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DETTE ER BIR

BIR er et av Norges største renovasjonsselskaper. Vi er ansvarlig for avfallshåndteringen til de over 
350 000 innbyggerne i BIRs ni eierkommuner. Selskapet tilbyr også avfallsløsninger for næringslivet. 

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

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

Lovpålagte renovasjonstjenester

Morselskap

Tjenester i fri konkurranse

BIR AS

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

Konkurranseutsatt selskap med enerett

Retura Vest AS Bossug AS TH Paulsen AS
Brødrene 

Salomonsen AS
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NØKKELTALL FOR SELSKAPENE I BIR

BIRS EIERKOMMUNER

Selskap 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015

BIR AS  189 149 180 897 181302 27 020 20 885 34 772 39,9 33,0 34,0

BIR Privat AS  395 295 391 151 371 912 -10 537 12 -7 636 114,9 98,1 95,3

BIR Transport AS  98 916 85 304 82 250 -83 148 0 97,3 75,0 76,0

BIR Nett AS  30 004 25 727 25 431 -17 0 18 979 10,6 8,0 7,0

BIR Avfallsenergi AS  260 329 251 435 239 628 9 848 -101 -5 592 43,6 44,4 44,4

BIR Bedrift AS  130 824 130 921 120 658 9 881 3 666 5 741 58,1 54,4 46,0

TH Paulsen AS  50 581 46 109 39 430 3 799 3 149 -733 11,7 12,0 12,0

Retura Vest AS  28 898 51 853 46 648 711 2 097 463 7,2 25,0 23,0

Fleslandsveien 67 AS  -   0 0 -96 -12 -208 0 0,0 0,0

Lønningshaugen 6 AS  5 644 5 344 4 989 1 973 2 280 2 574 0 0,0 0,0

Bossug AS  16 643 12 534 5 557 1 164 -320 -294 0 0,0 1,0

Conrad Mohrs veg 15 AS  14 468 14 212 13 771 3 827 3 117 2 908 0 0,0 0,0

Møllendalsveien 31 AS  953 843 845 294 231 220 0 0,0 0,0

Møllendalsveien 40 AS  2 060 1 991 1 936 488 356 328 0 0,0 0,0

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

Brødrene Salomonsen AS  7 444 7 724 7 147 121 -127 -104 3 3,2 3,5

Tall i hele tusen kroner

Brutto omsetning Årsresultat Årsverk gjennom året (egne ansatte)

- med innbyggertall

EIERKOMMUNER OG INNBYGGERE PR. 01.01.2017

TOTALT:  361 542

1  Askøy 28 821
2  Bergen 278 556
3  Fusa 3 895
4  Kvam 8 423
5  Os 20 152

6  Osterøy 8 026
7  Samnanger 2 488
8  Sund 7 058
9  Vaksdal 4 123
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JANUAR  
Kommunikasjonssjefen i BIR deltar 
i «Debatten» på NRK 1 og utfordrer 
kommunikasjonsdirektøren i Orkla 
Foods på å endre datostemplingen 
på hermetikk og suppeposer.

Det blir montert hjertestartere  
på alle våre gjenvinningsstasjoner 
samt stasjon for farlig avfall og 
hos BIR Nett. Totalt er det nå 18 
tilgjengelige hjertestartere i BIR. 

En reportasje om bossnettet vises 
til rundt 10 millioner kinesere.  
- Helt rått! sier en stolt finansbyråd 
i Bergen, Dag Inge Ulstein.

FEBRUAR
I kampanjen «Slank restavfallet» 
møter BIR kundene hjemme og gir 
vekk 100 PT-timer og «kildesorte-
rings-kit» til alle som melder seg. 

Plasthvalen i Sund setter fart i 
strandryddingsånden. Med tilskudd 
fra Miljødirektoratet og i samarbeid 
med Bergen og Omland frilufts-
råd tilrettelegger BIR for mange 
dugnader fremover. På Krokeide 
er nærmere 60 personer med og 
fjerner 97 sekker boss.

MARS
BIR planlegger flytting fra Conrad 
Mohrs veg 15 og Møllendalsveien 40. 
Rammesøknaden for BIR-bygg på 
Nygårdstangen blir avslått og ny 
prosess med avklaringer starter. 

Envac, BIR Nett og finansbyråden i 
Bergen står for syngende åpning av 
verdens første underjordiske papp-
nedkast i bossnettet i Bergen. 

Spennende forskning på mat- 
avfall resulterer i at BIR inngår 
samarbeid med to forsknings-
prosjekter. Det ene vil omdanne 
matavfall til laksefor via dyrking 
av insektslarver. Det andre ser på 
dyrking av mikroalger ved hjelp 
av blant annet matavfall.

APRIL
Komite for finans, kultur og næring 
i Bergen kommune besøker BIR. 
De er begeistret over å se energian-
legget og få vite status for utslipp.  

Langvarig forsøpling og misbruk fra 
bedrifter gjør at returpunktet ved 
Tusenårsilden på Askøy må fjernes. 

Knut Harald Thunestvedt kjemper 
seg til fagbrev i gjenvinningsfaget. 
Et nytt regelverk gjorde faget  
vanskelig å fullføre for sjåfører. 
Knut får endret kravspesifikasjo-
nene og åpner for at flere sjåfører 
kan ta fagbrevet.

MAI
Bymiljøetaten, Vann- og avløps-
etaten og BIR går sammen om "Den 
Bergenske Bekkalokkampanjen" 
for å skremme rottene bort fra 
byen. BIR deltar med budskap om 
å holde lokket lukket på bosspann. 

Renovatøren Pia Marie Erdal  
Søfteland sin historie brukes på 
TV2 som et godt eksempel på 
hvordan få unge i jobb. NAVs ord-
ning med arbeidsutplassering var 
svært vellykket for BIR og Pia.

JUNI
1. juni er 184 av totalt 266 befarte 
forurensings- og forsøplingssaker 
avsluttet. Åtte kommuner har gitt 
ansvaret for slike saker videre til BIR. 

Bossnettet i Bergen vinner FN sin 
internasjonale miljøpris. Juryen 
vektlegger løsningen for opp- og 
innsamling av avfall, samfunns-
økonomiske gevinster og innova-
sjonen som ligger i prosjektet. 

Verkstedsleder Kjell Arild Hagen og 
mekaniker Yemane Habtemariam 
drar til Konjic i Bosnia for å dele 
kunnskap om en BIR-bossbil som 
er donert til det lokale avfalls-
selskapet der.

DEBATTEN PÅ NRK 1: Matsvinn er på agendaen under 
debatten på NRK 26. januar.

FORSKNING PÅ MATAVFALL: InvertaPro og BIR 
samarbeider i forskningsprosjektet som skal fore insekts-
larver med matavfall som skal bli til laksefôr.

REPORTASJE OM PIA MARIE: En litt spesiell dag når 
TV2 - nyhetene følger Pia Marie på jobb.

STOLTE BIR-MEDARBEIDERE: Det er ikke hver dag 
man mottar FNs internasjonale miljøpris.

ÅRET SOM GIKK

2017
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JULI
Kaja Sørgard blir BIRs første 
REdu-student. REdu er avfalls- 
og gjenvinningsbransjens store 
kompetanseløft. Kaja skal skrive 
masteroppgave om analyse av 
avfallsløsninger.

AUGUST
Tusener av vestlendinger stimer 
til restefest på Festplassen. De 
får smake melk som har passert 
dato, fikset sykkelen og mye mer. 
Restefesten er et samarbeid  
mellom Bergen kommune og BIR. 

BIRs nye nettsider blir lansert 
sammen med BIR-appen. Sentralt 
står funksjonen med adressesøk 
som viser kundene informasjon 
knyttet til relevant adresse. 

Tre nye traineer blir ansatt i BIR 
gjennom Bergens næringsråds 
program «Trainee Vest». 
En skal jobbe med digitalisering 
og moderne avfallsløsninger hos 
BIR Privat AS, en hos HR-avde-
lingen i BIR AS og en på markeds- 
avdelingen i BIR Bedrift AS.

SEPTEMBER
25 renovatører fra konkursram-
mede RenoNorden starter hos 
BIR Transport. Godt samarbeid 
gjør at vi raskt fikser plass til biler 
og mannskap og i Conrad Mohrs vei. 

BIR holder kulissene velrenoverte 
under sykkel-VM. Renovatører, 
ryddemannskap, kontrollører og 
vakter gjør en strålende innsats fra 
tidlig morgen til sen kveld. Fra  
Bergen kommune får vi flere gan-
ger ryddeoppdrag som må utføres i 
hast før sykkelrittene starter. 

Stemningen blir opphetet på 
folkemøte om regulering av 
Rådalen. Naboene er bekymret 
for nærområdene sine og inn-
spillene deres tas med videre.

OKTOBER
Medarbeidere fra BIR Bedrift og 
BIR Privat reiser til Nederland og 
Sveits for å se på nye, nedgravde 
løsninger for avfall. Der får de også 
se sveisternes egen sorteringsløs-
ning til Nespresso kaffe-kapsler!

Medarbeidere fra TH Paulsen og 
BIR Bedrift flytter en gigantisk 
haug treflis, 2250 tonn, fra gjen-
vinningsstasjonen på Askøy til båt 
ved kai på Hanøytangen. Tolv mann 
på skift, seks biler, to hjulastere og 
to sorteringsmaskiner er i drift 
under lossingen.

Miljøråd for byutvikling, Anna 
Elisa Tryti, åpnet de fem første 
nedkastene for bossnettet på 
Nordnes. Holbergsallmenningen 
er nå det nye hjemmet til et av  
de mest komplette nedkast-
punktene i bossnettet.

NOVEMBER
BIR, Orkla Home & Personal 
Care og NHH går sammen i et 
forskningsprosjekt for å beskrive 
fremtidens sirkulære forretnings-
modeller. BIR har initiert 
prosjektet for at vi skal komme 
ut av startgropen og over i 
praktisk handling, sier konsern-
sjef i BIR, Steinar Nævdal. 

Det blir endelig orden på et lang-
varig forsøplingsproblem i Gågaten. 
Et vellykket samarbeid mellom 
Bymiljøetaten og BIR, spesielt 
lærling Stian Ølnes hos BIR Bedrift, 
får flere næringsdrivende til å koble 
seg på bossnettet. 

DESEMBER
Medarbeiderne ved vår gjen- 
vinningsstasjon i Samnanger 
gleder seg til bedre fasiliteter 
knyttet til toalett, garderobe og 
spiserom. Både mottak og lager 
utvides og det bygges et eget rom 
til brukthall.

DEN STORE RESTEFESTEN: På Festplassen ble det 
kokkelert med mat som var utgått på dato.

NYE NETTSIDER OG BIR-APP: Rett før Sykkel-VM 
gikk av stabelen lanserte BIR nye nettsider og app med 
adressesøk som en sentral funksjon. 

2250 TONN TREFLIS: Etter 16 timers sjauerjobb var 
treflisfjellet flyttet over på båt og på vei til Sverige.

LÆRLING TAR GREP: Stian Ølnes, lærling hos BIR 
Bedrift har sørget for at mange næringskunder har koblet 
seg på bossnettet.

ÅRET SOM GIKK

2017
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BIR-sjef Steinar Nævdal går bort til 
kontorpulten og åpner en skuff. Han tar 
frem en liten papirpose. 

- Vet du hva dette er? Nævdal smiler, 
åpner posen og drysser tørkede larver 
på bordet.

- Vi støtter larveprodusenten Invertapro 
på Voss med kapital og matavfall. I stedet 
for å brenne alt matavfallet, blir noe av 
det til larvemat. Dette prosjektet er et 
godt eksempel på sirkulær økonomi, 
sier Nævdal.

SIRKULÆR ØKONOMI 
Den sirkulære økonomien har mange 
sider, både økonomiske og økologiske. 
I motsetning til en «bruk-og-kast-mo-
dell», forutsetter en sirkulær økonomi 
gjenvinning i et kretsløp der minst mulig 
av de opprinnelige ressursene går tapt 
frem til et nytt produkt. 

I en sirkulær økonomi sees avfall på som 
en råvare og en ressurs.

- Vil BIR gå fra å være et avfallsselskap til 
et råvareselskap?

- Jeg tror ikke vi kommer til å bli et 100 pro-
sent råvareselskap. Vi har spesialavfall som 

ikke kan gå inn i en sirkulær økonomi.  
Boss som inneholder miljøgifter, kan ikke 
gjenvinnes og må destrueres i forbrennings-
ovnen. Men at vi beveger hovedvirksomheten 
vår mot sirkulærmodellen, er jeg ikke tvil 
om, sier han og legger til:

- Vi setter oss ikke ned og venter på 
endringene. Vi involverer oss i forskjellige 
prosjekter som vi ser kan bli en del av 
den grønne økonomien, blant annet gjen-
vinning av plast.

ORKLA OG NHH
Et slikt prosjekt er samarbeidet mellom 
BIR,  Orkla Home & Personal Care og 
Norges Handelshøyskole.

- Prosjektet skal identifisere sirkulære 
forretningsmodeller som fungerer og er 
lønnsomme. Orkla vil finne måter å gjen-
bruke plastemballasje, og de er en viktig 
samarbeidspartner i dette prosjektet, sier 
Nævdal og utdyper:

- Orkla kan både levere avfall og bli en 
mottaker av produkter etter gjenvinning. 
NHH vil følge oss underveis og studere 
hvordan grønne forretningsmodeller, som 
går på tvers av hva Orkla og BIR driver 
med til vanlig, ser dagens lys. Dette er et 
utrolig spennende prosjekt for oss.    

2017 var et godt år for BIR både økonomisk og driftsmessig. 
Nå vil BIR bidra til en bærekraftig og lønnsom sirkulær økonomi.

LEDER

Fremtiden 
er sirkulær

I stedet for 
å brenne alt 
matavfallet, 
blir noe av det 
til larvemat
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LARVEMAT
Larvene fra Voss ligger fremdeles på bordet 
foran oss. Tørket og sprø i konsistensen.

- Vil du smake? Nævdal tar et par larver i 
hånden og hiver innpå. 

- Det smaker ikke så mye, men er veldig 
næringsrikt. Og matavfallet vårt som skulle 
brennes, er nå blitt larvemat og en del av et 
nytt kretsløp. 

- I første omgang vil fett og protein fra 
larvene bli ingredienser i fôr til kjæledyr. 
Senere er planen å utvide bruken til blant 
annet menneskeføde, forklarer Nævdal.

ET NYTT TANKESETT
Sirkulær økonomi betyr også et nytt tanke-
sett om verdikjeden, fra råstoff til forbruker 
og omvendt. Sirkulær økonomi vil bli en del 
av mange ulike samfunnsområder i årene 
fremover, spår Nævdal.

- Hvor omfattende vil den sirkulære 
økonomien bli?
 
- Det handler om mye mer enn matavfall. 
Den grønne økonomien krever at vi tenker 
nytt rundt råvarer, gjenvinning, design, 
digitalisering, logistikk og forbruk, for å 
nevne noe. Poenget er at det er et stort 
potensiale i en sirkulær økonomi, som kan 
gi økt lønnsomhet og konkurransefordeler 
for mange norske virksomheter. 

FORNØYDE KUNDER
Det er ikke bare sirkulær økonomi BIR-
sjefen er opptatt av. Selskapets kunde- 
og omdømmeundersøkelse for 2017, viser 
det samme som året før: BIR blir sett på 
som et pålitelig og serviceinnstilt 
renovasjonsselskap.

- Det siste er jeg veldig fornøyd med, 
siden det er kundene våre som er 
grunnlaget for verdiskapingen i BIR, 
sier han og avslutter:

- Godt omdømme får vi ikke uten inn-
satsen til alle våre dedikerte ansatte. Vi 
forsøker å leve opp til slagordet vårt hver 
dag vi er på jobb: Sammen for en god sak.

I en sirkulær 
økonomi sees 
avfall på som 
en råvare og 
en ressurs

LEDER



11

VISJON OG ORGANISASJONSFORM

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

Visjonen skal gi innbyggerne i de ni BIR-kommunene et 
tettere bånd til BIR. Vi ønsker å vise at vår funksjon 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 AS 
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-
regnskapssjef

Ove Knudsen
Økonomisjef

Morten 
Straume
Eiendomssjef

Anne 
Margrethe 
Hausvik
Konsern-
controller

Eva Skjold
 Kommunika-
sjonssjef

Oddrunn 
Konglevoll
HMS-sjef

Gro Berge
HR-sjef

Toralf 
Igesund
FOU-sjef

Andre Tangen
Systemsjef

Tommy 
Hansen
Hufthammer
IT-sjef
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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 moderne og helautomatisk. 
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

LO
VP
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AG

TE
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EN
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Bossug AS

Retura Vest AS

Brødrene 
Salomonsen AS TH Paulsen AS BKK Varme AS
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R 
 I 

FR
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Kunde Oppsamling Innsamling Sortering Materialer Behandling Energi Deponi

BIR Bedrift AS
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HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID I 2017

For BIR er samfunnsoppgaven med å skape gode miljøholdninger svært viktig. 2017 var et aktivt år 
med mange skolebesøk og vellykkede kampanjer.

