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DETTE ER BIR

ORGANISASJONSKART

BIR er et av Norges største renovasjonsselskap. Vi er ansvarlig for avfallshåndteringen til de 359 364
innbyggerne i BIRs ni eierkommuner. Selskapet tilbyr også avfallsløsninger for næringslivet. 

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

BIR AS er eid av kommunene Askøy, Bergen, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal.
Navnet BIR er en forkortelse for Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap.

Lovpålagte renovasjonstjenester

Tjenester i fri konkurranse

BIR AS

BIR Privat AS BIR Transport AS BIR Nett AS BIR Avfallsenergi AS BIR Bedrift AS

TH Paulsen AS

Konkurranseutsatt selskap med enerett
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NØKKELTALL FOR SELSKAPENE I BIR

BIRS EIERKOMMUNER

Selskap 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014

BIR AS 180 897 181302 183 725 20 885 34 772 25 381 33,0 34,0 33,0

BIR Privat AS 391 151 371 912 366 502 12 -7 636 -17 627 98,1 95,3 90,9

BIR Transport AS 85 304 82 250 78 107 148 0 0 75,0 76,0 76,0

BIR Nett AS 25 727 25 431 25 061 0 18 979 20 906 8,0 7,0 4,0

BIR Avfallsenergi AS 251 435 239 628 244 709 -101 -5 592 0 44,4 44,4 43,0

BIR Bedrift AS 130 921 120 658 129 378 3 666 5 741 8 232 54,4 46,0 44,0

TH Paulsen AS 46 109 39 430 41 164 3 149 -733 270 12,0 12,0 10,0

Retura Vest AS 51 853 46 648 46 248 2 097 463 696 25,0 23,0 20,0

Fleslandsveien 67 AS 0 0 0 -12 -208 -226 0,0 0,0 0,0

Lønningshaugen 6 AS 5 344 4 989 3 188 2 280 2 574 1 731 0,0 0,0 0,0

Bossug AS 12 534 5 557 8 614 -320 -294 263 0,0 1,0 1,0

Conrad Mohrs veg 15 AS 14 212 13 771 13 326 3 117 2 908 -1 953 0,0 0,0 0,0

Møllendalsveien 31 AS 843 845 664 231 220 -489 0,0 0,0 0,0

Møllendalsveien 40 AS 1 991 1 936 1 387 356 328 -1 883 0,0 0,0 0,0

Fleslandsveien 244 AS 0 364 544 0 -221 -624 0,0 0,0 0,0

Brødrene Salomonsen AS 7 724 7 147 6 798 -127 -104 -610 3,2 3,5 3,5

Tall i hele tusen kroner

Brutto omsetning Årsresultat Årsverk gjennom året (egne ansatte)

- Med innbyggertall

BIRS EIERKOMMUNER (OG INNBYGGERE)

1  Askøy (28 380)
2  Bergen (277 391)
3  Fusa (3 876)
4  Kvam (8 475)
5  Os (19 742)

6  Osterøy (7 957)
7  Samnanger (2 443)
8  Sund (6 975)
9  Vaksdal (4 125)
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OVERSIKT 2016

JANUAR
Bergen kommune tar i bruk fleksibel gebyrmodell som et 
prøveprosjekt. Gebyrmodellen belønner de som sorterer i ulike 
avfallstyper, fordi prisen blir regnet ut av antall tømminger eller 
levert mengde restavfall. 

Retura Vest stiller med fem nye krokbiler når de starter 
oppdraget med å kjøre avfall fra alle BIRs gjenvinningsstasjoner. 
De nye bilene har Euro 6 standard med lavere utslipp.

FEBRUAR
Tre medarbeidere på gjenvinningsstasjonene tar maskinførerbevis 
gjennom fadderordningen der egne medarbeidere hjelper andre 
medarbeidere til økt kompetanse. 

Nye samhandlingsarenaer blir opprettet innenfor IKT-området 
i BIR. Dette for å sikre at de ansatte har gode og tilpassede 
IKT-verktøy. Brukerforum er et av tiltakene.

MARS
Nedkastene til bossnettet i Bergen blir oppgradert med luker for 
næringsboss. Dette er en milepæl i verdensmålestokk. Det har 
aldri før blitt brukt offentlige nedkast som skal ta imot avfall fra 
husholdning, næring, samt boss fra tilfeldige forbipasserende. 

Avdeling for service og utvikling får det travelt med å følge opp 
bestillinger til alle som vil ha større papirspann. Pågangen 
kommer etter at BIR innførte fleksibel gebyrmodell i Bergen fra 
januar. 

APRIL
For første gang mottar bergenskundene faktura der antall 
restavfallstømminger og lukeåpninger for bossnettkunder er 
påført. Dermed ser kundene selv på fakturaen hvor mye de har 
spart ved å levere mindre restavfall som følge av prøveprosjektet 
med fleksibel gebyrmodell. 

Husholdninger i Fyllingsdalen setter stor pris på at de får levere 
farlig avfall til vår mobile innsamling. Hver vår kjører vi innsam-
lingsruter i områder med nedsatt tilbud for levering av farlig avfall.

Statsministeren overrekkes en nøkkelbrikke til bossnettet i 
Bergen på KS Bedrift sin årlige møteplass. Hun presiserer at 
ressursene i avfallet må utnyttes bedre enn i dag, og følger godt 
med når en film fra bossnettåpningen vises. 

MAI
For å få bedre oversikt og kontroll over det farlige avfallet i Norge 
må nå bedrifter bruke avfallsdeklarering.no for å levere farlig av-
fall. BIR Bedrift tilbyr å gjøre denne deklareringen for sine kunder. 

På gjenvinningsstasjonen på Espehaugen blir det ny rekord når 
1013 kunder besøker stasjonen 6. mai, dagen etter Kristi Himmel-
fartsdag. En stor del av kundene kommer med hageavfall.
   
JUNI
Energianlegget får tillatelse til å behandle visse typer farlig avfall 
i tillegg til vanlig restavfall. Et større måleprogram har blitt 
gjennomført i testperioden og bekrefter at behandlingen er trygg.

JULI
Den nye gjenvinningsstasjonen i Fusa åpner 7. juli som den siste i 
rekken av tre nye stasjoner. De to andre er gjenvinningsstasjonen 
i Sund og på Osterøy. Alle de nye stasjonene er utstyrt med eget 

kundemottak for levering av farlig avfall og brukthall.

FLEKSIBEL GEBYRMODELL: Ved starten av 2016 ble fleksibel 
gebyrmodell innført i Bergen kommune.

ERNA SOLBERG FÅR BOSSNETTBRIKKE: På KS Bedrift sin 
årlige møteplass fikk statsministeren overrakt en egen bossnettbrikke.

DRONEBILDE AV FUSA GJENVINNINGSSTASJON: 
En splitter ny gjenvinningsstasjon sett fra luften.



8

OVERSIKT 2016

AUGUST
Matavfallsmottaket i Skeielia flytter til BIR Bedrifts nye lokaler på 
Lønningen. De to ansatte matavfallsoperatørene får dermed mer 
sosiale arbeidsforhold, nytt utstyr og bedre fasiliteter. 

Energianlegget mottar for første gang husholdningsavfall 
fra Karmøy. BIR Avfallsenergi vant anbudet på grunn av best 
miljøprofil.

Norge Rundt på NRK bruker byutviklingen med bossnettet som 
tema mellom reportasjene. Et kamera sendes gjennom 
bossrørene under bakken og plukkes ut av den komprimerende 
containeren i bossnetterminalen i Jekteviken.

SEPTEMBER
BIR får tre nye lærlinger i kontor- og administrasjonsfaget, 
gjenvinningsfaget og kjemiprosessfaget. Fra før har BIR også 
lærlinger i yrkessjåførfaget. 

Matfestivalen arrangeres på Koengen og BIR stiller med 
kompoststand. Interessen for kompostering er økende og ivrige 
vestlendinger har massevis av spørsmål.

Et helt nytt system for prosjektstyring lanseres i BIR. Det nye 
systemet har tydelige krav til roller, skal sikre god måloppnåelse 
og bli det foretrukne prosjektverktøyet for medarbeiderne.

OKTOBER
Bergenserne sorterer mer glass- og metallemballasje etter den 
nye gebyrmodellen ble innført. For å imøtekomme behovet for økt 
tømming av returpunkt starter BIR Transport å kjøre tømmeruter 
både på dagtid og kveldstid. 

Marin forsøpling settes tydelig på det nasjonale sakskartet 
over viktige miljøproblemer. Sammen med Bergen og 
Omland Friluftsråd gjennomfører BIR flere små og store 
strandryddingsdugnader finansiert av Miljødirektoratet.

NOVEMBER
Gravearbeid på Nordnes starter opp. BIR Nett står i spissen for 
arbeidet som koordineres av Graveklubben. Prosjektet skal sørge 
for bossnett, fjernvarme, fiber, nye sykkelfelt og oppgradering av 
nedgravd infrastruktur og veidekke. 

Vår kompostkontrollør holder kurs i den nye Zero Waste 
kolonialen i Bergen sentrum. Den lille butikken var stappfull av 
deltagere som ville lære mer om Bokashi-kompost - 
en kompostbinge som du kan ha på kjøkkenet.

DESEMBER
I BIR velger vi grønn fredag i stedet for Black Friday. Mange 
medarbeidere stiller grønnkledde på jobb og dropper 
shoppingrunden på denne tilbudskvelden. 

Rammesøknaden for det planlagte nybygget på Nygårdstangen 
blir sendt inn lille julaften. I det nye bygget skal det etableres en 
terminal for bossnettet i området. I tillegg skal bygget romme 
minst 100 arbeidsplasser.

Orkanen Urd river taket av rubbhallen hos Mjeldstad Miljø på 
Osterøy. Heldigvis får overbygget over metallsorteringsanlegget 
stå i fred denne gangen.
 

 

BOSSNETTET PÅ NORGE RUNDT: Det var mange smil da 
Norge Rundt var med bossnett-gjengen på jobb en hel dag.

RYDDING AV MARIN FORSØPLING: Strandrydding kan 
gjennomføres hele året. Her fra en økt i oktober.

NYTT MATAVFALLSMOTTAK: De nye lokalene er godt tilrette-
lagt for avemballering og behandling av matavfall.
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LEDER STEINAR NÆVDAL

Fra nyttår fikk 80 prosent av BIRs husholdningskunder, det vil 
si alle i Bergen, et fleksibelt renovasjonsgebyr å forholde seg til. 
Resultatene viser at bergenserne kildesorterer mer enn noen 
gang før. Modellen har rett og slett gjort bergenserne til større 
miljøpådrivere. Fordi lommebok og miljø går hånd i hånd. Våre 
åtte andre eierkommuner har hatt den fleksible gebyrmodellen 
siden 2009. Resultatene derfra er de samme; kundene 
kildesorterer mere og bedre. 

Det er BIR som sitter på tallene og mengdene over hva 
hver og en av oss kaster hvert år. Vi er langt fremme når det 
gjelder datafangst i avfallsbransjen. Vi har blant annet utviklet en 
løsning for elektronisk tømmeregistrering av avfallsbeholdere. 
Alle tømminger av avfallsbeholdere fra våre husholdningskunder 
blir registrert på den enkelte kunde ved hjelp av sensorteknologi 
montert på beholder og bil. BIR har i tillegg utviklet programvare 
som muliggjør samme registrering for borettslag og bossnettet. 
Sammen med modellen for fleksibelt renovasjonsgebyr gir vår 
elektroniske tømmeregistrering kundene større valgfrihet og et 
insentiv til kildesortering og avfallsreduksjon. Kundene får en 
mulighet til å påvirke sitt eget avfallsgebyr. Denne nyvinningen er 
vi stolte over å ha utviklet. Flere renovasjonsselskap i landet er 
interessert i å bruke vår løsning. Her kommer det til å skje mye 
spennende i årene som kommer. Digitaliseringen vi utvikler fører 
til mer miljøvennlige tjenester. For oss er det en seier siden vår 
visjon er å være vestlendingenes egen miljøbedrift.

BIR Privat åpnet i sommermånedene tre nye gjenvinnings-
stasjoner. Både Osterøy, Fusa og Sund har fått nye stasjoner 
som allerede fra start fikk mye besøk. Samarbeidet mellom de 
ni eierkommunene våre gjør at det er mulig å bygge nye gjen-
vinningsstasjoner og dermed ha topp moderne anlegg. Dette gir 

innbyggerne bedre mulighet til å kildesortere avfallet og oss en 
bedre mulighet til å ta forsvarlig hånd om ressursene. For BIR 
står kvalitetsgjenvinning høyt på agendaen.

BIR er som Klimapartner Hordaland med på å gjøre Hordaland 
grønnere. I 2016 har det vært mye fokus på miljøvennlig transport 
hos klimapartnerne. For BIR Transport blir dette ekstra viktig 
når Bergen sentrum bare tillater fossilfri transport fra 2020. Det 
betyr at vi må tenke nytt angående blant annet drivstoff. 

BIR tar samfunnsansvar på flere måter. I Bosnia er vi sammen 
med Avfall Norge i gang med å lage et avfallsnettverk for hele 
Balkan. Lokalt i våre eierkommuner er vi blant annet med og 
holder Norge rent på vårparten med ryddedugnad for borettslag 
og idrettslag. Sammen med Bergen og Hordaland friluftsråd har 
vi motivert våre innbyggere til å rydde strender. I tillegg er det et 
stort fokus og engasjement for å få våre innbyggere til å spise 
opp maten og bli bevisste forbrukere. 

BIR blir sett på som superpålitelig av våre kunder. Det viser vår 
årlige kunde- og omdømmeundersøkelse. Dette er viktig for oss, 
siden superpålitelig er en av våre kjerneverdier. Våre renovatører 
og kundeveiledere på gjenvinningsstasjonene scorer høyt når 
vi spør kundene om de er fornøyde med jobben vi utfører. I BIR 
har vi slagordet: Sammen for en god sak! Vi skal jobbe sammen 
med kundene våre eksternt, men også med alle ansatte internt. 
Det gjøres et godt lagarbeid i BIR. Noe som er viktig for at vi skal 
fortsette den positive utviklingen konsernet er inne i.

2016 var et år med store endringer for BIR. Både for ansatte og våre kunder. Mot slutten av 2015 
åpnet bossnettet i Bergen. Dette har fått mye oppmerksomhet. Helt fra lokale medier og 
interessenter, til internasjonal presse i USA og langveisfarende besøkende fra Kina og India.
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VISJON OG ORGANISASJONSFORM

BIRs visjon er å være vestlendingenes egen miljøbedrift. Vi skal være et moderne og tillitvekkende 
selskap. Dette danner grunnlaget for konsernets videre utvikling.

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

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

Konsernet BIR har en todelt struktur, delt mellom offentlige 
renovasjonsoppgaver og konkurranseutsatte tjenester.

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

Bente Gansum Daazenko 
Daglig leder

BIR PRIVAT AS

John Gaute Kvinge
Daglig leder

BIR TRANSPORT AS

Terje Strøm
Daglig leder

BIR NETT AS

Ingrid Hitland
Daglig leder

BIR AVFALLSENERGI AS

Frode Kalsaas
Daglig leder

BOSSUG AS 

Victor Salomonsen
Daglig leder

RETURA VEST AS

Torbjørn Salomonsen
Daglig leder

BRØDRENE SALOMONSEN AS

Eivind Fykse
Daglig leder

TH PAULSEN AS

 

BIR AS

Steinar Nævdal
Konsernsjef /Administrerende direktør

Atle Hitland
Innkjøpssjef

Eivind Fykse
Daglig leder

BIR BEDRIFT AS

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

Ann-Helen 
Sørhus Linge
Konsern-
regnskaps-
sjef

Ove Knudsen
NK Konsern

Ove Knudsen
Økonomisjef

Morten 
Straume
Eiendomssjef

Anne 
Margrethe 
Hausvik
Konsern-
controller

Mette Nygård
 Havre
Kommunika-
sjonssjef

Oddrunn 
Konglevoll
HMS-sjef

Gro Berge
HR-sjef

Toralf 
Igesund
FOU-sjef

Andre
Tangen
Systemsjef

Tommy 
Hansen
Hufthammer
IT-sjef

Stein
Bratland
Spesial-
rådgiver
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AVFALLETS VERDIKJEDE

Figuren under viser BIR og avfallets verdikjede. Selskapene i BIR dekker ett eller flere av de ulike 
virksomhetsområdene i kjeden.

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

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

BIR Privat AS

BIR Nett AS

BIR Transport AS

BIR Avfallsenergi AS
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Kunde Oppsamling Innsamling Sortering Materialer Behandling Energi Deponi

BIR Bedrift AS
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HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID I 2016

2016 var et aktivt år for BIR. Vi hadde rekordmange skolebesøk, høy aktivitet i sosiale medier og 
mange foredrag. Mye bra arbeid fra alle selskapene i BIR ga oss en rekordhøy kundetilfredshet. Det 
er vi stolte over.

Vår årlige kunde- og omdømmeundersøkelse viste at vi satte 
ny rekord for kundetilfredshet i 2016. Det satte vi pris på siden 
det har vært et travelt år med mange endringer. Vi har fokus 
på holdningsskapende arbeid i mange ledd av konsernet vårt. 
Dette er bare noe av det som er gjennomført:

Hold Norge rent
Hver vår arrangerer BIR ryddeaksjonen Hold Norge rent. I 2016 
var 251 små og store dugnadslag med. De plukket langt over 
1000 sekker med dugnadsboss. Det utgjør en stor forskjell i 
nærmiljøet. 

I høst initierte BIR flere strandryddinger langs kysten i to 
BIR-kommuner. I samarbeid med blant annet Sund kommune 
og Bergen og Omland Friluftsråd fjernet vi flere tonn med marin 
forsøpling fra strendene, hovedsakelig plast. Dugnadene ble 
finansiert med eksterne midler fra Miljødirektoratet.

Sosiale medier
Sosiale medier og spesielt Facebook forsetter å være en viktig 
kommunikasjonskanal for BIR. I 2016 rundet vi 18 000 følgere 
på Facebook og 900 følgere på Instagram. Med sosiale medier 
får vi gitt tips og råd om kildesortering og renovasjon og vist 
glimt fra vår arbeidshverdag. Samtidig gjør vi det lettere for 
kundene å komme i kontakt med oss.

Spis opp maten
Kampanjen «Spis opp maten» har fått mye oppmerksomhet. 
Vi har holdt mange foredrag om temaet, vært med i debatter 
og skrevet flere debattinnlegg om temaet. Vi ser at vi kan være 
med og påvirke våre kunders holdninger og atferd ved å vise 
dem hvordan enkle små grep i hverdagen kan gjøre dem mere 
miljøvennlige. 
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HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID I 2016

Brukthaller
Øverst i avfallspyramiden står det at vi skal redusere avfalls-
mengdene. Nest øverst står det at gjenbruk er viktig. Dette 
er selvsagt prioritert i BIR også. Vi er derfor glade for at vi i 
2016 fikk åpnet brukthaller på alle våre elleve gjenvinnings-
stasjoner. Her kan du sette fra deg ting som du ikke selv vil 
bruke lenger, men som andre kan få glede av. Du må betale 
for å sette fra deg, samme pris som om du skal kaste avfall. 
Men kommer du til en brukthall og ønsker å ta noe med deg 
så kan du gjøre det gratis. Sommeren 2016 åpnet vi nye gjen-
vinningsstasjoner på Osterøy, Sund og i Fusa. Alle fikk nye, 
fine brukthaller som raskt ble tatt i bruk.

Rekordmange fikk miljøundervisning
BIR tilbyr miljøundervisning fra fjerde trinn og oppover. Be-
søk på energianlegget er mer populært enn noen gang. Over 
3000 fikk miljøundervisning av BIR i 2016. Når elevene med 
egne øyne får se hva som skjer med bosset de kaster, får de 
mer forståelse av miljølæren på skolen.

