonale prosjekter, møter vi flinke 
og kreative folk i andre byer og vi lærer 
gjennom alle de prosjektene vi er med 
på. Vi kan likevel bli flinkere til å jobbe 
bevisst med innovasjonsprosessene, 
spesielt med radikal innovasjon.

For å sette innovasjonsarbeidet i et 
større perspektiv forklarer Toralf at det 
er veldig sterke ønsker internasjonalt 
om at vi skal endre hele vårt levesett.

− Hvis vi skal inn i sirkulær økonomi er 
det en veldig stor prosess som angår hele 
samfunnet, ikke bare avfallsbransjen, 
men vi er veldig sentralt plassert i den 
utviklingen, fortsetter han.

− Da må vi arbeide veldig hardt med å 
finne nye forretningsmodeller og være 
bevisst på kostnader og ressursbruk. Vi 

må konsentrere kreftene samlet i riktig 
retning. Jeg tror ikke det blir kjedelig å 
arbeide i BIR eller i avfallsbransjen med 
dette fremover, for det er veldig mye 
spennende som skal skje.

Toralf Igesund avslutter med å legge 
vekt på at innovasjon er en ferdighet 
vi kan øve opp, ikke bare et resultat av 
tilfeldigheter.
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Styrets årsberetning
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Styrets årsberetning
BIRs kjerneoppgave er å skape verdi for våre eiere og kunder gjennom å levere effektive, pålitelige 
og bærekraftige renovasjonstjenester. BIR håndterte 157 690 tonn husholdningsavfall i 2020 og total 
gjenvinningsprosent ble 79,5. Konsernets konkurranseutsatte virksomhet håndterte til sammen 72 000 tonn 
næringsavfall med 97 prosent total gjenvinningsgrad. Fra starten av koronapandemien tok BIR nødvendige 
grep og har klart å levere tjenester tilnærmet som normalt. Det er spesielt gledelig å se at kjerneverdien 
«miljøpådriver» fortsetter å være synlig i resultatene for både bærekraft og arbeidsmiljø i pandemiåret. 

Driftsresultatet ble redusert 
fra 257,4 mill. kr. i 2019 til 
52,1 mill. kr. i 2020. 

Årsresultatet etter skatt ga 
underskudd på -0,5 mill. kr.  
mot 216,1 mill. kr. i 2019.  

Medarbeiderne støttet opp 
om smitteverntiltak og BIR 
leverte tjenester som normalt. 

Vi øker kundetilfredsheten 
til 85,1 prosent og bevarer  
omdømmet på 84,8 prosent. 

Alle bossbilene som 
kjører i Bergen sentrum 
er i 2020 elektriske. 

BIRs samarbeid med akademia, 
grundere og næringsliv om 
sirkulærøkonomi fortsetter. 
 

Sykefraværet i BIR var 
på 5,1 prosent, en nedgang 
på 1,8 prosentpoeng fra i fjor. 

Kvinneandelen i BIR-konsernet 
er 20,3 prosent og 44,4 prosent 
i konsernledelsen. 

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

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 Avfallsenergi AS leverte varme til 
BKK Varme AS sitt fjernvarmenett som ga 
reduksjon i utslipp av CO² med 69 900 tonn. 

 

kr

2020 KORT OPPSUMMERT

TAKK TIL MEDARBEIDERE: Styret takker samtlige medarbeidere for god arbeidsinnsats i året som har gått. Det har vært lagt 
ned ekstraordinær stor innsats for å levere gode renovasjonstjenester i løpet av 2020. Gode smitteverntiltak har stått i høysetet 
og ført til at kundene har fått gode tjenester. Tilpasningsdyktige og motiverte medarbeidere har vært avgjørende for at BIR også 
i 2020 har vist seg som en viktig samfunnsaktør, servicebedrift og ledende avfallsselskap. 
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OM VIRKSOMHETEN
BIR er et renovasjons- og ressurskonsern 
som eies av åtte kommuner i bergens-
regionen: Askøy, Bergen, Bjørnafjorden, 
Kvam, Osterøy, Samnanger, Vaksdal og 
Øygarden. BIR er eid av vestlendinger og 
skaper verdier for vestlendinger. Konsern-
modellen strekker seg tilbake til 2002 med 
etablering av BIR AS som morselskap og 
ulike driftsselskap som døtre. Strategien 
bak konsernmodellen var å «etablere 
strategisk kontroll med avfallsstrømmen 
og derigjennom øke verdiskapingen, 
utvikle BIR til en servicebedrift og oppnå 
kostnadseffektiv drift og oppnå armlengdes 
avstand mellom innkjøper og utfører». 
Gjennom opprettelsen av BIR som aksje-
selskap og organisering etter konsern-
modellen, ble det satt ytterligere søkelys 
på verdiskaping og kostnadseffektiv drift. 
Kjernen i modellen er like tjenester og 
priser for alle eierkommunene. Styret 
mener at utviklingen gjennom perioden 
viser at dette var en klok beslutning og at 
vi sammen har oppnådd mer enn 
kommunene kunne gjort hver for seg. 

Konsernet har gjennom mange år jobbet 
målrettet med å ha kontroll på verdi-
kjeden, utvikle tjenestetilbudet sitt i takt 
med kundenes behov og forventninger, 
og ikke minst ved ta i bruk ny teknologi. 
Kompetansebeholdningen i BIR er verdifull 
og styret ser klart verdien av det gode 
interkommunale samarbeidet. 

Etter kommunereformen i 2019 slo 
Sund kommune seg sammen med 
øykommunene i vest og ble til Øygarden 
kommune. De valgte da å tilby sine hus-
holdningskunder renovasjonstjenester 
fra ØyVAR i stedet for BIR. 

BIR AS har fem heleide datterselskap 
som sørger for kundetjenester, inn-
samling av avfall, sortering, material-
gjenvinning og behandling av avfall. BIR 
er medeier i flere selskap som driver 
innovasjon innen digitale tjenester og 
sirkulær økonomi. BIRs hovedkontor 
er på Minde i Bergen, men konsernet 
har en rekke andre lokasjoner fordelt i 
eierkommunene. 

Konsernet består i tillegg til BIR AS av 
følgende datterselskap:

Direkte eie: 
BIR Privat AS (100 %) 
BIR Transport AS (100 %) 
BIR Nett AS (100 %) 
BIR Avfallsenergi AS (100 %) 
BIR Bedrift AS (100 %) 
CIMBIO AS (100 %) 
Lønningen Tomteselskap AS (100 %) 
Møllendalsveien 31 AS (100 %) 
Møllendalsveien 40 AS (100 %) 
WasteIQ AS (60 %) 
BKK Varme AS (49 %) 
Bergen Carbon Solutions AS (7 %) 
Invertapro AS (21 %) 
Greentech Innovators AS (19 %) 

Indirekte eie
(selskap eid av BIR Bedrift AS): 
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 %) 

BIR er landets eneste renovasjons- og 
ressurskonsern som har selskaper i hele 
avfallets verdikjede. I 2020 ble det vedtatt 
ny konsernstrategi for perioden 2020-2024. 
Kjerneverdiene – superpålitelig, 
miljøpådriver, imøtekommende og 
lagspiller (SMIL) – og visjonen ligger 
fortsatt som et godt fundament. Den 
overordnede ambisjonen er at BIR skal 
være en miljøbedrift som viser vei, noe 
som innebærer å være ledende på å 
skape verdi av avfallsressurser, miljø-
vennlig avfallshåndtering og ledende på 
innovasjon og kundevennlige tjenester.  

I konsernstrategien er det definert seks 
satsningsområder som skal sikre at målene 
nås: BIR skal være en sentral driver for 
utvikling av sirkulære verdikjeder, ta 
samfunnsansvar før og etter egen 
verdikjede, sikre helhetlige løsninger og 
kontroll på avfallsstrømmene, anvende 
teknologi til utvikling av kundevennlige, 
innovative og effektive løsninger, styrke 
synlighet og kommunikasjon, samt 
utfordre rammebetingelser. Internt skal 
konsernet jobbe med å utvikle og ivareta 
BIRs medarbeidere og kultur. Styret 
mener at konsernets oppdaterte strategi 
vil gi BIR mulighet til å ta en større og 
riktigere rolle enn tidligere.  

I juni gikk konsernsjef Steinar Nævdal av 
med pensjon etter 19 år som toppsjef i BIR. 
Tre måneder senere ble Borghild Lekve 
ønsket velkommen som ny konsernsjef.  

Borghild Lekve er utdannet siviløkonom 
fra NHH og har en Executive MBA i 
offentlig økonomi og ledelse. Hun har 
bred ledererfaring fra både offentlig og 
privat sektor.  
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Styret er svært fornøyd med å få en meget 
kompetent leder på plass som den første 
kvinnelige konsernsjefen. Vi er imponert 
over hvor fort hun har satt seg inn i 
bransjen, blitt kjent med organisasjonen 
og grepet fatt i aktuelle utfordringer. 

KORONAPANDEMIENS PÅVIRKNING 
BIR er en samfunnsnødvendig virksomhet 
som har tatt smittevernhensyn på alvor 
slik at pandemien skulle gi minst mulig 
påvirkning for kundene. Innen hus-
holdningssegmentet har renovasjons-
bilene hentet inn økte mengder avfall i 
takt med at folk har vært mer hjemme. 
BIR Transport fordelte driften sin til flere 
lokasjoner og bilene har aldri vært renere. 
Kundene har strømmet til gjenvinnings-
stasjonene. God styring og smitteverntiltak 
førte til at stasjonene holdt åpent gjennom 
hele året. Brukthallene har vært stengt 
i perioder med ekstra stort smittetrykk. 
Bossnettnedkastene har blitt behørig des-
infisert og driften har gått som normalt.  

Forbrenningsanlegget er samfunnskritisk, 
og det ble iverksatt strenge tiltak som sørget 
for å unngå smitte slik at vi kunne opprett-
holde døgnkontinuerlig drift. Bransjen har 
samarbeidet bra og BIR har tatt inn avfall 
fra flere kunder enn før pandemien og hatt 
høyere produksjon enn noensinne.  

I bedriftsmarkedet har det vært nedgang 
i avfallsmengden på grunn av generell 
nedstenging eller redusert drift i store 
deler av næringslivet.   

Koronapandemien satte fart på nye 
samhandlingsmåter og førte BIR inn i en 
ny digital tidsalder.