Vår årlige kunde- og omdømmeundersøkelse ga oss nye, gode 
resultater for 2017. Vi var veldig spente på om vi klarte å toppe 
de gode resultatene fra i fjor – og det klarte vi! Resultatet for 
kundetilfredshet steg fra 82,2 prosent til 83,4 prosent og 
omdømmescoren gikk opp fra 83,8 prosent til 84,9 prosent. 
Vårt arbeid med å skape holdninger gjennom sosiale medier, 
kampanjer og skoletilbud er noe av grunnen til at vi nok en gang 
har satt ny rekord på kundetilfredshet.

Personlig trener i kildesortering!
I julenummeret av kundebladet Bossanova annonserte vi at 
kunder kunne få personlig veiledning i kildesortering hjemme. 
I januar og februar fikk flere kunder besøk på døren av boss-
eksperter fra BIR som ga praktiske tips og råd til å redusere 
restavfallet. Stuntet var en del av en nasjonal kampanje, med 
fokus på å «slanke restavfallet».  

Sosiale medier
Sosiale medier og spesielt Facebook forsetter å være en viktig 
kommunikasjonskanal for BIR. I 2017 rundet vi 19 000 følgere 
på Facebook og på Instagram passerte vi 1100 følgere. 
Med sosiale medier får vi vist hva vi driver med og samtidig gjør 
vi det lettere for kundene å komme i kontakt med oss.

Stor tilfredshet med skoleopplegget
Over 3000 fikk miljøundervisning av BIR i 2017. Flesteparten var 
fjerdeklassinger som benyttet seg av BIRs skreddersydde tilbud 
for 4. trinn, med gratis buss og omvisning på energianlegget. 
Når elevene med egne øyne får se hva som skjer med bosset de 
kaster, får de mer forståelse av miljøundervisningen på skolen. 
Vi er opptatt av kvalitet, derfor måler vi tilfredshet med tilbudet. 
Siden vi startet målingen høsten 2016 er totalscoren på 5,78 av 
6 mulige poeng.
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HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID I 2017

Redesignkonkurranse på Instagram
Denne våren arrangerte vi Redesignkonkurranse på Instagram 
for å stimulere folk til å tenke gjenbruk. Konkurransen som ble 
arrangert sammen med Bergen kommune var vellykket. Det 
kom inn over 60 bilder der folk hadde tatt før- og etterbilde av 
redesignprodukter.  Et gammel furumøbel som var omgjort til 
et lekekjøkken, stakk av med toppremien på 10 000 kroner.

Den store restefesten
I august arrangerte vi Den store restefesten på Festplassen 
sammen med Bergen kommune. Målet med restefesten var å 
få folk til å bli mer oppmerksom på eget matsvinn. Selv om det 
var et skikkelig dårlig vær, så kom det tusener av mennesker og 
reddet masse mat denne lørdagen. 

Stor dugnadsånd
I januar 2017 strandet en seks meter lang gåsenebbhval på 
Sotra. Den var utsultet fordi mage og tarm var tilstoppet av 
plastboss. Dette satt fart i dugnadsånden for å rydde strender. 
Blant annet var nærmere 60 personer med og fjernet 97 sekker 
boss på Krokeide. Med statlig tilskudd og i samarbeid med 
Bergen og Omland friluftsråd har BIR mulighet til å hente 
strandryddebosset.

Det var ikke bare strender som ble ryddet i 2017. Hver vår 
arrangerer BIR ryddeaksjonen Hold Norge rent og i 2017 var 
258 små og store dugnadslag med. De plukket hele 3725 sekker 
med dugnadsboss. Det har aldri før vært plukket opp så mange 
sekker med boss fra nærområder. Det utgjør en stor forskjell!
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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 skille oss ut fra konkur-
renter, 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 jobber med kjerneverdiprosess på forskjellige 
måter. I BIR har vi lagt stor vekt på at alle våre ansatte skal 
være involvert og har valgt en nedenfra-og-opp metodikk 
som sikret en god forankring av prosessen innad i selskapet.

Arbeidet med verdiutforming og -implementering startet i 
2012 med workshops og internundersøkelser som ga god 
medarbeidermedvirkning. Bedriftens styrker og utfordringer 
ble kartlagt og dannet et 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
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.

Vi hjelper
våre kunder

å være
miljøbevisste

Vi skal
bidra

positivt
til miljøet

Vi er på 
samme lag 

og jobber 
sammen for 

en god sak 

Det handler
om å gjøre

det lille ekstra
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EVA SKJOLD
Kommunikasjonssjef

EVA SKJOLD
Kommunikasjonssjef

TERJE STRØM
Daglig leder BIR Nett AS

ODDRUN S. KONGLEVOLL
HMS-sjef

ATLE HITLAND
Innkjøpssjef
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BIR PRIVAT AS

Hva er høydepunktene for selskapet i 2017?

Med ny strategi vedtatt i slutten av 2016 var det viktig å sikre at selskapet var rett 
rigget for å levere på de mål og forventninger som er stilt til oss. Vi gjennomførte 
derfor en organisasjonsutviklingsprosess som gjør oss bedre i stand til å leve 
opp til konsernets og eiernes forventninger. Selskapet har nå tre driftsavdelinger 
som skal sikre kontinuerlig forbedring av kjernevirksomheten. I tillegg er det 
etablert en Prosjekt- og utviklingsavdeling som skal være en kompetanseavde-
ling knyttet til innovasjon, prosjektutvikling- og gjennomføring, samt planlegging 
av nye tjenesteløsninger.

Høsten 2017 ble Sykkel-VM gjennomført i Bergen. Der deltok BIR Privat AS ved 
samvirkesenteret som Bergen kommune opprettet for å samordne all sikkerhet 
og beredskap under mesterskapet. Dette var en svært nyttig erfaring og ga mye 
lærdom i forhold til profesjonell håndtering av beredskap. Mens Sykkel-VM 
pågikk meldte vår avfallsinnsamler RenoNorden AS seg konkurs. Målet ble da 
å sikre stabil drift uten at kundene ble berørt, noe vi i samarbeid med øvrige 
BIR-selskaper lyktes godt med. 

Evalueringsrapporten for prøveprosjektet med fleksibel gebyrmodell for Bergen 
kommune ble overlevert i mai og 22. november fattet Bystyret i Bergen enstem-
mig vedtak om å innføre gebyrmodellen som permanent ordning fra 1. januar 
2018. Det er vi svært glade for.
 

Hva gjør selskapet for å være en miljøpådriver?

Innføringen av fleksibel gebyrmodell i alle våre eierkommuner er et stort og vik-
tig miljøtiltak. Restavfallet reduseres, tømmehyppigheten av restavfallsspannet 
går ned og kildesorteringen øker. Bystyret i Bergen har bedt oss om å legge frem 
en rapport som omtaler hvordan gebyrmodellen kan utvikles for å være bedre 
tilpasset husholdninger med fellesløsninger, moderne avfallsløsninger og bofor-
mer som er spesielle for storbyer. Etablering av moderne og effektive avfallsløs-
ninger med kunde-ID bidrar til digitalisering og effektivisering av tjenestetilbudet 
for kundene. Videreutvikling av våre godt besøkte gjenvinningsstasjoner gjennom 
oppgradering, økt fokus på kundeservice og tett oppfølging av driften er også 
viktig for å sikre ombruk og gjenvinning.

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: 155 500 tonn, hvorav  

84 500 tonn fra rutegående og 71 000 tonn  
fra gjenvinningsstasjoner.

• Dette tilsvarer 430 kilo per innbygger

Gjenvinningsstasjonene
• 71 000 tonn mottatt. Av dette utgjør restavfallet 

18 500 tonn (26 prosent).

Farlig avfall
• Det ble samlet inn totalt 4 200 tonn farlig avfall 

i 2017. Det tilsvarer 11,7 kilo per innbygger.

OMSETNING OG RESULTAT
• Brutto omsetning: 395,3 mill. kroner  

(2016: 391,1 mill. kroner)
• Årsresultat: 10 537 mill. kroner  

(2016: 11 609 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: 7,6 prosent. 1,8 prosent var kortva-

rig og 5,8 prosent langvarig. (2016: 7,8 prosent)

Stiftelsesår: 2002
Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS
Årsverk egne ansatte: 104

STYRET
Ove Knudsen, styreleder 
Kenneth Stien
Ann-Helen Sørhus Linge
Morten Straume
Øyvind Setvik
Ivan Rumyanchev Vasilev
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BIR TRANSPORT AS

Hva er høydepunktene for selskapet i 2017?

Det har vært et innholdsrikt år for BIR Transport. I september 2017 ble Reno 
Norden slått konkurs, en konkurs som skapte store ringvirkninger i den norske 
avfallsbransjen. BIR Transport ble som en konsekvens av dette tildelt enerett for 
innsamling av husholdningsavfall i BIR’s eierkommuner Askøy, Fusa, Kvam, Os, 
Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal, samt kommunene Fjell og Øygarden. Sel-
skapets oppdragsmengde ble med dette over natten økt med mer enn 35 prosent.

Det er gjennom 2017 gjennomført organisasjonsendringer og etablering av ny 
ledergruppe. Ny strategi er implementert med vekt på effektiv drift, miljøvennlig 
transport og medarbeiderkompetanse. Prosessen med å etablere ny driftsorga-
nisasjon har blitt noe forsinket med bakgrunn i overtagelsen av virksomheten til 
Reno Norden i september. De fleste brikker er likevel på plass og gjør at selska-
pet står 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.

Det er igangsatt prosesser for å forberede og gjennomføre investeringer i 
helelektriske renovasjonskjøretøy for drift i de sentrale strøkene av Bergen. Den 
første elektriske bilen vil bli levert i mai/juni 2018 og de videre planene inkluderer 
innkjøp av ytterligere tre elektriske renovasjonskjøretøy i 2019. Det er søkt om og 
innvilget tilskudd gjennom Klimasatsordningen til den første elektriske bilen. For 
de tre neste bilene er det søkt om økonomisk støtte gjennom Enova sin tilskudds-
ordning. Det er ventet en avklaring på dette innen utgangen av april 2018, noe 
som vil gjøre BIR Transport i stand til å kunne nå målet om utslippsfri renovasjon 
i Bergen sentrum mer enn et år tidligere enn målsatt.

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
29 komprimerende restavfallsbiler, 15 komprime-
rende plast-/papirbiler, tre biler som samler inn 
glass/ metall og to vakuumstyrte komprimerende 
renovasjonsbiler (bossugbiler). I tillegg disponerer 
selskapet fem reservebiler.

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 3 685 356 kroner, og er ført 
som reduksjon i salgsinntektene.

• Brutto omsetning: 98,9 mill. kroner  
(2016: 85,3 mill. kroner) 

• Årsresultat: -0,1 mill. kroner  
(2016: 0,1 mill. kroner)

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
• Sykefravær: 7,2 prosent. 3,0 prosent var 

kortvarig og 4,2 prosent var langvarig.  
(2016: 6,3 prosent)

• Det var 5 arbeidsulykker som medførte 
fravær i 2017. (2016: 6).

• Antall materielle skader påført tredjeperson: 
26 (2016: 36)

Stiftelsesår: 2002
Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS
Årsverk egne ansatte: 73,1

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 2017?

Bossnettet i Bergen sentrum fungerte i 2017 meget godt med 100 prosent tilgjenge-
lighet for de 5000 påkoblede kundene. Totalt er nå 246 nedkast, fordelt på 73 nedkast-
punkt satt i drift. Digitale driftsdata gir god innsikt i driftsutviklingen. 

I 2017 ble det inngått avtaler med private avfallsaktører i Bergen om transport av avfall 
fra næringskunder gjennom bossnettet. Dette har vært avgjørende for lønnsomheten i 
prosjektet og for å innfri bystyrets forventninger. De private avfallsaktørene har inngått 
70 avtaler om bruk av bossnettet med sine næringskunder. Erfaringene med bruken av 
bossnettet fra disse har vært gode og antallet næringskunder stiger jevnt.

Det er i 2017 investert rundt 100 mill. kroner i bossnettet. Fremdrift i utbygging følger 
i hovedsak oppsatt plan. Byrådet har vedtatt salg av tomt på Nygårdstangen til BIR og 
gitt rammetillatelse for bygging av terminal til grønn sone av bossnettet og kontorbygg. 
Klage på tillatelsen fra Statens Vegvesen, samt uklarheter rundt realisering av rekke-
følgekrav vil medføre forsinket byggeprosess og oppstart av grønt nett.

Det er fortsatt stor interesse nasjonalt og internasjonalt for bossnettet. I 2017 mottok 
bossnettet miljøprisen i regi av FNs Miljøprogram, «Energy Globe Award Norway 2017».

Hva gjør selskapet for å være en miljøpådriver?

Bergen er den første byen i verden som får et underjordisk rørnett for transport av 
avfall som dekker hele bykjernen. Å frakte avfall flere kilometer gjennom rør til en 
felles oppsamlingsterminal er et stort fremskritt for Bergens byutvikling og for 
avfallsbransjen. Innsamlingsmetoden gir mindre tungtrafikk i sentrum, bedre byluft, 
frigir areal og reduserer skadedyr og brannfare. Bossnettet har også gitt beboere i 
Bergen sentrum bedre mulighet til å kildesortere avfallet sitt.

I 2017 satte BIR Nett i drift nye nedkast som river opp papp slik at papp kan transporteres 
gjennom rørnettet. Dermed har mange plasskrevende pappcontainere blitt fjernet fra by-
bildet i bossnettområdet. Løsningen har vekket stor nasjonal og internasjonal interesse.

Utbygging av bossnettet skjer i samarbeid med Graveklubben, hvor en sikrer samordnet 
anleggsaktivitet. Dette reduserer belastningen av anleggsarbeid på miljøet og berørte 
parter i sentrumsgatene. Samarbeidet sikrer også kostnadseffektiv byutvikling. 

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 2017: 30,0 mill. kroner 
(2016: 25,7 mill. kroner)

• Resultat 2017: 0 kroner (2016: 0 kroner)

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
• Sykefravær: 6,8 prosent. 6,2 prosent langvarig, 

0,6 prosent kortvarig. (2016: 7,1 prosent).

Stiftelsesår: 2007
Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS.
Årsverk egne ansatte: 8,6

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

Hva er høydepunktene for selskapet i 2017?

Energianlegget hadde god og stabil drift det meste av året, linje 2 hadde over 8200 
timer driftstid, noe som er ny rekord. Linje 1 har riktignok hatt noen uforutsette stopp 
på grunn av lekkasjer, men har nytt posefilter og fikk en kortere revisjonstopp enn 
vanlig på grunn av dette. Avfallsmengden var noe lavere enn forutsatt i 2017, men 
anlegget ble drevet etter prinsippet om best mulig energiutnyttelse, noe som har 
medført gode energileveranser til tross for en lavere avfallsmengde. Med gode 
energipriser har dette gitt høyere inntekter enn vi har sett på flere år.   

I 2017 startet vi opp en liten importavtale av avfall fra Storbritannia. Dette er en vinn-
vinn situasjon for begge parter; i Storbritannia kan avfallsmengden til deponi reduse-
res og vi kan vi levere mer varme til fjernvarmen i Bergen.
 
På Mjelstad har mengden utsortert metall nådd en ny topp, med hele 13 prosent. Med 
høye metallpriser har dette gitt et bra bidrag til et godt økonomisk resultat.

Hva gjør selskapet for å være en miljøpådriver?

Å produsere energi av restavfall, er i seg selv et stort miljøtiltak. Energigjenvinningen 
økte igjen og var i 2017 på hele 76 prosent.  

Vi har på energianlegget mål om at utslippene skal være lavest mulig og, med unntak 
av NOx, alltid være under 50 prosent av kravene. Det nye posefilteret fungerer godt ved 
normal drift, og sørger for enda lavere utslipp også fra det eldste anlegget.  

På Mjelstad sorterer vi ut stadig mer metaller fra slagget, inkl. tungmetaller. I 2017 ble 
det sortert ut hele 13 prosent av slagget. Vi har i løpet av året jobbet videre med sige-
vannsrensing, og i løpet av høsten installerte vi et testanlegg som ga gode resultater.

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
• 195 000 tonn (2016: 197 000 tonn)
• BIR-konsernet har i 2017 levert ca 135 000 tonn. 

Av dette er ca 16 000 tonn trevirke levert til 
annen behandling.