Ungdom fokuserer på gjenbruk 
For fjerde året på rad har vi arrangert redesignkonkurran-
se for unge mellom 12 og 16 år i samarbeid med Bergen 
kommune. Over 50 personer deltok i årets konkurranse om å 
lage noe nytt av noe brukt. I mai ble vinneren kåret på VilVite 
og førstepremien 
gikk til Mariam Moen fra Lynghaug skole som hadde laget to 
plagg av en gammel strikkegenser. Redesignkonkurransen 
er en fin måte å stimulere ungdommer til å tenke gjenbruk. 
Mange valgfagselever var også på omvisning hos oss og fikk 
besøkt brukthallene i forbindelse med redesignkonkurran-
sen. 

Ungt entreprenørskap
BIR støtter Ungt entreprenørskaps arbeid og er med og 
stimulerer barn og unge til nyskapende tenking. Vi var blant 
annet med som dommer på Ungt entreprenørskap sin kåring 
av beste ungdomsbedrift på Vestlandet.
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KJERNEVERDIER I DAGLIG BRUK

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

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

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

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

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

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

Det er opp til oss selv, på alle nivåer i konsernet, å gjøre BIR 
enda bedre - og veien mot å virkeliggjøre vår visjon enda 
kortere.

SMIL - vi jobber sammen for en god sak! 

Superpålitelig

Det handler 
om å g jøre

det lille ekstra

Miljøpådriver

Våre løsninger 
skal bidra 

positivt 
til miljøet

DE FIRE KJERNEVERDIENE: SMIL

Imøtekommende

Vi hjelper 
våre kunder 

å være 
miljøbevisste

Lagspiller

Vi deler 
kunnskap 

og informasjon

SUPERPÅLITELIG

MILJØPÅDRIVER
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LAGSPILLER
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SUPERPÅLITELIG

MILJØPÅDRIVER

IMØTEKOMMENDE

LAGSPILLER

OM BIR

Superpålitelig
Kundene våre synes allerede vi i BIR er pålitelige. Nå strekker 
vi oss enda litt lenger: Vi skal være superpålitelige! Det handler 
om å gjøre det lille ekstra, om å kommunisere tydelig og være i 
forkant. Vi skal være til å stole på.

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

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

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

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

Hva er høydepunktene for selskapet i 2016?

BIR Privat har utarbeidet ny mål- og strategiplan frem mot 2020. Strategien 
er viktig for å sikre en felles retning for BIR Privat som både eiere, ledelse og 
organisasjon er enig i. Strategien støtter opp under konsernets visjon om å være 
«Vestlendingenes egen miljøbedrift».

Tre nye gjenvinningsstasjoner i Sund, Fusa og på Osterøy stod ferdige til 
sommeren 2016. Alle er bygget samtidig, noe som har krevd stor innsats fra 
mange medarbeidere. Tilbakemeldingen på resultatet er udelt positive fra kom-
munene og kundene. Dette gjenspeiles også i besøksrekorder på alle 
stasjonene.

2016 var første året av et toårig prøveprosjekt med fleksibel gebyrmodell for 
Bergen. Miljøeffekten av modellen er at husholdningenes kildesortering øker og 
at deres restavfallsmengde reduseres.

I løpet av året er om lag 1400 nye boenheter koblet på bossnettet, og om lag 480 
boenheter har tatt i bruk nedgravde løsninger. Vi arbeider aktivt med kommunene 
og utbyggerne i planlegging og tilrettelegging for moderne avfallsløsninger.

BIR Privat har arbeidet videre med digital utvikling. Målet er at all datainnsamling 
skal flyte sømløst mellom systemene og gi mer kvalitetssikker drift. Dette 
gjelder i forhold til den fleksible gebyrmodellen, ved tømmerregistrering av 
tradisjonelle beholdere og de moderne løsningene, men også ved mottak av 
farlig avfall på våre gjenvinningsstasjoner.  

Hva gjør selskapet for å være en miljøpådriver?

Innføringen av fleksibel gebyrmodell i alle våre eierkommuner er ett av de 
største miljøtiltakene vi har jobbet med. Ressurser som tidligere ble kastet som 
restavfall, blir nå materialgjenvunnet til nye produkter. 

Alle gjenvinningsstasjonene i BIR har fått egen brukthall der kundene kan levere 
gjenstander de ikke lenger har bruk for, men som kanskje andre ser stor nytte i. 
Tilbudet er svært populært og bidrar til avfallspyramidens mål om økt ombruk.

DAGLIG LEDER
Bente Ganzum Daazenko

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

AVFALLSMENGDER
Totale avfallsmengder
• Totalavfallsmengde: 152 771 tonn, hvorav 83 

761 tonn fra rutegående og 69 010 tonn fra 
gjenvinningsstasjoner.

• Dette tilsvarer 425 kg per innbygger.

Gjenvinningsstasjonene
• 69 010 tonn mottatt. Av dette utgjør restavfal-

let 17 540 tonn (25 prosent).

Farlig avfall
• Det ble samlet inn totalt 4 278 tonn farlig av-

fall i 2016. Det tilsvarer 11,9 kg per innbygger.

OMSETNING OG RESULTAT
• Brutto omsetning: 391,2 mill. kroner (2015: 

371,9 mill. kroner)
• Årsresultat: Kr 11 609 (2015: -7,6 mill. kroner)

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

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
• Sykefravær: 7,8 prosent. 2,2 prosent var 

kortvarig og 5,6 prosent langvarig. (2015: 6,2 
prosent)

Stiftelsesår: 2002
Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS
Årsverk egne ansatte: 98,1

STYRET
Ove Knudsen, styreleder 
Kenneth Stien
Ann-Helen Sørhus Linge
Morten Straume
Ole Bertil Tveita Tingvoll
Ivan Rumyanchev Vasilev



18

BIR TRANSPORT AS

Hva er høydepunktene for selskapet i 2016?

Det er i 2016 jobbet frem en ny strategi hvor effektiv drift, miljøvennlig transport 
og medarbeiderkompetanse er viktige satsningsområder. Styret, administra-
sjonen, tillitsvalgte og arbeidsmiljøutvalget har medvirket i prosessen og 
resultatet er derfor forankret i hele organisasjonen. 

Under årets IA-dag 8. november i Grieghallen ble IA-prisen for Hordaland 2016 
utdelt. I år var det tre nominerte bedrifter som hver på sin måte hadde skapt en 
mer inkluderende arbeidsplass. BIR Transport gikk ikke helt til topps, men det 
er likevel grunn til å være stolt over nominasjonen og ikke minst av de resultater 
som er oppnådd. 

I 2016 ansatte styret ny daglig leder som kom på plass mot slutten av året. Den 
videre prosessen med å etablere ny ledergruppe og tilhørende driftsorganisasjon 
er i gang. Når dette er på plass vil selskapet stå godt rustet til å ta fatt i det 
utfordringsbildet vi står overfor.  

Hva gjør selskapet for å være en miljøpådriver?

BIR Transport har satt seg høye mål om miljøvennlig drift. Innen utgangen av 
2020 skal CO²-utslippet reduseres med 80 prosent. I Bergen sentrum skal 
avfallsinnsamlingen fra samme tidspunkt foregå helt uten utslipp av CO². Dette 
samsvarer godt med de mål som er satt i «Grønn strategi» vedtatt av bystyret i 
Bergen høsten 2016.

Vi har igangsatt prosesser for å forberede investering i helelektriske og/eller 
hydrogendrevne renovasjonskjøretøy. Det offentlige har etablert ordninger for 
økonomisk støtte for å dekke inn økte investeringskostnader som denne type 
driftsteknologi krever. Markedet for elektriske og hydrogendrevne renovasjons-
kjøretøy er likevel i en svært tidlig fase som er preget av teknologisk utvikling.
BIR Transport har søkt om økonomisk støtte og etablert dialog med mulig 
leverandør slik at den første helelektriske og nullutslipps renovasjonsbilen kan 
leveres i løpet av første halvår 2018.  

De senere år er store deler av selskapets bilpark skiftet ut. Ny motorteknologi 
(Euro-6) sikrer vesentlige miljøgevinster, spesielt ift NOx utslipp, men også i form 
av redusert CO². Ved utgangen av 2016 besto bilparken av 42 prosent Euro-6 biler, 
en andel som har økt til 70 prosent en måned inn i 2017.

DAGLIG LEDER
John Gaute Kvinge

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

ANTALL BILER
20 komprimerende restavfallsbiler i daglig drift, 
2 komprimerende plastbiler og 7 komprimerende 
papir-/pappbiler. I tillegg er det 3 biler som samler 
inn glass og metall, samt 2 vakuumstyrte, 
komprimerende renovasjonsbiler (bossugbiler).

OMSETNING OG RESULTAT
BIR Transport AS drives til selvkost. Selskapets 
resultat, med unntak av evt. overskudd fra aktivitet 
mot næringsmarkedet, skal overføres/dekkes inn 
av BIR Privat AS årlig. Årets avsetning for avregning 
mot BIR Privat AS utgjør 4 402 381 kroner, og er ført 
som reduksjon i salgsinntektene.

• Brutto omsetning: 85,3 mill. kroner (2015: 
82,2 mill. kroner)

• Årsresultat: 0,1 mill. kroner (2015: 0 kroner)

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
• Sykefravær: 6,3 prosent. 2,9 prosent var 

kortvarig og 3,4 prosent var langvarig. (2015: 
8,9 prosent)

• Det var 2 arbeidsulykker som medførte 
fravær i 2016. (2015: 6).

• Antall materielle skader påført tredjeperson: 
37 (2015: 36)

Stiftelsesår: 2002
Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS
Årsverk egne ansatte: 75

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

Hva er høydepunktene for selskapet i 2016?

Den tekniske driften av bossnettet betegnes som god gjennom hele 2016, med 100 
prosent tilgjengelighet for kundene. Definisjon på tilgjengelighet er at bruker alltid 
har mulighet til å kaste avfallet sitt, enten på det primære eller de 
sekundære nedkastpunktene.

De første næringsbyggene ble tilknyttet bossnettet. Det er utviklet en digital 
plattform som muliggjør effektiv håndtering av næringskunder med sømløs dataflyt 
i tillegg til å sikre at det ikke skjer kryssubsidiering mellom husholdning og næring. 

I 2016 er det investert om lag 100 mill. kr i bossnettet og det er inngått nye 
utbyggingskontrakter på om lag 300 mill. kr. 

Sammen med byrådsavdeling for byutvikling fikk vi endelig avklart tomten for et 
terminalbygg på Nygårdstangen. Høsten 2016 ble terminalbygget prosjektert. 
Det er gjennomført en revisjon av BIR Nett sin selskapsstrategi, hvor planen 
strekker seg frem til 2020. Gjennom innovasjon skal bossnettet møte fremtidige 
kundebehov og endrede rammebetingelser. Videreføring av en tydelig digital 
strategi vil styrke bossnettet som del av den plattformen som er nødvendig for en 
moderne infrastruktur i en «smart by». 

Det er stor oppmerksomhet fra omverden som ønsker å få økt kunnskap om bak-
grunn, gjennomføring og erfaring med drift av bossnettet. I 2016 var bossnettet, 
Bergen kommune og BIR samlet, nominert til to nasjonale innovasjonspriser.  

Hva gjør selskapet for å være en miljøpådriver?

BIR Nett har gjennom leverandørsamarbeid utviklet et nytt nedkast som river opp 
papp og muliggjør at papp kan transporteres gjennom rørnettet. Resultatet av 
dette er at tradisjonelle containere og beholdere for papp kan fjernes fra bybildet og 
brannfaren i byens tettbygde strøk reduseres ytterligere. Det vil også bidra til bedre 
kildesortering i sentrum. 

BIR Nett sine administrasjonsbiler er El-biler og det er satt krav til leverandører 
som inngår i driften av bossnettet. Selskapet har fokus på miljøkrav ved 
anskaffelser, herunder anleggsdrift som gir mindre miljøbelastning.

DAGLIG LEDER
Terje Strøm

FORMÅL
BIR Nett er et 100 prosent eid selskap av BIR AS, 
og etablert som  driftsselskap for å sikre BIR AS ut-
bygging og drift av bossnett, herunder oppsamling, 
innsamling og transport av avfall som er omfattet  
av forurensningslovens § 30. Selskapet kan også 
drive annen virksomhet  i tilknytning til formålet. 
Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler  eller delta 
i andre foretak dersom dette er hensiktsmessig for 
å  oppfylle formålet.

OMSETNING OG RESULTAT
BIR Nett AS drives til selvkost. Selskapets resultat, 
med unntak av evt. overskudd fra aktivitet mot 
næringsmarkedet, skal overføres/dekkes inn av BIR 
Privat AS årlig. Årets avsetning for avregning mot 
BIR Privat AS utgjør 5 013 169 kroner, og er ført til 
reduksjon i salgsinntektene.

• Brutto omsetning 2016: 25,7 mill. kroner 
(2015: 25,4 mill. kroner)

• Resultat 2016: 0 kroner (2015: 19,0 mill. 
kroner)

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
• Sykefravær: 7,1 prosent. 6 prosent langtids, 

1,1 prosent korttids. (2015: 0,6 prosent).

Stiftelsesår: 2007
Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS.
Årsverk egne ansatte: 8

STYRET
Steinar Nævdal, styreleder
Jostein Ljones nestleder
Toralf Igesund
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BIR AVFALLSENERGI AS

Hva er høydepunktene for selskapet i 2016?

Store deler av året gikk med til å planlegge utskifting av en renseenhet på 
den eldste ovnslinjen på energianlegget, nemlig posefilteret. Dette er en stor 
investering og lang installeringstid krevde god planlegging. Filteret er en viktig 
del av renseanlegget og i ettertid har det gitt svært gode resultater på rensing av 
utslipp. Det har også betydning for driftstid på anlegget.

En annen viktig begivenhet er at vi har fått ny permanent konsesjon for deponiet 
på Mjelstad.

Hva gjør selskapet for å være en miljøpådriver?

Selskapet har et mål om å alltid være under 50 prosent av alle utslippskrav, med 
unntak av NOx, der vi er på ca. 60 prosent av kravet. Vi har derfor alltid fokus på 
best mulig rensing, i tillegg til at vi har god og jevn drift på energianlegget. Dette 
gir resultater. De fleste utslippene ligger nå under ti prosent av tillatt grense. 
Energigjenvinningsprosenten økte til 75 prosent som er det høyeste noen gang. 
Avfallsvarmen omgjøres til fjernvarme, som reduserer bruken av fossile energi-
kilder i fjernvarmenettet og bidrar til bedre luftkvalitet i Bergen.

Ved metallsorteringsanlegget på Mjelstad ble resultatet i 2016 13,8 prosent 
utsortering av metall fra slagget. Dette er også ny rekord og et svært godt 
resultat sammenlignet med andre anlegg. Sorteringen reduserer mengden 
metall i slagget som deponeres.

DAGLIG LEDER
Ingrid Hitland

FORMÅL
BIR Avfallsenergi AS er et 100 prosent eid selskap 
av BIR AS, og etablert som driftsselskap for å sikre 
BIR AS mottaks- og behandlingskapasitet når 
det gjelder avfall som er omfattet av forurens-
ningslovens §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
Energianlegget
• 197 000 tonn (2015: 202 000 tonn)
• BIR-konsernet har i 2016 levert ca. 129 000 

tonn avfall. Av dette er ca 19 000 tonn trevirke 
levert til annen behandling.

• Energiutnyttelse: 75 prosent (2015: 74 
prosent)

Deponiet
• Mottatt avfall: 41 200 tonn (2015: 48 200 tonn)
• 108 tonn fra næring og 41 092 tonn slagg fra 

energianlegget. 
• Utsortert jern og metall: 3 683 tonn magne-

tisk og 1 164 tonn ikke-magnetisk. (2015: 5 
273 tonn.)

OMSETNING OG RESULTAT
BIR Avfallsenergi AS drives til selvkost. Selskapets 
resultat, med unntak av evt. overskudd fra aktivitet 
mot næringsmarkedet, skal overføres/dekkes inn 
av BIR Privat AS årlig. Årets avsetning for avregning 
mot BIR Privat AS utgjør 3 374 252 kroner, og er ført 
til økning i salgsinntektene.
• Brutto omsetning: 251,4 mill. kroner (2015: 

239,6 mill. kroner)
• Årsresultat: -0,1 mill. kroner (2015: -5,6 mill. 

kroner)

HELSE MILJØ OG SIKKERHET
• Sykefravær: 4,9 prosent. 2,7 prosent var 

kortvarig og 2,2 prosent langvarig. (2015:  7,9 
prosent)

YTRE MILJØ
Energianlegget
Anlegget har i 2016 i all hovedsak overholdt 
kravene til utslipp til luft med svært gode marginer. 
Nær alle utslippene ligger i hovedsak i området 0 
til 30 prosent av det tillatte, en rekke komponenter 
i røykgassen er så lave at de ikke er målbare. Et 
unntak er NOx der utslippet ligger i området 50 
- 70 prosent av det tillatte. De kontinuerlig målte 
verdiene fra røykgassen blir benyttet i beregningen 
av totale årlige utslipp.

Deponiet
Deponiet Mjelstad Miljø på Osterøy tar i hovedsak 
imot lett slagg fra energianlegget. Anlegget har 
konsesjon til å ta imot lett forurenset masse, men 
tok kun imot en svært liten mengde i 2016. Hele 
13,8 prosent metall ble sortert ut fra slagget og 
levert til materialgjenvinning. Slagget ble deponert.

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

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

Avfallsstatistikken for 2016 viser at hver og en av oss kastet 425 kg avfall mot 443 i 
2015. Dette er en reduksjon på fire prosent. Den største reduksjonen ser vi i restavfall 
hentet fra husholdningene etter tømmerute. Det er sannsynlig at det er forsøksordnin-
gen med ny gebyrmodell i Bergen som er årsaken til dette.

Avfallsmengdene går noe ned

BIR Privat håndterte 152 000 tonn avfall i 2016. 52 prosent 
av avfallet er hentet hjemme hos den enkelte hushold-
ning, mens 48 prosent er fraktet til gjenvinningsstasjon 
eller returpunkt av kunden selv. Den totale avfalls-
mengden er redusert med 2,9 prosent. Når vi tar hensyn 
til befolkningsveksten er reduksjonen 3,9 prosent regnet 
som kg per innbygger. 

Andel restavfall har sunket med ett prosentpoeng, fra 
53,6 prosent i 2015 til 52,6 prosent i 2016.

Gjenvinningsstasjoner
Avfallsmengden levert inn på gjenvinningsstasjonen 
ligger på omtrent samme nivå som året før. Vi har hatt i 
underkant av 2 prosent økning i håndtert mengde. Den 
store økningen vi så fra 2014 til 2015 har altså  ikke 
fortsatt inn i 2016.

Tømmeruter i Bergen 
Vi ser en stor reduksjon av restavfall hentet fra hushold-
ningene etter tømmerute på 8,4 prosent. Levert papir og 
papp har også gått ned med 5,2 prosent. Samtidig ser vi 
en stor økning i glass- og metallemballasje på 10 prosent 

og plastemballasje økte med 28 prosent.

Tømmeruter i øvrige kommuner
De øvrige kommunene hadde reduksjon i restavfalls-
mengden på 1,1 prosent (2,9 som kg/innbygger). Papp og 
papir fikk en økning på 2,0 prosent (o,1 som kg/innbygger) 
og plastemballasjen hadde en økning på 4,6 prosent (2,7 
prosent som kg/innbygger). Glass- og metallemballasje 
har tilsynelatende hatt en reduksjon på fire prosent men 
dette tallet er svært usikkert på grunn av dårlig 
datagrunnlag.

En mulig årsak til at restavfallsmengdene også i de 
øvrige eierkommunene går ned er at det har vært en 
reallønnsnedgang for de fleste arbeidstakere de siste to 
årene.

