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Bjorstaddalen har i 2019 lagt fem år bak seg som et 
kommunalt eid konsern og har siden starten i 2014 vært i 
sterk vekst. 

Trinn for trinn har vi tilpasset oss markedssituasjonen i 
det åpne markedet, fått ned driftskostnadene og økt gjen-
vinningsgraden og lønnsomheten. 

Dette har skjedd samtidig som vi har oppfylt de lover og 
krav som stilles til vårt selskap, både fra myndigheter og 
avtaleparter. Det er vi stolte av.

Nøkkelen til dette er å se på avfall som en ressurs, og løfte 
materialene vi mottar stadig lenger oppover i avfallspyra-
miden ved hjelp av ny teknologi, metoder og investerin-
ger. 

Verdens ressurser er under kraftig press og etter flere ti-år 
som har vært preget av forbruk, bruk og kast. Dette er ikke 
bærekraftig, og vår bransjes samfunnsoppgave er å være 
med på å utvikle landets sirkulærøkonomi og bidra til det 
grønne skiftet.

Bjorstaddalen Avfallsanlegg har satt seg som mål å ta en 
ledende posisjon i dette arbeidet og være bransjens mest 
kundeorienterte, effektive og lønnsomme aktør.

Vi skal gjøre oss fortjent til anerkjennelse som et av Nor-
ges mest betydningsfulle deponi og gjenvinningsselskap, 
og vi skal være ledende innen fremtidens sirkulærøkono-
mi.

Bjorstaddalen arbeider hver dag med å forbedre våre 
prosesser for å nå disse målene samt være gode amassa-
dører for miljø og sirkulærøkonomi.

Dette er ikke mulig uten dyktige ansatte og et styre som er 
med på laget. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle 
for innsatsen i 2019 og gleder meg til å fortsette samarbei-
det i årene som kommer. Sammen skal vi lykkes.

Sindre Hauen, konserndirektør

Ambassadører for miljø
og sirkulærøkonomi

Leder
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Om konsernet Bjorstaddalen
Bjorstaddalen Avfallsanlegg AS ble stiftet 4. september 
2014. Anlegget har blitt driftet som kommunal enhet siden 
etableringen i 1993 og frem til stiftelsestidspunktet.

Konsernet består av holdingselskapet Bjorstaddalen 
AvfallsanleggAS med datterselskapene Bjorstaddalen 
Næring AS og Bjorstaddalen Husholdning AS.

Bjorstaddalen Næring AS er et rent kommersielt selskap 
og driverselskapet i konsernet, mens Bjorstaddalen 
Husholdning AS er et non-profittselskap og jobber etter 
selvkost prinsippet.

Anlegget er lokalisert sørvest i Skien kommune, 15 km fra

E 18 mellom Kristiansand og Oslo, 6 km fra Grenland havn
og 60 km fra Torp flyplass.

Organisasjon og ansvar
Bjorstaddalen konsernet har en organisasjon i sterk 
utvikling. Siden stiftelsen høsten 2014 er det ansatt 18 nye
medarbeidere. 

Frem til våren 2018 var alle medarbeiderne ansatt i 
Bjorstaddalen Næring. I juni ble de som hadde sitt
daglige virke i Bjorstaddalen Husholdning ansatt der og 
det ble ansatt egen daglig leder for selskapet. 

Fordeling av medarbeidere er nå lik mellom selskapene, 
men Bjorstaddalen Husholdning har ingen administrasjon 
utenom daglig leder. Tjenester innen personal, HMS og 
økonomi kjøpes av Bjorstaddalen Næring på timesbasis.

Styret
Bjorstaddalen Avfallsanlegg AS er 100 % eid av
Skien kommune og har et politisk valgt styre.