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 2020 en omsetning 
på 844,1 mill. kroner. Det er en nedgang i 
omsetning på 169,2 mill. kroner i forhold 
til året før. Endringen relateres til salg av 
datterselskapet Conrad Mohrs veg 15 AS 
som ble gjennomført i 2019, samt lavere 
energiinntekter i 2020 enn i 2019.  

I BIR AS økte driftsinntektene fra 
543,0 mill. kroner i 2019 til 608,7 mill. 
kroner i 2020. Endringen relateres til 
overføring fra selvkostfondet grunnet 
negativt resultat i lovpålagte tjenester. 

DRIFTSKOSTNADER
Driftskostnadene i konsernet økte med 
36,1 mill. kroner, fra 755,9 mill. kroner i 
2019 til 792,0 mill. kroner i 2020. 

Driftskostnadene i BIR AS økte fra 
489,5 mill. kroner i 2019 til 562,7 mill. 
kroner i 2020, en økning på 73,2 mill. 
kroner. Dette skyldes økt varekostnad på 
grunn av negativt resultat i lovpålagte 
tjenester som i all hovedsak skyldes 
lavere energiinntekter. 

DRIFTSRESULTAT
Driftsresultatet for konsernet ble 
redusert med 205,3 mill. kroner, fra 
257,4 mill. kroner i 2019 til 
52,1 mill. kroner i 2020. 

Driftsresultatet i selskapsregnskapet 
ble redusert med 7,5 mill. kroner fra 
53,5 mill. kroner i 2019 til 
46,0 mill. kroner i 2020. 
  
INNTEKTER FRA INVESTERINGER I 
TILKNYTTEDE SELSKAPER
Resultatandelen fra BKK Varme AS var 
–4,1 mill. kroner i 2020 mot 21,0 mill. 
kroner i 2019. Egenkapitalmetoden er 
benyttet for å beregne BIR-konsernets 
andel. I selskapsregnskapet ligger 
investeringen ført til kostpris.

NETTO FINANSKOSTNADER
Netto finanskostnad økte med 21,1 mill. 
kroner i 2020, fra –28,1 mill. kroner i 
2019 til –49,2 mill. kroner i 2020. 

For BIR AS er netto finansposter endret 
med 178,5 mill. kroner, fra 149,0 mill. 
kroner i 2019 til -29,5 mill. kroner i 2020. 
Endringen relateres til salg av dattersel-
skapet Conrad Mohrs veg 15 AS i 2019. 

ÅRSRESULTAT OG RESULTAT-
DISPONERING
Årsresultatet etter skatt for konsernet 
viser et underskudd på -0,5 mill. kroner 
i 2020, mot 216,1 mill. kroner i 2019. 
Andel av overskudd i BKK Varme AS er 
da hensyntatt. 

Overskuddet i BIR AS ble redusert fra 
194,1 mill. kroner i 2019 til 13,9 mill. kroner 
i 2020. En endring på 180,2 mill. kroner. 
Endringen relateres til salg av datter-
selskapet Conrad Mohrs veg 15 AS i 2019.

EGENKAPITALANDEL
Egenkapitalandelen var ved årsskiftet 
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for henholdsvis BIR AS og BIR konsern 
12,5 og 13,3 prosent. Tilsvarende tall for 
2019 var 13,2 og 14,3 prosent.  

DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT 
Av overskudd i BIR AS på 13,9 mill. 
kroner, anbefales 13,9 mill. kroner 
overført til annen egenkapital.

KONTANTSTRØM
Konsernets kontantstrøm fra operasjonelle 
aktiviteter har i 2020 vært 160,9 mill. kroner, 
mot 132,4 mill. kroner i 2019. Netto kontant-
strøm fra investeringsaktivitet var på 
–302,3 mill. kroner, mot –23,6 mill. kroner 
i 2019, mens finansaktivitetene bidro med 
en netto kontantstrøm på 173,7 mill. kroner, 
mot  –120,6 mill. kroner i 2019. 

Dette gir en samlet kontantstrøm i 
konsernet på 32,3 mill. kroner mot 
–11,8 mill. kroner i 2019. 

BIR AS hadde en endring i kontanter og 
kontantekvivalenter på 16,0 mill. kroner 
i 2019 mot 7,9 mill. kroner i 2019.

INVESTERINGER, BALANSE OG 
LIKVIDITET

INVESTERING I AKSJER 
I løpet av 2020 har BIR-konsernet 
investert i aksjer for 73,4 mill. kroner i 
følgende selskap:
 
Datterselskap: 
Lønningen Tomteselskap AS 
CIMBIO AS 
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Aksjer: 
Greentech Innovators AS 
Egenkapitalinnskudd KLP

INVESTERING I UTSTYR 
I løpet av 2020 investerte BIR-konsernet 
223,5 mill. kroner i eiendommer og 
tekniske installasjoner, samt 113,8 mill. 
kroner i driftsrelatert utstyr. 

BALANSE 
BIR-konsernets totalkapital utgjorde 
2 957,0 mill. kroner ved årsslutt. Annen 
langsiktig gjeld var på 2 118,6 mill. kroner 
og egenkapitalen på 394,5 mill. kroner. 

LIKVIDITET 
Selskapets operasjonelle kontantstrøm 
er god. Netto endring i kontanter og 
kontantekvivalenter er henholdsvis 
32,4 mill. kroner i konsernet og 
16,0 mill. kroner i BIR AS. 
 

HENDELSER ETTER BALANSEDAG  
Den vedtatte CO²-avgiften på forbrenning 
kan se ut til likevel ikke å bli innført. Samlet 
og massiv myndighetspåvirkning fra BIR, 
Avfall Norge, Samfunnsbedriftene og 
Fjernvarmeforeningen har båret frukter. 
I Stortingets behandling av regjeringens 
klimamelding ble det flertall for at 
avgiften i stedet skal legges tidligere i 
verdikjeden. Stortinget ber regjeringen 
om at avgiften på avfallsforbrenning må 
flyttes tidligere i verdikjeden for både å 
stimulere til mindre volum på avfall og 
for å håndtere avfallet i Norge. 

RISIKO 
BIRs hensikt med risikoarbeidet er å iden-

tifisere både trusler og muligheter 
for konsernet og deretter styre mot et 
akseptabelt risikonivå slik at vi med 
rimelig sikkerhet når våre strategiske 
mål. Gjennomgående for konsernets 
risikoarbeid er at det er målstyrt, 
ledelsesforankret og bygger på god 
praksis for risikostyring. På strategisk nivå 
er det konsernledergruppen samlet som 
jobber med risiko. Dette gjøres gjennom 
årlige risikoworkshops etterfulgt av 
revisjons- og tiltaksplaner på konsernnivå.  

I konsernets beredskapsarbeid jobbes 
det med risikohåndtering gjennom kurs, 
øvelser og samlinger. Årets beredskaps-
arbeid har naturlig vært konsentrert 

rundt håndtering av pandemisituasjonen. 
Konsernet jobber systematisk med av-
vikshåndtering knyttet til HMS-området.  

Konsernets datterselskap er selv 
ansvarlige for risikohåndtering knyttet til 
egen drift, og rapporterer dette til konsernet 
gjennom standardiserte kvartals-
rapporter. Planlagte revisjoner og 
strategiske tiltak er risikodrevet og har 
gjennom flere år gitt konsernet verdifull 
læring og modning på vesentlige områder. 

FINANSIELL RISIKO 
BIRs finansielle risiko omfatter risiko 
relatert til likviditet og renter. Rentebytte-
avtaler benyttes for å redusere rente-
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risiko gjennom fastsatte rammer. BIR ser 
at det er utfordrende at slike instrumenter 
ikke kan benyttes for den lovpålagte 
delen av konsernet og BIR vil jobbe for at 
dette endres i selvkostregelverket. 

KREDITTRISIKO 
BIR har kredittrisiko ved plassering av 
overskuddslikviditet. BIR reduserer denne 
ved å benytte solide banker ved slik 
plassering og ved å benytte overskudds-
likviditet til å betale ned på kortsiktig gjeld. 

BIR har også kredittrisiko ved salg av 
varer og tjenester. BIR har oppfølgings-
rutiner som reduserer risikoen her. 

STRATEGISK OG MARKEDSMESSIG RISIKO 
BIR-konsernet er eksponert for flere typer 
av strategisk og markedsmessig risiko 
til tross for at deler av konsernet driver 
sin innsamlings- og behandlingsaktivitet 
innenfor det lovpålagte segmentet, med 
enerett fra sine eierkommuner.   

Vesentligste strategiske risiko knytter 
seg til at store deler av konsernets 
virksomhet er følsomme for konjunktur-
svingninger, strukturendringer og ytre 
rammebetingelser. 

Størst markedsmessig risiko er knyttet 
til konsernets lange kontrakter knyttet til 
energisalg. Fortsatt utbygging av fjern-
varmenettet krever tilgang på rimelig av-
fallsvarme. En miljømessig og strategisk 
viktig satsing som samtidig innebærer 
en ikke ubetydelig risiko, er utbyggingen 
av bossnettet i Bergen sentrum. Særlig 
gjelder dette rammevilkår knyttet til 
næring og videre finansiering. 

Satsing på fossilfri bossinnsamling i 
bynære strøk støter også på utfordringer 
grunnet et umodent teknologisk marked 
for innsamlingskjøretøy.

ARBEIDSMILJØ 

COVID-19 OG ARBEIDSMILJØ 
2020 ble sterkt preget av koronaviruset. 
Konsernet satte tidlig beredskap, og har 
avholdt jevnlige møter gjennom året. I 
beredskapsarbeidet er det gjort vurderinger 
knyttet til: 

• Hvordan sikre medarbeidere slik 
at de ikke eksponeres for smitte i 
forbindelse med arbeid 

• Hvordan sikre at BIR kan drive 
sitt samfunnskritiske arbeid uten 
driftsstans som følge av pandemien 

• Hvordan BIR kan bidra til å redusere 
smittesituasjonen i samfunnet 

BIR har hatt få medarbeidere som har blitt 
smittet eller som har sittet i karantene. 

Driften har fungert tilfredsstillende. Noen 
medarbeidergrupper har hatt en mer tra-
vel hverdag som følge av pandemien. 

Mange husholdningskunder har jobbet 
hjemmefra. Det har ført til økte avfalls-
mengder og mer å gjøre for våre renovatører. 

Mange har benyttet den ledige tiden til opp-
pussing og rydding og det har dermed blitt 
økt aktivitet ved gjenvinningsstasjonene. 
Dette har medarbeiderne håndtert på en 
meget god måte. 

Samtidig har noen medarbeidere opplevd 
situasjonen med å jobbe hjemmefra som 
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utfordrende både av sosiale grunner og 
når det gjelder arbeidet. Dette har stilt 
økte krav til ledelse og oppfølging.  