Farlig avfall
Farlig avfall øker med rundt 5 prosent totalt, fra 4100 til 
4300 tonn. CCA-impregnert trevirke står for 58 prosent av 
mengden, og er også den delen av farlig avfall som har 
økt mest.
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AVFALLSSTATISTIKK

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

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

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

Restavfall og utsortert avfall levert av kunde til
gjenvinningsstasjon
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Utvikling av relative andeler avfall innsamlet i hente- og 
bringeordning

Papir, papp og drikkekartong

Farlig avfall Plastemballasje
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AVFALLSSTATISTIKK

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

Prosentvis avfall funnet i plukkanalyser
av restavfall hentet i rute

Papir, papp
og drikkekartong
45,4

Glass- og
metallemballasje 
11,2

Plastemballasje 
5,6

EE-avfall: 
7,4

Skrapjern
16

Bildekk
0,3 Park- og  

hageavfall 
13,1

Gips  
5Batteri

0,77

Annet brennbart
23 %

Papir og papp
6 %

Plast
13 %

Glass- og metall-
emballasje 5 %

Annet glass 
og metall 2 %

Matavfall (nyttbar 
og unyttbar) 41 %

Park- og
hageavfall 4 %

Tekstiler 5 %

Farlig avfall og 
EE-avfall 1 %

Annet ikke 
brennbart 1 %
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UTNYTTELSE AV HUSHOLDNINGSAVFALLET

105 761 TONN

Restavfall
regnet som

sluttbehandlet
20 074 TONN

Metall fra forbrenning
1 850 TONN

Trevirke og farlig 
avfall regnet som

sluttbehandlet
1 257 TONN

9 491 TONN

37 839 TONN

Avfall fra
husholdning

152 771 TONN Energigjenvinning
84 110 TONN  54,4 %

Material-
gjenvinning

39 690 TONN
25,7 %

Sluttbehandlet
32 521 TONN   20,4 %

Gjenvinningsstasjon           69 010 TONN

Bossbil                                    8
3 761 TONN

Total
gjenvinning

123 800 TONN
80,1 %

Total mengde husholdningsavfall håndtert av BIR Privat i 2016 var 152 771 tonn. Denne figuren viser 
hva som skjer med avfallet.

Utnyttelse av husholdningsavfallet levert til 
BIR Privat i 2016  

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

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

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

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

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

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

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

HENTESYSTEM er avfallsinnsamling hvor BIR henter 
avfall hjemme hos kunden.

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

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

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



26

TJENESTER
I FRI
KONKURRANSE

3



27

BIR BEDRIFT AS

Hva er høydepunktene for selskapet i 2016?

For selskapene i BIR Bedrift var 2016 et driftsår på det jevne. Ved innledningen 
av året tok vi i bruk et nytt kunde- og driftssystem, trolig en av de mest innovative 
dataløsningene for vår type virksomhet. Dette gir oss muligheter til å utvikle 
gode relasjoner og rapporter til våre kunder og ikke minst ha god kontroll på 
alle våre aktiviteter. 

I august fikk vi ny konsesjon for mottak og sortering av avfall. På samme tid 
flyttet vårt mottak for matavfall ut fra Skeielia til Lønningen. Her har vi etablert 
et moderne mottak for matavfall og renhold av avfallsbeholdere.  

I 2015 startet vi innsamling av farlig avfall i egen regi. I 2016 er vi også godkjent 
som mottak av flere typer farlig avfall. 

Hva gjør selskapet for å være en miljøpådriver?

Vi jobber hele tiden med å utvikle løsninger og rutiner som gir mindre 
miljøbelastning i vår egen drift. Hovedfokus i 2016 har vært å videreutvikle vårt 
driftssystem for å gjøre transportarbeidet så effektivt som mulig. BIR Bedrift er 
miljøsertifisert etter ISO 14001 og har konkrete miljømål. Vi gjør blant annet 
årlige risikovurderinger for å kartlegge farer for uønskede utslipp både til 
terreng og til luft. 

Som miljøpådriver har vi en viktig oppgave ovenfor våre kunder. Vi er en aktiv 
rådgiver på miljøriktig avfallshåndtering, om hva og hvordan de bør eller må 
sortere. Vi markedsfører og leverer oppsamlingsløsninger som gjør håndtering 
av avfall sikrere og bedre for kundene. De løsninger vi leverer skal bidra til minst 
mulig transportarbeid. Ved feilsortering får kundene alltid tilbakemelding om 
hva som er gjort galt og hvordan de kan rette på dette.

DAGLIG LEDER
Eivind Fykse

FORMÅL
BIR Bedrift AS er et 100 prosent eid selskap av BIR 
AS. 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 
produkter, samt deltakelse i andre virksomheter 
med samme formål.

OMSETNING OG RESULTAT
BIR BEDRIFT AS: Brutto omsetning: 130,9 mill. 
kroner (2015: 120,7 mill. kroner). Årsresultat: 3,7 
mill. kroner (2015: 5,7 mill. kroner)

TH PAULSEN AS: Brutto omsetning: 46,1 mill. kro-
ner (2015: 39,4 mill. kroner). Årsresultat: 3,1 mill. 
kroner (2015: -0,7 mill. kroner)

BOSSUG AS: Brutto omsetning: 12,5 mill. kroner 
(2015: 5,6 mill. kroner). Årsresultat: -0,3 mill. 
kroner (2015: -0,3 mill. kroner)

RETURA VEST AS: Brutto omsetning: 51,8 mill. 
kroner (2015: 46,6 mill. kroner). Årsresultat: 2,1 
mill. kroner (2015: 0,5 mill. kroner)

BRØDRENE SALOMONSEN AS: Brutto omsetning: 
7,7 mill. kroner (2015: 7,1 mill. kroner). Årsresultat: 
-0,1 mill. kroner (2015: - 0,1 mill. kroner)

HELSE MILJØ OG SIKKERHET
BIR BEDRIFT: Sykefravær: 8,3 prosent. 2 prosent 
var kortvarig og 6,3 prosent langvarig. 
(2015: 9,68 prosent).

TH PAULSEN AS: Sykefravær: 5,51 prosent. 2,9 
prosent var kortvarig og 2,61 prosent langvarig. 
(2015: 10,57 prosent).

BOSSUG AS: Ingen ansatte i 2016

RETURA VEST AS: Sykefravær: 9,23 prosent 1,4 
prosent var kortvarig og 7,83 prosent langvarig. 
(2015: 5,76 prosent).

BRØDRENE SALOMONSEN AS: Sykefravær: 0,1 
prosent. Alt var kortvarig. (2015: 5,76 prosent). 

Stiftelsesår: 1998
Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS
Årsverk egne ansatte: 54,4

BIR Bedrift har eierskap i disse virksomhetene: 
• Bossug AS 100 prosent
• TH Paulsen AS 100 prosent
• Retura Vest AS 63,33 prosent
• Retura Norge AS 20,25 prosent
• Retura Øst AS 33,33 prosent
• Fleslandsveien 67 AS 100 prosent
• Lønninghaugen 6 AS 100 prosent
• Brødrene Salomonsen AS 100 prosent

STYRET
Steinar Nævdal, styreleder
Gro Dyrhaug 
Helen Botnevik
John A. Knudsen
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BKK VARME AS

Hva er høydepunktene for selskapet i 2016?

BKK Varme har i 2016 som i årene før oppnådd en svært høy fornybarandel i 
fjernvarmenergi som er levert. Det gode resultatet er i hovedsak relatert til høy 
og jevn tilgang på avfallsvarme fra anlegget i Rådalen, samt at ansatte i BIR 
Avfallsenergi sikrer godt samspill mellom energianlegget og fjernvarmen. 
I året har vi også gått inn på eiersiden sammen med Sunnfjord Energi og Førde 
kommune i et nytt fjernvarmeanlegg som er under etablering i Førde. Dette 
anlegget skal være operativt høsten 2017. Videre har vi i Bergen startet bygging 
av et sjøvannsbasert kjøleanlegg som skal utnytte kaldt sjøvann til å kjøle bygg 
i Bergen. Første kunde blir Media City Bergen som skal ta i bruk løsningen 
sommeren 2017. 

Hva gjør selskapet for å være en miljøpådriver?

Fjernvarme har og vil fortsatt bidra til god luftkvalitet i Bergen da fjernvarme  
erstatter bruk av fyringsolje i lokale fyrsentraler. Videre utbygging av ledningsnettet 
til Nordnes og Laksevåg vil muliggjøre utfasing av flere oljekjeler i sentrum. 
Kontinuerlig fokus på å bygge ut fjernvarmenettet og utnytte avfall som opp-
varmingskilde er viktig om vi skal lykkes med å gjøre Bergen til en ledende 
miljøby i Norge. Kjøling er også en viktig del i denne satsingen, hvor vi ved å 
levere både varme og kjøling sikrer en miljøvennlig og fornybar energiløsning.

DAGLIG LEDER
Øystein Haaland

FORMÅL
BKK Varme skal skape verdier gjennom å forvalte 
og utvikle konkurransedyktige varme-og 
kjøleløsninger basert på fornybare energikilder. 
BKK Varme har konsesjon for å bygge og drive 
fjernvarmeanlegg i Bergen. 

LEVERT FJERNVARME
• Fjernvarme: 249 GWh (2015: 230,3 GWh) Elek-

trisk kraft: 22,0 GWh (2015: 38,6 GWh)
• Nærvarmeanlegget på Rong i Øygarden har 

fungert godt også i 2016. Anlegget leverte 2,0 
GWh (2015: 1,9 GWh)

BRUTTO OMSETNING OG RESULTAT
• Brutto omsetning: 159,8 mill.kr (2015: 132,3 

mill.kr)
• Driftsresultat: 44,9 mill.kr (2015: 36,7 mill.kr)
• Resultat før skatt: 19,7 mill.kr (2015: 11,1 

mill.kr)

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
• Sykefravær: 8,9 prosent (2015: 1,6 prosent)
• Det har ikke vært personskader i BKK Varme 

i 2016 eller 2015.

YTRE MILJØ
BKK Varme benytter elektrisitet og naturgass som 
tilleggsenergi til avfallsenergien og fyringsolje 
som reserveløsning. I 2016 ble det benyttet 21,9 
GWh elektrisitet, 14,7 GWh naturgass og 4,4 GWh 
fyringsolje.

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

STYRET
Bjarne Skaar, styreleder
Steinar Nævdal
Ove Knudsen
Gunn Margareth Lassesen
Birthe Iren Grotle
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HELSE OG ARBEIDSMILJØ
BIRs ambisjon om å drive virksomheten med null skader skal 
oppnås gjennom god styring av risiko, systematisk arbeid med å 
forebygge skader og arbeidsrelaterte sykdommer, og involvering 
av medarbeiderne. I tråd med BIRs desentraliserte styrings-
struktur har hver enkelt virksomhet et selvstendig ansvar for 
sitt HMS-arbeid.

Det forventes at alle ledere har et sterkt engasjement i HMS-
arbeidet, og at alle medarbeidere får relevant opplæring og blir 
engasjert i HMS-aktiviteter på arbeidsplassen. Den enkelte 
virksomhet skal utarbeide egne mål og HMS-handlingsplan, 
gjennomføre tiltak og rapportere om sine HMS-aktiviteter. 
HMS-arbeidet følges opp på virksomhetsnivå gjennom 
kvartalsvis rapportering av status i det enkelte selskapsstyre 
samt i BIRs styre.

Det er et grunnleggende prinsipp at HMS-arbeidet skal være 
forebyggende. Risikovurderinger er derfor et nøkkelelement og 
alle enheter i BIR skal gjennomføre slike tiltak. Risikovurde-
ringen danner grunnlaget for tiltak som må iverksettes og skal 
hjelpe virksomhetene i forbedringsarbeidet gjennom å prioritere 
de viktigste tiltakene og etablere gode handlingsplaner.

MEDARBEIDERE
BIR vil ha ledere og medarbeidere som er kompetente og ønsker 
å utvikle seg. Vi må sammen ta ansvar for å skape et miljø med 
vekt på gode leveranser og prestasjoner og samtidig bidra til at 
andre lykkes i sin rolle. Vi har et godt omdømme og er bevisst 
på å rekruttere og beholde medarbeidere som etterlever våre 
kjerneverdier; Superpålitelig, Miljøpådriver, Imøtekommende 
og Lagspiller (SMIL). 

Gjennom 2016 har konsernet hatt 471 faste medarbeidere og 
kontraktsansatte, tilsvarende 369 årsverk. Til sammenligning 
var tallene for 2015 398 medarbeidere og 358,2 årsverk.  

Gjennomsnittsalderen i konsernet er 43 år (42,5 år). Vi ønsker 
å være en attraktiv arbeidsgiver for mennesker med forskjellig 
bakgrunn, kjønn, alder, religion og etnisk tilhørighet. Våre 
medarbeidere kommer fra ca. elleve forskjellige land. 

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

OPPLÆRING
Kompetente medarbeidere og dyktige ledere er den viktigste 
ressursen BIR har for å nå visjonen om å være 
«Vestlendingenes egen miljøbedrift». 

For å styrke kompetanse blant medarbeiderne, oppfordrer BIR 
medarbeiderne til blant annet å ta fagbrev. Gjennom å være 
praksiskandidater kan medarbeidere med lang erfaring ta 
fagbrev. Gjennom kompetanseplaner på konsern og selskapsnivå, 
fokuserer vi på den kompetansen virksomheten har behov for. 
BIR tar samfunnsansvar og ser det som viktig å hjelpe unge 
med å få lærlingeplass og ta fagbrev. 

I 2016 hadde vi fire lærlinger. De tar fagbrev innenfor hvert sitt 
fagfelt: gjenvinningsfaget, tyngre kjøretøy, kontor- og adminis-
trasjonsfag og kjemi- og prosessfag. BIR har også lagt et eget 
program for lærlingene. Ved å utdanne en fagarbeider bidrar de 
ulike selskapene i BIR til å sikre bransjen sin fremtid. BIR har i 
2016 fått ni nye fagarbeidere: syv som yrkessjåfører, en i prosess 
og kjemi og en i kontor- og administrasjonsfaget.

SYKEFRAVÆR
Konsernet har hatt en nedgang på 0,8 prosentpoeng i syke-
fraværet fra 7,4 prosent i 2015 til 6,6 prosent i 2016. En av 
grunnene til dette er ledernes høye fokus på oppfølging av 
sykmeldte. Korttids- og langtidsfraværet har vært på 
henholdsvis 2,3 prosent og 4,3 prosent.  

Det er viktig at både ledere og medarbeidere jobber aktivt 
sammen for at sykefraværet skal bli lavest mulig. Et godt 
arbeidsmiljø påvirker sykefraværet positivt og vil bidra til 
langtidsfriske medarbeidere. 

I BIR er det tre virksomheter som er IA-bedrifter. BIR Trans-
port ble i år nominert som ett av tre selskaper til IA-prisen i 
Hordaland. Vi gikk ikke helt til topps denne gang. Selskapet har 
redusert sykefraværet som i 2013 var på 12,4 prosent, til 4,9 
prosent 2016. 

Det har vært fokusert på å forebygge fremfor å drive brannsluk-
ning. Et av tiltakene har vært å innføre sykefraværssamtale. Alle 
medarbeidere som er sykemeldt eller står i fare for å bli det, får 
en samtale om hvordan kan arbeidsdagen tilpasses for å likevel 
stå i jobb.

Utvikling i sykefravær i BIR konsern
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UTVALGTE GJENNOMFØRTE HMS-TILTAK I 2016 

HJERTESTARTERE
Omtrent 5 000 mennesker får hvert år hjertestans i Norge 
og 2/3 av disse skjer utenfor sykehus. Innsatsen de første 
minuttene mens ambulansen er på vei er avgjørende. Mange 
virksomheter, inkludert BIR, ønsker derfor at medarbeidere 
skal læres opp i å bruke hjertestarter. Opplæring gjør første-
hjelperne bedre i stand til å gi god hjerte- lungeredning og bidra 
til raskere bruk av hjertestarteren. Dette kan være avgjørende 
for å redde liv. 

Det er nå montert hjertestarter på alle våre gjenvinningsstasjo-
ner, samt stasjon for farlig avfall og hos BIR Nett. Tidligere er 
det montert hjertestartere på hovedkontoret, hos BIR Bedrift, 
på energianlegget og verkstedene i Møllendalsveien. Vi har 
totalt 18 tilgjengelige hjertestartere i BIR for medarbeidere og 
våre kunder.

85 av våre medarbeidere var på kurs i bruk av hjertestarter sist 
høst. Kursene ble ledet av dyktige instruktører fra Røde Kors 
Førstehjelp. På hjertestarterkursene lærte de å utføre ”rett” 
hjertekompresjon og gi innblåsinger i kombinasjon med bruk av 
hjertestarter.
 
Alle hjertestarterne er registrert i Nasjonalt register for hjerte-
startere.

MÅLING AV BIOLOGISKE FAKTORER I FORBINDELSE MED 
PLUKKANALYSE
Mange medarbeidere i BIR jobber i nærkontakt med avfall 
daglig. Avfallet inneholder mikroorganismer som kan gi 
helseskade hos mennesker. Konsernet har tidligere kartlagt i 
hvor stor grad våre medarbeidere blir eksponert for biologiske 
arbeidsmiljøfaktorer. I hovedsak viste målingene at verdiene er 
under aktuelle referanseverdier. Men på gitte målepunkter var 
de målte verdiene over referanseverdiene. Risikoen blir ivaretatt 
ved bruk av personlig verneutstyr, yrkesrettet vaksinasjon og 
jevnlige helsekontroller.

I 2016 ble prosessen plukkanalyse kartlagt. Dette er en analyse 
som gjennomføres opptil fem dager pr. år. Bossposer med 
restavfall fra ulike miljø samles inn og sorteres manuelt for å 
undersøke og føre statistikk over hva private husstander kaster 
og hva av dette som kunne vært kildesortert. Resultatene 
brukes videre til statistisk analyse over mulig resirkulerbart 
avfall fra privathusholdninger.

Prøveresultatene viste totalt sett liten eksponering for mikro-
organismer. Men heretter skal det brukes åndedrettsvern ved 
plukkanalyser.

STØYMÅLING PÅ BEHOLDERVERKSTEDET
BIR Privat har et beholderverksted som monterer, reparerer og 
vasker avfallsbeholdere. Noe av denne aktiviteten har hatt et 
høyt støynivå. Derfor er det gjennomført støymåling på arbeids-
plassen.

Etter at støymålingen var gjennomført, fikk avdelingen ny 
leverandør av beholdere. Dette medførte i seg selv en betydelig 
reduksjon av støy på avdelingen. Nå blir beholderne levert med 

lokk, slik at medarbeiderne slipper å utføre denne støyende 
arbeidsoppgaven. Innkjøp av nytt verktøy bidrar også til at det å 
bytte lokk er mindre støyende enn tidligere.

Tidligere lå alle hjul og akslinger i den øverste beholderen. Når 
denne stabelen med beholdere ble lagt ned, rente akslinger og 
hjul ut. Dette var særdeles støyende. Etter byttet av leverandør 
blir beholdere og løse deler levert separat.

Støymålingen førte også til økt fokus på bruk av hørselvern.

FLYTTING AV MATAVFALLSMOTTAK FRA SKJEIELIA TIL LØN-
NINGSHAUGEN
I august stod et moderne matavfallsmottak klart på Lønnings-
haugen der alle prosesser foregår innendørs. Det nye mottaket 
har helstøpt gulv med fall mot rist slik at det med letthet kan 
rengjøres ordentlig hver dag. Med dette har virksomheten også 
fått innendørs håndtering av alle beholdere samt at alle 
medarbeidere i BIR Bedrift er samlet på Lønningen.

NY VASKEHALL
Samtidig med at matavfallsmottaket ble bygget, har også 
vaskeplassen for kjøretøy og maskiner blitt oppgradert til 
vaskehall, da disse er i samme bygg.