• Energiutnyttelse: 76 prosent (2016: 75 prosent)

Deponiet
• Mottatt slagg fra energianlegget: 40 967 tonn 

(2016: 41 200 tonn)
• Utsortert jern og metall: 4 346 tonn magnetisk 

og 1 421 tonn ikke-magnetisk (2016: 4 847 tonn)

OMSETNING OG RESULTAT
BIR Avfallsenergi AS drives til selvkost. Selskapets 
resultat, med unntak av evt. over- eller underskudd 
fra aktivitet mot næringsmarkedet, skal overføres/
dekkes inn av BIR Privat AS årlig. Årets avsetning 
for avregning mot BIR Privat AS utgjør kr 4 015 946, 
og er ført til reduksjon i salgsinntektene.
• Brutto omsetning: 260,3 mill. kroner  (2016: 

251,4 mill. kroner)
• Årsresultat: 9,8 mill. kroner (2016: -0,1 mill 

kroner)

HELSE MILJØ OG SIKKERHET
• Sykefravær: 5,1 prosent, 4 prosent var kortvarig 

og 1,1 prosent var langvarig. (2016: 4,9 prosent)

YTRE MILJØ
Energianlegget
Anlegget har i 2017 i all hovedsak overholdt kravene 
til utslipp med svært gode marginer. Nær alle utslipp 
ligger i hovedsak i området 0 til 30 prosent av det til-
latte, en rekke komponenter i røykgassen er så lave 
at de ikke er målbare. Et unntak er NOx der utslippet 
ligger i området 50 – 70 prosent av det tillatte. De 
kontinuerlige målte verdiene fra røykgassen blir 
benyttet i beregningen av totale årlige utslipp.

Deponiet
Deponiet Mjelstad Miljø på Osterøy tar kun imot 
slagg fra energianlegget. Hele 13 prosent metall 
ble sortert ut fra slagget. Slagget ble deponert.

Stiftelsesår: 2003
Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS.
Årsverk egne ansatte: 43,4

STYRET
Steinar Nævdal (styreleder)
May Lisbeth Wergeland (nestleder)
Sølvi Spilde Monsen
Espen Andre Widding Møller
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AVFALLSSTATISTIKK

Avfallsstatistikken for 2017 viser at hver og en av oss kastet 430 kg avfall mot 425 kg i 
2016. Dette er en økning på 1 prosent. Størst økning finner vi i avfallstypene lett foru-
renset masse, gips og restavfall fra gjenvinningsstasjoner med henholdsvis 6,5, 5,6 og 
5,2 prosent.

BIR Privat håndterte 155 600 tonn avfall i 2017. 52 prosent 
blir hentet hjemme hos den enkelte husholdning, mens 
48 prosenten er fraktet til gjenvinningsstasjon eller retur-
punkt av kunden selv. Den totale avfallsmengden er økt 
med 1,8 prosent. Når vi tar hensyn til befolkningsveksten 
er økningen 1,2 prosent, regnet i kg per innbygger. 
Andel restavfall er tilnærmet lik som i fjor; 52,5 mot 
52,6 prosent av total.

Gjenvinningsstasjoner
Avfallmengden levert inn på gjenvinningsstasjonene 
har økt med 2,9 prosent i forhold til 2016. Fjorårets 
økning var på 1,7 prosent. Økningen på 2,9 prosent viser 
at gjenvinningsstasjonene har hatt en vesentlig større 
avfallsøkning enn rutegående i 2017.

Tømmeruter i Bergen 
Den fine økningen i innsamlet mengde plastemballasje 
har fortsatt inn i 2017. Økningen for Bergen var i 2017 på 
8 prosent. For glass- og metallemballasje var økningen på 
4 prosent. Restavfallsmengden er ganske stabil i forhold til 
i fjor, mens papp- og papirmengdene i Bergen er redusert 
med 2 prosent.

Tømmeruter i de øvrige kommunene 
De øvrige kommunene hadde en økning i restavfalls-
mengden på 0,9 prosent. Tar vi hensyn til befolkningsvekst 
var det en reell reduksjon på 0,3 prosent. Plastmengden 
samlet inn økte med 14 prosent. Papp og papirmengdene 
i BIR-kommunene, minus Bergen, økte med 1,6 prosent. 
Glass- og metallmengdene er økt med rundt 9 prosent.

Farlig avfall
Farlig avfall er redusert med 2,1 prosent i forhold til i fjor. 
Innen farlig avfall er det bare impregnert trevirke som 
har hatt en økning. Denne avfallstypen står alene for 60 
prosent av totalmengden farlig avfall registrert i  BIR Privat 
i 2017.

Det var en periode med tyveri av batterier fra de ubetjente 
mottakene våre som medførte at mengden innsamlet batteri 
i denne avfallsstrømmen ble redusert med 45 prosent fra 
23,4 tonn til 13,0 tonn i 2017.

81,5%
55,7%

25,8%

18,5%

TOTAL 

GJENVUNNET

AVFALLS-
MENGDE

ENERGIGJENVUNNET

AVFALLSMENGDE

MATERIALGJENVUNNET-
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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)

Materialgjenvunnet i rute per kommune
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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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Utsorterte avfallstyper til materialgjenvinning 
- sortert av kunde (kilo per innbygger)

Prosentvis avfall funnet i plukkanalyser
av restavfall hentet i rute
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Glass- og metallemballasje 
5 %

Annet glass og metall 
2 %

Matavfall (nyttbar og unyttbar) 
41 %

Park- og hageavfall 
4 %

Tekstiler
5 %

Farlig avfall 
og EE-avfall 

1 %

Ikke-brennbart restavfall 
1 %

Papir, papp og 
drikkekartong
45,1

Glass- og
metallemballasje
11,7 

Plastemballasje
6,1 

EE-avfall
6,8 Skrapjern

15,7

Bildekk
0,3

Park- og 
hageavfall
13,5

Gips
5,3  

Batteri
0,7
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AVFALLSSTATISTIKK

Avfallstype Askøy Bergen Fusa Kvam Os Osterøy Samnanger Sund Vaksdal BIR

Total avfallsmengde (ruter, returpunkt og 
gjenvinningsstasjoner)

14 863,46 111 857,76 1 765,59 4 304,82 10 327,74 3 940,98 3 081,01 3 372,97 2 072,42 155 586,74

Totalmengder for avfallstyper som har felles 
logistikktjenester og gjenvinningstjenester

Restavfall 7 293,40 59 576,56 909,88 2 506,10 5 176,49 2 041,00 1 223,66 1 753,49 1 174,04 81 654,62

Papir/papp 1 219,78 12 744,82 153,22 362,08 886,68 328,34 143,56 275,98 183,10 16 297,56

Plast 210,40 1 577,30 31,56 73,21 157,94 62,74 22,50 46,16 33,92 2 215,73

I rute/ på returpunkt

Restavfall 4 905,84 48 412,94 653,58 1 928,76 3 365,84 1 396,54 457,54 1 276,22 808,20 63 205,46

Papp/papir 1 045,26 11 959,40 135,18 318,04 753,88 294,42 96,30 237,74 160,90 15 001,12

Plast 191,66 1 484,86 27,32 67,27 132,34 57,68 15,52 41,04 30,06 2 047,75

Glass-/metallemballasje 238,62 3 450,09 59,41 91,42 204,53 71,63 20,76 58,36 30,85 4 225,665

Farlig avfall fra ubetjente containere, samt  vårrute 4,28 83,94 1,47 0,82 3,57 2,39 0,48 1,24 0,00 98,19

Total avfallsmengde fra rutegående 6 385,66 65 391,23 876,95 2 406,32 4 460,16 1 822,66 590,60 1 614,60 1 030,01 84 578,19

Askøy Bergen Fusa Kvam Os Osterøy Samnanger Sund Vaksdal BIR

Gjenvinningsstasjoner

Restavfall 2 387,56 11 163,62 256,30 577,34 1 810,65 644,46 766,12 477,27 365,84 18 449,16

Blandet, bearbeidet trevirke 2 832,78 14 102,27 234,40 592,18 1 862,00 705,06 866,00 544,28 332,80 22 071,77

Kompleksjern (metall) 699,38 3 233,02 154,80 235,45 510,60 278,05 252,80 217,25 102,15 5 683,50

EE-avfall 246,66 1 418,38 63,63 99,33 206,70 126,98 127,53 92,09 63,10 2 444,40

Lett forurenset masse (Bl. uorganisk materiale) 640,42 8 292,15 21,90 103,24 481,50 93,40 115,10 77,84 54,86 9 880,41

Gips 192,14 1 379,46 16,26 20,58 184,13 23,00 44,54 33,80 12,84 1 906,75

Park og hageavfall 616,50 3 736,19 17,10 81,60 212,80 42,00 82,72 89,48 0,00 4 878,39

Dekk uten felg 13,90 47,90 3,60 7,00 15,90 4,60 5,70 6,30 5,30 110,20

Papp/papir (Emballasjekartong) 174,52 785,42 18,04 44,04 132,80 33,92 47,26 38,24 22,20 1 296,44

Plast 18,74 92,44 4,24 5,94 25,60 5,06 6,98 5,12 3,86 167,98

Farlig avfall (uten trykkimpregnert trevirke) 195,16 881,23 63,87 53,18 155,69 76,03 61,51 72,40 27,18 1 586,24

CCA-impregnert trevirke 460,04 1 334,45 34,50 78,62 269,22 85,76 114,14 104,30 52,28 2 533,31

Total avfallsmengde gjenvinningsstasjon 8 017,75 45 132,07 854,14 1 819,89 5 598,36 2 032,57 2 376,27 1 654,07 990,12 71 008,55

Askøy Bergen Fusa Kvam Os Osterøy Samnanger Sund Vaksdal BIR

Farlig avfall

Avfall med bromerte flammehemmere 0,03 9,46 0,27 0,00 2,92 0,41 0,00 0,01 0,30 13,40

Avfall med ftalat 11,27 96,88 0,98 0,00 4,33 0,34 1,18 2,80 0,69 118,46

Klorparafinholdige isolerglassruter 33,62 136,88 14,46 13,85 20,16 12,23 11,56 10,21 0,60 253,55

PCB-holdige isolerglassruter 6,24 35,50 2,25 2,35 9,75 4,06 4,52 2,12 0,40 67,18

Asbest 23,32 65,24 22,49 11,95 29,00 15,04 6,42 15,56 6,50 195,53

Refusjonsberettiget spillolje 15,75 35,92 4,03 3,46 10,69 5,04 4,67 7,42 2,43 89,39

Batteri (blyakkumulatorer + småbatteri) 32,63 112,65 9,25 8,45 27,06 12,81 12,16 14,52 7,58 237,10

Farlig avfall (samlekategori) 76,59 472,65 11,62 13,95 55,35 28,51 21,48 21,00 8,69 709,82

CCA 460,04 1 334,45 34,50 78,62 269,22 85,76 114,14 104,30 52,28 2 533,31

Total avfallsmengde farlig avfall 659,48 2 299,62 99,84 132,63 428,48 164,19 176,13 177,94 79,46 4 217,75



27

UTNYTTELSE AV HUSHOLDNINGSAVFALL LEVERT I 2017

107 351 TONN

Restavfall
regnet som

sluttbehandlet
17 385 TONN

Metall fra forbrenning
1 909 TONN

Trevirke og farlig 
avfall regnet som

sluttbehandlet
1 285 TONN

9 491 TONN

38 160 TONN

Avfall fra
husholdning

155 587 TONN Energigjenvinning
86 772 TONN  55,7 %

Material-
gjenvinning

40 069 TONN
25,8 %

Sluttbehandlet
28 746  18,5 %

Gjenvinningsstasjon           71 009 TONN

Bossbil                                    8
4 578 TONN

Total
gjenvinning

126 841 TONN
81,5 %

Total mengde husholdningsavfall håndtert av BIR Privat i 2017 var 155 587 tonn. Denne figuren viser 
hva som skjer med avfallet.

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 finnes det bringepunkt på en del 
bensinstasjoner hvor man ved henvendelse får utdelt 
nøkkel til en låst container som avfallet settes inn i. Det 
er også mulig for borettslag å låne en gratis container for 
farlig avfall.

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

Hva er høydepunktene for selskapet i 2017?

Driften i selskapene har gått uten større utfordringer. Utbyggingen på 
Lønningen har fortsatt og vi har lagt bak oss et helt driftsår med det nye 
mottaket for matavfall. 

Salg av tekniske løsninger for avfallshåndtering har økt og gir god aktivitet for 
Bossug. Vi har opprettet en industriserviceavdeling og tilbyr service, montering 
og reparasjoner av tekniske avfallsanlegg. 

BIR Bedrift AS har vedtatt en ny strategiplan frem mot 2021. BIR Bedrift  be-
står av flere selskaper som en følge av oppkjøp. I 2017 har vi jobbet med en 
restrukturering av virksomhetene. Mot slutten av året ble endringene vedtatt. 
Hovedtrekkene i restruktureringen er at TH Paulsen AS fusjoneres inn i BIR 
Bedrift AS og at vi samler eiendommene på Lønningen i et selskap. En justering 
av organisasjonsplanen vil komme ut på våren 2018.
 

Hva gjør selskapet for å være en miljøpådriver?

Vi er miljøsertifisert etter ISO 14001 og har klare miljømål og etterlever energi-
ledelse. Et av våre tiltak er å ta i bruk biodisel på våre biler. Ved utgangen av 2017 
hadde andelen biodisel passert 50 prosent.

En effektiv logistikk reduserer transportarbeidet og dermed utslipp. Vår første 
4-akslede bil ble satt i drift for Bergen Vann. Denne reduserer transportarbeidet 
med ca. 20 prosent i forhold til tidligere.

Rådgiving til våre kunder om håndtering og sortering av avfallet er en hovedopp-
gave for oss som miljøpådriver.

Vi har montert seks ladepunkter for elbiler på Lønningen.

DAGLIG LEDER
Eivind Fykse

FORMÅL
Selskapet skal drive entreprenørvirksomhet nasjo-
nalt og internasjonalt innenfor avfallshåndtering og 
gjenvinning, samt virksomhet som har tilknytning 
til dette. Det kan være eie og forvalte fast eiendom, 
utvikling og salg av miljørelaterte produkter, 
samt deltagelse i andre virksomheter med samme 
formål.

OMSETNING OG RESULTAT
BIR BEDRIFT AS: 
Omsetning 130,8 mill. kroner (130,9 i 2016). 
Årsresultat 9,88 mill. kroner (3,67 i 2016)

TH PAULSEN AS: 
Omsetning 50,58 mill. kroner. (46,11 i 2016)
Årsresultat 5,03 mill. kroner. (4,42 i 2016)

BOSSUG AS: 
Omsetning 16,64 mill. kroner (12,53 i 2016)
Årsresultat 1,51 mill. kroner. (-0,42 i 2016)

RETURA VEST AS: 
Omsetning 28,9 mill. kroner. (51,8 i 2016)
Årsresultat 0,95 mill. kroner. (2,8 i 2016)

BRØDRENE SALOMONSEN AS: 
Omsetning 7,44 mill. kroner. (7,72 i 2016)
Årsresultat 0,12 mill. kroner. (-0,18 i 2016)

HELSE MILJØ OG SIKKERHET
BIR BEDRIFT: Sykefravær 5,06 prosent  
mot 8,3 prosent i 2016.

TH PAULSEN AS: Sykefravær 8,2 prosent  
mot 5,51 prosent i 2016.

BOSSUG AS: Ingen ansatte i 2017

RETURA VEST AS: Sykefravær 0,57 prosent  
mot 9,23 prosent i 2016.

BRØDRENE SALOMONSEN AS: Sykefravær 1,0 
prosent mot 0,1 prosent i 2016.  

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

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
• Fleslandsveien 67 AS 100 prosent
• Lønninghaugen 6 AS 100 prosent
• Brødrene Salomonsen AS 100 prosent

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

Hva er høydepunktene for selskapet i 2017?

BKK Varme har i 2017, som årene før, oppnådd en svært høy fornybarandel i den 
fjernvarmen som er levert. Det gode resultatet er i hovedsak relatert til høy og 
jevn tilgang på avfallsvarme fra energianlegget i Rådalen. Vi har i år utviklet en 
robot som bidrar til enda bedre styring for å optimalisere energiproduksjonen, 
og gjennom det utnytte avfallsenergien enda bedre i de kommende årene. I året 
har vi satt i drift fjernvarmeanlegget i Førde kommune, som vi eier sammen 
med Sunnfjord Energi. Vi har også satt i drift et sjøvannsbasert kjøleanlegg som 
utnytter kaldt sjøvann fra 110 meters dyp til å kjøle bygg i Bergen. Første kunde 
er Media City Bergen. 

Hva gjør selskapet for å være en miljøpådriver?