Trude Tvedt (styreleder)
Knut Janøy
Trond Ballestad
Cathrine Hasler Bakka
Joakim Teksum Rabe
Tommy Tollefsen

Bjorstaddalen Avfallsanlegg

Bjorstaddalen Avfallsanlegg
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Nøkkeltall

Husholdningsavfall vs næringsavfall
Bjorstaddalen behandler hovedsakelig næringsavfall. I 2019 
var 94 % av innkommet avfall næringsavfall og ble 
behandlet av Bjorstaddalen
Næring. De resterende 6 % var avfall fra husholdninger 
og ble behandlet av Bjorstaddalen Husholdning i optisk 
sorteringsanlegg.

Gjenvinning
Næringsavfallet som gjenvinnes fordelte seg
prosentvis på 5 % materialgjenvinning, 21 %
energigjenvinning og 74 % ombruk.

Materialgjenvinning
De 5 % som gikk til materialgjenvinning fordelte
seg på følgende fraksjoner: Matavfall 75 %,
plast 17 %, metaller 6,5 % og EE-avfall 1 %. Papp, dekk, FA 
utgjorde 0,5 prosent.

Næringsavfall

Husholdningssavfall

Energigjenvinning

Materialgjenvinning

Ombruk

Metaller

EE-avfall

Plast

Matavfall

Papp, dekk, FA

Bjorstaddalen Avfallsanlegg



”Bjorstaddalen skal ta en ledende posisjon i 
gjenvinning av avfall og være bransjens mest 

kundeorienterte, effektive og lønnsomme aktør”
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Energiutnyttelse
Det tas inn blandet avfall til sortering,
kverning, sikting eller bare ren mel-
lomlagring før videreformidling til
sluttbehandling i forbrenningsanlegg
med energigjenvinning. 

Dette gjelder blandet restavfall og 
treverk som ikke egner seg til materi-
algjenvinning.

Plast
Det mottas rene fraksjoner med plast
og det sorteres ut gjenvinnbar plast
fra diverse restavfall. 

Noe plast leveres til gjenvinning i den 
tilstanden det kommer inn, mens noe 
kvernes eller balles for å effektivisere 
lagring og redusere antallet transpor-
ter på veien.

Papp
Det er to mindre presser for papp på
anlegget, primært tiltenkt den 
pappen som sorteres ut fra andre 
blandede restfraksjoner, men det tas 
også imot mindre mengder papp fra 
næringslivet som presses.

Metaller
Jern, aluminium, kobber og messing
etc sorteres ut og leveres til material-
gjenvinning.

EE-avfall
EE-avfall er kasserte produkter som
inneholder elektriske eller elektronisk
komponenter (hvitevarer, TV, PC,
mobiltelefoner etc).
Disse produktene sorteres ut fra 
avfallsstrømmen og leveres til 
spesialanlegg for trygg demontering 
og viderebehandling av de enkelte 

fraksjoner, som for eksempel kabel, 
kretskort og batterier.

Fritidsbåter
Bjorstaddalen Næring er godkjent 
som regionalt mottak for fritidsbåter 
opp til 15 fot.

Det er en tilskuddsordning for fritids-
båter som går ut på at staten dekker 
hele eller deler av kostnaden ved å 
behandle kasserte fritidsbåter. 

Båteiere får en utbetaling på kr 1000 
pr fritidsbåt for å levere den til anleg-
get.

Ombruk
En god del av gravemasser som 
leveres til anlegget er av en slik 
beskaffenhet og med så lav forurens-
ningsgrad at de egner seg til internt 

Bjorstaddalen Nærings hovedvirksomhet er håndtering og 
gjenvinning av avfall. I tillegg leier selskapet ut arealer og 
tjenester eksternt. Anlegget har også et deponi for 
sluttbehandling av ikke-gjenvinnbare fraksjoner.

Bjorstaddalen Næring

Bjorstaddalen Næring
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bruk på nedlagt deponi for bygging 
av behandlingsarealer og veier.

Dette er masser som knust betong, 
asfalt og grusmasser. Disse om-/gjen-
bruksmassene erstatter jomfruelige 
masser som enten må kjøpes eller 
hentes ut av eget steinbrudd.

Deponering
Deponering er ikke lenger en behand 
lingsmåte for ordinært husholdnings-
avfall. I dag benyttes deponiet til 
ulike fraksjoner av ikke-gjenvinnbart 
industriavfall. 