TRIM
BIR ønsker å motivere sine ansatte til mosjon og fysisk aktivitet. 
Dette er med på å bygge et sosialt fellesskap og en positiv 
bedriftskultur. I løpet av 2016 har det vært gjennomført flere ak-
tiviteter som bidrar positivt i dette arbeidet. Både ved hovedkon-
toret og energianlegget gjennomføres det en ukentlig trening 
under kyndig veiledning av en ekstern trener. I fjor deltok flere 
medarbeidere på Stolzen Opp, ulike løpskaruseller, Bergen City 
Marathon stafett, samt at BIR stilte med flere lag på Fløyspret-
ten, som er en løpestafett for bedrifter som 
arrangeres på Fløyen.
  

TILSYN 

FYLKESMANNENS MILJØVERNAVDELING
I november var miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i 
Hordaland på tilsyn på energianlegget. Det resulterte i to avvik. 
Begge avvikene er rettet opp i.

Det ene avviket omhandlet rutine for lagring av emballert avfall 
for å sikre at lagringen ikke fører til forurensning. Det er nå 
laget en egen rutine for å sikre at emballert avfall ikke settes på 
lager hvis det er store rifter eller skader i emballasjen.

Det andre avviket gjaldt mellomlagring og håndtering av avfall. 
BIR har engasjert HR Prosjekt for å utarbeide en plan for fast 
dekke og oppføring av en hall hvor emballering og kverning skal 
foregå. Arbeidet har tidligere vært planlagt på et annet område, 
men ble stoppet og utsatt pga. bygging av biogassanlegget og at 
det har tatt tid å få endelig avklart arealbehovet til det anlegget. 
Arbeidet er nå tatt opp igjen som et hasteoppdrag. 
Prosjekteringen er i full gang.
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UØNSKEDE HENDELSER

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

Registrering av HMS-hendelser og farlige forhold er en viktig 
forutsetning og virkemiddel for å redusere arbeidsulykker 
gjennom godt forbedringsarbeid. Flere arbeidssteder har 
jobbet aktivt med å øke registreringen av uønskede hendelser 
og farlige forhold. Dette gir et godt grunnlag for å etablere og 
iverksette målrettede tiltak for ytterligere å redusere antall 
arbeidsulykker. Revisjoner, risikovurderinger og funn fra 
arbeidshelseundersøkelser gir også grunnlag for å finne 
uønskede forhold og iverksette tiltak for korreksjon og 
forbedring.

Friske medarbeidere og stabil arbeidskraft i et godt arbeidsmiljø 
er en forutsetning for at BIR skal oppnå effektiv produksjon 
og kvalitet i alle ledd. Vi arbeider systematisk for å utforme 
og forbedre arbeidsforholdene for å unngå arbeidsulykker, 
arbeidsrelaterte sykdommer og sykefravær.

  
FRAVÆRSSKADER
BIRs overordnende mål er null arbeidsulykker med fravær. I 
2016 ble det registrert åtte skader med fravær (som medførte 
97 fraværsdager) mot ni registrerte skader i 2015 (som medførte 
73 fraværsdager). En av hendelsene utgjorde 43 prosent av 
fraværsdagene.

Til tross for en positiv utvikling, er antall fraværsskader for 
høyt. Vi har blitt flinkere til å registrere uønskede hendelser 
og farlige forhold - men vi kan bli enda flinkere. Blant annet 
kan vi bli flinkere til å finne de riktige tiltakene som hindrer 
repeterende skader. Konsernet er opptatt av forbedringsarbeid, 
og registrering av HMS-hendelser og farlige forhold er en viktig 
forutsetning for ytterligere å redusere antall arbeidsulykker.

SKADE PÅFØRT TREDJEPERSON
Antall materielle skader påført tredjepersons eiendeler endte på 
49 i 2016, det er en nedgang på ti hendelser sammenlignet med 
2015. I 2016 ble kostnadene forbundet med disse skadene kr. 1 416 
544 mot kr. 978 061 i 2015. Det var flere større skader, deriblant 
en hendelse der renovasjonsbilen gled på det glatte føre, skadet 
to gjerder og en garasje samt skader på selve bilen. Kostandene 
knyttet til denne skaden kom på nærmere kr. 170 000.

MILJØRAPPORT 2016
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Hendelse 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Antall fraværsskader 8 9 11 15 17 11 12 19

Miljøuhell rapportert til Fylkesmannens mljøvernavdeling 2 2 6 11 12 11 8 2

Kundeklager fra husholdninger 2 842 2 346 2 377 2 634 2 250 2 752 1 507 1 554

Skader påført tredje person 49 59 57 68 67 63 69 47

Naboklager 4 2 3 1 3 3 3 -

Sykefravær målt i prosent 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Sykefravær 6,6 % 7,4 % 8,5 % 7,6 % 8,4 % 10,1 % 11,5 % 11,3 %

MILJØRAPPORT 2016

UTVIKLING I UTVALGTE UØNSKEDE HENDELSER I BIR KONSERN:

KUNDEKLAGER
Det ble registrert 2 842 kundeklager fra husholdningene i 2016. 
Tilsvarende tall for 2015 var 2 346. Majoriteten av henvendelse-
ne er klager om at beholderen ikke er tømt.

Gjennom et helt år blir det tømt over 4,6 millioner avfallsbehol-
dere og/eller containere. Dersom man tar hensyn til dette, blir 
antall kundeklager lavt. Antallet tilsvarer 1,6 prosent i forhold 
til antall boenheter/fritidsboliger eller 0,05 prosent i forhold til 
antall tømminger.

NABOKLAGER
I 2016 ble det innrapportert fire naboklager knyttet til vår drift. 
To av hendelsene er knyttet til støy ved energianlegget under 
oppstart av produksjon. Det er gjort forbedringer i rutinen for 
oppstart som reduserer sannsynlighet for støyplager. 

Brannalarmen på en av de nyeste gjenvinningsstasjonene gikk 
midt på natten. Naboer varslet på grunn av støyen. En ansatt 
reiste ut og koblet fra alarmen. Saken er vurdert og avdelingen 
har kommet fram til at så lenge det kun er en utvendig alarm-
klokke som ikke er koblet direkte mot en alarmsentral eller til 
brannvesenet, har den ingen praktisk funksjon. Alarmen forblir 
derfor inntil videre frakoblet.

Den siste naboklagen gjaldt en renovasjonsbil som rygget inntil 
porten til en barnehage uten at sidemann var ute og fulgte med 
i en travel leveringstid. I disse situasjonene må sjåførene utvise 
spesiell aktsomhet. Sidemannen må være ute ved rygging i 
uoversiktlige situasjoner. Vi prøver også å unngå kjøring til 
skoler og barnehager i dette tidsrommet.

 

Kundeklager, husholdninger

0

1000

1500

2000

2500

3000

500

2013 20142012201120102009

Antall klager

2015 2016

Naboklager

0

1

2

3

4

5

2013 2014201220112010

Antall klager

3 3 3

1

2

2015 2016

4

3



34

MILJØRAPPORT 2016

MILJØTILTAK  
 
BIR skal være vestlendingenes egen miljøbedrift. For å oppnå vi-
sjonen tar vi vårt samfunnsansvar på alvor. BIR skal være en god 
nabo og bidra til en positiv miljøutvikling i samfunnet generelt og 
i de lokalsamfunn som er berørt av vår virksomhet spesielt. Utøvelse 
av samfunnsansvar og en høy etisk standard er forutsetninger for 
tillit fra omverdenen og varig forretningsmessig suksess.

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

KLIMAMÅL
Høsten 2016 ble BIRs Avfalls- og ressursstrategi vedtatt.  Den gir 
retning for utvikling og prioritering av de lovpålagte oppgavene 
som er delegert til BIR. Strategien inngår som en del i konsernets 
overordnede strategiarbeid og støtter opp under konsernets 
hovedstrategi og målsettinger. Strategien fastsetter kun de 
overordnede strategiske grep og mål, uten at konkrete tiltak er 
utredet. Handlingsplaner med tiltak som støtter opp under de 
strategiske grepene og målene skal utarbeides i de ansvarlige 
selskapene.

Strategien omhandler fire strategiske grep:

1. Kundene i BIR skal ha et likeverdig tjenestetilbud som opp-
leves enkelt, fleksibelt og tilgjengelig

2. BIR skal ha høyest mulig grad av kvalitetsgjenvinning for 
materialer og energi

3. BIR skal bidra til at eierkommunene når sine klima- og 
miljømål gjennom tiltak på egne utslipp

4. BIR skal arbeide for mer regionalt samarbeid på avfallsom-
rådet

Det er formulert 16 mål som skal føre konsernet i den retningen 
de strategiske grepene viser. Noen mål er konkrete og målbare, 
mens andre er prosessmål som krever omfattende samarbeid 
med parter utenfor BIR.

To av målene bidrar direkte til å redusere BIRs klimautslipp. Det 
ene målet er at BIR skal samle inn avfall i Bergen sentrum uten 
utslipp av NOx og CO² innen 2020. Det andre målet er at BIR skal 
redusere sine utslipp av CO² fra transport med 80 % innen 2020. 
Videre støtter BIR bransjens arbeid for å utrede fangst og lagring 
av CO² fra avfallsforbrenning.

IVERKSATTE MILJØTILTAK I 2016

OPPGRADERING AV RENSESYSTEMET PÅ ENERGIANLEGGET
Store deler av året gikk med til å planlegge utskifting av en av 
renseenhetene på den eldste linjen på energianlegget, nemlig 
posefilteret. Dette er en stor investering med lang installeringstid 
som krevde god planlegging. Dette er en viktig del av renseanlegget, 
som i ettertid både har gitt svært gode resultater på rensing av 
utslipp, og har betydning for driftstid på anlegget.

ENERGILEDELSE VED ENERGIANLEGGET
Energiledelse går særlig ut på å sikre oppetiden til de to ovnene 
på energianlegget, og gjøre tiltak som reduserer risikoen for 
uforutsette stopp. I 2016 er det gjort flere store investeringer som 
gir en mer stabil drift av ovnene. Blant annet er et av hoved-
rensetrinnene på den eldste ovnen skiftet, og deler av veggene i 
brennkammeret på samme ovn er også byttet. 

I tillegg har vi i flere år jobbet med en utskiftning av gammel 
belysning på energianlegget. I 2016 har det blitt satt inn energibe-
sparende LED-belysning som gir en årlig strømgevinst på ca. 40 
000 kWh.

FORNYING AV BILPARKEN
En moderne lastebil som tilfredsstiller Euro 6, slipper ut betydelig 
mindre NOx sammenlignet med en lastebil med Euro 5. 
Forskjellen er 1,73 g mot 0,12 g NOx per km. BIRs bilpark består 
fortsatt av en god del biler med eldre renseteknologi.

BIR har i dag 153 fossile kjøretøy, derav 84 renovasjonsbiler 
og 28 større maskiner. Videre eier vi 22 nullutslippskjøretøy, 
derav 18 trucker. 21 prosent av renovasjonsbilene er Euro 6. I 
begynnelsen av neste år settes ni nye biler med Euro 6 i drift. 
For å nå de tidligere nevnte transportmålene, jobbes det med en 
plan for utskiftning av de andre renovasjonsbilene med gammel 
renseteknologi. Vi følger nøye med på teknologiutviklingen både i 
bilbransjen i forhold til aggregat og chassis, samt utviklingen når 
det det gjelder valg av drivstoff.

BIR Transport har bestilt en liten klimanøytral renovasjonsbil 
som skal kjøre i trange gater i Bergen sentrum. Det tas sikte på 
å ta den i bruk i slutten av 2017. Videre jobbes det med å skaffe 
tilveie en elektrisk renovasjonsbil.

ENERGISPARENDE TILTAK VED GJENVINNINGSSTASJONER
I løpet av våren/sommeren 2016 åpnet BIR tre nye gjenvinnings-
stasjoner i henholdsvis Fusa, Osterøy og Sund. Alle disse tre 
gjenvinningsstasjonene er såkalt varmeeffektive bygg. Det vil si at 
de er godt isolert og ventilert. Videre er det montert varmepumpe 
på spiserommene, nattesenking av temperaturen på alle varme-
kabler og tidsstyring av belysningen.

Driftsavdelingen i BIR Privat har kjøpt to nye gravelastere og en 
teleskoptruck til bruk på gjenvinningsstasjoner. De nye grave-
lasterne presser avfallet bedre sammen. Komprimeringen av 
avfallet har medført at containerne ikke må tømmes så ofte og 
halvering av transportbehovet. Dette er bra for miljøet og vil på 
sikt føre til reduserte kostnader.

OMBYGGING AV TRE VENTILASJONSANLEGG VED HOVEDKON-
TORET
Det er gjort en enkel energivurdering for tre av ventilasjons-
systemene i bygningen. Beregningene tilsa et potensiale for 
reduksjon i strømforbruket. Ett ventilasjonsanlegg ble bygget 
om i 2015. De to andre ble bygget om høsten 2016. Etter om-
byggingen har vi fått bedre temperaturstyring og optimalisering 
av driftstiden. Strømforbruket for 2016 viser en svak reduksjon i 
strømforbruket.

KLIMAKVOTER
Reisevirksomhet utgjør en andel av BIRs klimagassutslipp. 
BIR kjøper derfor klimakvoter for å kompensere for konsernets 
klimagassutslipp fra flyreiser, tilsvarende 59 tonn CO². Først 
beregnes utslippene, deretter kjøpes en tilsvarende mengde med 
frivillige klimakvoter. Gjennom dette kjøpet er konsernet med på 
å finansiere overgangen fra fossil til fornybar energi i utviklings-
land. Den samme mengden med utslipp som konsernet har 
kompensert for, blir redusert gjennom klimaprosjekter.

Klimakvotene BIR kjøper tilbyr FN-godkjente Gullstandardkvoter 
og drives av ZeroMission.
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MILJØHENDELSER 2016
 
Hvert år har BIR målsetting om at det ikke skal skje miljøuhell 
som er så alvorlige at de må rapporteres til Fylkesmannens 
miljøvernavdeling. I 2016 ble det rapportert to hendelser til 
Fylkesmannens miljøvernavdeling (merket med stjerne i tabellen 
nedenfor).

TOC = totalt organisk karbon

Dato Hendelse Påvirkning Arbeidssted

2.2 Utfall av posefilter Luft Energianlegget

16.2 Kortvarige støvtopper Luft Energianlegget

4.4 Mindre mengder oljesøl rant ut på plassen Jord Stasjon for farlig avfall

23.4 *Overutslipp av CO og TOC Luft Energianlegget

24.4 Avvik på molybden, klor og løst organisk karbon Luft Energianlegget

31.5 *Uemballert avfall ble mellomlagret for lenge utendørs Jord Energianlegget

2.6 Lekkasje på emballasje for kjemikalier Jord Stasjon for farlig avfall

6.6 Søl av mindre mengder farlig avfall på plassen Jord Stasjon for farlig avfall

8.6 Overutslipp av SO2 Luft Energianlegget

14.6 Overutslipp av CO og TOC Luft Energianlegget

16.6 Søl av mindre mengder olje Jord Stasjon for farlig avfall

17.6 Søl av mindre mengder farlig avfall Jord Stasjon for farlig avfall

28.6 Overutslipp av SO2 Luft Energianlegget

15.7 Overutslipp av støv Luft Energianlegget

24.7 Overutslipp av TOC, SO2 og CO Luft Energianlegget

24.8 Overutslipp av SO2 Luft Energianlegget

20.9 Asbest kastet som stein Jord Gjenvinningsstasjon

24.9 Temperaturer i ovnen som var lavere enn 850 �C Luft Energianlegget

1.11 Lekkasje på emballasje for kjemikalier Jord Stasjon for farlig avfall

10.11 Overutslipp av CO og temperaturen i ovnen var lavere enn 850 �C Luft Energianlegget

11.11 Overutslipp av SO2 Luft Energianlegget

12.11 Overutslipp av TOC, CO og temperaturen i ovnen var lavere enn 850 �C Luft Energianlegget

29.11 Overutslipp av CO Luft Energianlegget

5.12 Hydraulikkslange røk Jord Stasjon for farlig avfall

10.12 Asbest kastet i jord og stein Jord Gjenvinningsstasjon

12.12 Hydraulikkslange røk Jord Gjenvinningsstasjon
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KLIMAREGNSKAP 
 
BIR er en av 22 partnere i Klimapartner Hordaland. Som partner 
forplikter vi oss til å utarbeide en årlig rapport over egne utslipp 
av klimagasser, lage planer og gjøre tiltak for å redusere disse 
samt bli/være miljøsertifisert. BIR har nå utarbeidet sitt fjerde 
klimaregnskap.

Prosessutslipp er den største CO²-kilden i BIRs klimaregnskap. 
Med prosessutslipp 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 vil 
gi fossilt utslipp, mens matavfall, klær og papir  vil gi fornybart 
utslipp.

Utslipp av tonn CO2 ekvivalenter 2016 2015 2014

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 4 123,5 3 965,4 4 280,6

Fyringsolje 1 243,4 1 220,5 1 293,2

Prosessutslipp (fossilt) 73 057,0 73 468,0 74 671,0

Propan/natur/lystgass 3,3 2,4

Sum direkte utslipp (Scope 1) 78 427,2 78 656,8 80 244,8

Fjernvarme/-kjøling 11,7 21,3 15,1

Elektrisitet markedsbasert 2 191,6 2 238,6 1 690,6

Sum indirekte utslipp fra innkjøp energi (Scope 2) 2 203,3 2 259,9 1 705,7

Flyreiser 59,0 51,7 54,0

Restavfall til forbrenning 21 17,8 30,8

Km-godtgjørelse 13,5 15,9 13,8

Andre reiser (tog/buss/taxi) 1,0 0,7

Annet (innkjøpte varer og tjenester) 80,5 78,8 2,9

Avfall til gjenvinning 503,2 578,3 552,8

Pendling 234,2

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 912,4 743,2 629,9

Sum utslipp 81 542,9 81 659,4 82 604,8

Prosentvis endring -0,1 % -1,1% 27,1%

Nøkkeltall 2016 2015 2014

Antall ansatte/årsverk 369 358,0 352,0

Totalt energiforbruk MWH (fossilt brensel + innkjøpt energi) 45 527,6 45 420,8 46 045,4

Oppvarmet areal (m²) 13 651 12 868,0

Klima- og energiindikatorer 2016 2015 2014

Totalt utslipp per omsetning (tCO2e/mill.NOK) 0,0115 10,6 10,6

Totalt utslipp per årsverk eksl. prosessutslipp (tCO2e/ÅV) 23 22,9 22,5

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m²) 360 368 N/A
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ENERGIANLEGGET

I 2016 leverte vi varme til BKK Varmes fjernvarmenett tilsvarende 
behovet til rundt 25 000 husstander. I tillegg produserte vi elektri-
sitet tilsvarende behovet til rundt 4 000 husstander. Dette er i tråd 
med firmaets formål som sier at vi skal:

• Bedre luftkvalitet ved produksjon av miljøvennlig energi
• I minst mulig grad bidra til negative miljøpåvirkninger
• Fremme miljøbevissthet i egen organisasjon og hos kundene.

Energianlegget har konsesjon til å motta og energigjenvinne hus-
holdningsavfall og næringsavfall etter materialgjenvinning, mindre 
mengder sykehusavfall og medisinrester, avløpsslam, brukt kul-
ladsorbent fra eget renseanlegg og visse typer bygg- og riveavfall 
klassifisert som farlig avfall. I 2016 mottok vi totalt 197 000 tonn 
avfall, fordelt mellom husholdnings- og næringsavfall, av dette var 
totalt 700 tonn bygg- og riveavfall klassifisert som farlig avfall.   

BEHANDLINGSMETODE
Energianlegget består av to forbrenningsovner med fire rensetrinn 
hver, bygget i henholdsvis 1999 og 2010. Ovnene er utstyrt med 
trinnvis tilsetting av luft og resirkulering av avgasser for å oppnå 
en renest mulig forbrenning. Energien som frigjøres fra avfallet 
utnyttes til strøm og varme og er en vesentlig mer miljøvennlig 
behandlingsmåte enn deponering som var standard behandlings-
måte tidligere. Deponering av avfall produserer metan, som er en 
mye mer potent klimagass enn CO². Avfallet inneholder fornybart 
karbon (matavfall, klær etc.) og derfor vil en stor del av utslippet av 
CO² ved forbrenning, ikke bidra til netto økning av CO² i atmosfæ-
ren.