Fjernvarme har og vil fortsatt bidra til god luftkvalitet i Bergen fordi fjernvarme 
erstatter bruk av fyringsolje i lokale fyrsentraler. Videre utbygging av ledningsnettet 
til Nordnes og Laksevåg vil muliggjøre utfasing av enda flere oljekjeler i sentrum. 
Vi vil også vurdere å få etablert fjernvarme til Fyllingsdalen. Kontinuerlig fokus på 
optimal utnyttelse av avfallsvarmen til oppvarmingskilde i nye byggeprosjekter 
er viktig om vi skal lykkes med å gjøre Bergen til den ledende miljøbyen i Norge. 
Kjøling er også en viktig del i denne satsingen, hvor vi ved å levere både varme 
og kjøling sikrer en miljøvennlig og fornybar energiløsning. Styret i selskapet har 
i 2017 vedtatt en strategi for å fase ut all bruk av fossile kilder til oppvarming av 
fjernvarmen innen 2020.

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 (2016: 249 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: 179,5 mill. kroner  

(2016: 159,8 mill. kroner)
• Driftsresultat: 54 mill. kroner  

(2016: 44,9 mill. kroner)
• Resultat før skatt: 19,7 mill. kroner  

(2015: 11,1 mill. kroner)

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
• Sykefravær: 1,4 prosent (2016: 8,9 prosent)
• Det har ikke vært personskader i BKK Varme 

i 2017 eller 2016.

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
Svein Kåre Grønås, styreleder
Steinar Nævdal
Birthe Iren Grotle
Ove Knudsen
Gunn Margareth Lassesen
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HELSE OG ARBEIDSMILJØ
Et trygt og sunt arbeidsmiljø er en grunnleggende rettighet 
for alle arbeidstakere. BIR har som arbeidsgiver ansvar for 
å sikre et godt arbeidsmiljø der medarbeidernes helse og 
sikkerhet blir ivaretatt.

BIRs ambisjon er å drive virksomheten med null skader. Dette 
kan vi oppnå gjennom god styring av risiko, systematisk arbeid 
med å forebygge skader og arbeidsrelaterte sykdommer, og 
involvering av alle medarbeiderne.

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

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

ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER – REKRUTTERE OG BEHOLDE
BIR ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver for mennesker 
med forskjellig bakgrunn, kjønn, alder, religion og etnisk tilhø-
righet. BIR har elleve forskjellige nasjonaliteter representert i 
arbeidstokken. 

BIR har i mange år bidratt til at nyutdannede får en god start 
på sin arbeidskarriere gjennom å ha traineer. Høsten 2017 
startet tre traineer i henholdsvis BIR Privat, BIR AS og BIR 
Bedrift.

BIR er en aktiv bidragsyter til REdu, avfallsbransjens kompe-
tanseløft, hvor det arbeides aktivt med å styrke høyere utdan-
ning, satse på kompetanseutvikling, innovasjon og forskning, 
samt synliggjøre bransjens muligheter for studenter.

Gjennom 2017 har konsernet hatt 444 faste medarbeidere 
og kontraktsansatte, tilsvarende 383,5 årsverk. Til sammenlig-
ning var tallene for 2016 471 medarbeidere og 369 årsverk. 
Gjennomsnittsalderen i konsernet er 42,5 år (42,9 år i 2016).

MEDARBEIDERUTVIKLING
Kontinuerlig kompetanseutvikling er nødvendig for at BIR skal 
møte fremtiden på en god måte. BIR legger vekt på å utvikle 
både fag- og lederkompetanse, samt å skape en arbeidshver-
dag der alle medarbeidere får utnyttet sin kompetanse på en 
god måte. Medarbeidere og ledere må sammen ta ansvar for 
å skapet et miljø med vekt på gode leveranser og prestasjoner. 
Dette vil igjen bidra til at BIR når sin visjon om å være «Vest-
lendingenes egen miljøbedrift».

BIR tar samfunnsansvar og ser det som viktig å hjelpe unge 
med å få lærlingeplass og ta fagbrev. Ved utgangen av 2017 
hadde BIR ni lærlinger. De tar fagbrev innenfor fagfeltene: 
gjenvinningsfaget, yrkessjåførfaget, bilfaget (tyngre kjøretøy), 

salgsfaget, kontor- og administrasjonsfag og kjemi- og pro-
sessfag. BIR har også laget 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 2017 fått ni nye 
fagarbeidere; sju som yrkessjåfører, en i prosess og kjemi og 
en i kontor- og administrasjonsfaget.

Høsten 2017 startet vi opp et lederutviklingsprogram for 63 
ledere i BIR. Programmet går over ett år og består av fem 
todagersamlinger samt tre selskapsvise ledersamlinger. I 
tillegg til å utvikle lederkompetansen, ønsker vi at lederne 
skal få en felles plattform der erfaringsutveksling er naturlig 
og går på tvers av selskaper og avdelinger. Programmet skal 
også være med å bidra til en felles ledelseskultur.

UTVIKLING AV BIR-KULTUR 
BIR ønsker å skape en sterk bedriftskultur preget av våre 
kjerneverdier Superpålitelig, Miljøpådriver, Imøtekommende 
og Lagspiller (SMIL) og vårt slagord "Sammen for en god sak". 
Slagordet har betydning både for arbeidet internt og ut mot 
våre kunder.

Konsernet har som mål å ha lavest mulig sykefravær og 
for å oppnå dette har lederne et høyt fokus på oppfølging av 
sykmeldte. Totalt var sykefraværet i 2017 på 6,5 prosent. Det 
er en nedgang på 0,1 prosentpoeng siden 2016. Korttids- og 
langtidsfraværet har vært på henholdsvis 2,3 og 4,2 prosent.

Det er viktig at både leder og medarbeidere aktivt sammen 
jobber for skape et god arbeidsmiljø. Et godt arbeidsmiljø har 
innvirkning på utviklingen av sykefraværet som igjen vil bidra 
til friske medarbeidere. I BIR har tre virksomheter inngått 
IA-avtaler.

Likestilling er viktig og vi mener at mangfold og representa-
sjon av begge kjønn, forskjellige etniske grupper, forskjellige 
aldersgrupper og funksjonshemmede bidrar til innovasjon, 
godt arbeidsmiljø og positive resultater. I våre etiske ret-
ningslinjer er det nedfelt at det ikke aksepteres noen form for 
trakassering eller diskriminering.

Utvikling i sykefravær i BIR konsern
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Gjennomførte HMS-tiltak

VARSLING 
Det er viktig at BIRs medarbeidere føler trygghet for å varsle 
om uønsket atferd gjennom trygge klagemekanismer. 
BIR etablerte allerede i 2007 en rutine for varsling. I lys 
av endringene i Arbeidsmiljøloven, ble det nedsatt en 
konsernovergripende arbeidsgruppe som har revidert den-
ne rutinen. Revisjonsarbeidet antas å være fullført i løpet av 
første halvår 2018. Deretter skal rutinen implementeres i 
organisasjonen.

EN BEDRE ARBEIDSDAG PÅ STASJON FOR FARLIG AVFALL
Et langsiktig og systematisk HMS-arbeid over flere år 
har redusert arbeidsbelastningen for medarbeiderne på 
stasjon for farlig avfall og dermed frigjort ressurser til 
annet arbeid. Stasjonen har brukt Lean-metodikk til å 
organisere og rydde arbeidsplassen, kartlagt den enkelte 
arbeidsprosess og jobbet mye for å oppnå en trygg og ef-
fektiv arbeidsform.

Prosessen fra det farlige avfallet kommer inn på en gjen-
vinningsstasjon, sendes videre til stasjon for farlig avfall 
og deretter blir sendt til utlandet for destruering, er blitt 
mye kortere. Avfallet blir nå registrert og deklarert på gjen-
vinningsstasjonene der avfallet leveres. Avfallet sorteres i 
rett avfallsgruppe og pakkes i rett beholder med en gang. 
Dermed sparer vi andre ledd i kjeden for unødige arbeids-
oppgaver. Dette er gjort mulig gjennom solid kompetanse-
hevning hos kundeveilederne på gjenvinningsstasjonene.

Nå jobber medarbeiderne mer effektivt med mindre be-
lastning på kroppen, samt at sykefraværet er redusert og 
medarbeidere opplever bedre trivsel på jobben.

EN BEDRE ARBEIDSDAG PÅ BEHOLDERVERKSTEDET
Det er også gjennomført Lean-prosesser på beholderverk-
stedet. Også for denne arbeidsplassen har dette medført 
positive ringvirkninger for arbeidsmiljøet.

Ved å åpne opp en vegg, er truckkjøringen i veibanen redu-
sert med ca. 70 prosent. Dette har igjen redusert risikoen 
for skader og påkjørsler knyttet til truckkjøring. Arbeids-
plassen er ryddet og organisert etter Lean-prinsipper og 
hver enkelt arbeidsprosess er kartlagt. Dette har resultert 
i at arbeidsstasjonene blitt bedre tilrettelagt og utstyr 
og verktøy har fått en mer hensiktsmessig plassering. 
Endringene har gitt et bedre arbeidsmiljø, god orden, økt 
trivsel og redusert risikoen for slitasjeskader på sikt.

Tilsyn og inspeksjoner

FYLKESMANNENS MILJØVERNAVDELING
7. februar var Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland 
på inspeksjon på Møllendalsveien gjenvinningsstasjon. Inspeksjo-
nen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav i henhold 
til forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen resulterte i ett 
avvik på grunn av manglende dokumentasjon av kvaliteten på 
overvannet som slippes ut fra anlegget via sandfang samt avfall-
sklassifiseringen av massene fra sandfanget. BIR Privat har på-
klaget hjemmelsgrunnlaget for avviket. Vi har likevel gjennomført 
tiltak for å lukke avviket.

6. april var Miljøvernsavdelingen hos Fylkesmannen i 
Hordaland på inspeksjon på stasjon for farlig avfall. 
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om 
gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensnings-
loven overholdes. Inspeksjonen resulterte i ett avvik og 
en anmerkning. Det ble gitt et avvik for at virksomheten 
ikke var kjent med alle kravene i forurensningsforskriften 
knyttet til tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall, 
samt at risikovurdering for ytre miljø ikke var komplett. 
Anmerkningen ble gitt fordi det manglet et egenvurderings-
skjema ved årsrapporten til Fylkesmannen for 2016. Både 
avviket og anmerkningen er rettet opp i.

31. august var Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i 
Hordaland på inspeksjon hos TH Paulsen AS. 
Formålet med inspeksjonen var å kontrollere at virksom-
heten driver i henhold til konsesjon. Inspeksjonen 
resulterte i tre avvik. Avvikene er knyttet til avfall som ikke 
var lagret i samsvar med konsesjon, håndtering av avfall fra 
sandfang og mangler i internkontrollen. Det er rettet opp i 
alle avvikene.

BRANNVESENET
17. januar gjennomførte Bergen brannvesen tilsyn på 
energianlegget. Tilsynet var begrenset til ammoniakk-
anlegget. Energianlegget benytter ammoniakkløsning 
(vannholdig ammoniakk) som en komponent for å 
kontrollere NOx-utslippet på en sikker måte, og for å foreta 
en kontrollert NOx-reduksjon i røykgassen fra anlegget. 
Formålet var å påse at ammoniakkanlegget er i sikkerhets-
messig god stand, og dermed redusere risikoen for uhell og 
ulykker. Det ble ikke avdekket avvik eller anmerkninger ved 
tilsynet. 

Uønskede hendelser

BIR skal være ledende i bransjen 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 for å redusere risiko.

Registrering og behandling av HMS-hendelser og farlige 
forhold er en viktig forutsetning og et virkemiddel for å redu-
sere arbeidsulykker. 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 mål-
rettede tiltak for ytterligere å redusere antall arbeidsulykker. 
I 2017 ble det totalt registrert 602 uønskede hendelser i BIR, 
en økning fra 573 registrerte hendelser i 2016.

Revisjoner, risikovurderinger og funn fra arbeidshelse-
undersøkelser gir også grunnlag for å jobbe proaktivt med 
å finne uønskede forhold og iverksette tiltak for korreksjon 
og forbedring.
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FRAVÆRSSKADER
BIRs overordnende mål er null arbeidsulykker med fravær. 
I 2017 ble det registrert sju skader med fravær (som 
medførte 58 fraværsdager) mot åtte registrerte skader i 
2016 (som medførte 97 fraværsdager). En av hendelsene i 
2017utgjorde 60 prosent av fraværsdagene.

Til tross for en positiv utvikling, er antall fraværsskader for 
høyt. Vi har blitt flinkere til å registrere uønskede hendel-
ser 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 forbe-
dringsarbeid, 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 38 i 2017. Det er en nedgang på 11 hendelser 
sammenlignet med 2016. Dette er en positiv utvikling sett i 
lys av at bilparken økte med ca. 15 prosent ved inngangen 
til fjerde kvartal. I 2017 ble kostnadene forbundet med dis-
se skadene 771 715 kroner mot 1 416 544 kroner i 2016. 

KUNDEKLAGER
Det ble registrert 1 814 kundeklager fra husholdningene 
i 2017. Tilsvarende tall for 2016 var 2 842. Majoriteten av 
henvendelsene er klager om at beholderen ikke er tømt. 
I 2016 ble ny gebyrmodell innført i Bergen kommune. Det 
medførte en del ekstra klager fra våre husholdningskun-
der. Våre kunder og renovatører måtte komme overens om 
hvor beholderne skulle stå når de skulle tømmes. Etter 
hvert som nye rutiner kom på plass, bidro dette til at antall 
kundeklager gikk ned. Ny gebyrmodell bidro også til en 
merkbar nedgang i antall beholdere som daglig blir satt 
fram for å bli tømt. Dette i seg selv, bidrar til en reduksjon 
i antall kundeklager.

Gjennom et helt år blir det tømt over 4,6 millioner 
bosspann og containere. Dersom man tar hensyn til dette, 
er antall kundeklager lavt. Antallet tilsvarer 1,0 prosentan-
del i forhold til antall boenheter og fritidsboliger eller 0,03 
prosent i forhold til antall tømminger.

MILJØRAPPORT 2017
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Hendelse 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Antall fraværsskader 7 8 9 11 15 17 11 12

Miljøuhell rapportert til Fylkesmannens miljøvernavdeling 7 2 2 6 11 12 11 8

Kundeklager fra husholdninger 1 814 2 842 2 346 2 377 2 634 2 250 2 752 1 507

Skader påført tredje person 38 49 59 57 68 67 63 69

Naboklager 6 4 2 3 1 3 3 3

Sykefravær målt i prosent 2017 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

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

MILJØRAPPORT 2017

UTVIKLING I UTVALGTE UØNSKEDE HENDELSER I BIR KONSERN:

NABOKLAGER
I fjor ble det innrapportert seks naboklager knyttet til vår 
drift. Tre av hendelsene er knyttet til lukt fra næringsområ-
det i Rådalen. Ved nærmere undersøkelser kan vi ikke knytte 
hendelsen til vår drift.

En familie ble vekket kl. 05:35 på grunn av bråk i forbindelse 
med tømming av containere. Containerne blir for framtiden 
tømt på et annet tidspunkt.

De to siste naboklagene gjaldt parkering av renovasjonsbiler 
på ettermiddags- og kveldstid. Bilene parkeres et annet sted 
hvor de ikke er til sjenanse.

GOD BEREDSKAPSHÅNDTERING
Selv om vi jobber godt med sikkerhetsarbeid i konsernet, 
er vi imidlertid klar over risikofaktorene forbundet med vår 
virksomhet. For å kunne håndtere uforutsette og alvorlige 
uønskede hendelser på en god måte, har hver virksomhet sin 
egen beredskapsplan. I 2017 ble det avholdt beredskapsøvel-
ser for to selskaper. I begge øvelsene etterstrebet vi å jobbe 
etter proaktiv metode samt å ivareta omsorgsfunksjonen 
overfor dem som ble rammet av den fiktive hendelsen. 

Det forekom ingen alvorlig beredskapshendelser i 2017.
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YTRE MILJØ  
 
BIR skal være vestlendingenes egen miljøbedrift. For å oppnå 
visjonen tar vi vårt samfunnsansvar på alvor. BIR skal være 
en god nabo og bidra til en positiv miljøutvikling i samfunnet 
generelt og i de lokalsamfunn som er berørt av vår virksomhet 
spesielt. Utøvelse av samfunnsansvar og en høy etisk standard 
er forutsetninger for tillit fra omverdenen og varig forretnings-
messig 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 konsekven-
ser 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 BIR. Strategien inngår som en del 
i konsernets overordnede strategiarbeid og støtter opp under 
konsernets hovedstrategi og målsettinger. Handlingsplaner 
med tiltak som støtter opp under de strategiske grepene og 
målene utarbeides i de ansvarlige selskapene.

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

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

GJENNOMFØRTE MILJØTILTAK

FORNYING AV BILPARKEN
BIR har i dag 149 fossile kjøretøy (153 i 2016), hvorav 94 reno-
vasjonsbiler. Vi eier 29 nullutslippskjøretøy.