Deponiet er i tillegg alternativet for 
fraksjoner som ikke kan nyttiggjøres 
på andre måter og som bør tas ut av 
sirkulasjon. 

Et godt eksempel på dette er 
asbestholdige bygningsmateriell som 
eternitt-plater. 

Asbest er et mineral som finnes 
naturlig i grunn og er ikke 
miljøskadelig, men asbest er farlig 
for mennesker ved at det kan være 
kreftfremkallende og karakteriseres 
derfor som farlig avfall.

Normalt vil ikke asbestholdige plater 
innebære noen risiko med mindre 
de skades. Risikoen oppstår først når 
løse asbestfibre opptrer i form av støv 
som kan pustes inn. 

Bjorstaddalen Næring mottar denne 

type avfall fra asbestsaneringsfirmaer 
for trygg deponering, for på denne 
måten å få det ut av verdikjeden. 

Asbesten leveres emballert i tykk 
plast for å hindre støvspredning til 
transportør og våre ansatte som skal 
ta det til sluttbehandling. 

Asbesten plasseres i egne celler og 
dekkes med egnede masser for å 
hindre fremtidig eksponering.

Utleie
Anlegget har eget steinbrudd for 
uttak av masser til intern bruk, 
som bygging av  veier og areal til 
avfallsbehandling og utleie. 

Arealer leies ut til:
• Opplagsplass for tømmer.
• Skien kommune – mellomlagring 
av kloakkslam fra Knarrdalsstrand 
renseanlegg
• Renovasjon i Grenland – areal til 
optisk sortering.

Tjenesteytelse
Vi er en totalleverandør av 
avfallsløsninger, slik at våre kunder 
kun har én part å forholde seg 
til for avsetning av avfall. Dette 
innebærer også å bistå kundene med 
prøvetaking og dokumentasjon av 
avfall.

Alt avfall til deponi skal klassifiseres, 
hvilket betyr å dokumentere 
egenskapene som har fremkommet 

ved karakterisering av avfallet. 

Hensikten er å sikre at vi bare mottar 
avfall til deponi som er omfattet 
av tillatelsen. Mange leverandører 
ønsker vår bistand med denne 
dokumentasjonen.

Høydepunkter i 2019

• Bjorstaddalen Næring har drevet 
fem år som aksjeselskap.

• Bjorstaddalen Næring etablerte et 
næringsmottak for småbedrifter  i 
september 2019.

• Det ble påbegynt en ombygging og 
rehabilitering av deponigassanlegget 
for ytterligere å redusere 
klimagassutlipp.

• Det ble bygget tak over
 impregnerte fraksjoner.

Bjorstaddalen Næring

11 årsverk i politiet 9 årsverk for lærere 9 hjertetransplantasjoner 1 kommunalt krisesenter

Bjorstaddalen Næring AS bidrar med 30,1 millioner kroner til samfunnet i 
løpet av et år. Det tilsvarer:
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I motsetning til Bjorstaddalen Næring kan Bjorstaddalen Husholdning 
ikke ha et økonomisk overskudd. Selskapet drives etter selvkostregel-
verket, dvs at tjenestene selskapet utøver finansieres gjennom gebyrer 
fra innbyggerne (bruker-betaling). For disse tjenestene er regelen at 
gebyrene fra innbyggerne i sum ikke kan overstige hva det koster å 
levere tjenesten.

På kontrakt fra Skien kommune driver Bjorstaddalen Husholdning 
innsamling av avfall fra 33 % av husholdningene i Skien kommune. 
Det benyttes tre renovasjonsbiler, en mindre lastebil og til sammen sju 
ansatte til denne oppgaven. En av renovasjonsbilene driftes på gass fra 
matavfall.

Bjorstaddalen Husholdning driver på kontrakt for Renovasjon i Gren-
land optiske sorteringsanlegg for husholdningsavfallet. Her sorteres 
maskinelt ut de blå og grønne posene for hhv plastemballasje og 
matavfall. Plastemballasjen videresendes til materialgjenvinning mens 
matavfall sendes til kompostering med gassproduksjon (drivstoff).