Generelt har konsernets medarbeidere 
støttet opp om alle aktuelle smittevern-
tiltak på jobb på en god måte og BIR har 
på denne måten kunnet bidra til å følge 
opp myndighetenes pålegg i den 
krevende situasjonen. 

SYKEFRAVÆR 
Konsernet hadde i 2020 et sykefravær 
på 5,1 prosent (6,9 i 2019). Det er en 
nedgang på 1,8 prosentpoeng. Korttids-
fraværet er på 1,9 og langtidsfraværet er 
på 3,2 prosent. Covid-19 og smittevern 
har hatt en positiv virkning på ned-
gangen i sykefraværet. I tillegg har 
lederne over mange år prioritert opp-
følging av medarbeidere som blir syke. 

Det er registrert til sammen 27 person-
skader i konsernet (18 i 2019). Av disse 
var 9 personskader med fravær (8 i 
2019). Totalt utgjorde det 71,5 fraværs-
dager (275 i 2019). 

SKADER OG UHELL 
I 2020 hadde konsernet 9 arbeidsulykker 
med fravær. Antall materielle skader på-
ført tredjepersons eiendeler endte på 56 
i 2020, en økning på 25 skader sammen-
lignet med 2019. Kostnadene forbundet 
med disse skadene er 1 073 613,- kroner 
mot 849 984 kroner i 2019.

ARBEIDSTAKERORGANISASJONER OG 
AMU 
BIR har følgende arbeidstaker-
organisasjoner som vi samarbeider godt 
med: Fagforbundet, Norsk Arbeidsmands-

forbund, Det norske maskinistforbund 
og Sammenslutningen (består av mange 
mindre organisasjoner). Drøftinger 
gjennomføres både på konsern- og 
selskapsnivå. 

BIR har AMU i følgende selskaper: BIR AS 
(opprettet høsten 2020), BIR Avfallsenergi, 
BIR Bedrift, BIR Privat, og BIR Transport. 
Samarbeidet i AMU anses som godt.
 
LIKESTILLING OG DISKRIMINERING 
I BIR-konsernet er kvinneandelen på 20,3 
prosent, mens den er på 44,4 prosent i 
konsernledelsen. I konsernstyret er an-
delen kvinner 37,5 prosent, styrene i BIR 
Avfallsenergi, WasteIQ og BIR Privat har 
en kvinneandel på henholdsvis 75, 55 og 
40 prosent, i styrene til BIR Bedrift og 

BIR Nett er kvinneandelen 33 prosent og 
i styret til BIR Transport AS er kvinne-
andelen 20 prosent. Det er et mål å øke 
kvinneandelen i BIR, spesielt innenfor 
de områder og stillinger der det er en 
vesentlig overvekt av menn. 

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 
grupper, forskjellige aldersgrupper 
og funksjonshemmede bidrar til inn-
ovasjon, godt arbeidsmiljø og positive 
resultater. Konsernet arbeider aktivt og 
målrettet for å utforme og tilrettelegge 
de fysiske forholdene slik at virksom-
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hetens ulike funksjoner kan benyttes av 
flest mulig. 

Redegjørelsesplikten er redegjort for i et 
eget dokument som er lagret på BIR.no. 

MEDARBEIDERE OG ALDERS-
SAMMENSETNING 
BIR hadde per 31.12.20 i alt 503 med-
arbeidere (faste og innleide). Gjennom-
snittsalderen var 42,1 år. Sammenlign-
bare tall for 2019 var 473 medarbeidere 
og en gjennomsnittsalder på 44,7 år.

SAMFUNNSANSVAR
BIR skal bidra til en mer ansvarlig 
og bærekraftig håndtering av avfalls-
ressurser. Dette innebærer å jobbe 
aktivt for å påvirke positivt utover egen 
posisjon. BIR jobber med holdnings- og 
atferdspåvirkning mot produsenter og 
forbrukere, stiller krav til ansvarlig 
håndtering av avfallet etter egen 
verdikjede og stiller konkrete bære-
kraftskrav til våre samarbeidspartnere 
og leverandører. 

Det er gledelig at resultatene fra pandemi-
året 2020 viser at BIRs engasjement for 
samfunnsansvar er like sterkt og fører 
til positive endringer. 

SIRKULÆR ØKONOMI 
BIRs nye konsernstrategi definerer 
sirkulær økonomi som et strategisk 
satsingsområde. Konsernet skal 
være en sentral driver for utvikling av 
sirkulære verdikjeder og sørge for at 
avfall som ikke kan gjenbrukes eller 
resirkuleres håndteres på en ansvarlig 
måte. Målet er redusert avfallsmengde 

og økt gjenbruk og materialgjenvinning. 
Forbrenningsanlegget er en viktig del av 
den sirkulære økonomien siden forbren-
ning er en helt nødvendig behandlings-
form for det avfallet som ikke lar seg 
materialgjenvinne.  

I dag måles ikke vekten av gjenbruk, 
slik all annen avfallsbehandling blir 
veid og målt. Det er derfor vanskelig 
å fastsette graden av materialer som 
blir direkte gjenbrukt. BIR har likevel 
kommet frem til et forsiktig anslag for 
gjenbruk og oppsirkulering av hus-
holdningsavfallet i 2020 på 
1,3 prosent. I tillegg til dette tallet 
kommer mengdene fra brukthallene, 
som det planlegges å måle fra 2021. 

På linje med resten av det norske 
samfunnet er heller ikke BIR i stand 
til å analysere seg frem til vesentlige 
positive tall for sirkulær økonomi 
siden dette er for umodent. Det foregår 
likevel mange aktiviteter og prosesser 
i BIR for å optimalisere verdisyklusen, 
skape nye verdistrømmer og redusere 
ressursbruk, slik at konsernet beveger 
seg nærmere visjonen om sirkulær 
økonomi: 

• Økt digitalisering og utvikling av 
teknologi for sporing er nødvendig 
for å lykkes i den sirkulære økono-
mien. I 2020 tok det første kjøpe-
senteret lokalt i bruk dataplattfor-
men WasteIQ, som BIR er deleier 
i, og kunne tilby sine leietakere en 
løsning som motiverer til større 
grad av kildesortering, og samtidig 
krymper renovasjonsutgiftene til 
restavfall.  

• I 2020 ble BIR Bedrifts fôrkjøkken 
etablert og over 17 tonn matrester 
ble omdannet til larvefôr. Gjennom 
larvene blir matrestene omdannet 
til høyverdig protein.  

• I nært samarbeid med produsenter 
startet BIR i 2020 et industrinett-
verk. Målet er å få fart på bio- 
produksjon og skape nettverk 
mellom både oppstartsbedrifter, 
industri og forskningsmiljøer.  

• Norsk Riving vant anbudet fra 
Bergen kommune på demontering 
av den gamle lærerhøyskolen på 
Landås, der kommunen hadde satt 
krav til 90 prosent kildesortering  
av bygningsmaterialer og inventar. 
Arbeidet med en digital material-
bank ble igangsatt som et sam- 
arbeidsprosjekt mellom BOB, BIR 
og Høgskulen på Vestlandet (HVL). 
Prosjektet har som formål å logge 
brukte materialer som kan gjen- 
brukes i nybygg.  

• I 2020 var BIR medarrangør av  
Sirkulærskolen sammen med  
Bergen Næringsråd. Sirkulær- 
skolen er et 20 timers kurstilbud 
til virksomheter i bergensområdet 
som vil lære mer om bærekraft, 
sirkulær økonomi, få konkrete  
verktøy til hva de kan gjøre i det 
grønne skiftet og etablere nyttige 
nettverk.
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FNS BÆREKRAFTSMÅL
BIR har aktiviteter for å bidra til at eier-
kommunene når sine ambisjoner knyttet 
til FNs bærekraftsmål. BIR har prioritert 
å jobbe spesielt med fem av målene:   

Mål nr. 9
BIR skal bidra til utvikling av bære-
kraftig og innovativ infrastruktur. Ved å 
digitalisere infrastrukturen for avfall kan 
BIR motivere til økt kildesortering ved 
å registrere og fakturere for levering av 
bossposer med restavfall. I 2020 ble 70 
nye nivåmålere montert på nye anlegg 
som gjør at det kan registreres hvor det 
er behov for tømming, samt at algoritmer 
beregner de beste kjøremønstrene. Til 
sammen har BIR nå 460 nivåmålere 
i drift. Det er god grunn til å anta at 
transportbehovet på noen av spesial-
bilene er redusert med 30-40 prosent 
som følge av satsingen på nivåmålere.  

Mål nr. 11
BIR skal gjennom sin rolle som reno-
vasjonsaktør bistå med tjenester og 
løsninger som legger til rette for en 
bærekraftig og smart byutvikling. 
En viktig satsing er å tilknytte flere 
næringskunder til bossnettet i Bergen 
sentrum og dermed utnytte ledig 
kapasitet i bossnettet og mulig redusere 
andel tungtransport i sentrumskjernen. 
I 2020 ble det over 10 prosent økning 
i antall næringskunder tilknyttet 
bossnettet, fra 281 brukere i 2019 til 
314 brukere i 2020. Det er spesielt 
nyetablerte næringsvirksomheter som 
velger bossnettet som avfallsløsning. I 
områder hvor bossnettet er tilgjengelig 
er gjennomsnittlig tilknytningsgrad for 
næring nå på over 60 prosent. 

Mål nr. 12
BIR skal gjennom innsamling, oppsamling, 
mottak og behandlingsløsninger bidra til 
bærekraftige verdikjeder. I 2020 nådde 
konsernet et viktig mål ved å utarbeide en 
bærekraftsveileder for anskaffelser. Denne 
har medført et langt sterkere søkelys på 
miljø, bærekraft og samfunnsansvar i 
konkurranser og kontrakter. Et eksempel 
er anleggsentreprisen som BIR Nett leder 
på Nedre Nygård. Tildelingen i konkurran-
sen ble gjort på bakgrunn av pris (vektet 70 
prosent) og miljø (vektet 30 prosent). 

Mål nr. 13 
BIR skal bidra til å stoppe klima-
endringene ved å kontinuerlig gjennom-
føre tiltak for å redusere sitt klima-
avtrykk. BIR Avfallsenergis engasjement 
for fangst og bruk av CO² er en viktig del 
av dette bærekraftsmålet. I 2020 satte 
selskapet i gang en oppdatering og en 
videre utredning av mulig karbonfangst 
på forbrenningsanlegget i Rådalen. I 
2020 utvidet også BIR Transport sin 
elektriske bilpark med en ny elektrisk 
komprimatorbil som bidrar til lavere 
CO²-utslipp for eierkommunene.  