For å kunne innfri målene ovenfor planlegger og iverksetter 
vi nødvendige tiltak allerede nå. Vi følger nøye med på tek-
nologiutviklingen både i bilbransjen forhold til aggregat og 
chassis samt utviklingen når det det gjelder valg av drivstoff. 
BIR Transport får sin første helelektriske komprimatorbil i juni 
2018. Den skal kjøre i trange gater i Bergen sentrum. Det er 
vurdert at det trengs flere nullutslippsbiler for å kunne innfri 
målsetningen om å betjene husholdningskundene og den 
øvrige infrastrukturen i sentrumsområdet. Derfor planlegger 
virksomheten å investere i tre helelektriske renovasjonsbiler 
med leveranse i 2019. 

NY LEVERINGSORDNING FOR FARLIG AVFALL 
PÅ GJENVINNINGSSTASJONENE 
Både myndigheter og avfallsselskapene arbeider for over-
siktlig og profesjonell håndtering av avfall med miljøgifter. 
Etter avfallsforskriften er det BIRs plikt å ha oversikt over 
mottatte mengder farlig avfall.

Gjennom flere år er det jobbet grundig for å oppnå dette. Alle 
ledere og kundeveiledere har fått grundig opplæring, og alle 
mottak for farlig avfall på gjenvinningsstasjonene er omorga-
nisert og tilrettelagt for å hindre utslipp. 

Nå leveres alt farlig avfall over en bemannet disk på gjenvin-
ningsstasjonene. Korrekt avfallstype og vekt registreres via et 
kundekort. Dette gir oss god oversikt over levert mengde farlig 
avfall.

Datasystemet som benyttes er integrert mot myndighete-
nes system for avfallsdeklarering. Med denne integrasjonen 
deklareres mottatt avfall automatisk, og fører til en markant 
reduksjon av papir i forhold til manuell deklarering.

UTNYTTE KAPASITETEN I CONTAINERNE 
Gjenvinningsstasjonene har et høyt fokus på å utnytte 
containerkapasiteten. Dette gjør de ved å presse og 
komprimere avfallet i containere. I 2017 hadde avdelingen en 
aktivitetsøkning på 3 prosent, sammenlignet med tilsvarende 
tall for 2016. Likevel holdt antall containertransporter med 
vogntog seg på samme nivå som i 2016. Dette utgjør 250 
sparte turer til og fra gjenvinningsstasjonene, noe som 
tilsvarer 7500 kjørte kilometer med vogntog.

FASE UT BRUKEN AV FOSSILT BRENSEL TIL STØTTEBREN-
NING PÅ ENERGIANLEGGET
I dag brukes det fyringsolje til støttebrenning ved opp- og 
nedkjøring av energianlegget. Det er sterkt ønskelig å fase ut 
bruken av fossilt brensel til fordel for et mer klimavennlig al-
ternativ. BIR har derfor igangsatt et arbeid sammen med BKK 
Varme, som bygger og driver fjernvarmeanlegg i Bergen, for å 
finne en løsning på dette. 
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MILJØHENDELSER I 2017
 
Hvert år har BIR målsetning om at det ikke skal skje miljøuhell 
som er så alvorlige at de må rapporteres til Fylkesmannens 
miljøvernavdeling. I fjor ble det rapportert sju hendelser til 
Fylkesmannens miljøvernavdeling (merket med stjerne i tabellen 
nedenfor).

TOC = totalt organisk karbon

Dato Hendelse Påvirkning Arbeidssted

17.1 Søl av hydraulikkolje Jord Renovasjonsbil

3.2 Overutslipp av SO2 Luft Energianlegget

13.2 Funn av asbest som ikke var emballert av kunde Jord Gjenvinningsstasjon

4.4 Funn av asbest som ikke var emballert av kunde Jord Gjenvinningsstasjon

2.5 Stoff rant ned i sluken Vann Energianlegget

14.5 Filterkake rant ned i sluk Vann Energianlegget

19.5 Overutslipp av SO2 Luft Energianlegget

26.5 Overutslipp av SO2 Luft Energianlegget

28.5 * Overutslipp av CO og TOC samt ovnstemperatur under 850 °C Luft Energianlegget

1.6 Oljelekkasje fra pumpehuset på container Jord Gjenvinningsstasjon

9.6 Overutslipp av SO2 og HCl Luft Energianlegget

14.6 Big bag revnet på bakken Jord Energianlegget

16.6 Funn av asbest som ikke var emballert av kunde Jord Gjenvinningsstasjon

22.6 Overutslipp av SO2 Luft Energianlegget

30.6 * Dieselsøl ble spylt ned i avløpsnettet Vann Energianlegget

11.7 * Overutslipp av CO og TOC samt ovnstemperatur under 850 °C Luft Energianlegget

18.7 Funn av asbest som ikke var emballert av kunde Jord Gjenvinningsstasjon

30.8 Overutslipp av CO og TOC Luft Energianlegget

4.9 Søl av hydraulikkolje Jord Renovasjonsbil

6.9 Søl av motorolje Jord Renovasjonsbil

14.9 Overutslipp av CO og TOC Luft Energianlegget

29.10 * Overutslipp av CO, TOC og støv Luft Energianlegget

17.11 * Overutslipp av CO og TOC Luft Energianlegget

20.11 * Overutslipp av dioksin Luft Energianlegget

6.12 Søl av hydraulikkolje Jord Renovasjonsbil

25.12 * Overutslipp av CO Luft Energianlegget



38

MILJØRAPPORT 2017

KLIMAREGNSKAP 
 
BIR er en av 28 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 2015 2016 2017

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 3 965,4 4 123,5 3 743,2

Fyringsolje 1 220,5 1 243,4 1 116,8

Prosessutslipp (fossilt) 74 828,0 74 197,0 72 991,0

Propan/natur/lystgass 2,4 3,3 3,7

Sum direkte utslipp (Scope 1) 80 016,3 79 568,7 77 854,7

Fjernvarme/-kjøling 21,3 11,7 13,2

Elektrisitet markedsbasert 2 238,6 2 191,6 1 897,0

Sum indirekte utslipp fra innkjøp energi (Scope 2) 2 259,9 2 203,3 1 910,2

Flyreiser 51,7 59,0 48,0

Restavfall til forbrenning 17,8 21,0 20,9

Km-godtgjørelse 15,9 13,5 18,4

Andre reiser (tog/buss/taxi) 0,7 1,0 1,3

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

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

Pendling

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 712,6 946,6 611,6

Sum utslipp 82 988,8 82 418,6 80 376,5

Nøkkeltall 2015 2016 2017

Antall ansatte/årsverk 358,0 369,0 386,3

Totalt energiforbruk MWH (fossilt brensel + innkjøpt energi) 46 666,4 45 537,6 43 141,5

Oppvarmet areal (m²) 12 868,0 13 651,0 13 651,0

Klima- og energiindikatorer 2015 2016 2017

Totalt utslipp per omsetning (tCO2e/mill.NOK) 0,0115 0,0112 0,0099

Totalt utslipp per årsverk eksl. prosessutslipp (tCO2e/ÅV) 22,8 22,3 19,2

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m²) 332,9 360,0 314,4
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ENERGIANLEGGET

I 2017 leverte vi varme til BKK Varmes fjernvarmenett tilsva-
rende behovet til rundt 25 000 husstander. I tillegg produserte 
vi elektrisitet tilsvarende behovet til over 4000 husstander. 
Dette er i tråd med firmaets formål som sier at vi skal:

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

Energianlegget har konsesjon til å motta og energigjenvinne 
husholdningsavfall og næringsavfall etter materialgjenvinning, 
mindre mengder sykehusavfall og medisinrester, avløpsslam, 
brukt kulladsorbent fra eget renseanlegg og visse typer bygg- 
og riveavfall klassifisert som farlig avfall. I 2017 mottok vi totalt 
195 000 tonn avfall, fordelt mellom husholdnings- og nærings-
avfall. Av dette var totalt 6500 tonn blandet returtrevirke, og 
1300 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 behandlingsmåte tidligere. Deponering av 
avfall frigjør 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 atmosfæren.

ENERGIUTNYTTELSE
Energien i avfallet benyttes til å varme opp og fordampe vann 
som går videre til strømproduksjon og fjernvarme i BKK Var-

mes fjernvarmenett. I 2017 ble det varmet opp 680 000 tonn 
vann, med et netto energiinnhold på 510 GWh. Av dette ble 
det levert 254 GWh til fjernvarmenettet og 86 GWh elektrisitet, 
i tillegg til intern bruk av damp på energianlegget. Dette ga 
en energiutnyttelse på 76 prosent, opp fra 75 prosent i 2016. 
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/
startes, eller hvis temperaturen i brennkammeret blir for lav 
benyttes det olje i forbrenningen. I 2017 utgjorde energimengden 
fra benyttet olje i brennkammeret 0,9 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 
strengere enn EU-kravene. Utslipp til både luft og vann 
ligger generelt lavt, og ofte så lavt at de ikke kan måles. 
Alle våre utslipp til luft og vann ligger tilgjengelige på www.
norskeutslipp.no.

UTSLIPP TIL LUFT
Flere komponenter måles kontinuerlig med avanserte 
målemetoder ved anlegget. Tungmetaller og dioksiner måles 
to ganger i året. I 2017 ble dette gjort av det akkrediterte 
firmaet Eurofins fra Danmark. Dette firmaet kontrollerer 
også at våre kontinuerlige målere viser korrekte verdier. 
NOx-utslipp fra anlegget er det eneste som ligger i det 
øvre sjiktet av grenseverdien, rundt 50-70 prosent. De andre 
komponentene ligger lavere, normalt fra 0-30 prosent av 
grensen, mange under 10 prosent.

En av analysene som ble gjort av Eurofins Danmark i 
november 2017 viste en forhøyet verdi av dioksiner fra den 
ene ovnen. Det var utfordringer knyttet til et av rensetrinnene 
som var årsaken til dette. 

Det har også vært utfordringer knyttet til strømbrudd og 
styresystem i 2017. I 2018 vil det bli startet et større arbeid 
med oppgradering av både maskinvaren og programvaren i 
styresystemet. Hovedleverandøren av det tekniske utstyret til 
energianlegget vil også gå gjennom det elektriske oppsettet 
for å sikre at vi er bedre rustet mot strømbrudd.

UTSLIPP TIL VANN FRA RØYKRENSEPROSESSEN
Det tas ukentlige prøver av avløpsvannet fra røykgassren-
seprosessen, disse analyseres av det akkrediterte firmaet 
Hardanger Miljøsenter AS. Vannet analyseres for kvikk-
sølvinnhold 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 2017. 
 
KLAGER
Det ble mottatt tre naboklager på lukt i juni/juli 2017, men 
vi har ikke kunne knyttet de hendelsene til noe spesielt med 
vår drift. 

RESTPRODUKTER
I likhet med enhver annen ovn er det igjen aske etter 
forbrenningen av avfallet. Denne mengden utgjør totalt ca. 
20-25 prosent av den totale avfallsmengden som er mottatt 
ved anlegget. Mengden restprodukter fordeler seg mellom 
bunnaske, flyveaske, metall og filterkake fra vannrensean-
legget. I 2017 ble all bunnaske levert til BIR Avfallsenergis 
deponi Mjelstad Miljø på Osterøy, for utsortering av metaller 
og sluttbehandling. Det ble levert 41 000 tonn bunnaske, 
og rundt 5300 tonn ulike metaller ble sortert ut fra dette 
og levert til gjenvinning. Flyveaske og filterkake utgjorde 
henholdsvis 6300 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 kilo. Pengene som dette fondet får inn går til NOx-re-
duserende tiltak i industrien og transportsektoren. 

Det ble innbetalt totalt 630 000 kroner til NOx-fondet i 2017.

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)

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Mottaker Kommentar

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

Bunnaske 41 000 40 500 47 900 45 238 43 971 44 213 44 505 35 670 Eget deponi Deponi

Flyveaske 6 300 6 000 6 600 6 491 6 494 6 222 6 436 5 351 Noah AS Mottak for farlig avfall

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

TIL LUFT
Komponent (kontinuerlig målt)

2017 2016 2015

Grense
(mg/Nm3)

Konsentrasjon
(mg/Nm3)

% av grense Konsentrasjon
(mg/Nm3)

% av grense Konsentrasjon
(mg/Nm3)

% av grense

Støv 10 0,14 1,4 % 0,66 6,6 % 0,5 5,0 %

TOC 10 0,58 5,8 % 0,51 5,1 % 0,34 3,4 %

Saltsyre (HCl) 10 1,38 13,8 % 1,54 15,4 % 0,91 9,1 %

Flussyre (HF) 1 0,07 7,0 % 0,04 4,0 % 0,04 4,0 %

Svoveldioksid (SO2) 50 3,14 6,3 % 3,2 6,4 % 3,92 7,8 %

Nitrogenoksider (NOx) 200 121,48 60,7 % 120,23 60,1 % 127,86 63,9 %

Karbonmonoksid (CO) 50 8,74 17,5 % 5,93 11,9 % 3,69 7,4 %

Komponent (måles 2 ganger per år)

Kadmium
0,05 0,0001 0,2 % 0,0002 0,4 % 0,0002 0,4 %

Thalium

Kvikksølv 0,03 0,0025 8,3 % 0,004 13,3 % 0,002 6,7 %

Antimon

0,5 0,003 0,6 % 0,009 1.8 % 0,005 1,0%

Arsen

Bly

Krom

Kobolt

Kobber

Mangan

Nikkel

Vanadium

Dioksiner (ng) 0,1 0,023 23,0% 0,017 17,0% 0,02 20,0 %

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

TIL VANN 2017 2016 2015

Grense
(mg/l)

Konsentrasjon
(mg/l)

% av grense Konsentrasjon
(mg/l)

% av grense Konsentrasjon
(mg/l)

% av grense

Kvikksølv - FM grense 0,002 0,00007 3,5 % 0,00003 1,5 % 0,0001 5,0 %

Kvikksølv - forskriftsgrense 0,03 0,00008 0,3 % 0,00003 0,1 % 0,0001 0,3 %

Kadmium - FM grense 0,005 0,0003 6,0 % 0,0009 18,0 % 0,0014 28 %

Kadmium - forskriftsgrense 0,05 0,0003 0,6 % 0,001 2,0 % 0,0031 6,2 %

Bly - FM grense 0,05 0,0021 4,2 % 0,001 2,0 % 0,0026 5,2 %

Bly - forskriftsgrense 0,2 0,0035 1,8 % 0,0025 1,3 % 0,0049 2,5 %

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

Krom 0,5 0,0006 0,1 % 0,003 0,6 % 0,0003 0,1 %

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

Nikkel 0,5 0,0007 0,1 % 0,003 0,6 % 0,0008 0,2 %

Sink 1,5 0,0025 0,2 % 0,01 0,7 % 0,0064 0,4 %

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

Susp. stoff 45 20,7 46,0 % 16 35,6 % 18 40,0 %

For stoffene kvikksølv, kadmium og bly gjelder to ulike grenser, en gitt av Fylkesmannens Miljøvernavdeling og en gitt av Avfallsforskriften.
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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 2017 en omsetning på 744,8 mill. kroner. 
Det er en omsetningsøkning på 8,1 mill. kroner i forhold til året 
før. Endringen kan relateres til noe høyere organisk vekst, samt 
realprisøkning i gebyrinntekter.

I BIR AS øker driftsinntektene fra 180,9 mill. kroner i 2016 til 
189,1 mill. kroner i 2017. 

DRIFTSKOSTNADER
Driftskostnadene i konsernet økte med 2,0 mill. kroner, fra 
651,7 mill. kroner i 2016 til 653,7 mill. kroner i 2017.  

Driftskostnadene i selskapsregnskapet økte fra 118,7 mill. kroner 
i 2016 til 128,9 mill. kroner i 2017, en økning på 10,2 mill. kroner

DRIFTSRESULTAT
Driftsresultatet for konsernet økte med 6,1 mill. kroner, fra 85 
mill. kroner i 2016 til 91,1 mill. kroner i 2017.

Driftsresutatet i selskapsregnskapet ble redusert med 1,9 mill, 
kroner, fra 62,2 mill. kroner i 2016 til 60,3 mill. kroner i 2017.

INNTEKTER FRA INVESTERINGER I TILKNYTTEDE SELSKAPER
Resultatandelen fra BKK Varme AS var 15,6 mill. kroner i 2017 
mot 8,1 mill. kroner i 2016. Resultatendringen skyldes høyere 
energipris og høyere mengde energi omsatt. Egenkapitalmeto-
den er benyttet for å beregne BIR-konsernets andel. I selskaps-
regnskapet ligger investeringen ført til kostpris.

NETTO FINANSKOSTNADER
Netto finansposter ble redusert med 8,9 mill. kroner i 2016, fra 
-51,8 mill. kroner i 2016 til -42,9 mill. kroner i 2017. 

For BIR AS er netto finansposter redusert med -10,1 mill. kro-
ner, fra -40,5 mill. kroner i 2016 til -30,4 mill. kroner i 2017.