Selvkost

Renovasjon

Sorteringsanlegg for 
husholdningsavfall

Bjorstaddalen Husholdning 

Bjorstaddalen Husholdning
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Da den kommunale gjenvinnings-
stasjonen ble lagt ned høsten 2019, 
åpnet Bjorstaddalen et eget næ-
ringsmottak for små og mellomstore 
bedrifter. 

Her kan kunder, men også privatper-
soner, komme med de fleste former 
for avfall, og få det håndtert på en 
forsvarlig måte.

Trond Brask Jensen har vært med 
helt siden starten og har ansvaret for 
å betjene kundene. Det er en rolle 
han har funnet seg godt til rette i.

Stortrives i jobben
– Det er kjempegøy. Jeg har alltid likt 
å prate med folk og elsker denne for-
men for kundebehandling, sier Brask 
Jensen med et stort smil.

Kundene blir tatt godt imot når de 
kommer til næringsmottaket, og alle 
får råd og vink om hvor avfallet skal 

kastes. Som en hovedregel hjelper 
Brask Jensen til med å laste av.

– Kundene reagerer positivt og blir 
ofte overrasket over at vi sorterer 
sammen med dem. Det er flere grun-
ner til at vi yter denne servicen. For 
det første sikrer vi riktig håndtering av 
avfallet, noe som gjør at vi sparer mye 
arbeid i etterkant. For det andre føler 
kundene seg ivaretatt. Det blir også 
mange fine samtaler når vi jobber 
sammen.

Rent og ryddig
Ledige stunder har den flittige karen 
lite av.

– Er det perioder med få kunder 
passer jeg på at mottaket er rent og 
ryddig. Jeg vil at det skal se ut slik 
jeg ville ha møtt anlegget dersom jeg 
var kunde. Det kan også være behov 
for sortering av EE-avfall eller annet. 
Det er nok å gjøre, og jeg har ikke noe 
problem med å fylle dagen, sier Brask 
Jensen.

Næringsmottaket

– Jeg liker å prate med folk
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Medarbeiderne 
Antall fast ansatte er 27. Kvinnean-
delen er på 23 %. I tillegg leies det 
inn bemanning etter behov utover 
sykdom og ferie. 

Det kan også være særskilte pro-
sjekter som skal gjennomføres over 
kortere perioder som krever at det 
leies inn ressurser. 

Arbeidsmiljøtiltak
Det gjennomføres både undersø-
kelser og samarbeidsmøter om det 
psykososiale arbeidsmiljøet.

Skader og sykefravær 
Selskapet har en målsetting om null 
skader som fører til sykefravær. I 
2019  var det ingen registrerte per-
sonskader. Det er i tillegg et mål om 
å forsøke å holde sykefraværet under 
4 %. Sykefraværet var i 2019 på 4,7 % 
for hele konsernet. 

Det fordeler seg på 2,5 % for nærings-
delen og 6,9 for husholdningsdelen.

Fravær skyldes i all hovedsak syke-
meldinger grunnet ikke-jobbrelaterte 
forhold.

Kompetanseutvikling 
Medarbeiderne i selskapet har kom-
petanse og erfaring innenfor en rekke 
områder.
 
Administrasjonen har bransjekunn-
skap og spisskompetanse innenfor 
ulike avfallsområder i tillegg til 
systemerfaring fra ulike bransjer og er 
kyndige innenfor miljølovverket.

Fagarbeidere har maskinkompetan-
se/sertifikater og erfaring fra anleggs-
virksomhet i tillegg til varierende grad 
av bransjekunnskap.

Det er brukt mye midler på kompe-
tansehevende tiltak for medarbei-
derne i 2019. I tillegg har flere ansatte 
tatt lastebilsertifikat YSK, maskinfø-
rerbevis for hjullaster, gravemaskin 
og bulldozer og det er gjennomført 
lederutvikling.

15 ansatte påbegynte fagbrev i 2019, 
blant annet to renholdere.