Mål nr. 17 
Samarbeid for å nå målene. Konsernet 
skal oppnå dette ved å aktivt dele kunn-
skap og erfaringer med andre som ønsker 
å utvikle sine renovasjonstjenester. BIR 
skal søke nye samarbeid for å utvikle 
selskapet og tjenestene som leveres. For 
BIR er det viktig med et godt samarbeid 
på tvers av eierkommunene. I tillegg har 
konsernet i 2020 hatt samarbeid med en 
rekke industrielle samarbeidspartnere i 
tillegg til virksomheter som VilVite, Ungt 
Entreprenørskap, Norce, Bergen Næ-

ringsråd, NHH, Naturvernforbundet, 
Bioregion Institute og Bærekraftige 
liv. Økonomisk støtte fra Kompetanse 
Norge gjorde det mulig å starte et digitalt 
kompetanseløft for bransjen. HVL, UiB 
og Turbo Tape Games har utarbeidet 
spillbasert læring der medarbeidere fra 
BIR deltok på pilotkurset innen Digital 
forretningsforståelse. 

MYNDIGHETSPÅVIRKNING 
I et høringsinnspill til regjeringens 
strategi for sirkulær økonomi la BIR 
vekt på nødvendigheten av å endre 
produsentansvarsordningene og at 
regjeringen bør ta initiativ til å opprette 
et selskap som håndterer alle material-
strømmer som er avgiftsbelagte 
(clearing) og som skal inn i nye 
livssykluser. BIR mener det er riktig 
å legge avgifter på produkter som 
inneholder uønsket bruk av råstoff, for 
eksempel gjennom en karbonskatt.  

I høringsinnspillet understreket BIR at 
en CO²-avgift på forbrenning ikke vil 
påvirke utslippene av CO², men likevel gi 
en drastisk økning i renovasjonsgebyret. 
Resultatet av CO²-avgift på forbrenning 
i Norge kan være at avfallet brennes i 
Sverige, med samme CO²-utslipp. 
I Sverige vil i så fall avfallet fortrenge 
avfall fra Europa, som i stedet vil legges 
på deponi, med høyere klimautslipp. 
I flere møter med politikere har 
konsernet fremholdt sitt syn om at rett 
sted for en CO²-avgift er hos produsent. 
EU sier at 80 prosent av materialgjen-
vinnbarheten av et produkt bestemmes i 
designfasen når det lages – altså før det 
sendes ut i markedet. 
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KUNDETILFREDSHET OG OMDØMME 
BIR kan vise til høy kundetilfredshet og 
et godt omdømme. Målingen viste også i 
2020 en positiv økning for kundetilfreds-
het (fra 83,8 i 2019 til 85, 1 i 2020) og 
jevnt høyt resultat for omdømme (85,1 
i 2019 og 84,8 i 2020). Det er spesielt 
gledelig at medarbeiderne har evnet å 
opprettholde disse fine tallene gjennom 
det vanskelige pandemiåret.  

LÆREBEDRIFT  
BIR er godkjent lærebedrift innen flere 
fagområder. Dersom det er en relevant 
ledig stilling etter fullført opplæringsløp, 
blir fagarbeideren tilbudt fast stilling. Ved 
utgangen av 2020 hadde BIR ti lærlinger 
i følgende fag: kontor og administrasjon, 
yrkessjåfør, og gjenvinning. Medarbeidere 
med fem års praksis kan ta fagbrev som 
praksiskandidat, men det er ikke gjennom-
ført fagopplæring for praksiskandidater i 
2020. I gjenvinningsfaget arbeider BIR med 
et nytt opplæringstilbud sammen med en 
ekstern samarbeidspartner. 

To traineer startet opp høsten 2020 
i henholdsvis BIR Privat AS og BIR 
Transport AS. De er rekruttert gjennom 
Trainee Vest som er Bergen Næringsråds 
program for traineer. BIR har deltatt i 
traineeordningen fra oppstarten i 2009. 

REdu er avfalls- og gjenvinningsbransjens 
store kompetanseløft. I REdu arbeides 
det aktivt for å styrke fagtilbud i høyere 
utdanning, satse på kompetanseutvikling, 
innovasjon og forskning, samt synliggjøre 
bransjens muligheter for studenter. BIR er 
med og finansierer REdu, og deltar med 
en representant i referanse- og styrings-
gruppene. Sommeren 2020 var det rekord 

i antall REdu-studenter engasjert via 
BIR – fem studenter. De arbeidet i 
Bergen Carbon Solutions, BIR Avfallsenergi, 
BIR Bedrift, BIR Privat og Invertapro. 
Studentene arbeidet blant annet med 
levering og mottak for fôrproduksjon, 
undersøkelser av tilgjengelig måle-
teknologi for forbrenningsanlegget i lys av 
nye krav satt av BREF, beregning av CO² i 
utslipp og rens av nanokarbonfiber.  

ETISK ANSVAR 
BIR har nulltoleranse for alle former 
for korrupsjon og prissamarbeid. Vårt 
etiske regelverk oppdateres med jevne 
mellomrom og BIR setter den etiske 
standarden høyt. 

Jevnlig revisjon og kontroll ved bruk av 
konsernets kontraktsoppfølgingsverk-
tøy reduserer risiko for korrupsjon ved 

innkjøp. Verktøyet hjelper til å avdekke 
feil, avvik eller mangler i kontraktene. 
Årlig gjennomgang av den enkelte virk-
somhets innkjøp avdekker eventuelle 
uregelmessigheter som ulovlige direkte 
kjøp, illojalitet til inngåtte avtaler, samt 
uheldige interessekonflikter basert på 
hensyn til habilitet og integritet.

YTRE MILJØ 

FORHOLD SOM KAN PÅVIRKE YTRE 
MILJØ 
Avfallsforbrenning gir noe belastning på 
ytre miljø gjennom utslipp til luft og vann. 
Utslippene til luft og vann fra energi-
anlegget ligger lavt og godt innenfor 
konsesjonsgrensene. BIR sitt energianlegg 
i Rådalen slipper årlig ut ca. 225 000 tonn 
CO², hvorav ca. 75 000 er fossilt. 
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Deponidrift er også en type virksomhet 
som gir belastninger på ytre miljø. Depo-
niet på Mjelstad er et industrideponi med 
sigevannsanlegg som leder vannet ned 
til et renseanlegg i bunnen av deponiet. 
Der blir vannet renset før det blir sluppet 
ut på dypt vann i Osterfjorden. Stiftelsen 
Mjelstad Restdeponis Etterdriftsfond 
er etablert for å håndtere etterdriften 
av deponiet i henhold til konsesjonen. I 
2020 kom det krav om å endre dette ved 
å opprette annen finansiell garanti for 
etterdriften. Dette er under etablering. 

For BIRs øvrige aktivitet anses faren for 
skade på det ytre miljø som begrenset. 

TILTAK FOR Å REDUSERE NEGATIV 
MILJØPÅVIRKNING 
Den første elektriske bossbilen kom på 
plass i BIR i 2018. BIR mottok sin siste 
elektriske bossbil i februar 2020 og har 
nå 31 nullutslippskjøretøy, derav fem 
renovasjonsbiler. Sammen med boss-
nettet i Bergen sentrum og elektriske 
tjenestebiler, klarte BIR 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 Avfalls-
energi AS, som ble levert på BKK Varme 
AS sitt fjernvarmenett, tilsvarte i 2020 en 
reduksjon i utslipp av CO² med 69.900 tonn.  

BIR har i en årrekke aktivt fulgt med på 
utviklingen innen karbonfangst og -lagring, 
og satte i 2020 i gang en oppdatering og en 
videre utredning av mulig karbonfangst på 

energianlegget i Rådalen. BIR samarbeider 
med flere leverandører for å utvikle mulig 
fangst og bruk av CO² ved energianlegget. 
I 2020 ble det i samarbeid med CAPTICO2 
utført et forsøk med fangst og bruk av CO² 
til produksjon av kalsiumkarbonat. Forsø-
ket var vellykket, og samarbeidet for videre 
utvikling av denne teknologien fortsetter.  

Mot slutten av 2020 ble det også 
installert et nytt system for å hente 
ut spillvarme fra et av rensetrinnene til 
den ene ovnen. Dette systemet settes 
i drift i starten av 2021 og benyttes til 
å frostsikre deler av prosessutstyret 
vårt, slik at annen energi frigjøres til 
fjernvarmenettet.  

FRAMTIDSUTSIKTER 
Avfallsbransjen har historisk hatt et 
ganske ensidig kostnadsfokus. Inntekts-
strømmen til bransjen oppstår hoved-
sakelig når eierskapet til avfallet overtas 
fra kunden. Effektiv avsetning blir da 
det viktigste premisset for verdiskaping 
i bransjen.  

I tiden fremover vil søkelyset være 
mot råvarene som håndteres. BIR, og 
bransjen ellers, må da skape prosesser 
som tilgjengeliggjør materialer som er 
tilrettelagt for bruk i ny produksjon. For 
BIR vil det være et viktig mål å skape 
råvarer som markedet ønsker og er 
villige til å betale for. 

Sirkulær økonomi forutsetter bransje-
overskridende samarbeid. Styret ser at 
konsernet har mye å tjene på å fortsette 
å utvikle flere slike samarbeid, gjerne 
lokalt forankret på Vestlandet. Verdier, 
arbeidsplasser og råvarer kan håndteres 

godt lokalt og nye forretningsmodeller 
kan skapes. 

FORVENTET ØKONOMISK UTVIKLING 
Styret mener at BIR er godt posisjonert 
til både å kunne levere god avkastning 
på investert kapital til eierne og samtidig 
levere gode lovpålagte tjenester til en 
gunstig pris. Styret mener likevel at det er 
viktig å påpeke at konsernets balanse har 
en høy gjeldsgrad. Det vil ikke være heldig 
om nye, store infrastrukturinvesteringer 
gjennomføres uten en annen form for 
finansiering enn dagens løsning. 

For den konkurranseutsatte delen av 
konsernet kan gjelden sikres gjennom 
rentebytteavtaler. Dette er ikke tilfellet 
for den lovpålagte delen, der en definert 
selvkostrente må legges til grunn for 
prising av tjenestene. Styret mener at 
dette er uheldig og at dette gir BIR lavere 
mulighet til å sikre stabilitet i pris på den 
lovpålagte tjenesten som BIR leverer. 