ÅRSRESULTAT
Årsresultatet etter skatt for konsernet ble et overskudd på 41,2 
mill. kroner i 2017, mot 30,4 mill.kroner i 2016. Andel av over-
skudd i BKK Varme AS er da hensyntatt. 

Overskuddet i BIR AS økte fra 20,9 mill. kroner i 2016 til 27,0 
mill. kroner i 2017. En endring på 6,1 mill. kroner.

EGENKAPITALANDEL
Egenkapitalandelen var ved årsskiftet for henholdsvis BIR AS 
og BIR konsern 9,9 og 13,7 prosent. Tilsvarende tall for 2016 var 
10,5 og 13,3 prosent.

DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT
Av overskudd i BIR AS stort 27,0 mill. kroner, anbefales 7,9 mill. 
kroner overført til annen egenkapital og 19,1 mill. kroner utbe-
talt som ordinært utbytte.

KONTANTSTRØM

Konsernets kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter har i 
2017 vært 138,6 mill. kroner, mot 166,5 mill. kroner i 2016. 
Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet var på -182,7 mill. 
kroner, mot -210,4 mill. kroner i 2016, mens finansaktivitetene 
bidro med en netto kontantstrøm på 16,5 mill. kroner, mot 11,1 
mill. kroner i 2016.

Dette gir en samlet kontantstrøm i konsernet på -27,6 mill. 
kroner mot -32,8mill. kroner i 2016. 

BIR AS hadde en endring i kontanter og kontantekvivalenter på 
-14,0 mill. kroner i 2017 mot 30,7 mill. kroner i 2016.

  
  
 
 

 

 
 

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

Konsernets kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
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INVESTERINGER, BALANSE OG LIKVIDITET  
 
INVESTERING I AKSJER
Per 31.12.2017 har BIR konsernet investert i aksjer for 286,8 
mill. kroner i følgende selskap:

Direkte eie:
• BIR Privat AS   (100 %)
• BIR Transport AS    (100 %)
• BIR Nett AS     (100 %)
• BIR Avfallsenergi AS    (100 %)
• BIR Bedrift AS    (100 %)
• Conrad Mohrsvei 15 AS  (100 %)
• Møllendalsveien 31 AS   (100 %)
• Møllendalsveien 40 AS   (100 %)
• KnowWaste 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 2017 investerte BIR konsern 136,8 mill. kr. i ei-
endommer og tekniske installasjoner, samt 64,4 mill. kr. i 
driftsrelatert utstyr.

BALANSE
BIR konsernets totalkapital utgjorde 2 504,9 mill. kr. ved 
årsslutt. Annen langsiktig gjeld var på 1 714,4 mill. kr. og 
egenkapitalen på 343,2 mill. kr.

LIKVIDITET
Selskapets operasjonelle kontantstrøm er god. Netto endring i 
kontanter og kontantekvivalenter er henholdsvis -27,6 mill. kr 
i konsernet og -14,0 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 avfalls-
håndtering 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 som 
er til vurdering. Det vil bli fattet vedtak om tvungen innsamling av 
plast og matavfall. BIR har innført kildesortering og innsamling 
av plastemballasje. BIR har ikke innført innsamling av matavfall. 
Dette ble utredet i 2014. I BIR sin Avfalls- og ressursstrategi for 
2016 – 2020 er det meldt at ny vurdering vil bli foretatt i 2018.

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, strukturendringer 
og ytre rammebetingelser.

Fortsatt utbygging av fjernvarme krever tilgang på rimelig avfalls-
varme. Økt salg av energi vil bidra til å redusere kostnadene på 
behandling av avfall.

FINANSIELL RISIKO
BIR har per utgangen av 2017 sikret om lag halvparten av låne-
porteføljen med lange rentebytteavtaler. BIR ser at, på tross av høy 
gjeldsgrad, vil kapitalkostnadene reduseres i 2018 og selskapet 
ser ikke utfordringer med finansiering eller refinansiering innenfor 
vedtatte investeringsplaner.

OPERATIV RISIKO
Vårt energianlegg i Rådalen er både et behandlingsanlegg for rest-
avfall og energiprodusent. Vår operative risiko er i all hovedsak 
knyttet til driften av energianlegget. Grunnet høy kapasitetsut-
nyttelse 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. 

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

OMDØMMERISIKO
Som offentlig eid avfallsvirksomhet er vi spesielt eksponert for om-
dømmerisiko 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 opp-
følging og kontroll av avvik ved konsernets 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
Per 31.12.17 var det i alt 444 medarbeidere (faste og innleide). 
Gjennomsnittsalderen var 42,6 år. Sammenlignbare tall for 2016 
var 417 medarbeidere og en gjennomsnittsalder på 42,5 år.

KJERNEVERDIER
Vestlendingenes egen miljøbedrift er vår visjon og for at vi skal 
nå den, må vi blant annet bruke vårt slagord "Sammen for en 
god sak" aktivt. Kjerneverdiene våre bygger opp om slagordet 
og visjonen. Våre kjerneverdier er: superpålitelig, miljøpådriver, 
imøtekommende og lagspiller. Vi fokuserer på kjerneverdiene 
både internt i konsernet, i forhold til kundene og våre samarbeids-
partnere. 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
I BIR-konsernet er kvinneandelen på 17,9 prosent, mens i konsern-
ledelsen 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 viktig for styret at det arbeides aktivt for å 
øke kvinneandelen i BIR.

REKRUTTERING OG UTDANNING
BIR er godkjent lærebedrift og dersom det er behov for kompe-
tansen etter fullført opplæringsløp, blir fagarbeideren tilbudt fast 
stilling. Gjennom ordningen kan man ta fagbrev enten som lærling 
eller praksiskandidat. Ved utgangen av 2017 hadde BIR ni lærlin-
ger i følgende fag; kontor og administrasjon, yrkessjåfør, gjenvin-
ning, kjemiprosess og salgsfaget. Høsten 2017 startet 3 traineer i 
henholdsvis BIR AS, BIR Bedrift AS og BIR Privat AS.

REDU
REdu er avfalls- og gjenvinningsbransjens store kompetanseløft. I 
REdu arbeides det aktivt for å styrke fagtilbud i høyere utdanning, 
satse på kompetanseutvikling, innovasjon og  forskning, samt å 
synliggjøre bransjens muligheter for studenter. BIR er med og finan-
sierer REdu, og deltar med representant i referanse- og styrings-
gruppene. I 2017 hadde BIR sin første REdu-student på «summer 
internship», som samarbeider videre med BIR om sin master. BIR 
deltok også på karrieredag på NTNU sammen med REdu.

DISKRIMINERING
Diskrimimeringslovens formål er å fremme likestilling, sikre 
muligheter og rettigheter. BIR arbeider aktivt for å følge opp 
dette formålet. Ingen i konsernet skal bli diskriminert.

SYKEFRAVÆR
Målrettet arbeid med å redusere sykefraværet har gitt en ned-
gang fra 2016 til 2017. God oppfølging fra lederne og gode tiltak 
som reduserer sykefraværet er viktig for oss.

I 2017 hadde konsernet et sykefravær på 6,5 (6,6 i 2016). Det er 
en nedgang på 0,1 prosentpoeng. Korttidssykefraværet er på 2,3 
og langtidsfraværet er på 4,2.

Det er registrert til sammen 32 (31 i 2016) personskader i 
konsernet. Av disse var 7 (8 i 2016) personskader med fravær, 
totalt utgjorde det 59 (97 i 2016) fraværsdager. Det er registrert 
1 personskader uten fravær i BIR AS.

SENIORPOLITIKK
Seniorpolitikken til BIR er en del av vår arbeidsgiverpolitikk 
som også består av personalpolitikk og lønnspolitikk.

Konsernet har som mål å redusere uttaket av AFP og dette gjø-
res gjennom en individuell tilpasset seniorpolitikk. Det enkelte 
selskap vurderer hvilke tiltak som er mest hensiktsmessig.

ARBEIDSMILJØ
I 2017 gjennomførte BIR medarbeidstilfredshetsmåling (MTM) 
for alle selskapene i konsernet. 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.
  
OVERTAKELSE OG INTEGRASJON AV NYE MEDARBEIDERE
I september meldte vår avfallsinnsamler, RenoNorden AS, i åtte 
av våre eierkommuner seg konkurs. Konkursen inntraff samtidig 
med avviklingen av Sykkel -VM og en hektisk periode for selskapet. 

Styret er godt fornøyd med innsatsen på tvers av BIR med å sikre 
stabil drift uten at kundene ble berørt. BIR Transport har overtatt  
mannskap og biler. Dette var en test på vår beredskap og synlig-
gjorde at BIR er rustet til å håndtere slike situasjoner gjennom den 
kontroll selskapet har i verdikjeden.
  
 

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, og fokuserer på kvalitetsgjenvinning, 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 har vi tidligere hatt luktpro-
blemer. De siste årene har vi kun deponert slagg som ikke lukter, 
det er derfor ikke lenger fare for luktulemper ved deponiet. 

Mjelstad er et industrideponi med sigevannsrenseanlegg som 
leder vannet ned til et reservoar nederst i dalen. Der blir vannet 
renset i renseanlegget før det blir sluppet ut i havet. 

Vi har en stiftelse som håndterer etterdriften av deponiet i hen-
hold til forurensingsloven.

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 resultat 
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 produk-
sjon av vannbåren varme som erstatter oljefyrt oppvarming.

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 2017 en 
reduksjon i utslipp av CO2 med 72.015 tonn.

BIR er en av  28 klimapartnere i Hordaland. Her er målet å redusere 
utslippene til alle bedriftene som er med. I 2017 ga vi ut vårt femte 
klimaregnskap 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 det inngått skriftlige 
kontrakter som omhandler over 90 prosent av vare og tjeneste-
kjøpene. Som hovedregel konkurranseutsettes alle anskaffelser 
med verdi over 100 000 kroner.

BIR har utarbeidet verktøy for kontrakts-oppfølging og for å måle 
og evaluere kontraktsleverandører. Verktøyet er også et godt 
hjelpemiddel for å hindre uregelmessigheter ved innkjøp.

UTVIKLING  
 
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 2017 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 ba-
sert på varme fra avfallsforbrenning. I 2017 kom 95,6 % av pro-
dusert fjernvarme fra avfallsenergi og andre fornybare kilder. 
 
I 2017 startet også selskapet opp leveranse av miljøvennlig 
kjøling basert på sjøvann, der Media City Bergen er den første 
kunden.
 
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 nå med prosjekter knyttet til utnyttelse av nye miljø-
vennlige energikilder til spiss- og topplast for ytterligere å øke 
andelen miljøvennlig varmeproduksjon med mål om å være 
fossilfri allerede i 2020.

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 organiseres 
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.

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

DIGITALISERING
BIR er representert i hele avfallets verdikjede. BIR har utviklet 
digitaliserte løsninger siden 2003. 

Digitalisering betyr å gjenskape en fysisk prosess, hendelse, 
eller et fenomen digitalt, i form av tallverdier til en gitt mate-
matisk 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. 190.000 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. 

Høsten 2016 etablerte BIR egen avdeling for å gjennomføre 
effektiviserings tiltak ved bruk av digitale hjelpemidler.

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.

BIR har etablert teknologiselskapet KnowWaste AS. Dette 
selskapet skal – basert på bossID teknologi - etablere en 
skybasert plattform som skal kunne levere denne teknologien 
til alle typer selskap.

KARBONFANGST (CCS)
BIR har siden 2014 aktivt fulgt med på utvikling innen karbon-
fangst og -lagring. BIR sitt forbrenningsanlegg i Rådalen slipper 
årlig ut 225.000 tonn CO2, hvorav 75.000 ikke er fornybar.

Statoil er tillagt oppgaven med mottak og lagring av fanget 
CO2. De vil benytte Kolsnes som mottak og videredistribusjon 
av CO2 til geologisk formasjon. De vil fatte investeringsbeslut-
ning i 2019 og et anlegg kan trolig stå ferdig i løpet av 2024.

BIR samarbeider blant flere med Aker Solutions for å frem-
skaffe beslutningsgrunnlag for et fangsanlegg i Rådalen.

Hvis statlige myndigheter stiller nødvendige midler til disposi-
sjon, vil et anlegg kunne designes og bygges i løpet av et års tid.

SYSTEMATISK FORBEDRINGSARBEID
BIR har siden 2013 arbeidet med temaet slank produksjon. BIR 
Avfallsenergi AS har tatt Lean-tematikken i bruk i daglig virke. 
Andre, som BIR Privat AS og BIR Nett AS har utdannet per-
sonell som nå vil benytte Lean – tankegang i forbindelse med 
effektivisering av virksomhetene.

I BIR benyttes lean til å unngå sløsing i verdikjedene samt for-
bedring av arbeidsmetodikk.

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

• God utnyttelse av ressurser
• Effektiv utnyttelse av ressurser
• Unngå sløsing med skapte verdier

Sirkulær økonomi er ikke tradisjonell lineær økonomi med økt 
gjenvinning. Sirkulær økonomi er et prinsipp om å gjenvinne 
alle ressurser optimalt og så lenge som mulig.

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

MAT TIL MAT
Det kan bli påbudt å samle inn mat fra husholdningskunder. 
BIR har arbeidet for å kunne utnytte mat til mat og ikke mat 
som avfall.

BIR har bevilget midler til selskap og institusjoner som utvikler 
larver som kan benyttes som proteinkilde i matproduksjon.

Denne type produksjon er utviklet både i Asia og Afrika. Våre 
samarbeidspartnere har importert allerede kjent kunnskap og 
transformert den til norske forhold. Mattilsynet har nå godkjent 
den første norske insektsproduksjon til menneskemat. Dette er 
larver som har spist avfallsprodukt i sin livsfase. For BIR er slik 
produksjon av proteiner basert på restprodukter en god måte å 
benytte ressursene i matavfallet.

ÅRSBERETNING

Husholdningsavfall i BIR
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BOSSNETTET 
Det kan også i 2017 rapporteres om at driften av bossnettet 
fungerer meget godt med 100 prosent tilgjengelighet for de 
5000 kundene som nå benytter anlegget. Det er til nå satt i 
drift 246 nedkast, fordelt på 73 nedkastpunkt. Digital plattform 
for ulike driftsdata gir nå god innsikt i driftsutviklingen. 

Det er frem til utgangen av 2017 investert totalt 641 mill. 
kroner i terminal, rørnett og nedkast, hvorav 117 mill. kroner 
i 2017. Det viktigste i 2017 har vært å sikre en god og effektiv 
drift av bossnettet, videre prosjektering og utbygging, samt 
planlegging av terminal for grønt område. 

Prognose for investering i 2018 er ca. 144 mill. kroner, hvor 
hoveddelen er knyttet til infrastrukturbygging på Nordnes, 
Møhlenpris og Nygård. Eksisterende rørnett utvides fortløpen-
de i samordnede prosjekter i Graveklubben.

Det er inngått avtaler for transport av næringsavfall gjennom 
bossnettet med de private avfallsaktørene som opererer i 
Bergen sentrum. Representanter for næringsbyggene som 
benytter bossnettet rapporterer om gode erfaringer. De priva-
te avfallsaktørene har inngått 70 avtaler med sine kunder om 
bruk av bossnettet. Disse avtalene omfatter 110 brukersteder 
og antallet næringskunder har steget jevnt gjennom året. 
Disse kundene har tilgang på større volum i nedkastet enn 
husholdningskundene, noe som omregnet gir om lag 1000 
husholdningsekvivalenter i det første året hvor næring er gitt 
anledning å bruke bossnettet.

Fremdrift i utbyggingen av ledningsnett og nedkast følger i 
hovedsak oppsatt plan. Byrådet har vedtatt salg av tomt for 
terminal/ kontorbygg på Nygårdstangen til BIR AS. Det er ved 
årsskiftet 2017/18 gitt rammetillatelse til oppføring av bygg 
på tomten, men det foreligger klage på tillatelsen fra Statens 
vegvesen, samt at det er uklarheter omkring realisering av 
rekkefølgekrav. De faktiske forholdene er at det vil bli forsin-
ket oppstart av bossnettet i det grønne området.

Gjennomgang av sluttoppgjør for utførte entrepriser (i delom-
råder) og kontrakter inngått i 2017 viser at prosjektet ligger 
innenfor avklart ramme. Hensyntatt årlig prisstigning på 3 
prosent i 2016 og 2017 er forventet sluttsum endret fra 1.240 
mill. kroner til 1.288 mill. kroner. Med avsluttede entrepriser 
og kontrakter inngått i 2017 er usikkerheten i kostnadsprog-
nosen for hele blått og grønt område ytterligere redusert.

Det er fortsatt stor interesse både nasjonalt og internasjonalt 
for bossnettet, både omkring bakgrunnen for prosjektet, 
hvorledes det gjennomføres og driftserfaringer. I 2017 mottok 
bossnettet miljøprisen i regi av FNs Miljøprogram, «Energy 
Globe Award Norway 2017».