ENERGIUTNYTTELSE
Energien i avfallet benyttes til å varme opp og fordampe vann 
som går videre til strømproduksjon og fjernvarme i BKK Varmes 
fjernvarmenett. I 2016 ble det varmet opp 650 000 tonn vann, med 

et netto energiinnhold på 491 GWh. Av dette ble det levert 245 
GWh til fjernvarmenettet og 75 GWh elektrisitet, i tillegg til intern 
bruk av damp på energianlegget. Dette gav en energiutnyttelse 
på 75 prosent, opp fra 74 prosent i 2015. 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 noen fossile energikilder til å forbrenne avfallet 
under normal drift, kun i situasjoner der en ovn må stoppes eller 
startes, eller hvis temperaturen i brennkammeret blir for lav 
benyttes det olje i forbrenningen. I 2016 utgjorde energimengden 
fra benyttet olje i brennkammeret 1,1 prosent av nettoenergien fra 
ovnene.

BIR Avfallsenergi AS er Bergens største produsent av miljøvennlig varme, noe som kommer innbyggerne 
i Bergen til gode i form av elektrisitet og fjernvarme fra BKK Varme AS.

Utvikling i energiutnyttelse
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UTSLIPP
Til vann er grensene for noen komponenter satt vesentlig stren-
gere enn EU-kravene. Utslipp til både luft og vann ligger generelt 
lavt, og ofte så lavt at de ikke kan måles. Alle våre utslipp til luft 
og vann ligger tilgjengelige på www.norskeutslipp.no.

UTSLIPP TIL LUFT
Flere komponenter måles kontinuerlig med avanserte måleme-
toder ved anlegget. Tungmetaller og dioksiner måles to ganger i 
året. I 2016 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 ti prosent.

OPPGRADERING AV RENSEPROSESSEN
Høsten 2016 ble det gjort en stor og omfattende oppgradering av 
et av hovedrensetrinnene til den eldste ovnen. Det siste rense-
trinnet i prosessen, posefilteret, ble byttet med et nytt og større 
filter. Jobben til posefilteret er blant annet å fange opp dioksiner 
før røykgassen går ut skorsteinen, ved hjelp av en blanding av 
aktivt kull og kalk. Det nye filteret er større enn det gamle, og vil 
gi en bedre utskilling av kull- og kalkblandingen og forenkle det 
årlige vedlikeholdet av filteret. Det nye filteret har også et lavere 
energiforbruk enn det gamle.

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

Det har ikke vært noen spesielle utfordringer som har ført til 
brudd på konsesjonsgrensene knyttet til vannrenseanlegget i 
2016. 

KLAGER
Det ble mottatt to naboklager i 2016, begge gjaldt en høy lyd fra 
taket på anlegget som oppstod under oppkjøring av den ene 
dampturbinen på anlegget. 

RESTPRODUKTER
I likhet med enhver annen ovn er det igjen aske etter forbrennin-
gen av avfallet. Denne mengden utgjør ca. 20-25 prosent av den 
totale avfallsmengden som er mottatt ved anlegget. Mengden 
restprodukter fordeler seg mellom bunnaske, flyveaske, metall, 

kulladsorbent og filterkake fra vannrenseanlegget. I 2016 ble all 
bunnaske levert til BIR Avfallsenergis deponi Mjelstad Miljø på 
Osterøy for utsortering av metaller og sluttbehandling. Det ble le-
vert 41 000 tonn bunnaske, og rundt 5 500 tonn ulike metaller ble 
sortert ut fra dette og levert til gjenvinning. Rundt 10 tonn adsor-
bent fra renseprosessen ble skilt ut og brent i energianlegget. 
Flyveaske og filterkake utgjorde henholdsvis 6 000 og 500 tonn, 
og ble håndtert og deklarert som farlig avfall. Dette ble levert til 
godkjent behandling hos NOAH AS på Langøya i Vestfold. 

UTSLIPPSAVGIFT
Energianlegget er pålagt å betale avgift for utslippene av NOx. 
BIR Avfallsenergi er medlem av Næringslivets NOx-fond, som gir 
fritak for NOx-avgift men krever en innbetaling til fondet på 4 kr 
per kg. Pengene som dette fondet får inn går til NOx-reduseren-
de tiltak i industrien og transportsektoren. 

Det ble innbetalt totalt 550 000 kroner til NOx-fondet i 2016.

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

For å dokumentere at behandlingen er trygg ble det satt opp et 
eget måleprogram til luft, vann og bunnaske. Det innebar en 
analyse av alle aktuelle stoffer både før noe avfall ble blandet 
inn og mens alle avfallstypene ble mottatt samtidig. De første 
testene ble gjennomført i juni og november 2014, mens den siste 
ble gjort i juni 2015. Resultatene fra analysene viste få forskjeller 
mellom prøvene tatt uten innblanding og under testingen med 
innblanding av det aktuelle avfallet. 

Resultatene fra alle testene som er gjort ble samlet i en rapport 
og sendt inn til Fylkesmannens Miljøvernavdeling høsten 2015. 
Saken ble lagt ut til offentlig gjennomsyn i november 2015.  

I juni 2016 ble den midlertidige tillatelsen som ble gitt i forbin-
delse med testingen gjort om til en permanent tillatelse, med de 
samme betingelsene til mengder og avfallstyper som den første 
tillatelsen.

ENERGIANLEGGET - UTSLIPP

Utslipp fra energianlegget går til luft og vann. Kravene til utslipp er strenge, og til luft er de i samsvar 
med tilsvarende krav i EU.

Restprodukter fra
Energianlegget 
(mengder i tonn)

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Mottaker Kommentar

Metall 5 500 5 300 5 552 3 968 4 394 3 498 2 702 1 810 Ulike Materialgjenvinnes

Bunnaske 40 500 47 900 45 238 43 971 44 213 44 505 35 670 15 743 Eget deponi Deponi

Flyveaske 6 000 6 600 6 491 6 494 6 222 6 436 5 351 1 917 Noah AS Mottak for farlig avfall

Filterkake 500 800 771 541 597 654 235 197 Noah AS Mottak for farlig avfall
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ENERGIANLEGGET - UTSLIPP

TIL LUFT
Komponent (Kontinuerlig målt)

2016 2015 2014

Grense
(mg/Nm3)

Konsentrasjon
(mg/Nm3)

% av grense Konsentrasjon
(mg/Nm3)

% av grense Konsentrasjon
(mg/Nm3)

% av grense

Støv 10 0,66 6,6 % 0,5 5,0 % 0,65 6,5 %

TOC 10 0,51 5,1 % 0,34 3,4 % 0,3 3,0 %

Saltsyre (HCl) 10 1,54 15,4 % 0,91 9,1 % 1,32 13,2 %

Flussyre (HF) 1 0,04 4,0 % 0,04 4,0 % 0,04 4,0 %

Svoveldioksid (SO2) 50 3,2 6,4 % 3,92 7,8 % 4,76 9,5 %

Nitrogenoksider (NOx) 200 120,23 60,1 % 127,86 63,9 % 124,02 62,0 %

Karbonmonoksid (CO) 50 5,93 11,9 % 3,69 7,4 % 2,95 5,9 %

Komponent (Måles 2 ganger per år)

Kadmium
0,05 0,0002 0,4 % 0,0002 0,4 % 0,0009 1,8 %

Thalium

Kvikksølv 0,03 0,004 13,3 % 0,002 6,7 % 0,0009 3,0 %

Antimon

0,5 0,009 1.8 % 0,005 1,0% 0,006 1,2 %

Arsen

Bly

Krom

Kobolt

Kobber

Mangan

Nikkel

Vanadium

Dioksiner (ng) 0,1 0,17 17,0% 0,02 20,0 % 0,019 19,0 %

Kadmium/Thallium har felles grense
Stoffene antimon til vanadium har felles grense

TIL VANN 2016 2015 2014

Grense
(mg/l)

Konsentrasjon
(mg/l)

% av grense Konsentrasjon
(mg/l)

% av grense Konsentrasjon
(mg/l)

% av grense

Kvikksølv - FM grense 0,002 0,00003 1,5 % 0,0001 5,0 % 0,0001 5,0 %

Kvikksølv - forskriftsgrense 0,03 0,00003 0,1 % 0,0001 0,3 % 0,0001 0,3 %

Kadmium - FM grense 0,005 0,0009 18,0 % 0,0014 28 % 0,007 140 %

Kadmium - forskriftsgrense 0,05 0,001 2,0 % 0,0031 6,2 % 0,009 18,0 %

Bly - FM grense 0,05 0,001 2,0 % 0,0026 5,2 % 0,002 4,0 %

Bly - forskriftsgrense 0,2 0,0025 1,3 % 0,0049 2,5 % 0,003 1,5 %

Thalium 0,05 0,002 4,0 % 0,0005 1,0 % 0,001 2,0 %

Krom 0,5 0,003 0,6 % 0,0003 0,1 % 0,006 1,2 %

Kobber 0,5 0,001 0,2 % 0,0007 0,1 % 0,0009 0,2 %

Nikkel 0,5 0,003 0,6 % 0,0008 0,2 % 0,005 1,0 %

Sink 1,5 0,01 0,7 % 0,0064 0,4 % 0,01 0,7 %

Arsen 0,15 0,003 2,0 % 0,004 2,7 % 0,005 3,3 %

Susp. stoff 45 16 35,6 % 18 40,0 % 24 53,3 %

For stoffene kvikksølv, kadmium og bly gjelder to ulike grenser, 
en gitt av fylkesmannens miljøvernavdeling og en gitt av avfalls-
forskriften
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Hovedmålene for BIR er å tilby god service, opprettholde et godt 
omdømme, bidra med miljøfremmende tjenester, opprettholde 
stabile og lave priser til husholdningskundene, samt gi avkast-
ning til eierne.

BIR utnytter ressursene i bosset og tar ut verdier i hele avfallets 
verdikjede.

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

RESULTATREGNSKAP 

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

DRIFTSINNTEKTER
BIR konsern hadde i 2016 en omsetning på 736,7 mill. kr. Det 
er en omsetningsøkning på 25,1 mill. kr. i forhold til året før. 
Endringen kan relateres til noe høyere organisk vekst, samt 
realprisøkning i gebyrinntekter.

I BIR AS reduserte driftsinntektene fra 181,3 mill. kr. i 2015 til  
180,9 mill. kr. i 2016.

DRIFTSKOSTNADER
Driftskostnadene i konsernet økte med 42,4 mill. kr, fra 609,3 
mill. kr. i 2015 til 651,7 mill. kr. i 2016.  

Driftskostnadene i selskapsregnskapet økte fra 111,5 mill. kr. i 
2015 til 118,7 mill. kr. i 2016, en økning på 7,2 mill. kr.

DRIFTSRESULTAT
Driftsresultatet for konsernet reduserte med 17,2 mill. kr., fra 
102,2 mill. kr. i 2015 til 85 mill. kr. i 2016.

Driftsresutatet i selskapsregnskapet reduserte med 7,6 mill, kr., 
fra 69,8 ,mill. kr. i 2015 til 62,2 mill. kr. I 2016.

INNTEKTER FRA INVESTERINGER I TILKNYTTEDE SELSKAPER
Resultatandelen fra BKK Varme AS var 8,1 mill. kr. i 2016 mot 
5,3 mill. kr. i 2015. Resultatendringen skyldes høyere energipris 
og høyere mengde energi omsatt. Egenkapitalmetoden er be-
nyttet for å beregne BIR-konsernets andel. I selskapsregnska-
pet ligger investeringen ført til kostpris.

NETTO FINANSKOSTNADER
Netto finansposter ble redusert med 2,4 mill. kr. i 2016, fra -54,2 
mnok i 2015 til -51,8 mill. kr. i 2016. 

For BIR AS er netto finansposter økt med -4,4 mill. kr., fra -36 
mill. kr. i 2015 til -40,4 mill. kr. i 2016.

ÅRSRESULTAT
Årsresultatet etter skatt for konsernet ble et overskudd på 30,4 
mill. kr. i 2016, mot 48,4 mill.kr. i 2015. Andel av overskudd i 
BKK Varme AS er da hensyntatt. 

Overskuddet i BIR AS reduserte fra 34,8 mill. kr. i 2015 til 20,9 
mill i 2016. En endring på 13,9 mill. kr. 

Endringen for både konsern og selskap, skyldes i hovedsak salg 
av aksjer i Fleslandsveien 244 AS i 2015.

EGENKAPITALANDEL
Egenkapitalandelen var ved årsskiftet for henholdsvis BIR AS og 
BIR konsern 10,5 og 13,3 prosent. Tilsvarende tall for 2015 var 
10,7 og 13,2 prosent.

DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT
Av overskudd i BIR AS stort 20,9 mill. kr., anbefales 3,3 mill. 
kr overført til annen egenkapital og 17,6 mill. kr utbetalt som 
ordinært utbytte.

KONTANTSTRØM

Konsernets kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter har i 
2016 vært 166,5 mill. kr., mot 105,4 i 2015. Netto kontantstrøm 
fra investeringsaktivitet var på -210,4 mill. kr., mot -343,8 i 2015, 
mens finansaktivitetene bidro med en netto kontantstrøm på 
11,1 mill. kr., mot 206,6 i 2015.

Dette gir en samlet kontantstrøm i konsernet på -32,8 mill. kr. 
mot -31,8 i 2015.

BIR AS hadde en endring i kontanter og kontantekvivalenter på 
30,7 mill.kr i 2016 mot -22,5 mill.kr i 2015.
  
  
 
 

 

 
 

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

Konsernets kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000

100 000
110 000
120 000
130 000
140 000
150 000
160 000
170 000
180 000
190 000
200 000
210 000
220 000

2013 20142012201120102009

81 249

174 268

2016

166 500

144 007

215 671

113 299

2015

105 400

140 746



42

ÅRSBERETNING

INVESTERINGER, BALANSE OG LIKVIDITET  
 
INVESTERING I AKSJER
Per 31.12.2016 har BIR konsernet investert i aksjer for 286,6 
mill. kr. i følgende selskap:

Direkte eie:
• BIR Privat AS   (100 %)
• BIR Transport AS    (100 %)
• BIR Nett AS     (100 %)
• BIR Avfallsenergi AS    (100 %)
• BIR Bedrift AS    (100 %)
• Conrad Mohrsvei 15 AS  (100 %)
• Møllendalsveien 31 AS   (100 %)
• Møllendalsveien 40 AS   (100 %)
• BKK Varme AS    (49 %)

Indirekte eie:
• TH Paulsen AS   (100 %)
• Lønningshaugen 6 AS   (100 %)
• Fleslandsveien 67 AS    (100 %)
• Bossug AS     (100 %)
• Brødrene Salomonsen AS   (100 %)
• Retura Vest AS    (80 %)
• Retura Norge AS    (20 %)
• Retura Nomil AS    (33 %)
• Retura Øst AS  (33 %)

INVESTERING I UTSTYR
I løpet av 2016 investerte BIR konsern 151 mill. kr. i eiendom-
mer og tekniske installasjoner, samt 65,1 mill. kr. i driftsrela-
tert utstyr.

BALANSE
BIR konsernets totalkapital utgjorde 2 416,7 mill. kr. ved 
årsslutt. Annen langsiktig gjeld var på 1 662,6 mill. kr. og 
egenkapitalen på 321 mill. kr.

LIKVIDITET
Selskapets operasjonelle kontantstrøm er god. Netto endring i 
kontanter og kontantekvivalenter er henholdsvis -32,8 mill. kr 
i konsernet og 30,7 mill. kr i BIR AS.

RISIKO  
 
STRATEGISK RISIKO
Vår konsernstrategi har vist seg å være godt i samsvar med 
den samfunnsutvikling og endring av rammebetingelser for 
avfallshåndtering som har funnet sted i Norge. Dette gjelder 
så vel krav til kundeservice og miljøriktige tjenester, som krav 
til gjenvinning av energi og materialer. 

Selskapets strategi er i henhold til nasjonal avfallsstrategi. 
Vurdert mot norske forhold er strategisk risiko derfor lav.

Norsk Industri har innklaget Norge sin bruk av enerett til ESA. 
Hvis ESA imøtekommer Norsk Industri sine påstander, kan 
dette få negative konsekvenser for BIR.

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

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

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

OPERATIV RISIKO
Vårt energianlegg i Rådalen er både et behandlingsanlegg for 
restavfall og energiprodusent.   Vår operative risiko er i all ho-
vedsak knyttet til driften av energianlegget. Grunnet høy kapasi-
tetsutnyttelse over lengre tid, har anlegget hatt en del uforutsette 
driftsavbrudd. Med to forbrenningslinjer, vil risiko for denne typen 
avbrudd bli redusert. Anlegget er skadeforsikret, og forsikringen 
trer i kraft hvis en driftsstans varer lenger enn 14 dager. 

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

Resultatutvikling i BIR Konsern
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OMDØMMERISIKO
Som offentlig eid avfallsvirksomhet er vi spesielt eksponert 
for omdømmerisiko når det gjelder miljø og sikkerhet. Vi har 
derfor stor oppmerksomhet på kontroll av avfallsstrømmene 
og potensiell fare for utslipp fra de ulike virksomhetene. Vi har 
etablert system for oppfølging og kontroll av avvik ved konser-
nets ulike virksomhetsområder. 

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

ORGANISASJON OG ARBEIDSMILJØ

ANSATTE OG ALDERSSAMMENSETNING
Ved årets slutt har BIR-konsernet 417 medarbeidere (faste og 
innleide). Gjennomsnittsalderen var 43 år. Sammenlignbare 
tall for 2015 var 398 medarbeidere og en gjennomsnittsalder 
på 42,5 år.

KJERNEVERDIER
For at vi skal nå visjonen om å bli Vestlendingenes egen 
miljøbedrift er det viktig at vi aktivt bruker våre kjerneverdier 
og slagord. Vi fokuserer på dette både internt i konsernet, i 
forhold til kundene og våre samarbeidspartnere. 
Våre kjerneverdier er: 

• Superpålitelig
• Miljøpådriver
• Imøtekommende
• Lagspiller

Vårt slagord er:
Sammen for en god sak

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

LIKESTILLING
Kvinneandelen i BIR-konsernet er på 15,8 prosent, mens i 
konsernledelsen er den på 28,6 prosent. I konsernstyret og 
styrene i BIR Bedrift AS/TH Paulsen og BIR Avfallsenergi AS er 
kvinneandelen 50 prosent, mens andelen i styrene i de andre 
datterselskapene er ca. 20 prosent.

Det er et uttalt mål for styret at det jobbes aktivt for å øke 
kvinneandelen i BIR.

REKRUTTERING OG UTDANNING
I 2016 hadde BIR fire lærlinger i følgende fag; yrkessjåfør, 
gjenvinning, kontor og administrasjon, samt kjemi og prosess. 
Vi hadde også en trainee i BIR Transport AS.

Håndtering og gjenvinning av ressurser i avfallet blir stadig 
mer komplisert og stiller krav til høy kompetanse. Vi er 
derfor glade for at avfall og gjenvinning er tilbake som fag på 
universitetsnivå på NMBU, Ås og NTNU, Trondheim. Dette er 
finansiert av blant annet BIR.

DISKRIMINERING
BIR arbeider aktivt for å følge opp diskrimineringslovens for-
mål om å fremme likestilling, sikre muligheter og rettigheter. 
Ingen i konsernet skal bli diskriminert på grunn av nedsatt 
funksjonsevne. Vi arbeider aktivt for å tilrettelegge de fysiske 
forholdene for å unngå denne typen diskriminering.

SYKEFRAVÆR
Målrettet arbeid med å redusere sykefraværet har gitt en 
nedgang fra 2015 til 2016. God oppfølging fra lederne og gode 
tiltak som reduserer sykefraværet er viktig for oss.