Styret er glad for at konsernets satsinger 
på nye løsninger ikke bare medfører nye 
prosesser i avfallsbransjen, men også 
god avkastning til eierne.  

Året 2020 var et spesielt år blant annet 
med pandemi og lave priser på energi 
og råvarer. Styret tror at resultatene 
vil bli normalisert de neste årene og 
mener at eiernes forventninger til 
avkastning og gode priser på lovpålagte 
tjenester vil bli innfridd. 

Styret ser at tiden fremover kan bli noe 
mer økonomisk krevende. Nye tjenester 
som åpning av grønt nett, innsamling 
av matavfall og eventuelle krav om 
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hjemmehenting av tekstil, farlig avfall 
og hageavfall, vil medføre økte kost-
nader på lovpålagte tjenester. Rensing 
og lagring av CO² fra forbrenning av 
restavfall vil også medføre økte kost-
nader i årene som kommer. Samtidig 
skaper endringer i rammebetingelser 
og svingninger i prisene på de råvarer 
som vi produserer større usikkerhet 
enn tidligere. 

FORRETNINGSUTVIKLING  
Styret mener at det er viktig at BIR 
utfordrer etablerte praksiser i avfalls-
bransjen. Det er vesentlig for ønsket 
samfunnsutvikling at gjenstander 
brukes så lenge som mulig til deres 
opprinnelige formål og at løsninger for 
riktig håndtering deretter sørger for at 
råvarer klargjøres for ny produksjon. 

BIR skal lete etter gode ideer både internt 
i konsernet, men også aktivt ellers i 
samfunnet, for å utvikle forretnings-
modeller som gir lavere kostnader, bedre 
ressursutnyttelse og økte inntekter. De 
løsninger som utvikles for BIRs virksom-
het kan ofte også benyttes av andre av-
fallsselskap. 

Styret er fornøyd med forretningsutvik-
lingen som har funnet sted til nå og vil 
legge til rette for enda mer av dette i 
årene fremover.  

TEKNOLOGIUTVIKLING OG 
STANDARDISERING  
BIR er ledende innen teknologiutvikling i 
avfallsbransjen. Dette har gitt konsernet 
mulighet til å utvikle en rekke løsninger 
som har effektivisert driften og forbedret 
tjenestene våre. Styret mener at den 

posisjon som konsernet har innen 
teknologi og nye løsninger må videre-
utvikles.  

Styret ser særlig at det ved innføring av 
nye tjenester kan tilrettelegges for mer 
fleksibilitet for kundene, samtidig som 
den fleksible gebyrmodellen utvikles og 
gir de rette driverne.  

For å kunne bruke ressursene i avfallet 
vil større grad av standardisering og 
sertifisering være helt nødvendig. 
Produsenter må vite hva råvarene 
inneholder, og avfallsbransjen må 
utvikle prosesser som leverer de 
råvarene som etterspørres. For å få 
dette til er ny teknologi med blant annet 
innholdssporing nødvendig. Styret 
mener at BIR bør tilstrebe å være 
ledende innen teknologiutvikling i 
avfallsbransjen i årene fremover for å 
kunne oppfylle målene om overgangen 
til en sirkulær økonomi. Slik utvikling 
vil samtidig gi rom for spennende nye 
orretningsmodeller på tvers av bransjer. 

Bergen 
27.05.21
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ÅRSRAPPORT 2020  -  STYRET I BIR AS

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

BIR KONSERN BIR AS

2020 2019 Note 2020 2019

Driftsinntekter

807 263 810 288 Salgsinntekt 2 492 243 417 856

36 846 203 014 Annen driftsinntekt 2 116 458  125 153 

844 109 1 013 302 Sum driftsinntekter 608 702  543 009 

Driftskostnader

-124 472  -109 552 Varekostnad -419 054  -347 102 

-327 863  -315 924 Lønnskostnad 3,9 -44 657  -46 232 

-133 256  -128 545 Av- og nedskrivninger 5 -69 777  -69 612 

-206 449  -201 876 Annen driftskostnad 4 -29 181  -26 559 

-792 040  -755 896 Sum driftskostnader -562 669  -489 504 

52 069  257 405 DRIFTSRESULTAT 46 032  53 505 

Finansinntekter og finanskostnader

-4 066  21 032 Resultatandel fra investering i tilknyttet selskap 14  -    -   

2 816  6 127 Finansinntekt 14 21 850  210 973 

2  -6 618 Nedskrivning av finansielle eiendeler -  -6 618 

-47 952  -48 656 Finanskostnad 14 -51 302  -55 328 

-49 200  -28 115 Netto finansposter -29 452  149 028 

2 870  229 290 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 16 581  202 532 

-1 887  -11 679 Skattekostnad 13 -2 648  -8 447 

983  217 611 ÅRSRESULTAT 13 933  194 085 

1 426  1 508 Minoritetenes andel  -    -   

-443  216 103 ÅRSRESULTAT ETTER MINORITETSINTERESSER 13 933  194 085 

Overføringer

Avsatt til utbytte -  88 806 

Avsatt til annen egenkapital 13 933  105 279 

Avgitt konsernbidrag til datterselskap  -    -   

Resultat pr. aksje (del tilordnet selskapets aksjonærer) 278  3 869 

Beløp i hele tusen kroner

Regnskapsprinsipper
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BIR KONSERN BIR AS

31.12.2020 31.12.2019 Note 31.12.2020 31.12.2019

ANLEGGSMIDLER

Immaterielle eiendeler

9 505  8 580 Konsesjoner, andre immaterielle eiendeler 5  977  931 

9 505  8 580 Sum immaterielle eiendeler  977  931 

Varige driftsmidler

 1 911 086  1 735 273 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 5 691 059  638 984 

541 342  546 846 Maskiner og anlegg 5 421 006  442 119 

46 118  43 675 Driftsløsøre 5 6 629  7 223 

2 498 547  2 325 794 Sum varige driftsmidler 1 118 694  1 088 326 

Finansielle anleggsmidler

 -    -   Investeringer i datterselskap 1,6 167 401  97 653 

107 724  111 790 Investeringer i tilknyttet selskap 6 92 598  92 598 

31 539  27 904 Aksjer i andre selskap 6 20 493  17 367 

34 887  28 757 Pensjonsmidler 9 34 887  28 757 

1 342  1 392 Andre langsiktige fordringer 12 945 849  873 087 

175 492  169 843 Sum finansielle anleggsmidler 1 261 228  1 109 462 

2 683 543  2 504 218 SUM ANLEGGSMIDLER 2 380 899  2 198 719 

OMLØPSMIDLER

Varer

3 794  2 164 Varelager  -    -   

Fordringer

77 768  104 327 Kundefordringer 71  -   

 -    -   Fordring konsernselskap 12 288 978  235 066 

79 031  56 792 Andre fordringer 18 960  10 597 

156 799  161 119 Sum fordringer 308 009  245 662 

112 880  80 516 Kontanter og bankinnskudd 11 52 099  36 066 

273 473  243 799 SUM OMLØPSMIDLER 360 108  281 729 

2 957 018  2 748 018 SUM EIENDELER 2 741 007  2 480 447 

Beløp i hele tusen kroner
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BIR KONSERN BIR AS

31.12.2020 31.12.2019 Note 31.12.2020 31.12.2019

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

334 653  335 096 Annen egenkapital 8 287 786  273 853 

334 653  335 096 Sum opptjent egenkapital 287 786  273 853 

6 036  5 475 Minoritetsinteresser 8  -    -   

394 454  394 336 Sum egenkapital 341 551  327 618 

GJELD

Avsetning for forpliktelser

89 768  96 565 Utsatt skatt 13 98 341  103 104 

59 236  55 437 Pensjonsforpliktelser 9  -    -   

83 027  88 972 Fremtidige energileveranser 16 83 027  88 972 

232 031  240 975 Sum avsetning for forpliktelser 181 368  192 077 

Annen langsiktig gjeld

2 077 470  1 777 023 Gjeld til kredittinstitusjoner 10 1 927 234  1 655 850 

35 159  78 793 Selvkostfond 10  -    -   

5 984  -0 Øvrig langsiktig gjeld 10 5 984  -0 

2 118 613  1 855 816 Sum annen langsiktig gjeld 1 933 219  1 655 850 

Kortsiktig gjeld

88 162  60 267 Leverandørgjeld 42 188  11 666 

38 533  39 757 Skyldig offentlige avgifter 3 486  3 928 

9 468  13 680 Betalbar skatt 13 7 411  12 023 

 -    -   Gjeld konsernselskap 12 219 435  178 349 

2 029  89 056 Skyldig utbytte 12 -  88 806 

 3 570    -   Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner - -

70 159  54 133 Annen kortsiktig gjeld 12 349  10 129 

211 921  256 893 Sum kortsiktig gjeld 284 869  304 902 

2 562 565  2 353 683 Sum gjeld 2 399 456  2 152 829 

2 957 018  2 748 018 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 741 007  2 480 447 

Beløp i hele tusen kroner
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BIR KONSERN BIR AS

2020 2019 2020 2019

Operasjonelle aktiviteter

2 870  229 290 Resultat før skattekostnad 16 581  202 532 

-13 680  -6 456 Betalbar skatt -12 023  -2 429 

4 066  -21 032 Resultatandel i datterselskap/tilknyttet selskap -6 757  -15 029 

-2  6 618 Nedskrivning finansielle anleggsmidler -  6 618 

133 256  128 545 Avskrivninger og nedskrivninger 69 777  69 612 

126 509  336 965 Tilført fra årets virksomhet 67 577  261 304 

-2 310  -168 184 Gevinst ved salg av anleggsmidler -  -168 436 

-2 331  -5 712 Pensjoner, forskjell mellom kostnadsført og innbetaling -6 130  -7 981 

-1 629  397 Endring varelager  -    -   

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

26 558  7 609 Endring i kundefordringer -66 098  -24 506 

27 895  -19 425 Endring i leverandørgjeld 17 346  57 947 

-7 803  -13 302 Endring i andre tidsavgrensningsposter -6 588  -6 777 

160 943  132 404 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviter 161  105 605 

Investeringsaktiviteter

-337 217  -219 496 Investeringer i varige driftsmidler -134 524  -62 290 

38 532  1 341 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler  34 335    -   

 -    -   Inn- og utbetalinger ved lån til datterselskaper -72 762  -2 896 

 -  617 Lån til tilknyttet selskap -  617 

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

-3 634  -2 810 Utbetalinger ved kjøp og salg av aksjer -72 874  -2 314 

-302 320  -23 620 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -245 825  86 021 