OMDØMME OG MERKEVAREBYGGING
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 2017 satte vi nok 
en gang rekord, denne gangen både for omdømmescore og 
kundetilfredshet. Omdømmescoren endte på 84,9 prosent og 
kundetilfredsheten nådde en score på 83,4 prosent. Det viser 
at BIR er et robust selskap som tåler endringer.

Vi gjennomfører kvartalsvise medieanalyser av alle mediesa-
ker hvor vi er nevnt. I 2017 hadde vi cirka 600 mediesaker om 
BIR. Vi har et mål om 30 egeninitierte saker i kvartalet. Dette 
lå vi over i hvert eneste kvartal i 2017. 

Vi bruker sosiale medier aktivt og spesielt Facebook. Her har 
vi passert 19 000 tilhengere. Forbrukertips, gode historier 
om bosset og ikke minst dialogen med kundene er viktig på 
Facebook. Vi har også egne sider på Twitter, Instagram og 
LinkedIn og får stadig flere følgere i disse kanalene. Vi er stolt 
over at BIR var en av fire finalister da prisen «beste bedrift 
i sosial medier» ble delt ut på arrangementet Digitaldagen 
høsten 2017. 

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 2017 fortsatte tilbudet med 
gratis busstransport til vårt energianlegg i Rådalen for elever 
på 4. trinnet i alle våre eierkommuner. I 2017 hadde vi 3300 
skoleelever på besøk enten på energianlegget i Rådalen eller 
på en gjenvinningsstasjon. Det positive med gratis busstrans-
port 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.  
Tilfredshetsmålingen for omvisningstilbudet taler sitt klare 
språk med en total score på 5,78 av 6 mulige fra høsten 2016 
da evaluering av dette tilbudet for fjerdeklassinger startet. 

BIR har tatt en aktiv samfunnsrolle når det gjelder å redusere 
avfallsmengdene. Et eksempel er samarbeidet med Orkla og 
NHH der vi ser på hvordan forbrukere kan motiveres til å velge 
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miljøvennlige husholdningsprodukter med emballasje av re-
sirkulert plast. Målet er at emballasjen skal resirkuleres gang 
på gang i sirkulære verdikjeder. Masterstudenter ved NHH er i 
gang med undersøkelser og skriver sine avhandlinger om te-
maet. Et annet eksempel er samarbeidet med InvertaPro der 
BIR utforsker nye metoder for på en god måte å nyttiggjøre 
matavfall i første rekke fra næringskunder, og etter hvert for 
husholdningskunder. Melbillelarver fostres opp på matavfall, 
som i neste omgang gjøres om til høyverdig protein når larve-
ne høstes.  

Et tredje eksempel på dette er kampanjen «Spis opp maten» 
og «Den store restefesten» som vi arrangerte i september 
2017 sammen med Bergen kommune. Til tross for dårlig vær 
ble det en stor suksess med mange tusen besøkende. I løpet 
av året er 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 bed-
re omdømme. 

BIR tar også en aktiv rolle for å redusere CO2 ved å utforske 
mulighetene for karbonfangst ved energianlegget i Rådalen.
 
Strandrydding og marin forsøpling ble ytterligere aktualisert 
lokalt og globalt gjennom den såkalte «plasthvalen» som 
endte sitt liv på Sotra med magen full av plastposer. Vi har 
videreført avtalen med Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) 
om å søke om midler for å kunne tilby våre husholdningskun-
der å levere avfall fra strandrydding gratis til oss. Vi fikk et 
tilskudd på 405 000 kroner, og vil fortsette å søke økonomiske 
midler til fortsatt å sette strandrydding og marin forsøpling på 
dagsorden. Dette er viktig både 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 
norske og utenlandske behandlingsanlegg. Det må gis lang-
siktige rammebetingelser som gjør det mulig å bygge opp en 
nasjonal behandlingskapasitet som også står seg i krisesitua-
sjoner 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.

MILJØGIFTER 
Miljøgifter er kjemikalier som er giftige, tungt nedbrytbare og 
blir konsentrert oppover i næringskjeden og havner i maten 

som vi spiser. Mange av stoffene kan transporteres med luft- 
og havstrømmer langt fra utslippskildene.

Utbredelsen av miljøgifter er sterkt økende. Avfall som inne-
holder miljøgifter kan ikke gjenvinnes. Disse kan kun destrue-
res gjennom forbrenning.

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 det er forutsatt i Forurensnings-
loven. 

BIR vil støtte forslag om å opprette bransjespesifikke offentlig 
eide oppgjørssentraler.

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.

Bergen 31. desember 2017 – 09. mai 2018

ÅRSBERETNING
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GUSTAV BAHUS
Nestleder
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Beløp i hele tusen kroner

RESULTATREGNSKAP 2017

BIR KONSERN BIR AS

2017 2016 Note 2017 2016

Driftsinntekter

714 163 701 514 Salgsinntekt 2 56 579 47 979

30 643 35 170 Annen driftsinntekt 2 132 570 132 918

744 805 736 684 Sum driftsinntekter 189 149 180 897

Driftskostnader

-117 796 -129 062 Varekostnad  -   -

-263 324 -253 282 Lønnskostnad 3,9  -40 086 -36 417

-125 746 -116 104 Av- og nedskrivninger 5  -69 019 -63 590

-146 840 -153 235 Annen driftskostnad 4  -19 771 -18 719

-653 707 -651 683 Sum driftskostnader  -128 877 -118 725

 91 098  85 001 DRIFTSRESULTAT  60 272  62 172 

Finansinntekter og finanskostnader

 15 568  8 056 Resultatandel fra investering i tilknyttet selskap 14  -    -   

 2 462  5 655 Finansinntekt 14  32 776  25 339 

 -150 Nedskrivning av finansielle eiendeler

 -60 775  -64 559 Finanskostnad 14  -63 215  -65 816 

 -42 895  -51 848 Netto finansposter  -30 439  -40 477 

 48 203  33 153 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD  29 833  21 695 

 -6 841  -2 327 Skattekostnad 13  -2 814  -810 

 41 363  30 826 ÅRSRESULTAT  27 020  20 885 

 142  419 Minoritetenes andel  -    -   

 41 221  30 407 ÅRSRESULTAT ETTER MINORITETSINTERESSER  27 020  20 885 

Overføringer

Avsatt til utbytte  19 126  17 611 

Avsatt til annen egenkapital  7 894  3 274 

Avgitt konsernbidrag til datterselskap  -    -   

Resultat pr. aksje (del til ordnet selskapets aksjonærer)  539  416 
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Beløp i hele tusen kroner

EIENDELER PER 31.12.2017

BIR KONSERN BIR AS

2017 2016 Note 2017 2016

ANLEGGSMIDLER

Immaterielle eiendeler

 1 210  1 375 Konsesjoner, andre immaterielle eiendeler 5  1 055  1 117 

 1 210  1 375 Sum immaterielle eiendeler  1 055  1 117 

OMLØPSMIDLER

Varer

 2 397  2 976 Varelager  -    -   

Varige driftsmidler

 1 561 355  1 471 881 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 5  650 093  678 496 

 604 061  623 601 Maskiner og anlegg 5  492 757  521 421 

 37 330  32 626 Driftsløsøre 5  5 687  3 762 

 2 202 746  2 128 108 Sum varige driftsmidler  1 148 537  1 203 679 

Finansielle anleggsmidler

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

 68 354  52 787 Investeringer i tilknyttet selskap 6  92 598  92 598 

 16 182  15 541 Aksjer i andre selskap 6  7 218  6 494 

 15 165  10 223 Pensjonsmidler 9  15 165  10 223 

 2 488  2 331 Andre langsiktige fordringer 12  697 410  546 514 

 102 190  80 882 Sum finansielle anleggsmidler  905 910  749 348 

 2 306 146  2 210 365 Sum anleggsmidler  2 055 502  1 954 144 

Fordringer

 87 739  77 108 Kundefordringer  -    -   

 -0  -   Fordring konsernselskap 12  152 167  31 980 

 41 158  31 160 Andre fordringer  3 637  6 300 

 128 897  108 268 Sum fordringer  155 804  38 281 

 67 484  95 071 Kontanter og bankinnskudd 11  22 924  36 916 

 198 778  206 315 Sum omløpsmidler  178 728  75 197 

 2 504 925  2 416 682 SUM EIENDELER  2 234 231  2 029 340 



54

Beløp i hele tusen kroner

EGENKAPITAL OG GJELD 31.12.2017

BIR KONSERN BIR AS

2017 2016 Note 2017 2016

EGENKAPITAL

Innskutt egenkapital

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

 3 599  3 599 Overkursfond 8  3 599  3 599 

 53 765  53 765 Sum innskutt egenkapital  53 765  53 765 

Opptjent egenkapital

 287 735  265 641 Annen egenkapital 8  167 530  159 637 

 287 735  265 641 Sum opptjent egenkapital  167 530  159 637 

 1 689  1 547 Minoritetsinteresser 8  -    -   

 343 189  320 953 Sum egenkapital  221 295  213 402 

GJELD

Avsetning for forpliktelser

 93 717  87 223 Utsatt skatt 13  103 262  97 312 

 53 373  55 583 Pensjonsforpliktelser 9  -    -   

 100 863  106 809 Fremtidig energileveranser 16  100 863  106 809 

 247 954  249 615 Sum avsetning for forpliktelser  204 125  204 121 

Annen langsiktig gjeld

 1 696 203  1 662 132 Gjeld til kredittinstitusjoner 10  1 584 073  1 537 689 

 18 200  500 Øvrig langsiktig gjeld 10  17 700  -   

 1 714 403  1 662 632 Sum annen langsiktig gjeld  1 601 773  1 537 689 

Kortsiktig gjeld

 87 565  72 799 Leverandørgjeld  7 149  18 078 

 36 606  33 207 Skyldig offentlige avgifter  3 119  2 942 

 53  971 Betalbar skatt 13  -    -   

 -0  -   Gjeld konsernselskap 12  167 503  22 577 

 19 126  17 611 Skyldig utbytte 12  19 126  17 611 

 56 029  58 895 Annen kortsiktig gjeld  10 141  12 920 

 199 379  183 483 Sum kortsiktig gjeld  207 038  74 128 

 2 161 736  2 095 729 Sum gjeld  2 012 936  1 815 938 

 2 504 925  2 416 682 SUM EGENKAPITAL OG GJELD  2 234 231  2 029 340 
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Beløp i hele tusen kroner

KONTANTSTRØMOPPSTILLING 

BIR KONSERN BIR AS

2017 2016 2017 2016

Operasjonelle aktiviteter

 48 203  33 153 Resultat før skattekostnad  29 833  21 695 

 -971  -103 Betalbar skatt  -    -   

 -15 568  -8 056 Resultatandel i datterselskap/tilknyttet selskap  -17 826  -9 643 

 -    1 000 Nedskrivning finansielle anleggsmidler  -    -   

 125 746  116 104 Avskrivninger og nedskrivninger  69 019  63 590 

 157 411  142 098 Tilført fra årets virksomhet  81 027  75 642 

 -1 214  -3 285 Gevinst ved salg av anleggsmidler  -    -3 143 

 -7 152  7 386 Pensjoner, forskjell mellom kostnadsført og innbetaling  -4 942  -4 456 

 579  -1 063 Endring varelager  -    -   

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

 -10 631  -12 576 Endring i kundefordringer  -120 187  14 579 

 14 766  12 431 Endring i leverandørgjeld  133 996  15 681 

 -9 170  27 414 Endring i andre tidsavgrensningsposter  21 023  13 739 

 138 644  166 459 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviter  104 972  106 096 

Investeringsaktiviteter

 -201 186  -216 112 Investeringer i varige driftsmidler  -13 816  -69 021 

 2 037  820 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler  -    -   

 -    -   Inn- og utbetalinger ved lån til datterselskaper  -150 296  -40 807 

 -600  -   Lån til tilknyttet selskap  -600  -   

 20 000  7 006 Innbetalinger ved kjøp og salg av aksjer  20 000  4 912 

 -2 942  -2 081 Utbetalinger ved kjøp og salg av aksjer  -3 024  -668 

 -182 691  -210 367 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  -147 736  -105 584 

Finansieringsaktiviteter

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

 100 000  153 281 Innbetalinger ved opptask av ny langsiktig gjeld  100 000  130 000 

 -65 929  -61 516 Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld  -53 616  -51 116 

 -17 611  -19 927 Utbytte  -17 611  -19 900 

 16 460  11 083 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  28 773  30 228 

 -27 587  -32 825 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter  -13 991  30 740 

 95 071  127 896 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 01.01  36 916  6 176 

 67 484  95 071 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr. 31.12  22 924  36 916 
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BIRs årsregnskap er utarbeidet i samsvar med regnskapslo-
ven av 1998 og god regnskapsskikk. 

Konsernregnskapet omfatter morselskapet BIR AS og dat-
terselskapene BIR Privat AS, BIR Transport AS, BIR Nett AS, 
BIR Avfallsenergi AS, BIR Bedrift AS, Conrad Mohrs veg 15 
AS, Møllendalsveien 31 AS, Møllendalsveien 40 AS, Fleslands-
veien 244 AS, Tor Henning Paulsen AS (datterselskap av BIR 
Bedrift), Retura Vest AS (80% datterselskap av BIR Bedrift AS), 
Bossug AS (datterselskap av BIR Bedrift), Lønninghaugen 6 
AS (datterselskap av BIR Bedrift AS), Fleslandsveien 67 AS 
(datterselskap av BIR Bedrift AS) og Brødrene Salomonsen AS 
(datterselskap av BIR Bedrift AS). 

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

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

I morselskapet er datterselskaper og tilknyttede selskaper 
vurdert etter kostmetoden.

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

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

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

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

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

Utleie av eiendommer til datterselskaper som utfører lovpå-
lagt virksomhet, samt salg av fellestjenester til samme 
datterselskap, 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 
sluttbehandlings¬avgift 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 prosent 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 amor-
tisering av urealiserte gevinster og tap. Endringer i pensjons-
forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles 
over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i pensjons-
forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og 
avvik fra beregningsforutsetningene (estimatendringer), for-
deles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid 
for den del av avvikene som ved årets begynnelse overstiger 
10 prosent av det største av brutto pensjonsforpliktelser og 
pensjonsmidler. 

Premie til innskuddsbaserte pensjonsordninger bokføres 
løpende som pensjonskostnad
.

SKATT
Skattekostnaden inkluderer betalbare skatter og endring i 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.

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 
eliminert i 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 60 304 236 i 2017. 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 2017 for BIR AS utgjorde kr 183 
182 010 (2016: kr  183 888 384 ) hvorav kr 125 352 543 (2016: kr 
124 800 581 ) knyttet seg til leie av fast eiendom. 
Herunder utgjorde kr 104 540 946 ( 2016: kr 104 572 87) 
utleie av forbrenningsanlegget til BIR Avfallsenergi AS. Det 
resterende knytter seg til utleie av gjenvinningsstasjoner. Av 
salgsinntektene er kr 56 579 080 knyttet til solgte fellestje-
nester til datterselskapene.

Geografisk område er Bergen og omegn.

NOTE 2 - DRIFTSINNTEKTER

Beløp i hele tusen kroner

Driftsinntekter

Utleie av eiendom 11 531 4 750 125 353 124 801

Annet 24 031 30 420 7 218 8 117

Sum driftsinntekter 35 562 35 170 132 570 132 918

Sum omsetning 744 395 736 684 189 149 180 897

BIR KONSERN BIR AS

2017 2016 2017 2016

Salgsinntekter

Salgsinntekt 285 114 297 367 56 579 47 979

Inntekter fra lovpålagt virksomhet 369 361 360 566 0 0

Salg av energi 54 358 43 581 0 0

Sum salgsinntekter 708 833 701 514 56 579 47 979
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NOTE 3 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, 
GODTGJØRELSE, LÅN TIL ANSATTE MV. 