I 2016 hadde konsernet et sykefravær på 6,6 (7,4 i 2015). Det 
er en nedgang på 0,8 prosentpoeng. Korttidssykefraværet er 
på 2,3 og langtidsfraværet er på 4,3.

Det er registrert til sammen 31 personskader i konsernet. Av 
disse var 8 personskader med fravær, totalt utgjorde det 97 
fraværsdager. 

Det er registrert til sammen to personskader i BIR AS. Av disse 
var en personskade med fravær, totalt utgjorde det tre fraværs-
dager.

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

ARBEIDSMILJØ
BIR gjennomfører medarbeidertilfredshets-målinger (MTM) i 
alle selskaper hvert annet år. Resultatene gir oss en indika-
sjon på hva medarbeiderne mener om arbeidsmiljøet,  samt at 
lederne og medarbeiderne har et utgangspunkt for å arbeide 
for et enda bedre arbeidsmiljø. Det er ikke gjennomført noen 
målinger i 2016.
  
  
 

Alders- og kjønnsfordeling i BIR Konsern
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SAMFUNNSANSVAR  
 
BIR jobber for å utnytte ressursene som fins i avfallet, i tillegg 
til å forebygge at nytt avfall oppstår. Vi arbeider for at mest 
mulig av avfallet blir utnyttet. Vi fokuserer på kvalitetsgjenvin-
ning, slik at materialer kan brukes på nytt uten å ødelegge nye 
råvarer.

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

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

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

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

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

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

Med dette er BIR en viktig bidragsyter til lavere CO²-utslipp i 
bergensområdet. Leveransen av varme fra BIR Avfallsenergi 
som ble levert på BKK Varme sitt fjernvarmenett,  tilsvarte i 
2016 en reduksjon i utslipp av CO² med 63.000 tonn.

BIR er en av  22 Klimapartnere i Hordaland. Her er målet å 
redusere utslippene til alle bedriftene som er med. I 2016 
ga vi ut vårt tredje miljøregnskap sammen med de andre 
klimapartnerne. Vi vil jobbe aktivt videre som medlemmer av 
Klimapartner Hordaland.

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

For den lovpålagte delen av konsernet er anslagsvis 96 % av 
alle kontrakter på over kroner 100.000 på anbud. BIR har utar-
beidet verktøy for å følge opp og måle leverandører. Verktøyet 
er også et godt hjelpemiddel for å hindre uregelmessigheter 
ved innkjøp.

UTVIKLING  
 
AVFALLSENERGI OG FJERNVARME
Utnyttelse av avfallsenergi til produksjon av fjernvarme gir 
redusert behov for oljefyring, mindre luftforurensing (NOx, CO² 
og svevestøv) og er dermed en betydelig miljøgevinst for Ber-
gensdalen og Bergen sentrum. Dette er i tråd med politiske 
mål for byen. 

Fjernvarme er et viktig tiltak for å redusere utslipp av klima-
gasser i Bergen. I 2016 omsatte BKK Varme AS et fjernvarme-
volum på 249 GWh, og sparte med dette byen for utslippene 
fra i overkant av 12 500 m3 fyringsolje (forutsatt at 50 prosent 
av våre kunder har erstattet eksisterende olje-fyringsanlegg 
med avfallsbasert fjernvarme). 

BKK Varme AS sitt hovedprodukt er leveranse av fjernvarme 
basert på varme fra avfallsforbrenning. I 2016 kom 93 % av 
produsert fjernvarme fra avfallsenergi og fornybare kilder. 

I Bergen kommune sin «Klima- og energihandlingsplan for 
Bergen» framkommer et uttalt mål om at fjernvarmen i Ber-
gen skal være fossilfri i 2025. BIR anser at målet om fossilfri 
fjernvarme i Bergen vil være mulig å oppnå, og BKK Varme 
AS jobber med prosjekter knyttet til utnyttelse av nye miljø-
vennlige energkilder til spiss- og topplast for ytterligere å øke 
andelen miljøvennlig varmeproduksjon.

UTVIDELSE AV ENERGIPRODUKSJONEN
Utbygging av fjernvarmenettet kan kun skje gjennom tilgang 
på rimelig avfallsenergi.

BIR arbeider med planer om å bygge eget anlegg for ener-
gigjenvinning av returtrevirke. Dette vil bli bygget i området 
Kokstad/Flesland og vil kunne levere 12 MW.

Tilgang på husholdningsavfall er nedadgående og ny linje vil 
derfor skyves i tid frem til at større deler av Vestlandet leverer 
sitt restavfall til vårt anlegg. BIR ønsker samarbeid med andre 
offentlige avfallsselskap og vi ser at dette kan organsieres 
gjennom offentlig-offentlig samarbeid. Ved å bytte tjenester 
mellom selskap kan vi bruke ressursene på Vestlandet frem-
for å kjøre avfallet ut av regionen.

DEPONIKAPASITET
Deponiet på Mjelstad vil være fullt i løpet av 10 – 12 år. Det må 
derfor foretas en vurdering om BIR sitt fremtidig behov for 
deponikapasitet, enten egen eller innkjøpt kapasitet.
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FLEKSIBEL GEBYRMODELL
BIR Privat har innført betalingssystem hvor det kunden 
faktisk bruker av en tjeneste er det som legges til grunn for 
betalingen (fleksibel gebyrmodell). Dette er innført permanent 
i åtte kommuner. Bergen kommune innførte det som et toårig 
prøveprosjekt fra 2016. Målet er å oppnå: 

• mer rettferdig gebyrfordeling
• økt kildesortering og materialgjenvinning
• lavere selvkost og økt verdiskaping gjennom strategisk 

kontroll med avfallsstrømmen

Resultatene så langt er svært positive. Vi oppnår den effekten 
vi ønsker; nemlig bedre kildesortert avfall.

DIGITALISERING
BIR har utviklet digitaliserte løsninger siden 2003. Vi er repre-
sentert i hele avfallets verdikjede.  

Digitalisering betyr å gjenskape en fysisk prosess, hendel-
se, eller et fenomen digitalt, i form av tallverdier til en gitt 
matematisk modell. Det betyr også å ta i bruk datatekniske 
metoder og verktøy for å erstatte eller effektivisere manuelle 
eller fysiske oppgaver. 

Innføring av fleksibel gebyrmodell og utbygging av bossnettet 
gir BIR tilgang på store mengder data fra ca. 260.000 sen-
sorer. Dette gir oss innsikt og kunnskap, samt mulighet for 
utvikling av egen – og bransjens virksomhet.

BIR har nytte av standardisering av digitale systemer – dette 
gir flere leverandører, større konkurranse og lavere kostnader. 

IKT – systemer eller tjenester er ikke BIR sin kjerneaktivitet, 
men vi ønsker i den grad dette kan bidra til økte inntekter og 
reduserte kostnader å benytte de anledninger som byr seg til 
salg av teknologitjenester.

BOSSNETTET 
Det er frem til utgangen av 2016 investert totalt 509,3 mill. kr 
i terminal, rørnett og nedkast, hvorav 106,3 mill. kr i 2016. I 
2016 har vært viktig å sikre en god og effektiv drift av bossnet-
tet i det første hele driftsåret, videre utbygging og lokalisering 
av terminal for grønt område.

Tilgjengelighet til bossnettet har vært 100  % siden oppstar-
ten. Det er til nå satt i drift 160 nedkast, fordelt på 51 nedkast-
punkt.

Prognose for investering i 2017 er ca 250 mill. kr, hvor 
hoveddelen er knyttet til infrastrukturbygging på Nordnes, 
Møhlenpris og Nygård, samt oppstart av anleggsarbeider på 
den neste terminalen som skal betjene det grønne nettet, 
lokalisert på Nygårdstangen.

Ved utgangen av 2016 var 3878 husholdninger tilknyttet boss-
nettet. Eksisterende rørnett utvides fortløpende i samordnede 
prosjekter i Graveklubben.

I samsvar med gjeldende selvkostregelverk er det utarbeidet 
en modell for fordeling av kostnader mellom husholdnings- og 
næringskunder. Det er inngått avtale med private avfallsak-
tører som gir næringsbygg mulighet til å benytte bossnettet. 
De første næringsbyggene tok i bruk bossnettet i 2016. Ved 
inngangen til 2017 er det satt i drift nyutviklet digital plattform 
for håndtering av næringskunder i bossnettet, og antall næ-
ringskunder som benytter bossnettet er økende.

Prosess med lokalisering og erverv av tomt for neste terminal 
på Nygårdstangen har pågått i 2016. For å sikre fremdrift, er 
det parallelt med disse avklaringene gjennomført prosjekte-
ring av terminalbygget, med innsendelse av rammesøknad i 
desember 2016. Fra februar 2017 gjennomføres anskaffelses-
prosess for bygget, med mål om oppstart av anleggsarbeider 
sommeren 2017. Oppstart for første del av grønt område vil 
bli ved årsskiftet 2018/19. Dette er om lag ett år etter det som 
tidligere er kommunisert. Høsten 2017 vil det bli satt eksakt 
tidspunkt for oppstart av første del av grønt nett.

I løpet av 2016 har BIR Nett gjennomført prosess med anskaf-
felser for om lag 300 mill. kr. Gjennomgang av disse viser at 
Bossnettprosjektet fortsatt ligger innenfor den rammen som 
var satt i Statusrapport 2015, med forventet sluttsum på 1240 
mill. kr.

Revidert strategiplan (2016-2020) viser hvorledes bossnett-
prosjektet skal utvikle seg. I planen er områdene innovasjon, 
digitalisering og profesjonell drift særlig vektlagt. BIR Nett 
skal kontinuerlig skape merverdi for brukere, næringskun-
der, konsernet og eiere gjennom å innovere og digitalisere 
tjenester og løsninger, med utgangspunkt i en profesjonell 
driftsorganisasjon.
Det er gledelig å registrere betydelig interesse fra omverden, 
hvor en ønsker å få vite mer om bakgrunn, gjennomførings-
modell og erfaringene med bossnettet i Bergen sentrum. 
Bossnettet gjør Bergen enda mer synlig.

ÅRSBERETNING

Husholdningsavfall i BIR
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ÅRSBERETNING

OMDØMME  
 
BIR-konsernet gjør årlige målinger både på omdømme og 
kundetilfredshet. I strategiplanen har vi satt oss som mål at 
begge skal være på minimum 80 prosent. For 2016 oppnådde 
vi en omdømmescore på 83,8 prosent. Kundetilfredsheten 
nådde en score på 82,2 prosent. Det er det beste resultatet vi 
noen gang har oppnådd på kundetilfredshet. Det viser at BIR 
er et robust selskap som tåler endringer.

Vi gjennomfører kvartalsvise medieanalyser av alle mediesa-
ker hvor vi er nevnt. I 2016 hadde vi nærmere 600 mediesaker 
om BIR. Vi har et mål om 30 egeninitierte saker i kvartalet. 
Dette lå vi godt over i hvert eneste kvartal i 2016. 

Vi bruker sosiale medier aktivt og spesielt facebook. Her har 
vi passert 18 000 tilhengere. Forbrukertips, gode historier om 
bosset og ikke minst dialogen med kundene er viktig på face-
book. Vi har også egne sider på Twitter og Instagram og ser at 
disse sidene har vokst i 2016 når det gjelder antall følgere. 

Det jobbes bevisst med merkevarebygging av BIR. Hold-
ningsskapende arbeid er viktig for å heve både kunnskap og 
interesse for det vi driver med. I 2016 fortsatte vi å tilby gratis 
busstransport til vårt energianlegg i Rådalen for elever på 
4. trinnet i alle våre eierkommuner. I 2016 hadde vi 3020 skole-
elever på besøk enten på energianlegget i Rådalen eller på en 
gjenvinningsstasjon. Dette er ny besøksrekord. Det positive 
med gratis busstransport er at vi da får besøk av elever både 
fra Bergen kommune og de andre BIR-kommunene. Dermed 
klarer vi å nå ut med informasjon til elever på 4. trinnet i alle 
våre ni eierkommuner. Fra 2017 måler vi ikke bare antall be-
søkende, men vi spør om tilfredshet etter besøket. Dette for at 
vi skal kunne løfte vår undervisning til de besøkende. 
BIR har tatt en aktiv samfunnsrolle når det gjelder å redusere 
avfallsmengdene. Et eksempel på dette er kampanjen «Spis 
opp maten». BIR er ute og gir tips og råd om hvordan forbru-
kerne kan redusere sitt matsvinn. Her har vi etter hvert fått 
en så sterk stemme at vi både inviteres til debatter og legger 
opp til debatter selv. Gjennom å vise at vi jobber bevisst med 
avfallsreduksjon er vi også med og gir merkevaren BIR et 
bedre omdømme. 

I 2016 inngikk vi avtale med Bergen og Omland Friluftsråd 
(BOF) om å søke om midler for å kunne tilby våre hushold-
ningskunder å levere avfall fra strandrydding gratis til oss. Vi 
fikk et tilskudd på 171 000 kroner. Til neste år vil vi søke om 
et større beløp og sette strandrydding og marin forsøpling på 
dagsorden. Dette er både viktig for å bygge merkevaren BIR, 
men også for vårt omdømme. 

Profilen til BIR, vår visjon og ikke minst kjerneverdiene ligger i 
bunn i alt vi foretar oss i BIR. Dette er også viktig når vi bygger 
merket vårt. En tydelig og helhetlig profil gjør at vi lett blir 
gjenkjent der vi er. Kundene våre vet hva BIR er.

RAMMEBETINGELSER

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

Styret er opptatt av at det etableres like forhold mellom nor-
ske og utenlandske behandlingsanlegg. Det må gis langsiktige 
rammebetingelser som gjør det mulig å bygge opp en nasjo-
nal behandlingskapasitet som også står seg i krisesituasjoner 
der eksport av avfall ikke er mulig.
 
Styret er opptatt av at BIR og BKK Varme AS sammen skal 
bidra til å oppfylle nasjonale mål for utvikling og etablering av 
nye former for fornybar energi. Derfor mener styret at det må 
gis incentivordninger for å fremme utbygging av fjernvarme i 
større grad enn i dag. 

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

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

BIR er en bedrift som skal drive etter forretningsmessige 
prinsipper.  For å oppnå dette kreves det ryddighet og integri-
tet i alt vi gjør.

Gjennom oppfyllelse av visjonen skal vi gi innbyggerne i 
BIR-kommunene et tettere bånd til BIR. Vi ønsker å vise at 
vår funksjon både er viktig og nyttig for samfunnet. Visjonen 
indikerer at det er rom for utvidelse av BIR og at vi vil ønske 
eventuelle nye eierkommuner velkommen.

TAKK TIL ANSATTE

Styret ønsker å takke samtlige ansatte for positiv vilje og 
arbeidsinnsats i året som har gått. 

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

ANNE KVERNELAND BOGSNES
Styreleder

ROGER MARTIN PILSKOG
Styremedlem

HANS EDVARD SEIM
Styremedlem

ENA HELLAND
Ansattrepresentant

ATLE KRISTOFFERSEN
Ansattrepresentant

STEINAR NÆVDAL
Administrerende direktør

GUSTAV BAHUS
Nestleder

GINA VIVIANN GJERME
Styremedlem

KARI FOSEID AAKRE
Styremedlem
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Beløp i hele tusen kroner

RESULTATREGNSKAP 2016

BIR KONSERN BIR AS

2016 2015 Note 2016 2015

Driftsinntekter

701 514 673 216 Salgsinntekt 2 47 979 45 944

35 170 38 351 Annen driftsinntekt 2 132 918 135 359

736 684 711 567 Sum driftsinntekter 180 897 181 303

Driftskostnader

-129 062 -121 150 Varekostnad 0 0

-253 282 -236 716 Lønnskostnad 3,9 -36 417 -34 840

-116 104 -101 997 Av- og nedskrivninger 5 -63 590 -59 795

-153 235 -149 444 Annen driftskostnad 4 -18 719 -16 850

-651 683 -609 307 Sum driftskostnader -118 725 -111 485

85 001 102 260 DRIFTSRESULTAT 62 172 69 817

Finansinntekter og finanskostnader

8 056 5 348 Resultatandel fra investering i tilknyttet selskap 14 0 0

5 655 2 897 Finansinntekt 14 25 339 27 711

-1 000 Nedskrivning av finansielle eiendeler

-64 559 -62 471 Finanskostnad 14 -65 816 -63 673

-51 848 -54 225 Netto finansposter 796 -40 477 -35 962

33 153 48 034 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 21 695 33 855

-2 327 445 Skattekostnad 13 -810 918

30 826 48 479 ÅRSRESULTAT 20 885 34 773

419 93 Minoritetenes andel 0 0

30 407 48 387 ÅRSRESULTAT ETTER MINORITETSINTERESSER 20 885 34 773

Overføringer

Avsatt til utbytte 17 611 19 900

Avsatt til annen egenkapital 3 274 14 873

Avgitt konsernbidrag til datterselskap 0 0

Resultat pr. aksje (del til ordnet selskapets aksjonærer) 416 693
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Beløp i hele tusen kroner

EIENDELER PER 31.12

BIR KONSERN BIR AS

2016 2015 Note 2016 2015

ANLEGGSMIDLER

Immaterielle eiendeler

1 375 770 Konsesjoner, andre immaterielle eiendeler 5 1 117 770

1 375 770 Sum immaterielle eiendeler 1 117 770

OMLØPSMIDLER

Varer

2 976 1 914 Varelager 0 0

Varige driftsmidler

1 471 881 1 375 743 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 5 678 496 676 015

623 601 627 429 Maskiner og anlegg 5 521 421 518 815

32 626 27 153 Driftsløsøre 5 3 762 3 987

2 128 108 2 030 326 Sum varige driftsmidler 1 203 679 1 198 817

Finansielle anleggsmidler

0 0 Investeringer i datterselskap 1,6 93 518 93 417

52 787 44 731 Investeringer i tilknyttet selskap 6 92 598 92 598

15 541 18 102 Aksjer i andre selskap 6 6 494 7 373

10 223 5 767 Pensjonsmidler 9 10 223 5 767

2 331 0 Andre langsiktige fordringer 12 546 514 505 706

80 882 68 600 Sum finansielle anleggsmidler 749 348 704 863

2 210 366 2 099 696 Sum anleggsmidler 1 954 144 1 904 450

Fordringer

77 108 64 532 Kundefordringer 0 0

0 0 Fordring konsernselskap 12 31 980 31 247

31 160 44 958 Andre fordringer 6 300 19 161

108 268 109 491 Sum fordringer 38 280 50 409

95 071 127 896 Kontanter og bankinnskudd 11 36 916 6 176

206 315 239 301 Sum omløpsmidler 75 196 56 585

2 416 682 2 338 998 SUM EIENDELER 2 029 340 1 961 035
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Beløp i hele tusen kroner

EGENKAPITAL OG GJELD 31.12

BIR KONSERN BIR AS

2016 2015 Note 2016 2015

EGENKAPITAL

Innskutt egenkapital

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

3 599 3 599 Overkursfond 8 3 599 3 599

0 0 Annen innskutt egenkapital 0

53 765 53 765 Sum innskutt egenkapital 53 765 53 765

Opptjent egenkapital

265 641 252 872 Annen egenkapital 8 159 637 156 390

265 641 252 872 Sum opptjent egenkapital 159 637 156 390

1 547 1 127 Minoritetsinteresser 8 0 0

320 952 307 764 Sum egenkapital 213 402 210 155

GJELD

Avsetning for forpliktelser

87 223 85 740 Utsatt skatt 13 97 312 95 085

55 583 43 742 Pensjonsforpliktelser 9 0 0

106 809 112 754 Fremtidig energileveranser 16 106 809 112 754

249 615 242 236 Sum avsetning for forpliktelser 204 121 207 839

Annen langsiktig gjeld

1 662 132 1 570 367 Gjeld til kredittinstitusjoner 10 1 537 689 1 458 805

500 0 Øvrig langsiktig gjeld 10 0 0

1 662 632 1 570 367 Sum annen langsiktig gjeld 1 537 689 1 458 805

Kortsiktig gjeld

72 799 60 368 Leverandørgjeld 18 078 9 863

33 207 27 302 Skyldig offentlige avgifter 2 942 2 243

971 103 Betalbar skatt 13 0 0

0 0 Gjeld konsernselskap 12 22 577 10 759

17 611 19 900 Skyldig utbytte 12 17 611 19 900

0 60 755 Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 0 28 756

58 895 50 202 Annen kortsiktig gjeld 12 920 12 714

183 483 218 631 Sum kortsiktig gjeld 74 128 84 235

2 095 730 53 765 Sum gjeld 1 815 938 1 750 880

2 416 682 53 765 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 029 340 1 961 035
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Beløp i hele tusen kroner

KONTANTSTRØMOPPSTILLING 2016

BIR KONSERN BIR AS

2016 2015 2016 2015

Operasjonelle aktiviteter

33 153 48 034 Resultat før skattekostnad 21 695 33 855

-103 0 Betalbar skatt 0 0

-8 056 -5 348 Resultatandel i datterselskap/tilknyttet selskap -9 643 -7 984

1 000 0 Nedskrivning finansielle anleggsmidler

116 104 101 997 Avskrivninger og nedskrivninger 63 590 59 795

142 098 144 683 Tilført fra årets virksomhet 75 642 85 666

-3 285 -12 412 Gevinst ved salg av anleggsmidler -3 143 -10 893

7 386 5 406 Pensjoner, forskjell mellom kostnadsført og innbetaling -4 456 -5 089

-1 063 1 064 Endring varelager 0 0

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

-12 576 -13 422 Endring i kundefordringer 14 579 13 965

12 431 15 623 Endring i leverandørgjeld 15 681 -2 331

27 414 -29 596 Endring i andre tidsavgrensningsposter 13 739 -14 590

166 459 105 400 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviter 106 096 60 781

Investeringsaktiviteter

-216 112 -343 693 Investeringer i varige driftsmidler -69 021 -86 293

820 13 241 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0 25 263

0 0 Inn- og utbetalinger ved lån til datterselskaper -40 807 -240 053

7 006 0 Innbetalinger ved kjøp og salg av aksjer 4 912 11 163

-2 081 -13 353 Utbetalinger ved kjøp og salg av aksjer -668 -5 826

-210 367 -343 805 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -105 584 -295 747

Finansieringsaktiviteter

-60 755 25 415 Endring gjeld til kredittinstitusjoner -28 756 28 756

153 281 250 599 Innbetalinger ved opptask av ny langsiktig gjeld 130 000 240 000

-61 516 -56 734 Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld -51 116 -43 616

-19 927 -12 690 Utbytte -19 900 -12 690

11 083 206 590 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 30 228 212 450

-32 825 -31 814 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 30 739 -22 516

127 896 159 711 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 01.01 6 176 28 692

95 071 127 896 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr. 31.12 36 916 6 176
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BIRs årsregnskap er utarbeidet i samsvar med regnskapslo-
ven av 1998 og god regnskapsskikk.