Finansieringsaktiviteter

 -    -   Endring gjeld til kredittinstitusjoner  -    -   

396 385  21 903 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 355 984  -   

 -    -   Netto innbetaling av konsernbidrag 15 029  12 954 

-43 634  -29 797 Selvkostfond  -    -   

 -    -   Netto endring konsernkonto 58 105  -91 783 

-89 954  -78 535 Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld -78 616  -70 746 

-89 056  -34 138 Utbytte -88 806  -34 138 

173 741  -120 567 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 261 696  -183 712 

32 364  -11 784 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 16 032  7 914 

80 516  92 300 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 01.01 36 066  28 152 

112 880  80 516 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr. 31.12 52 099  36 066 

Beløp i hele tusen kroner
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BIRs årsregnskap er utarbeidet i samsvar 
med regnskapsloven av 1998 og god 
regnskapsskikk. Konsernregnskapet 
omfatter morselskapet BIR AS og datter-
selskapene BIR Privat AS, BIR Transport 
AS, BIR Nett AS, BIR Avfallsenergi AS, 
BIR Bedrift AS, Conrad Mohrs veg 15 AS 
(solgt 30.06.2019), Møllendalsveien 31 
AS, Møllendalsveien 40 AS, WasteIQ AS, 
Lønningen Tomteselskap AS, CIMBIO 
AS, Tor Henning Paulsen AS (dattersel-
skap av BIR Bedrift), Retura Vest AS (80 
prosent datterselskap av BIR Bedrift AS), 
Bossug AS (datterselskap av BIR Bedrift), 
Lønninghaugen 6 AS (datterselskap av 
BIR Bedrift AS), Fleslandsveien 67 AS 
(datterselskap av BIR Bedrift AS), Norsk 
Riving AS (datterselskap av BIR Bedrift AS) 
og Brødrene Salomonsen AS (datter-
selskap av BIR Bedrift AS).

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

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

I morselskapet er datterselskaper og 
tilknyttede selskaper vurdert etter 
kostmetoden.

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

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

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

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

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

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

VAREKOSTNAD
Kjøp av varer og tjenester beregnet 
på videresalg presenteres i resultat-
regnskapet som varekostnad. Dette 

inkluderer kjøpte transporttjenester og 
behandlingstjenester av avfall, samt 
sluttbehandlingsavgift til staten for 
behandling av avfall.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV 
BALANSEPOSTER
Eiendeler bestemt til varig eie eller 
bruk er klassifisert som anleggsmidler. 
Andre eiendeler er klassifisert som 
omløpsmidler. Gjeld som forfaller til 
betaling senere enn ett år fra opp-
takstidspunktet er klassifisert 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 balanse-
føres til nominelt beløp på etablerings-
tidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelses-
kost, men nedskrives til virkelig verdi 
dersom verdifallet ikke forventes å 
være forbigående. Langsiktig gjeld 
balanseføres til nominelt beløp på 
etableringstidspunktet.

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

Avskrivinger er beregnet ved bruk av 
lineær metode basert på antatt brukstid 
og restverdi ved utløp av brukstiden. 
Hver del av anleggsmiddelet som har en 
vesentlig verdi av total kostpris blir av-
skrevet separat og lineært over anleggs-
middelets brukstid. Komponenter med 
samme levetid blir avskrevet som en 
komponent. Forventet brukstid for 
anleggsmiddelet og avskrivnings-
metode blir vurdert årlig for å sikre 
at metoden og perioden som brukes 
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samsvarer med de økonomiske realiteter 
til anleggsmiddelet. Tilsvarende gjelder 
for utrangeringsverdi. Anlegg under 
utførelse er klassifisert som anleggs-
midler og er regnskapsført til pådratte 
kostnader relatert til anleggsmiddelet. 
Anlegg under utførelse blir ikke avskrevet 
før anleggsmiddelet blir tatt i bruk.

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

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

BETALINGSMIDLER
Betalingsmidler vurderes til markeds-
verdi og omfatter kontanter, tidsbundne 
bankinnskudd og andre likvid-
plasseringer.

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

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

FINANSIELLE INSTRUMENTER OG 
SIKRING
Regnskapsmessig behandling av 
finansielle instrumenter følger 
intensjonen bak inngåelsen av avtalene. 
Ved inngåelse defineres avtalen 
enten som sikringsforretning eller 
handelsforretning. I tilfeller der de 
inngåtte avtalene blir regnskapsmessig 
behandlet som sikringsforretninger, 

blir inntektene og kostnadene perio-
disert og klassifisert på samme måte 
som underliggende posisjoner.

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

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

PENSJONER
Ytelsesbaserte pensjonsordninger 
vurderes til nåverdien av de fremtidige 
pensjonsytelser som regnskapsmessig 
anses opptjent på balansedagen. 
Pensjonsmidler vurderes til virkelig 
verdi. Netto pensjonsforpliktelse/for-
skuddsbetalt pensjon er klassifisert som 
langsiktig gjeld/fordring i balansen. 
Årets pensjonskostnad på disse 
ordningene omfatter verdien av årets 
opptjente pensjonsrettigheter, rente-
kostnad på brutto pensjonsforpliktelse, 
avkastning på pensjonsmidler og 
amortisering av urealiserte gevinster 
og tap. Endringer i pensjonsforpliktelsen 
som skyldes endringer i pensjonsplaner 
fordeles over antatt gjenværende opp-
tjeningstid. Endringer i pensjons-
forpliktelsen og pensjonsmidlene som 
skyldes endringer i og avvik fra 
beregningsforutsetningene (estimat-
endringer), fordeles over antatt gjennom-
snittlig gjenværende opptjeningstid 
for den del av avvikene som ved årets 
begynnelse overstiger 10 prosent av det 
største av brutto pensjonsforpliktelser 
og pensjonsmidler.

Premie til innskuddsbaserte 
pensjonsordninger bokføres løpende 
som pensjonskostnad.

SKATT
Skattekostnaden inkluderer betalbare 
skatter og endring i utsatt skatt. Utsatt 
skatt/utsatt skattefordel i balansen 
beregnes etter gjeldsmetoden. Ved 

beregningen hensyntas midlertidige 
forskjeller mellom regnskapsmessige 
og skattemessige balanseverdier, samt 
skattemessige underskudd til frem-
føring. Utsatt skattefordel som ikke kan 
utlignes, blir balanseført dersom 
anvendelsen av skattefordelen kan 
sannsynliggjøres ved fremtidig 
inntjening. I den grad konsernbidrag 
ikke er resultatført er skatteeffekten 
av konsernbidraget ført direkte mot 
investering i balansen.

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

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

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

Konsernets primære rapporterings-
format 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 
operasjonell drift, investerings- og 
finansieringsaktiviteter. Oppstillingene 
viser de enkelte aktiviteters virkning på 
likviditetsbeholdningen.

BRUK AV ESTIMATER
Ledelsen har brukt estimater og forut-
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setninger som har påvirket eiendeler, 
gjeld, inntekter, kostnader og opplysning 
om potensielle forpliktelser. Dette gjelder 
særlig avskrivninger på varige driftsmidler, 
nedskrivningsvurderinger, pensjonsfor-
pliktelser og skatt. Fremtidige hendelser 
kan medføre at estimatene endrer seg. 
Estimater og de underliggende forut-
setningene vurderes løpende. Endringer i 
regnskapsmessige estimater regnskaps-
føres i den perioden endringene oppstår. 
Hvis endringene også gjelder fremtidige 
perioder fordeles effekten over inne-
værende og fremtidige perioder.

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



78

ÅRSRAPPORT 2018 - REGNSKAP OG NOTER

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 2020. 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. forurensningsloven § 
34, retningslinjer og rundskriv fra 
Kommunal- og Regionaldepartementet, 
Miljøverndepartementet og Klif, 
herunder Kommunaldepartementets 
Rundskriv H2140.
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Inntekter fra lovpålagt virksomhet 
omfatter salgsinntekter i selskapene BIR 
AS og BIR Nett AS der eierkommunene 
gjør årlige vedtak om pris. 
Denne omsetningen knytter seg til 
betaling for lovpålagte tjenester som 
gebyr på lovpålagt renovasjon og betaling 
ved gjenvinningsstasjoner.

Omsetning fra lovpålagt virksomhet i BIR 
Transport AS er mot øvrige lovpålagte 
virksomheter i BIR-konsernet og er 
således eliminert i konsernregnskapet. 
Omsetning fra lovpålagt virksomhet i BIR 
Avfallsenergi AS skjer til øvrige lov-
pålagte virksomheter i BIR-konsernet og 
er følgelig eliminert i konsernregnskapet. 
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 
forskuddsbetaling fra BKK Varme 
(jfr. Note 16).

Salgsgevinst ved salg av datterselskapet 
Conrad Mohrs veg 15 AS i 2019 pålydende 
kr 167 044 236 er ført som annen inntekt i 
konsernet, men er ført som finansinntekt 
i BIR AS med kr 168 436 429. 

BIR AS har videredelegert all virksomhet 
knyttet til betjening av eierkommune-
nes ansvar for renovasjon i henhold til 
Forurensningsloven 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 driftsinn-
tekt i hovedsak knytter seg til utleie av 
eiendommer.

Konsernintern omsetning i 2020 for 
BIR AS utgjorde kr 222 673 273 
(2019: kr 212 509 892) hvorav 
kr 108 970 958 (2019: kr 116 722 589) 
knyttet seg til leie av fast eiendom. 

Herunder utgjorde kr 90 717 893 
(2019: kr 91 870 042) utleie av forbrennings-
anlegget til BIR Avfallsenergi AS. 
Det resterende knytter seg til utleie av 
gjenvinningsstasjoner. Av salgsinn-
tektene er kr 68 021 357 knyttet til solgte 
fellestjenester til datterselskapene.

Geografisk område er Bergen og omegn.