Beløp i hele tusen kroner

BIR KONSERN BIR AS

2017 2016 2017 2016

Lønnskostnader

Lønn 200 232 189 073 30 822 26 242

Arbeidsgiveravgift 29 433 27 431 4 399 3 785

Pensjoner (jfr. note 9)* 23 225 23 457 2 518 3 118

Innleid personale 619 1 579 619 1 579

Andre lønnsrealterte ytelser 9 817 11 742 1 728 1 692

Sum 263 324 253 282 40 086 36 417

Antall årsverk egne ansatte  349  353  39  33 

Antall årsverk innleid personale  40  23  1  -   

BIR KONSERN BIR AS

Styret Bedriftforsamling Adm. direktør Styret Bedriftsforsamling

Ytelser til ledende personer

Lønn 0 0 1 677 0 0

Pensjonskostnader 0 0 184 0 0

Annen godtgjørelse 0 0 9 0 0

Honorar 1 591 128 0 756 128

* 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 prosent 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 31.12.2017 Beløp

Anne Kverneland Bogsnes  147 000 

Gustav Bahus  98 000 

Hans Edvard Seim  82 000 

Roger Martin Pilskog  82 000 

Gina Viviann Gjerme  82 000 

Kari Foseid Aakre  82 000 

Ena Helland  82 000 

Atle Kristoffersen  82 000 

Bjørn Frode Schjelderup (vara)  6 000 

Jarle Skeidvoll (vara)  10 000 

Heidi Rongved (vara)  3 000 

Sum honorar  756 000 

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

BIR KONSERN BIR AS

2017 2016 2017 2016

Honorar til revisor

Lovpålagt revisjon  886  879  187  305 

Andre attestasjonstjenester  -    -    -   

Skatte- og avgiftsrådgivning  -    -    -   

Andre tjenester utenfor revisjonen  2 434  779  890  268 

Sum 3 319 1 658 1077 573

Merverdiavgift er ikke inkludert i beløpene. KPMG 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

2017 2016 2017 2016

Spesifikasjon av annen driftskostnad

Leie av utstyr og datasystemer (lisenser) 8 200 6 163 2 526 2 380

Leie av eiendommer 2 210 4 495 3 821 3 651

Andre eiendomskostnader 74 971 18 781 -555 85

Kjøp og reparasjon av driftsmateriell, inventar og utstyr 28 043 32 780 175 88

Markedsføring, annonser og informasjon 2 904 3 765 1 364 1 781

Kurs, etterutdanning og konferanser 4 700 3 977 1 555 995

Honorar til revisor (jfr note 3) 1 110 1 658 533 573

Konsulenthonorar og juridisk bistand 11 825 11 554 5 525 5 187

Annet 12 467 70 063 4 418 3 980

Sum andre driftskostnader 146 430 153 235 19 361 18 719
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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 01.01.17  81 426  917 670  691 875  83 914  18 960  6 980  2 604  1 803 429 

Tilgang  664  9 686  -    6 059  3 602  -6 195  -    13 816 

Reklassifisering anlegg  -    -   

Avgang ved salg  -    -    -    -    -    -    -    -   

Anskaffelseskost 31.12.17  82 091  927 356  691 875  89 973  22 562  784  2 604  1 817 245 

Akkumulerte avskrivninger 31.12.17  -    -359 188  -244 841  -44 249  -16 875  -    -1 549  -666 702 

Akkumulerte nedskrivninger 31.12.17  -    -950  -    -    -    -    -    -950 

Balanseført verdi 31.12.17  82 091  567 218  447 034  45 723  5 687  784  1 055  1 149 592 

Årets avskrivninger 0 32 558 27 900 6 823 1 677 0 62  69 019 

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  01.01.17  223 541  1 457 954  691 875  363 871  87 675  165 808  3 120  2 993 842 

Tilgang  3 777  87 001  -    49 042  15 336  46 031  -    201 186 

Reklassifisering anlegg  -    -   

Avgang  -62  -    -    -7 262  -2 075  -    -    -9 399 

Anskaffelseskost 31.12.17  227 255  1 544 955  691 875  405 651  100 936  211 838  3 120  3 185 630 

Akkumulerte avskrivninger 31.12.17  -    -421 743  -244 841  -248 623  -63 606  -    -1 911  -980 724 

Akkumulerte nedskrivninger 31.12.17  -    -950  -    -    -    -    -    -950 

Balanseført verdi 31.12.17  227 255  1 122 262  447 034  157 028  37 330  211 838  1 210  2 203 956 

Årets avskrivninger  -    47 225  27 900  36 476  13 980  -    165  125 746 

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. Forbrenningsanlegget 
har følgende vesentlige delkomponenter: 

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

Delkomponentene avskrives over sine respektive 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 2017

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 % 13 566

Retura Vest AS Bergen 80 % 80 % 1 949

Total datterdatterselskap av BIR AS 95 279

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 31.12.17 1 210

Inngående balanse 52 787  92 598 

Avskrivning goodwill -72

Andel årets resultat 16 374

Direkteføring mot egenkapitalen -734

Balanse pr 31.12.17 68 354  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. 

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 %  -   

KnowWaste AS Bergen 100 % 100 %  30  30 

KLP Egenkapitalinnskudd  10 791  7 188 

Retura Nomil AS Sandane 33 % 33 %  200 

Sum  16 182  7 218 
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NOTE 7 - AKSJER OG AKSJONÆRINFORMASJON

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

Oversikt over aksjonærer pr 31.12.2017

 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. 01.01.2017 50 166 3 599 0 159 637 213 402

Årets utbytte 0 0 0 -19 126 -19 126

Årets resultat 0 0 0 27 020 27 020

Egenkapital pr 31.12.2017 50 166 3 599 0 167 530 221 295

 Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt 
egenkapital

Annen
egenkapital

Annen
egenkapital

minoritet

Selvkostfond 
lovpålagt

Sum

BIR Konsern

Egenkapital pr 01.01.2017 50 166 3 599 0 146 726 1 547 118 914 320 953

Selvkostfond lovpålagt 01.01.2017 0

Årets utbytte 0 0 0 -19 126 0 -19 126

Årets resultat 0 0 0 51 758 142 -10 537 41 363

Egenkapital pr 31.12.2017 50 166 3 599 0 179 358 1 689 108 377 343 189

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 68 354 450.    
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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 prosent av lønn 
for medlemmene. Denne pensjonsordningen er en sikret 
ordning. 

Videre er selskapets ansatte omfattet av avtalefestet offentlig 
pensjonsordning (AFP) som gir mulighet for førtidspensjone-
ring fra 62 til 67 år. Denne ordningen er usikret.
 
Pensjonsordningene i BIR AS omfatter 210 personer pr. 
31.12.17, herunder 170 pensjonister. Tilsvarende omfattet pen-
sjonsordningene i BIR AS 200 personer pr. 31.12.16, herunder 
167 pensjonister. Videre inkluderer den offentlige tjenestepen-
sjonsordningen 121 personer med oppsatte rettigheter (130 
personer i 2016).  

Pensjonsordningene i konsernet omfatter 647 personer pr. 
31.12.17, herunder 277 pensjonister. Tilsvarende omfattet 
pensjonsordningene i konsernet 606 personer pr. 31.12.16, 
herunder 263 pensjonister. Videre inkluderer den offentlige 
tjenestepensjonsordningen 470 personer med oppsatte rettig-
heter (453 personer i 2016).
 
Alle pensjonsordningene er behandlet etter NRS 6 Pensjons-
kostnader. Når uamortisert estimatavvik overstiger 10 prosent 
av det høyeste av beregnet pensjonsforpliktelse inklusiv 
arbeidsgiveravgift og pensjonsmidler, amortiseres det over-
skytende over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid.

Ved fratreden fra en offentlig pensjonsordning, herunder også 
skifte av arbeidsgiver internt i konsernet, uten rett til straks 
begynnende pensjon, får fratrådte ikke utstedt en fripolise 
basert på oppsamlet premiereserve slik som i private pen-
sjonsordninger. De fratrådte får en oppsatt pensjonsrettighet 
som ikke er å anse som en individuell kontrakt. 
 
For offentlige bruttobaserte pensjonsordninger er regelverket 
slik at det er siste arbeidsgiver/pensjonsordning som utbe-
taler hele pensjonen. Tidligere opparbeidede pensjonsret-
tigheter overføres til siste arbeidsgivers pensjonsordning på 
pensjoneringstidspunktet. Siste arbeidsgivers pensjonsord-
ning mottar refusjonsbeløp i forhold til tidligere opparbeidede 
rettigheter. 

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

Opplysningene over gjelder ikke Retura Vest AS som har en 
innskuddsbasert tjenestepensjonsordning. Retura Vest AS har 
en pensjonskostnad på kr 157 653 i 2017 og kr 183 563 i 2016. 

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 248 963 i 2017.
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.

Opplysningene over gjelder ikke Brødrene Salomonsen AS 
som har en innskuddsbasert tjenestepensjonsordning. Brø-
drene Salomonsen AS har en pensjonskostnad på kr 70 157 i 
2017 og kr 31 702 i 2016. 

BIR Bedrift AS har mottatt en ekstrafaktura fra DNB Liv ved-
rørende 2016 som er bokført i 2017.

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

 2017 2016

 Konsern BIR AS Konsern BIR AS

Pensjonskostnad

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 22 622 3 810 22 185 3 554

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 12 027 6 066 10 879 5 325

Administrasjonskostnader 1 624 528 1 414 464

Avkastning på pensjonsmidler -13 478 -7 853 -11 041 -6 430

Resultatført aktuarielt tap/-gevinst 200 239 1 317 319

Periodisert arbeidsgiveravgift 3 214 360 3 305 411

Pensjonstrekk ansatte inkl. arbeidsgiveravgift -3 983 -633 -3 538 -523

Resultatført levealderjustering 0 0

Netto pensjonskostnad 22 225 2 518 24 521 3 118

Pensjonsforpliktelser

Påløpte pensjonsforpliktelser (DBO) -487 713 -251 272 -448 009 -233 533

Pensjonsmidler til markedsverdi 400 356 231 933 368 634 218 877

Arbeidsgiveravgift -12 317 -2 727 -11 192 -2 066

Ikke resultatført virkning av estimatavvik 61 466 37 231 45 185 26 945

Netto balanseført pensjonsforpliktelse -38 208 15 165 -45 382 10 223

 31.12.2017 31.12.2016

Økonomiske forutsetninger

Avkastning på pensjonsmidlene 4,10 % 3,60 %

Diskonteringsrente 2,40 % 2,60 %

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 KLP Uføretariff/IR02 KLP 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

 2017 2016 2017 2016

 

Gjeld til kredittinstitusjoner 1 696 203 1 662 132 1 584 073 1 537 689

Øvrig langsiktig gjeld 18 200 500 17 700 0

Sum 1 714 403 1 662 632 1 601 773 1 537 689

Forfall mer en fem år etter balansedagen 1 366 203 1 332 132 1 316 073 1 269 689

 

 Beløp Forfall Rentesats Rente bundet til

Innlån i BIR AS

Lån Nordea 1) 777 889 31.12.2027 5,84 % 2017/2027

Lån Nordea ²) 200 000 31.12.2017 1,78 % Nibor 6 mnd

Lån Nordea trekkrett 3) 182 500 31.12.2017 1,79 % Nibor 6 mnd

Lån Nordea trekkrett 4) 200 000 31.12.2017 1,94 % Nibor 6 mnd

Lån KLP kommunekreditt 5) 223 684 01.09.2023 1,83 % Nibor 6 mnd

Sum lån 1 584 073

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 2017 kostnadsført med kr 852 500.

 2017 2016

Pantesikret gjeld i BIR AS

Pantesikret gjeld 1 360 389 1 307 426

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

Forbrenningsanlegg i Rådalen 910 766 954 012

Conrad Mohrsvei 15 44 128 45 404

Aksjene i BIR Avfallsenergi AS 38 846 38 846

Aksjene i BKK Varme AS 92 598 92 598

Sum bokført verdi av panteobjekt 1 086 338 1 130 860

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 31.12.2017 beregnet til å ha en negativ verdi 
på kr 104 690 580. Verdien av rentebytteavtalen er ikke balanseført.  Inntekter og kostnader knyttet til rentebytteavtalene 
resultatføres over avtalenes løpetid (sikring).



69

NOTE 11 - BANKINNSKUDD

Beløp i hele tusen kroner

 BIR Konsern BIR AS

Bundne skattetrekksmidler  9 522 1 682

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 21 169 21 169

NOTE 12 - KONSERNMELLOMVÆRENDE

Beløp i hele tusen kroner

BIR AS

 2017 2016

Fordringer

Kundefordringer 8 606 16 668

Langsiktige fordringer 696 815 546 514

Andre fordringer 112 668 0

Fordring konsernbidrag 30 892 15 312

Sum 848 982 578 494

Gjeld

Leverandørgjeld 423 9 017

Skyldig konsernbidrag 9 931 4 353

Annen kortsiktig gjeld 157 150 9 207

Sum 167 503 22 577
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NOTE 13 - SKATT

Beløp i hele tusen kroner

 BIR KONSERN BIR AS

 2017 2016 2017 2016

Årets skattekostnad fordeler seg på

Betalbar skatt  10 086  5 764  -    -   

Endring i utsatt skatt  -3 244  -3 438  2 814  810 

Sum skattekostnad  6 841  2 327  2 814  810 

Avstemming nominell til faktisk skattekostnad

Ordinært resultat før skatt x 24 %  8 288  7 160  5 424 

Andel av resultat fra ikke-skattepliktige selskap x 24%  -3  -    -   

Andel av resultat i tilknyttede selskap x 24%  -2 014  -    -   

Effekt av utsatt skatt til nåverdi *)  223  -    -   

Permanente forskjeller x 24 %  -536  143  -559 

Effekt av nedjustering skattesats på midlertige forskjeller 31.12.2017  -3 634  -4 490  -4 055 

Sum skattekostnad  2 327  2 814  810 

Oversikt over skatteeffekten på midlertidige forskjeller

Fordringer -145  -598 

Regnskapsmessig avsetninger 228 -566  -    -   

Anleggsmidler 105 516  114 367  103 251  110 604 

Pensjoner 2 673  1 286  11 170  10 469 

Tilvirkningskontrakter  -    -    -    -   

Gevinst- og tapskonto 502  655  392  511 

Korreksjonsskatt 0  -6 974  -    -6 974 

Fremførbart underskudd -15 057  -20 947  -11 551  -17 299 

Andre forskjeller  -    -    -    -   

Sum utsatt skatt  93 717  87 223  103 262  97 312 

*) Vedrører kjøpte rettigheter i tilknytning til deponi. Utsatt skatt er beregnet til nåverdi og utgjør kr 2 942 670.
Nominell verdi er kr 3 861 040.

Utsatt skatt i balansen til BIR AS har økt med kr 5 949 750 fra fjoråret, hvorav kr 2 813 801 er relatert til resultatført skatt.
Resterende del av endring knytter seg til skatteeffekt av mottatt konsernbidrag ført over balansen (kr 3 135 949).

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

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

Beløp i hele tusen kroner

 BIR KONSERN BIR AS

 2017 2016 2017 2016

Finansinntekter

Annen renteinntekt 2 459 5 655 14 952 12 420

Annen finansinntekt 0 -2 3 276

Konsernbidrag og utbytte fra datterselskap * 0 0 17 826 9 643

Resultatandel fra investering i tilknyttet selskap 15 568 8 056 0 0

Sum finansinntekter 18 028 13 711 32 776 25 339

Finanskostnader

Annen rentekostnad 62 227 64 559 62 305 64 882

Annen finanskostnad -1 305 1 000 911 934

Resultatandel fra investering i tilknyttet selskap 0 0 0 0

Sum finanskostnader 60 923 65 559 63 215 65 816

Netto finansposter -42 895 -51 848 -30 439 -40 477

* BIR AS har for 2017 mottatt kr 30 892 463 i konsernbidrag fra datterselskaper med skattemessig virkning. 
Samtidig har BIR AS avgitt et konsernbidrag til datterselskaper på kr 9 930 505 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 
prosent 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 400 000.       
 
BIR Bedrift AS har i sammenheng med transportløyver stilt 
garanti overfor Hordaland fylkeskommune på kr 975 000.  
Garantien er dekket gjennom avtale med bank.  
     
BIR Bedrift AS har stilt sikkerhet for lån og kassekreditt ved 
å pantsette fast eiendom, fordringer, driftstilbehør og 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 har i sammenheng med transportløyver 
stilt garanti overfor Hordaland fylkeskommune på kr 852 000. 
Garantien er dekket gjennom avtale med bank.  
     
Etterdrift av BIR Avfallsenergi AS sitt deponi skal ivaretas av 
en egen stiftelse. BIR Avfallsenergi AS har kostnadsført kr 250 
684 i påvente av årets krav til innbetaling til Stiftelsen Mjelstad 
Restdeponis Etterdriftsfond.    
   
Brødrene Salomonsen AS har stilt sikkerhetmot Hordaland 
Fylkeskommune på kr 495 000. 

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 100 863 396 (2016: kr 106 808 908). 
BIR AS har i 2017 inntektsført periodisert forskuddsbetaling 
med totalt kr 5 945 512.
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I 2012 vedtok styret i BIR AS å gjennomføre forvaltningsrevi-
sjoner av selskaper som driver innen lovpålagt renovasjon i 
BIRs ni eierkommuner.

Det ble inngått kontrakt med KPMG i februar 2013 og selska-
pet har i en fire-års periode gjennomført til sammen ti større 
forvaltningsrevisjoner i BIR.

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, herunder 
også effekter av gjennomførte tiltak, er dokumentert og 
rapportert til styret i BIR AS. BIR tilbyr også å presentere 
forvaltningsrevisjonene for de ni eierkommunene.

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

FORVALTNINGSREVISJONEN I BIR