Konsernregnskapet omfatter morselskapet BIR AS og dat-
terselskapene BIR Privat AS, BIR Transport AS, BIR Nett AS, 
BIR Avfallsenergi AS, BIR Bedrift AS, Conrad Mohrs veg 15 AS, 
Møllendalsveien 31 AS, Møllendalsveien 40 AS, Fleslandsveien 
244 AS, Tor Henning Paulsen AS (datterselskap av BIR Be-
drift), 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) og Brødrene Salomonsen AS 
(datterselskap av BIR Bedrift AS).

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

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

I morselskapet er datterselskaper og tilknyttede selskaper 
vurdert etter kostmetoden.

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

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

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

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

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

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

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

KLASSIFISERING OG VURDERING AV BALANSEPOSTER
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som 
anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløps-
midler. Gjeld som forfaller til betaling senere enn ett år fra 
opptakstidspunktet er klassifisert som langsiktig gjeld. Første 
års avdrag klassifiseres også som langsiktig. Øvrige gjelds-
poster er klassifisert som kortsiktig gjeld. Omløpsmidler 
vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kort-
siktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstids-
punktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men 
nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å 
være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt 
beløp på etableringstidspunktet.

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

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

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

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

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

BETALINGSMIDLER
Betalingsmidler vurderes til markedsverdi og omfatter kon-
tanter, tidsbundne bankinnskudd og andre likvidplasseringer.

NOTE 0 - REGNSKAPSPRINSIPPER
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VALUTA
Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner 
ved å benytte balansedagens kurs.

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

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

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

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

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

Premie til innskuddsbaserte pensjonsordninger bokføres 
løpende som pensjonskostnad.

SKATT
Skattekostnaden inkluderer betalbare skatter og endring i ut-
satt skatt. Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen beregnes 
etter gjeldsmetoden. Ved beregningen hensyntas midlertidige 
forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige ba-
lanseverdier, samt skattemessige underskudd til fremføring. 
Utsatt skattefordel som ikke kan utlignes, blir balanseført 
dersom anvendelsen av skattefordelen kan sannsynliggjøres 
ved fremtidig inntjening. I den grad konsernbidrag ikke er 
resultatført er skatteeffekten av konsernbidraget ført direkte 
mot investering i balansen.

Skattenoten viser skatt for konsernet som enhet. Selskapet 
BIR Privat AS er ikke skattepliktig. Etter vedtak fra skatt vest 
var selskapet BIR Nett AS fritatt for skatteplikt etter skattelo-
vens § 2-32 for regnskapsåret 2015.

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

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

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

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

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

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

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

NOTE 0 - REGNSKAPSPRINSIPPER
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Eierkommunene har tildelt BIR AS enerett til å utføre kommu-
nens forpliktelser iht. Forurensningsloven §30. BIR AS utfører 
de oppgavene selskapet pålegges ved tildelingen av eneretter 
ved bruk av sine heleide datterselskap. BIR AS har foretatt en 
formell videretildeling av eneretten til døtre i 2011. BIR Privat 
AS har fått tildelt ansvaret for innsamling av husholdnings-og 
hytteavfall, jfr. Forurensningsloven §30. BIR Nett AS har fått 
tildelt ansvaret for utbygging og drift av vakuumbaserte boss-
nett. BIR Transport AS har fått tildelt innsamling av hushold-
nings-og hytteavfall i Bergen kommune. BIR Avfallsenergi AS 
har fått tildelt enerett på behandlingstjenester for brennbart 
avfall.

Vederlag for tjenestene er fastsatt i samsvar med prinsippet 
om selvkost, jf forurensingsloven §34, retningslinjer og rund-
skriv fra Kommunal-og Regionaldepartementet, Miljøvern-
departementet og Klif, herunder Kommunaldepartementets 
Rundskriv H2140.

NOTE 1 - ORGANISERING AV LOVPÅLAGT VIRKSOMHET
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Inntekter fra lovpålagt virksomhet omfatter salgsinntekter i 
selskapene BIR Privat AS og BIR Nett AS der eierkommunene 
gjør årlige vedtak om pris. Denne omsetningen knytter seg 
til betaling for lovpålagte tjenester som gebyr på lovpålagt 
renovasjon og betaling ved gjenvinningsstasjoner.

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

Salg av energi utgjorde totalt kr 49 526 832 i 2016. Herunder 
gjaldt kr 5 945 512 inntektsføring av periodisert forskuddsbe-
taling fra BKK Varme (jfr. Note 16).

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

Konsernintern omsetning i 2016 for BIR AS utgjorde kr 18 
3888 384 (2015: kr 208 664 434 ) hvorav kr 124800 581(2015: 
kr 126 172 358 ) knyttet seg til leie av fast eiendom. Herunder 
utgjorde kr 104 572 876 ( 2015: kr 109 358 383) utleie av 
forbrenningsanlegget til BIR Avfallsenergi AS. Det resterende 
knytter seg til utleie av gjenvinningsstasjoner. Av salgsinn-
tektene er kr 47 978 539 knyttet til solgte fellestjenester til 
datterselskapene.

Geografisk område er Bergen og omegn.

NOTE 2 - DRIFTSINNTEKTER

Beløp i hele tusen kroner

Driftsinntekter

Utleie av eiendom 4 750 5 971 124 801 125 964

Annet 30 420 32 380 8 117 9 394

Sum driftsinntekter 35 170 38 351 132 918 135 358

Sum omsetning 736 684 711 567 180 897 181 302

BIR KONSERN BIR AS

2016 2015 2016 2015

Salgsinntekter

Salgsinntekt 297 367 287 194 47 979 45 944

Inntekter fra lovpålagt virksomhet 360 566 345 347 0 0

Salg av energi 43 581 40 675 0 0

Sum salgsinntekter 701 514 673 216 47 979 45 944
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NOTE 3 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, 
GODTGJØRELSE, LÅN TIL ANSATTE MV. 

Beløp i hele tusen kroner

BIR KONSERN BIR AS

2016 2015 2016 2015

Lønnskostnader

Lønn 189 073 172 883 26 242 23 929

Arbeidsgiveravgift 27 431 25 663 3 785 3 486

Pensjoner (jfr. note 9)* 23 457 27 782 3 118 4 440

Innleid personale 1 579 1 225 1 579 1 225

Andre lønnsrealterte ytelser 11 742 9 163 1 692 1 761

Sum 253 282 236 715 36 417 34 840

Antall årsverk egne ansatte 353 341 33 34 

Antall årsverk innleid personale 23 25 - 1

BIR KONSERN BIR AS

Styret Bedriftforsamling Adm. direktør Styret Bedriftsforsamling

Ytelser til ledende personer

Lønn 0 0 1 631 0 0

Pensjonskostnader 0 0 179 0 0

Annen godtgjørelse 0 0 5 0 0

Honorar 1 625 106 0 782 106

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

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

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

BIR AS

Styret pr 30.06.2016 Beløp

Kenneth Stien 73 500

Gustav Bahus 49 000

Anne-Merete Ask 41 000

Roger Martin Pilskog 41 000

Kari Foseid Aakre 41 000

Renate Hjortland 41 000

Ena Helland 41 000

Atle Kristoffersen 41 000

Agnar Berland (vara) 6 000

Eigil Waagen Bolstad (vara) 3 000

Styret pr 31.12.2016

Anne Kverneland Bogsnes 73 500

Gustav Bahus 49 000

Hans Edvard Seim 41 000

Roger Martin Pilskog 41 000

Gina Viviann Gjerme 41 000

Kari Foseid Aakre 41 000

Ena Helland 41 000

Atle Kristoffersen 41 000

Bjørn Frode Schjelderup (vara) 6 000

Audhild Solsvik (vara) 6 000

Kine Bratli Dale (vara) 6 000

Kurt Johnny Hærrernæs (vara) 6 000

Samuel Skrunes (vara) 6 000

Heidi Rongved (vara) 6 000

Sum honorar 782 000

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

BIR KONSERN BIR AS

2016 2015 2016 2015

Honorar til revisor

Lovpålagt revisjon 879 903 305 314

Andre attestasjonstjenester - - -

Skatte- og avgiftsrådgivning - - -

Andre tjenester utenfor revisjonen 779 306 268 20

Sum 1 658 1 208 573 334

Merverdiavgift er ikke inkludert i beløpene. Ernst & Young AS er revisor for samtlige selskaper i BIR-konsernet.
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NOTE 4 - ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Beløp i hele tusen kroner

BIR KONSERN BIR AS

2016 2015 2016 2015

Spesifikasjon av annen driftskostnad

Leie av utstyr og datasystemer (lisenser) 6 163 6 467 2 380 1 796

Leie av eiendommer 4 495 2 402 3 651 3 653

Andre eiendomskostnader 18 781 16 455 85 253

Kjøp og reparasjon av driftsmateriell, inventar og utstyr 32 780 22 007 88 397

Markedsføring, annonser og informasjon 3 765 4 662 1 781 1 781

Kurs, etterutdanning og konferanser 3 977 4 253 995 757

Honorar til revisor (jfr note 3) 1 658 1 209 573 335

Konsulenthonorar og juridisk bistand 11 554 9 114 5 187 4 449

Annet 70 063 82 875 3 980 3 429

Sum andre driftskostnader 153 235 149 444 18 719 16 850
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NOTE 5 - VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER

Beløp i hele tusen kroner

BIR AS

Tomter Bygninger
og annen
eiendom

Elektro-
mekanisk

utstyr

Maskiner
og

anlegg

Driftsløsøre,
inventar

og IT

Anlegg
under

utførelse

Immaterielle
eiendeler

Sum varige
driftsmidler og

immaterielle
eiendeler

Varige driftsmidler

Anskaffelseskost 01.01.16 49 331 922 340 691 875 50 188 17 612 1 279 2 204 1 734 828

Tilgang 831 26 594 33 727 1 768 5 701 400 69 021

Avgang ved salg - -420 -420

Anskaffelseskost 31.12.16 50 162 948 935 691 875 83 914 18 960 6 980 2 604 1 803 429

Akkumulerte avskrivninger 31.12.16 - -326 630 -216 941 -37 427 -15 198 - -1 487 -597 683

Akkumulerte nedskrivninger 31.12.16 - -950 - - - - - -950

Balanseført verdi 31.12.16 50 162 621 355 474 934 46 487 3 762 6 980 1 117 1 204 796

Årets avskrivninger 0 30 645 27 900 3 221 1 771 0 53 63 590

Årets nedskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 -

Avskrivningsplan Avskrives
ikke

Lineær Lineær Lineær Lineær Avskrives
ikke

Lineær

Avskrivningssats 3-7% 4 % 14-20% 20-33% 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
driftsmidler og

immaterielle
eiendeler

Varige driftsmidler

Anskaffelseskost  01.01.16 223 026 1 043 329 691 875 402 658 126 595 453 503 2 204 2 943 190

Tilgang 900 134 727 - 56 042 7 243 16 284 916 216 112

Reklassifisering anlegg 303 648 -303 648 - -

Avgang -387 -895 - -9 236 -452 -332 - -11 302

Anskaffelseskost 31.12.16 223 538 1 480 810 691 875 449 463 133 385 165 808 3 120 3 148 000

Akkumulerte avskrivninger 31.12.16 - -397 324 -216 941 -300 796 -100 759 - -1 745 -1 017 566

Akkumulerte nedskrivninger 31.12.16 - -950 - - - - - -950

Balanseført verdi 31.12.16 223 538 1 082 536 474 934 148 668 32 626 165 808 1 375 2 129 483

Årets avskrivninger - 43 829 27 900 31 062 13 002 - 311 116 104

Årets nedskrivninger - - - - - - - -

Avskrivningsplan Avskrives
ikke

Lineær Lineær Lineær Lineær Avskrives
ikke

Lineær

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

Betydelige komponenter av investering forbrenningsanlegget er vurdert separat i forhold til avskrivingstid. Forbrenningsanleggethar 
følgende vesentlige delkomponenter: 

• Bygninger, avskrives over en økonomisk levetid på 35 år
• Elektromekanisk utstyr (høyspentanlegg, turbin etc), avskrives over en økonomisk levetid på 25 år
• Annet utstyr, avskrives over en økonomisk levetid på 10 år
• Inventar, avskrives over en økonomisk levetid på 5 år 

Delkomponenteneavskrives over sine respektive økonomiske levetider.

Balanseført verdi av anlegg under utførelse knytter seg hovedsakelig til utbygging av rørbasert bossnett i Bergen sentrum.
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NOTE 6 - FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER

Beløp i hele tusen kroner

 

Forretningskontor Eierandel Stemmeandel Balanseført verdi 2016

Datterselskap i BIR AS

BIR Bedrift AS Bergen 100 % 100 % 8 509

BIR Transport AS Bergen 100 % 100 % 13 753

BIR Privat AS Bergen 100 % 100 % 24 682

BIR Avfallsenergi AS Bergen 100 % 100 % 38 846

BIR Nett AS Bergen 100 % 100 % 2 000

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

Møllendalsveien 31 AS Bergen 100 % 100 % 1 136

Møllendalsveien 40 AS Bergen 100 % 100 % 2 461

Totalt datterselskap i BIR AS 93 518

Datterdatterselskap

Bossug AS Bergen 100 % 100 % 526

Tor Henning Paulsen AS Bergen 100 % 100 % 8 539

Lønninghaug 6 AS Bergen 100 % 100 % 57 230

Brødrene Salomonsen AS Bergen 100 % 100 % 13 470

Fleslandsveien 67 AS Bergen 100 % 100 % 13 457

Retura Vest AS Bergen 80 % 80 % 1 949

Total datterdatterselskap av BIR AS 95 171

Selskapet Retura Vest AS er inkludert i konsernregnskapet på grunn av bestemmende innflytelse.

 Forretningskontor Eierandel Stemmeandel

Tilknyttet selskap

BKK Varme AS Bergen 49 % 49 %

 BIR-konsern BIR AS

Anskaffelseskost på kjøpstidspunkt 23 998

Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet 21 780

Goodwill på oppkjøpstidspunkt 2 218

Goodwill pr 31.12.16 1 282

Inngående balanse 44 731 92 598

Avskrivning goodwill -72

Andel årets resultat 8 069

Direkteføring mot egenkapitalen 59

Balanse pr 31.12.16 52 786 92 598

BKK Varme AS er ført etter kostmetoden i selskapsregnskapet og etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Det er 
ikke foretatt nedskrivning i selskapsregnskapet, da gjenvinnbart beløp er vurdert til å være høyere enn balanseført verdi.
Goodwill knyttet til investering i BKK Varme AS avskrives over 31 år i takt med varigheten på drift- og leveringsavtalen som 
ble etablert mellom partene ved oppstarten av selskapet.
BIR Bedrift AS kjøpte aksjene i selskapet Brødrene Salomonsen AS pr juni 2014. Regnskapet til Brødrene Salomonsen AS er 
konsolidert inn i konsernet fra 01.01.14.

Forretningskontor Eierandel Stemmeandel Balanseført verdi
BIR-konsern

Balanseført verdi
BIR AS

Andre aksjer

Retura Norge AS Oslo 20 % 20 % 5 161

Retura Øst AS Oslo 33 % 33 % -

KLP Egenkapitalinnskudd 10 180

Retura Nomil AS Sandane 33 % 33 % 200

Sum 15 541 -
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NOTE 7 - AKSJER OG AKSJONÆRINFORMASJON

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

Oversikt over aksjonærer pr 31.12.2016

 Aksjer Andel

Eier

Askøy kommune 3 380 6,74 %

Bergen kommune 40 135 80,00 %

Fusa kommune 665 1,33 %

Kvam kommune 166 0,33 %

Os kommune 2 380 4,74 %

Osterøy kommune 1 275 2,54 %

Samnanger kommune 440 0,88 %

Sund kommune 920 1,83 %

Vaksdal kommune 805 1,60 %

 50 166 100,00 %

NOTE 8 - EGENKAPITAL
Beløp i hele tusen kroner

 Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt 
egenkapital

Annen
egenkapital

Sum

BIR AS

Egenkapital pr. 01.01.2016 50 166 3 599 0 156 390 210 155

Utbytte 2015 0 0 0 -27 -27

Årets utbytte 0 0 0 -17 611 -17 611

Årets resultat 0 0 0 20 885 20 885

Egenkapital pr 31.12.2016 50 166 3 599 0 159 637 213 402

 Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt 
egenkapital

Annen
egenkapital

Annen
egenkapital

minoritet

Sum

BIR Konsern

Egenkapital pr 01.01.2016 50 166 3 599 0 252 873 1 127 307 765

Utbytte 2015 0 0 0 -27 0 -27

Årets utbytte 0 0 0 -17 611 0 -17 611

Årets resultat 0 0 0 30 407 419 30 826

Egenkapital pr 31.12.2016 50 166 3 599 0 265 642 1 547 320 952

I BIR AS er BKK Varme AS ført etter kostmetoden og bokført verdi for aksjer i BKK Varme AS kr 92 598 000.
I BIR-konsern er BKK Varme AS ført etter egenkapitalmetoden med tilhørende bokført verdi på kr 52 787 000
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NOTE 9 - PENSJONER

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

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

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

Pensjonsordningene i BIR AS omfatter 200 personer pr. 
31.12.16, herunder 167 pensjonister. Tilsvarende omfattet pen-
sjonsordningene i BIR AS 195 personer pr. 31.12.15, herunder 
164 pensjonister. Videre inkluderer den offentlige tjenestepen-
sjonsordningen 130 personer med oppsatte rettigheter (137 
personer i 2015).