BIR KONSERN BIR AS

2020 2019 2020 2019

Salgsinntekter

Salgsinntekt 372 413 343 528 68 021 70 754

Inntekter fra lovpålagt virksomhet 409 555 380 436 424 222 347 102

Salg av energi 25 295 86 324 0 0

Sum salgsinntekter 807 263 810 288 492 243 417 856

Driftsinntekter

Utleie av eiendom 10 813 10 060 108 971 116 723

Salg datterselskap 0 167 044 0 0

Annet 26 033 25 910 7 487 8 430

Sum annen driftsinntekt 36 846 203 014 116 458 125 153

Sum omsetning 844 109 1 013 302 608 702 543 009

Beløp i hele tusen kroner
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Beløp i hele tusen kroner

BIR KONSERN BIR AS

2020 2019 2020 2019

Lønnskostnader

Lønn 251 029 239 078 35 926 34 978

Arbeidsgiveravgift 35 342 35 170 4 986 5 169

Pensjoner (jf. note 9)* 32 421 32 151 1 558 2 397

Innleid personale 600 857 600 857

Andre lønnsrelaterte ytelser 8 471 8 668 1 587 2 832

Sum 327 863 315 924 44 657 46 232

Antall årsverk egne ansatte  408  391  43  42 

Antall årsverk innleid personale  35  53  1  3 

* 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 1 942 0 0

Pensjonskostnader 0 0 214 0 0

Annen godtgjørelse 0 0 129 0 0

Honorar 1 551 83 0 806 83

Honorar til styremedlemmer i BIR AS Beløp

Aslak Sverdrup  161 000 

Gustav Bahus  98 000 

Hans Edvard Seim  89 000 

Roger Martin Pilskog  89 000 

Gina Viviann Gjerme  89 000 

Kari Foseid Aakre  98 000 

Ena Helland  89 000 

Atle Kristoffersen  89 000 

Heidi Rongved (vara)  3 500 

Sum honorar  805 500

Honorar til revisor

BIR KONSERN BIR AS

2020 2019 2020 2019

Lovpålagt revisjon  862  1 016  207  353 

Andre attestasjonstjenester  0  -    -    -   

Skatte- og avgiftsrådgivning  -    -    -    -   

Andre tjenester utenfor revisjonen  361  214  183  30 

Sum 1 223 1 230 390 383

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 prosent 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

2020 2019 2020 2019

Leie av utstyr og datasystemer (lisenser) 14 885 11 213 7 254 4 420

Leie av eiendommer 1 672 1 939 2 978 3 560

Andre eiendomskostnader 17 376 19 769 82 227

Kjøp og reparasjon av driftsmateriell, inventar og utstyr 41 010 33 724 59 113

Markedsføring, annonser og informasjon 3 186 3 122 1 336 575

Kurs, etterutdanning og konferanser 3 013 5 501 899 1 974

Honorar til revisor (jf. note 3)  1 209 1 230 390 382

Konsulenthonorar og juridisk bistand 15 693 14 489 9 862 6 891

Annet 108 404 110 887 6 320 8 414

Sum andre driftskostnader 206 449 201 876 29 181 26 559

Beløp i hele tusen kroner
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Note 4 - Andre driftskostnader
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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  84 120  956 665  691 875  108 926  28 772  23 284  2 604  1 896 245 

Tilgang  35 295  45 878  -    43 444  2 847  6 947  114  134 524 

Reklassifisering anlegg  -    -   

Avgang ved salg  -5 260  -35 237  -    -    -    -    -40 497 

Anskaffelseskost 31.12  114 155  967 305  691 875  152 370  31 618  30 231  2 718  1 990 272 

Akkumulerte avskrivninger 31.12  -    -450 121  -328 541  -64 259  -24 989  -    -1 741  -869 651 

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

Balanseført verdi 31.12  114 155  516 234  363 334  88 111  6 629  30 231  977  1 119 671 

Årets avskrivninger 0  32 151  27 900  6 218  3 441  -    68  69 777 

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  216 823  1 728 912  691 875  474 283  130 861  299 657  11 689  3 554 101 

Tilgang  103 574  87 916  -    88 113  23 712  38 194  1 944  343 452 

Reklassifisering anlegg  -    -    -   

Avgang  -5 260  -35 487  -    -22 716  -1 282  -    -    -64 745 

Anskaffelseskost 31.12  315 138  1 781 341  691 875  539 680  153 291  337 851  13 633  3 832 808 

Akkumulerte avskrivninger 31.12  -23 168  -529 563  -328 541  -335 904  -102 483  -    -4 128  -1 323 788 

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

Balanseført verdi 31.12  291 969  1 250 828  363 334  203 775  50 790  337 851  9 505  2 508 052 

Årets avskrivninger  2 113  47 613  27 900  38 236  16 728  -    666  133 256 

Årets nedskrivninger  -    -    -    -    -    -    -    -   

Avskrivningsplan  Avskrives   Lineær  Lineær  Lineær  Lineær  Avskrives   Lineær 

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

i Betydelige komponenter av investering forbrenningsanlegget er vurdert separat i henhold til avskrivningstid. Forbrenningsanlegget 
har følgende vesentlige delkomponenter:
• Bygninger, avskrives over en økonomisk levetid på 35 år
• Elektromekanisk utstyr (høyspentanlegg, turbin osv), 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 2020

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

CIMBIO AS Bergen 100 % 100 % 36

Lønningen Tomteselskap AS Bergen 100 % 100 % 69 712

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  BIR AS 167 401

 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 111 790  92 598 

Avskrivning goodwill -72

Andel årets resultat -3 727

Direkteføring mot egenkapitalen -268

Balanse pr 31.12 107 724  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 7 % 7 %  2 000  2 000 

Invertapro AS Voss 20 % 20 %  5 363  5 363 

Greentech Innovators AS Bergen 19 % 19 %  4 009  4 009 

KLP Egenkapitalinnskudd Oslo  14 805  9 120 

Retura Nomil AS Sandane 33 % 33 %  200 

Sum  31 539  20 493 

Det ble foretatt en nedskrivning av verdien i Bergen Carbon Solutions AS i 2019. Det er ikke gjort noen endringer i dette i 2020. Etter balanseda-
gen er selskapet blitt notert på Euronext Growth, og markedsverdien er høyere enn kostpris. Det vil bli gjort ny vurdering i 2021.

Kontor Eierandel Stemme-
andel

Balanseført 
verdi 2020

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 % 13 652

Retura Vest AS Bergen 80 % 80 % 1 949

Total datterdatterselskap 88 527

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
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Morselskapets aksjekapital består av 50 166 aksjer pålydende kr 1 000.
Morselskapet er 100 prosent eiet av 8 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 %

Kvam kommune 166 0,33 %

Bjørnafjorden kommune 3 045 6,07 %

Osterøy kommune 1 275 2,54 %

Samnanger kommune 440 0,88 %

Øygarden 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 0 335 096 5 475 394 336

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 0 0 0

Årets utbytte 0 0 0 0 -865 -865

Årets resultat ekskl. selvkostfond 0 0 0 -443 1 426 983

Egenkapital pr 31.12 50 166 3 599 0 334 653 6 036 394 454

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-konsernet er BKK Varme AS ført etter egenkapitalmetoden med tilhørende bokført verdi på kr 107 723 741.

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 0 273 853 327 618

Årets utbytte 0 0 0 0 0

Årets resultat 0 0 0 13 933 13 933

Egenkapital pr 31.12 50 166 3 599 0 287 786 341 551

 Selvkostfond lovpålagt

BIR Konsern

Selvkostfond pr 01.01 78 793

Overført andel fond Øygarden kommune -1 445

Årets resultat lovpålagt -42 189

Selvkostfond pr 31.12 35 159

Selvkostfondet er klassifisert som langsiktig gjeld fra regnskapsåret 2019. 
Tidligere lå selvkostfondet klassifisert som annen opptjent egenkapital.



86

ÅRSRAPPORT 2018 - REGNSKAP OG NOTER

Alle selskaper i konsernet som er pliktig 
til å ha tjenestepensjonsordning etter 
lov om obligatorisk tjenestepensjon har 
ordninger som oppfyller lovens krav. Alle 
selskapene med plikt til å ha pensjons-
ordning har ytelsesbasert offentlig 
tjenestepensjonsordning for sine ansatte 
gjennom Kommunal Landspensjonskas-
se gjensidig forsikringsselskap, bortsett 
fra enkelte ansatte i BIR Bedrift AS som 
har innskuddsbasert ordning i DNB Liv, 
Retura Vest AS som har en innskudds-
basert pensjonsordning, WasteIQ AS 
som har en innskuddsbasert ordning i 
DNB Liv og Norsk Riving AS som har en 
innskuddsbasert pensjonsordning. 
 
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 prosent av 
lønn for medlemmene. Denne pensjons-
ordningen 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 
223 personer pr. 31.12.20, herunder 175 
pensjonister. Tilsvarende omfattet pen-
sjonsordningene i BIR AS 216 personer 
pr. 31.12.19, herunder 170 pensjonister. 
Videre inkluderer den offentlige tjenes-
tepensjonsordningen 110 personer med 
oppsatte rettigheter (116 personer i 2019).  

Pensjonsordningene i konsernet omfat-
ter 745 personer pr. 31.12.20, herunder 
321 pensjonister. Tilsvarende omfattet 
pensjonsordningene i konsernet 728 
personer pr. 31.12.19, herunder 297 pen-
sjonister. Videre inkluderer den offentlige 
tjenestepensjonsordningen 542 personer 
med oppsatte rettigheter (526 personer i 
2019).
 
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 pensjonsord-
ninger er regelverket slik at det er siste 
arbeidsgiver/pensjonsordning som utbeta-
ler hele pensjonen. Tidligere opparbeidede 
pensjonsrettigheter overføres til siste 
arbeidsgivers pensjonsordning på pen-
sjoneringstidspunktet. Siste arbeidsgivers 
pensjonsordning mottar refusjonsbeløp i 
henhold til tidligere opparbeidede rettig-
heter. 

De aktuarmessige forutsetningene er ba-
sert på vanlige benyttede forutsetninger 
innen forsikring når det gjelder demogra-
fiske faktorer. 

Opplysningene over gjelder ikke Retura 
Vest AS som har en innskuddsbasert 
tjenestepensjonsordning. Retura Vest AS 
har en pensjonskostnad på kr 427 514 i 
2020 og kr 256 515 i 2019. 

Opplysningene over gjelder ikke den inn-
skuddsbaserte tjenestepensjonsordnin-
gen i BIR Bedrift AS. BIR Bedrift AS har 
en pensjonskostnad på denne på 
kr 1 681 732 i 2020 og kr 656 314 i 2019. 
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 
708 028 i 2020 og kr 117 426 i 2019. 

Opplysningene over gjelder ikke den 
innskuddsbaserte tjenestepensjonsord-
ningen i WasteIQ AS. WasteIQ AS har en 
pensjonskostnad på denne på kr 208 370.

Dette utgjør forskjellen i pensjonskostnad 
i tabellen under og pensjonskostnad som 
fremkommer i note 3.
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Note 9 - Pensjoner
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 2020 2019

 Konsern BIR AS Konsern BIR AS

Pensjonskostnad

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 34 129 5 452 34 807 5 758

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 12 157 5 708 13 415 6 471

Administrasjonskostnader 1 500 391 1 497 389

Avkastning på pensjonsmidler -17 887 -9 512 -18 609 -10 259

Resultatført aktuarielt tap/-gevinst 0 0 437 437

Periodisert arbeidsgiveravgift 4 002 238 4 387 333

Pensjonstrekk ansatte inkl. arbeidsgiveravgift -4 520 -720 -4 685 -733

Resultatført andel aktuarielt tap/-gevinst ved planendring 15

Resultatført planendring 0 -128

Netto pensjonskostnad  29 395 1 558 31 121 2 397

Pensjonsforpliktelser

Påløpte pensjonsforpliktelser (DBO) -587 302 -280 348 -503 802 -247 012

Pensjonsmidler til markedsverdi 520 488 269 553 464 838 251 092

Arbeidsgiveravgift -9 277 -1 522 -5 648 575

Ikke resultatført virkning av estimatavvik 52 285 47 203 18 431 24 101

Netto balanseført pensjonsforpliktelse -23 807 34 887 -26 181 28 757

 31.12.2020 31.12.2019

Økonomiske forutsetninger:

Avkastning på pensjonsmidlene 3,10 % 3,80 %

Diskonteringsrente 1,70 % 2,30 %

Lønnsvekst 2,00 % 2,00 %

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

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

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

 2020 2019 2020 2019 

 

Gjeld til kredittinstitusjoner 2 077 470 1 777 023 1 927 234 1 655 850

Selvkostfond 35 159 78 793 0 0

Øvrig langsiktig gjeld 5 984 0 5 984 0

Sum 2 118 613 1 855 816 1 933 219 1 655 850

Forfall mer en fem år etter balansedagen 153 582 173 749 93 915 130 208

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 78 793

Overført andel fond Sund kommune -1 445

Årets resultat lovpålagt -42 189

Selvkostfond pr 31.12 35 159

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) 328 704 31.12.2027 6,17 % 2017/2027

Lån Nordea 1) 333 333 31.12.2022 1,73 % 2018/2022

Lån Nordea 2) 345 000 31.12.2021 1,74 % Nibor 3 mnd

Lån Nordea 3) 266 250 31.12.2021 1,68 % Nibor 3 mnd

Lån Nordea 4) 300 000 31.12.2021 1,70 % Nibor 3 mnd

Lån KLP kommunekreditt 5) 203 947 01.09.2023 1,33 % Nibor 3 mnd

Lån Nordea trekkrett 6) 150 000 31.12.2021 1,22 % Nibor 3 mnd

Sum lån 1 927 234

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) Lån i forbindelse med utbygging av bossnettet i Bergen.
4) Lån 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.
6) Trekkrett i forbindelse med utbygging av bossnettet i Bergen.

 2020 2019 

Pantesikret gjeld i BIR AS

Pantesikret gjeld 1 723 287 1 445 324

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

Forbrenningsanlegg i Rådalen 822 949 832 072

Conrad Mohrsvei 15 0 0

Aksjene i BIR Avfallsenergi AS 38 846 38 846

Aksjene i BKK Varme AS 92 598 92 598

Sum bokført verdi av panteobjekt 954 393 963 516

Videre er leierett til gnr.121, bnr.1 og gnr.121, bnr. 3 i Osterøy kommune stilt som sikkerhet for gjeld i BIR AS.
     
Rentebytteavtaler og valutaterminer    
BIR AS gjorde en større rentebytteavtale i 2007. Dette ble gjort for å rentesikre byggelån og lån i Nordea som relaterer seg til refinansiering av obligasjonslån. Markedsverdi på rente-
bytteavtaler er per 31.12.2020 beregnet til å ha en negativ verdi på kr 82 138 032. BIR gjorde en ny rentebytteavtale i 2016 med Nordea som løper til 2022. Denne har per 31.12.2020 en 
negativ verdi på kr 6 274 653. BIR gjorde ytterligere en ny rentebytteavtale i 2019 med Nordea som løper til 2029. Denne har per 31.12.2020 en negativ verdi på kr 12 928 075. Verdien 
av rentebytteavtalene er ikke balanseført. Inntekter og kostnader knyttet til rentebytteavtalene 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 11 008 1 869

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 50 139 50 139

Beløp i hele tusen kroner

ÅRSRAPPORT 2018 - REGNSKAP OG NOTER

Note 11 - Bankinnskudd
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BIR AS

 2020 2019

Fordringer

Kundefordringer 87 116 45 336

Langsiktige fordringer 945 849 873 087

Andre fordringer 200 415 171 398

Fordring konsernbidrag 1 446 18 331

Sum 1 234 827 1 108 153

Gjeld

Leverandørgjeld 39 738 52 913

Skyldig konsernbidrag 0 0

Annen kortsiktig gjeld 179 698 125 436

Sum 219 435 178 349

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

 2020 2019 2020 2019

Årets skattekostnad fordeler seg på

Betalbar skatt 8 844  17 290  7 411  12 023 

Endring i utsatt skatt  -6 957  -5 611  -4 763  -3 576 

Sum skattekostnad  1 887  11 679  2 648  8 447 

Avstemming nominell til faktisk skattekostnad

Ordinært resultat før skatt x 22 %   631  50 444  3 648  44 557 

Andel av resultat fra ikke-skattepliktige selskap x 22%  -    -    -    -   

Andel av resultat ikke balanseført utsatt skattefordel  -    -    -    -   

Ikke balanseført utsatt skattefordel tidligere år  -    -315  -    -   

Andel av resultat i tilknyttede selskap x 22%  895  -4 627  -    -   

Skatteeffekt av endring midlertidige og permanente forskjeller  -    1 402 

Effekt av utsatt skatt til nåverdi *)  122  132  -    -   

Permanente forskjeller x 22%  240  -35 358  -1 000  -36 110 

Effekt av nedjustering skattesats på midlertige forskjeller 31.12  -    -    -    -   

Sum skattekostnad  1 887  11 679  2 648  8 447 

Oversikt over skatteeffekten på midlertidige forskjeller

Fordringer -287  -140 

Regnskapsmessige avsetninger 107 29  -    -   

Anleggsmidler 82 806  87 492  83 496  89 190 

Pensjoner 11 065  9 848  15 023  13 674 

Tilvirkningskontrakter  -    -    -    -   

Gevinst- og tapskonto -118  307  -178  240 

Korreksjonsskatt 0  -    -    -   

Fremførbart underskudd -3 805  -970  -    -   

Andre forskjeller  -    -    -    -   

Sum utsatt skatt  89 768  96 565  98 341  103 104

*) Vedrører kjøpte rettigheter i tilknytning til deponi. Utsatt skatt er beregnet til nåverdi og utgjør kr 2 205 499
Nominell verdi er kr 2 685 968

Utsatt skatt i balansen til BIR AS er redusert med kr 4 763 236 fra fjoråret, hvorav kr 4 763 236 er relatert til resultatført skatt.
Ved differanse mellom endring i utsatt skatt i balansen og resultatført 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

 2020 2019 2020 2019

Finansinntekter

Annen renteinntekt -22 282 6 128 15 097 24 206

Annen finansinntekt 0 0 -4 168 436

Konsernbidrag og utbytte fra datterselskap * 0 0 6 757 18 331

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

Sum finansinntekter -1 250 27 159 21 850 210 973

Finanskostnader

Annen rentekostnad 41 886 42 238 50 403 54 558

Annen finanskostnad 6 063 6 417 899 770

Nedskrivning av finansielle eiendeler -2 6 618 0 6 618

Resultatandel fra investering i tilknyttet selskap 0 0 0 0

Sum finanskostnader 47 947 55 273 51 302 61 946

Netto finansposter -49 200 -28 115 -29 452 149 028

* BIR AS har for 2020 mottatt kr 1 446 397 i konsernbidrag fra datterselskaper med skattemessig virkning, og kr 0 uten skatte-
messig virkning. 

BIR AS har ikke avgitt konsernbidrag til datterselskaper i 2020 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 
overfor 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 562 215 
og Fjell Vatn Avlaup og Renovasjon AS 
pålydende kr 1 803 270.    
    
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.      
  
BIR Bedrift AS har stilt morgaranti for 
Bossug AS med kr 1 000 000 og for 
Retura Vest AS i euro med 50 000. BIR 
Bedrift AS har stilt garanti for Norsk 
Riving AS med kr 1 441 725.   
    
Retura Vest AS har stilt sikkerhet for 
lån ved å pantsette fast eiendom, drifts-
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. I 2020 er det ingen avsetning i BIR 
Avfallsenergi AS grunnet at stiftelse 
vurderes oppløst i tråd med nye regel-
endringer.     
   
Brødrene Salomonsen AS har stilt 
sikkerhet mot Hordaland 
Fylkeskommune på kr 495 000.  
    
Brødrene Salomonsen AS har stilt 
sikkerhet for lån ved å pantsette fast 
eiendom, driftsløsøre og utstyr og 
fordringer.    
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Note 15 - Pantstillelser og garantier 
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Det ble i år 2000 inngått en avtale mellom 
BIR AS og BKK Varme AS som gjør BIR 
ansvarlig for fremtidige energileveranser 
tilsvarende 200 GWh per år i 35 år. 
BIR AS har mottatt vederlag på 
kr 120 000 000 for dette som periodiseres 
over kontraktens levetid basert på 
nominelle beløp. BIR AS inngikk i 2011 
en avtale med BKK Varme AS om salg 
av all damp fra linje 2 i perioden 2010-
2035 og BIR har mottatt vederlag på 
kr 62 000 000 som periodiseres over 
kontraktens levetid basert på nominelle 
beløp. Ved utgangen av 2020 utgjør 
periodisert forskuddsbetaling totalt 
kr 83 026 860 (2019: kr 88 972 372). 
BIR AS har i 2020 inntektsført 
periodisert forskuddsbetaling med 
totalt kr 5 945 512.

ÅRSRAPPORT 2018 - REGNSKAP OG NOTER

Note 16 - Forskuddsbetaling
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I forbindelse med utbredelse av 
korona i det det norske samfunnet 
har BIR innført tiltak for å hindre 
spredning av smitten. Deler av 
virksomheten til konsernet er definert 
som samfunnskritisk infrastruktur, og 
det har dermed vært viktig på å opprett-
holde tilnærmet normal drift innenfor 
disse funksjonene. 

ÅRSRAPPORT 2018 - REGNSKAP OG NOTER

Note 17 - Hendelser etter balansedagen
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