Pensjonsordningene i konsernet omfatter 606 personer pr. 
31.12.16, herunder 263 pensjonister. Tilsvarende omfattet 
pensjonsordningene i konsernet 605 personer pr. 31.12.15, 
herunder 254 pensjonister. Videre inkluderer den offentlige 
tjenestepensjonsordningen 453 personer med oppsatte rettig-
heter (454 personer i 2015).

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

Ved fratreden fra en offentlig pensjonsordning, herunder også 
skifte av arbeidsgiver internt i konsernet, uten rett til straks 
begynnende pensjon, får fratrådte ikke utstedt en fripolise 
basert på oppsamlet premiereserve slik som i private pen-
sjonsordninger. De fratrådte får en oppsatt pensjonsrettighet 
som ikke er å anse som en individuell kontrakt.

For offentlige bruttobaserte pensjonsordninger er regelverket 
slik at det er siste arbeidsgiver/pensjonsordning som utbeta-
lerhele pensjonen. Tidligere opparbeidede pensjonsrettigheter 
overføres til siste arbeidsgivers pensjonsordning på pen-
sjoneringstidspunktet. Siste arbeidsgivers pensjonsordning 
mottar refusjonsbeløp i forhold til tidligere opparbeidede 
rettigheter.

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

Opplysningeneover gjelder ikke Retura Vest AS som har en 
innskuddsbasert tjenestepensjonsordning. Retura Vest AS har 
en pensjonskostnad på kr 183 563 i 2016 og kr 36 366 i 2015.

Opplysningene over gjelder ikke Tor Henning Paulsen AS 
som har en innskuddsbasert tjenestepensjonsordning fra 
01.01.2016. Tor Henning Paulsen AS har en pensjonskostnad 
på kr 1 186 682 i 2016.
Selskapets ytelsesbaserte pensjonsordningen er fra og 
med 01.01.2016 avviklet og erstattet av en innskuddsbasert 
pensjonsordningsordning for alle ansatte. Avviklingen av 
ytelsesordningen medførte en reversering av tidligere avsatte 
forpliktelser som ga en positiv resultateffekt på 2 109 708 kr i 
2016.

Dette utgjør forskjellen i pensjonskostnad i tabellen under og 
pensjonskostnad som fremkommer i note 3.
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Beløp i hele tusen kroner

NOTE 9 - PENSJONER

 2016 2015

 Konsern BIR AS Konsern BIR AS

Pensjonskostnad

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 22 185 3 554 22 675 3 918

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 10 879 5 325 10 430 5 077

Administrasjonskostnader 1 414 464 2 030 577

Avkastning på pensjonsmidler -11 041 -6 430 -10 517 -6 093

Resultatført aktuarielt tap/-gevinst 1 317 319 3 577 887

Periodisert arbeidsgiveravgift 3 305 411 3 471 490

Pensjonstrekk ansatte inkl. arbeidsgiveravgift -3 538 -523 -3 209 -416

Resultatført levealderjustering 0 0  0 0 

Netto pensjonskostnad 24 521 3 118 28 457 4 440

Pensjonsforpliktelser

Påløpte pensjonsforpliktelser (DBO) -448 009 -233 533 -426 498 -214 153

Pensjonsmidler til markedsverdi 368 634 218 877 338 073 196 251

Arbeidsgiveravgift -11 192 -2 066 -12 468 -2 524

Ikke resultatført virkning av estimatavvik 45 185 26 945 62 896 26 193

Netto balanseført pensjonsforpliktelse -45 382 10 223 -37 997 5 767

 31.12.2016 31.12.2015

Økonomiske forutsetninger

Avkastning på pensjonsmidlene 3,60 % 3,30 %

Diskonteringsrente 2,60 % 2,50 %

Lønnsvekst 2,25 % 2,25 %

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

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

Uttakstilbøyelighet AFP 35-50 % 35-50 %

Korridor i % 10,00 % 10,00 %

Anvendt dødelighetstabell K2013 BE K2013 BE

Anvendt uføretariff Uføretariff/IR02 Uføretariff/IR02
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Beløp i hele tusen kroner

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

 BIR KONSERN BIR AS

 2016 2015 2016 2015

 

Gjeld til kredittinstitusjoner 1 662 132 1 570 367 1 537 689 1 458 805

Øvrig langsiktig gjeld 500 0 0 0

Sum 1 662 632 1 570 367 1 537 689 1 458 805

Forfall mer en fem år etter balansedagen 1 098 034 917 550 1 190 299 1 111 415

 

 Beløp Forfall Rentesats Rente bundet til

Innlån i BIR AS

Lån Nordea 1) 814 926 31.12.2027 6,12 % 2017/2027

Lån Nordea ²) 200 000 31.12.2017 1,92 % Nibor 6 mnd

Lån Nordea trekkrett 3) 192 500 31.12.2017 1,96 % Nibor 6 mnd

Lån Nordea trekkrett 4) 100 000 31.12.2017 1,96 % Nibor 6 mnd

Lån KLP kommunekreditt 5) 230 263 01.09.2023 1,62 % Nibor 6 mnd

Sum lån 1 537 689

1) Lån i forbindelse med refinansiering av tidligere obligasjonslån samt finansiering av utvidelse av behandlingkapasitet for restavfall.

2) Lån i forbindelse med utbygging av bossnettet i Bergen.

3) Trekkrett i forbindelse med utbygging av bossnettet i Bergen.

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

5) Eierkommunene har garantert for lån i KLP kommunekreditt i forbindelse med bossnettutbyggingen i Bergen
Garantiprovisjon utgjør 40 punkter og er i 2016 kostnadsført med kr 859 773.

 2016 2015

Pantesikret gjeld i BIR AS

Pantesikret gjeld 1 307 426 1 221 963

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

Forbrenningsanlegg i Rådalen 954 012 952 217

Conrad Mohrsvei 15 45 404 46 664

Aksjene i BIR Avfallsenergi AS 38 845 38 745

Aksjene i BKK Varme AS 92 598 92 598

Sum bokført verdi av panteobjekt 1 130 859 1 130 224

Videre er leierett til gnr.121, bnr.1 og gnr.121, bnr. 3 i Osterøy kommune stilt som sikkerhet for gjeld i BIR AS.

RENTEBYTTEAVTALER OG VALUTATERMINER
BIR AS gjorde en større rentebytteavtale i 2007. Dette ble gjort for å rentesikre byggelån og lån i Nordea som relaterer seg 
til refinansiering av obligasjonslån. Markedsverdi på rentebytteavtaler er per 31.12.2016 beregnet til å ha en negativ verdi på 
kr 131 121 769. Verdien av rentebytteavtalen er ikke balanseført. Inntekter og kostnader knyttet til rentebytteavtalene resul-
tatføres over avtalenes løpetid (sikring).
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NOTE 11 - BANKINNSKUDD

Beløp i hele tusen kroner

 BIR Konsern BIR AS

Bundne skattetrekksmidler 8 884 1 566

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 35 280 26 073

NOTE 12 - KONSERNMELLOMVÆRENDE

Beløp i hele tusen kroner

BIR AS

 2016 2015

Fordringer

Kundefordringer 16 668 15 671

Langsiktige fordringer 546 514 505 706

Fordring konsernbidrag 15 312 15 576

Sum 578 494 536 954

Gjeld

Leverandørgjeld 9 017 1 139

Skyldig konsernbidrag 4 353 9 620

Annen kortsiktig gjeld 9 207 0

Sum 22 577 10 759
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NOTE 13 - SKATT

Beløp i hele tusen kroner

 BIR KONSERN BIR AS

 2016 2015 2016 2015

Årets skattekostnad fordeler seg på

Betalbar skatt 5 764 4 805 - -

Endring i utsatt skatt -3 438 -5 249 810 -918

Sum skattekostnad 2 327 -445 810 -918

Avstemming nominell til faktisk skattekostnad

Ordinært resultat før skatt x 25 % 8 288 12 969 5 424 9 141

Andel av resultat fra ikke-skattepliktige selskap x 25 % -3 -3 063 - -

Andel av resultat i tilknyttede selskap x 25 % -2 014 -1 444 - -

Effekt av utsatt skatt til nåverdi *) 0 - - -

Permanente forskjeller x 25 % -786 -2 275 -559 -2 452

Effekt av nedjustering skattesats på midlertige forskjeller 01.01 -3 158 -6 632 -4 055 -7 607

Sum skattekostnad 2 327 -445 810 -918

Oversikt over skatteeffekten på midlertidige forskjeller

Fordringer -598 -417

Regnskapsmessig avsetninger -566 25 - -

Anleggsmidler 114 367 117 993 110 604 115 867

Pensjoner 1 286 2 428 10 469 9 792

Tilvirkningskontrakter 0 - - -

Gevinst- og tapskonto 655 853 511 665

Korreksjonsskatt -6 974 -7 265 -6 974 -7 265

Fremførbart underskudd -20 947 -27 877 -17 299 -23 974

Andre forskjeller 0 - - -

Sum utsatt skatt 87 223 85 740 97 312 95 085

*) Vedrører kjøpte rettigheter i tilknytning til deponi. Utsatt skatt er beregnet til nåverdi og utgjør kr 3 267 982
Nominell verdi er kr 4 395 072

Utsatt skatt i balansen til BIR AS har økt med kr 2 227 013 fra fjoråret, hvorav kr 809 725 er relatert til resultatført skatt.
Resterende del av endring knytter seg til skatteeffekt av mottatt konsernbidrag ført over balansen (kr 1 360 596).

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.
BIR Nett AS har innvilget skattefritak etter skattelovens § 2-32, 2. ledd for regnskapsåret 2015, mens
fra regnskapsåret 2016 er selskapet skattepliktig.

Skatt er derfor ikke innarbeidet i BIR Privat AS sitt årsregnskap og BIR Nett AS sitt årsregnskap for 2015.
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NOTE 14 - FINANSPOSTER

Beløp i hele tusen kroner

 BIR KONSERN BIR AS

 2016 2015 2016 2015

Finansinntekter

Annen renteinntekt 5 655 2 897 12 420 9 867

Annen finansinntekt 0 0 3 276 9 860

Konsernbidrag og utbytte fra datterselskap * 0 0 9 643 7 984

Resultatandel fra investering i tilknyttet selskap 8 056 5 348 0 0

Sum finansinntekter 13 711 8 245 25 339 27 711

Finanskostnader

Annen rentekostnad 64 559 62 471 64 882 62 713

Annen finanskostnad 1 000 0 934 961

Resultatandel fra investering i tilknyttet selskap 0 0 0 0

Sum finanskostnader 65 559 62 471 65 816 63 673

Netto finansposter -51 848 -54 226 -40 477 -35 962

* BIR AS har for 2016 mottatt kr 15 311 792 i konsernbidrag fra datterselskaper med skattemessig virkning. Samtidig har
BIR AS avgitt et konsernbidrag til datterselskaper på kr 4 352 904 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. Inntektsført konsernbidrag tilsvarer 50 % av resultat
før skatt i BIR Bedrift underkonsern.
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NOTE 15 - PANTSTILLELSER OG GARANTIER

BIR AS har i sammenheng med løyve for eksport av spesialav-
fall stilt garanti ovenfor Miljødirektoratet på kr 400 000. Garan-
tien er dekket gjennom avtale med bank.

BIR AS har stilt selvskyldnerkausjon overfor BIR Privat AS, 
BIR Transport AS og BIR Avfallsenergi AS vedrørende deres 
garantier overfor Tollvesenet på henholdsvis kr 500 000, 200 
000 og 500 000.

BIR Bedrift AS har i sammenheng med transportløyver stilt 
garanti overfor Hordaland fylkeskommune på kr 975 000. 
Garantien er dekket gjennom avtale med bank.

BIR Bedrift AS har stilt sikkerhet for lån og kassekreditt ved 
å pantsette fast eiendom, fordringer, driftstilbehør og motor-
vogner. I tillegg er aksjene i datterselskapene Tor Henning 
Paulsen AS, Fleslandsveien 67 AS, Lønningshaugen 6 AS og 
Brødrene Salomonsen AS pantsatt.

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

Tor Henning Paulsen AS har i sammenheng med transportløy-
ver stilt garanti overfor Hordaland fylkeskommune på kr 237 
000. Garantien er dekket gjennom avtale med bank.

Retura Vest AS har stilt sikkerhet for lån ved å pantsette fast 
eiendom og fordringer.

Retura Vest AS har et totalt garantiansvar på kr 2 606 831. 
Garantien er dekket gjennom avtale med bank. Av dette har 
Retura Vest AS har i sammenheng med transportløyver stilt 
garanti overfor Hordaland fylkeskommune på kr 679 000.

Etterdrift av BIR Avfallsenergi AS sitt deponi skal ivaretas av 
en egen stiftelse. BIR Avfallsenergi AS har kostnadsført kr 245 
574 i påvente av årets krav til innbetaling til Stiftelsen Mjelstad 
Restdeponis Etterdriftsfond.

NOTE 16 - FORSKUDDSBETALING

Det ble i år 2000 inngått en avtale mellom BIR AS og BKK 
Varme AS som gjør BIR ansvarlig for fremtidige energileve-
ranser tilsvarende 200 GWh per år i 35 år. BIR AS har mottatt 
vederlag på kr 120 000 000 for dette som periodiseres over 
kontraktens levetid basert på nominelle beløp. BIR AS inngikk 
i 2011 en avtale med BKK Varme AS om salg av all damp fra 

linje 2 i perioden 2010-2035 og BIR har mottatt vederlag på kr 
62 000 000 som periodiseres over kontraktens levetid basert 
på nominelle beløp. Ved utgangen av 2016 utgjør periodisert 
forskuddsbetaling totalt kr 106 808 908 (2015: kr 112 754 762). 
BIR AS har i 2016 inntektsført periodisert forskuddsbetaling 
med totalt kr 5 945 512.
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Styret i BIR AS har vedtatt å gjennomføre forvaltningsrevi-
sjoner av selskaper som driver innen lovpålagt renovasjon i 
BIR s ni eierkommuner.  Forvaltningsrevisjonen startet opp i 
begynnelsen av 2013.

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

Per 27.2.2013 inngikk BIR avtale med KPMG om kjøp av 
forvaltningsrevisjonstjenester.  Det ble utarbeidet en revisjons-
plan som gikk over en 3-4 års periode.  Samtlige prosjekt er 
nå gjennomført og rapportert. Avtalen terminert våren 2017.

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

Gjennom forvaltningsrevisjoner vil BIR:
• Kartlegge og vurdere om den lovpålagte virksomheten ut-

øves i samsvar med krav fra myndigheter, eierkommuner 
og styret i BIR.

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

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

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

I løpet av 2013 og 2014 er følgende forvaltningsrevisjoner 
gjennomført:
• Fellestjenester og kompetansestyring 
• Styring av store investeringsprosjekter 
 - Prosjekt 3 nye gjenvinningsstasjoner 
  - BossNett AS (selskapsrevisjon) 
• Investeringsbeslutninger og offentlige anskaffelser 
• IKT i verdikjeden, IKT i lønnsprosessen, effektivitet og 

informasjonssikkerhet

I løpet av 2015 er følgende forvaltningsrevisjoner gjennomført:
• Anskaffelse, vedlikehold og utfasing av IKT utstyr
• Kontraktstyring og avfallshåndtering

I løpet av 2016 er følgende forvaltningsrevisjoner gjennomført:
• Internprising og kryss subsidiering
• Evaluering av ny fleksibel gebyrmodell i Bergen
• Offentlighet i BIR

FORVALTNINGSREVISJONEN I BIR
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AVFALLSSTATISTIKK

Avfallstype/kommune Askøy Bergen Fusa Kvam Os Osterøy Samnanger Sund Vaksdal BIR

Total avfallsmengde (ruter, returpunkt og 
gjenvinningsstasjoner)

14 571 110 073 1 648 4 221 10 560 3 599 2 993 3 095 1 907 152 772

Totalmengder for avfallstyper som er felles 
for rute, returpunkt og gjenvinningsstasjon

Restavfall 7 181 58 779 943 2 353 5 128 1 989 1 182 1 677 1 066 80 297

Papir/papp 1 328 12 428 174 481 964 315 134 275 201 16 299

Plast 202 1 408 27 71 163 56 21 50 24 2 023

I rute/ på returpunkt

Restavfall 4 896 48 093 732 1 844 3 318 1 394 443 1 306 733 62 757

Papp/papir 1 149 11 590 163 438 839 291 92 243 186 14 990

Plast 176 1 322 26 63 137 53 14 42 24 1 856

Glass-/metallemballasje 223 3 319 56 93 159 70 21 51 36 4 029

Farlig avfall 5 113 2 2 5 2 0 2 0 129

Total avfallsmengde fra rutegående 6 448 64 437 978 2 439 4 458 1 809 571 1 644 979 83 761

Gjenvinningsstasjoner

Restavfall 2 285 10 685 211 509 1 811 595 738 371 333 17 540

Blandet, bearbeidet trevirke 2 831 14 054 181 537 1 774 539 817 476 316 21 525

CCA-impregnert trevirke 434 1 388 26 85 249 60 122 96 36 2 495

Kompleksjern (metall) 675 3 132 117 211 495 235 243 174 86 5 368

EE-avfall 287 1 614 58 100 212 125 123 93 58 2 669

Lett forurenset masse 528 7 950 8 116 416 52 109 54 44 9 277

Gips 181 1 319 4 18 191 19 47 26 3 1 806

Park- og hageavfall 520 3 419 3 73 550 28 84 40 1 4 718

Kabler og ledninger 8 34 0 0 6 5 0 0 3 57

Dekk med felg 46 155 0 13 41 22 17 10 4 307

Dekk uten felg 10 41 5 8 24 7 8 5 2 109

Papp/papir (emballasjekartong) 179 838 11 43 124 25 42 32 15 1 310

Plast 27 86 2 9 26 3 7 8 0 167

Farlig avfall (samlekategori) 77 425 13 14 61 21 20 18 8 657

Avfall med brom. flammehemmere 1 16 0 0 3 0 0 0 0 20

Avfall med ftalater 12 53 1 0 6 2 0 4 0 77

Asbest 26 88 9 18 36 15 9 7 4 214

Klorparafinholdige isolerglassruter 33 135 6 10 25 12 16 12 2 251

PCB-holdige isolerglassruter 10 57 2 2 9 6 3 5 4 103

FA-spillolje 15 37 3 3 12 5 4 5 3 87

FA-batterier 38 112 9 12 32 14 13 16 7 254

Total avfallsmengde gjenvinningsstasjon 8 224 45 636 670 1 782 6 103 1 789 2 422 1 451 928 69 010

Farlig avfall - total fra returpunkt og 
gjenvinningsstasjon

Farlig avfall (samlekategori) 81 521 14 14 64 22 21 19 8 763

Avfall med bromerte flammehemmere 1 16 0 0 3 0 0 0 0 20

Avfall med ftalat 12 53 1 0 6 2 0 4 0 77

Asbest 26 88 9 18 36 15 9 7 4 214

Klorparafinholdige isolerglassruter 33 135 6 10 25 12 16 12 2 251

PCB-holdige isolerglassruter 10 57 2 2 9 6 3 5 4 103

Refusjonsberettiget spillolje 15 37 3 3 12 5 4 5 3 87

Batteri (blyakkumulatorer og småbatteri) 39 130 10 13 35 15 13 16 7 278

CCA 434 1 388 26 85 249 60 122 96 36 2 495

Total avfallsmengde farlig avfall 651 2 423 71 148 438 137 189 163 64 4 288

Komplett avfallsstatistikk kan du få ved å henvende deg til BIRs kommunikasjonsavdeling.