Bedriftshelse 
Det ble utført helsekontroller av 27 
ansatte hvor det også ble lagt vekk på 
det psykososiale arbeidsmiljøet. 

Til sammen er det satt 16 vaksiner 
(mot difteri, stivkrampe, kikhoste, 
polio og hepatitt A og B). 

Fysioterapeuten har vært involvert 
i forbindelse med oppfølging av en 
ansatt. Bedriftssykepleier har hatt 
individuell oppfølging, fokussamta-
ler, og telefonkontakt med enkelte 
ansatte. 

Yrkeshygienikeren skaffet til veie 
utstyr for støvmålinger, og bedriften 
utførte selv støvmålinger på deponi-
et. Målingene viste at operatørenes 
eksponering for støv er svært lav, 
sammenliknet med grenseverdien 
for sjenerende støv. Bedriftslegen har 
ikke registrert eller meldt noen yrkes-
sykdommer eller skader til Arbeidstil-
synet.

Samarbeid med NAV etc. 
Selskapets strategi om å være en at-
traktiv arbeidsplass innebærer også å 
tilby arbeidstrening til personer som 
ikke uten videre glir inn i det ordinæ-
re arbeidsmarkedet. Opptil flere på 
arbeidstreningstiltak har blitt tilbudt 
fast ansettelse i selskapet etter endt 
tiltaksperiode. 

Arbeidsmiljøet 

Arbeidsmiljøet
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TQM-kvalitetssystem 
Bedriftens kvalitetssystem baseres på 
Kommunenes sentralforbund (KS) sitt 
system pr. 2014. Utøvelsen av dette er 
eksempelvis revidert av Arbeidstilsy-
net i 2015 og 2017 og i en større revi-
sjon av Fylkesmann i Telemark 2016.  
I 2017 er det startet oppbygging og 
bruk av IKT kvalitetssystem levert av 
TQM Partner AS. 

Systemet baseres seg på arbeidspro-
sesser som flyt, og arbeidsprosedyrer 
er overført til denne formen. Dette 
har gitt bedriften god oversikt på ar-
beidsprosesser. Systemet har videre 
gode moduler for avviksbehandling, 
risikovurderinger og vedlikehold. 

Selskapet har startet arbeidet med 
å bli sertifisert innenfor NS-EN ISO 
9001 Ledelsessystemer for kvalitet, og 
NS-EN ISO 14001 Ledelsessystemer 
for miljø. Det er gjennomført en 
GAP-analyse som viste at dagens kva-
litetssystem langt på vei tilfredsstiller 
ISO-standardene. 

Selskapet ønsker imidlertid at 
systemet skal være ferdig utarbeidet 
og implementert fullt ut i den daglige 
driften før selve sertifiseringsproses-

sen igangsettes.

Avvik og risikostyring 
Systemet har egen app som mulig-
gjør hurtigregistrering av avvikshen-
delser med de ansattes telefoner ute 
på anlegget. Dette har fjernet terske-
len for «papirarbeid» ved avviksrap-
portering. 
 
Avvik dokumenteres og knyttes til 
respektiv arbeidsprosess i TQM. Sel-
skapet fokuserer på å få et høyt antall 
avvik for å sikre en høy forbedrings-
takt. Antall avvik er et kvalitetsmål for 
organisasjonen.
 
I 2019 er det rapportert inn 122 avvik. 
Av disse er 7 rapportert i Bjorstad-
dalen Husholdning, men ansatte 
innenfor renovasjon rapporterer i 
tillegg avvik i avfallsinnsamlingen 
via avvikssystemet til Renovasjon i 
Grenland. 

En fullstendig risikovurdering er gjort 
for alle produksjonens arbeidsproses-
ser. Ikke-akseptabel risiko kommer 
godt frem i systemet. Det arbeides 
kontinuerlig med tiltak for å redusere 
risikonivå.

Tillatelsen  
Bjorstaddalen Avfallsanlegg har 
godkjenning fra Fylkesmann i Tele-
mark.  Tillatelsen gjelder deponi for 
ordinært avfall samt mellomlagring, 
sortering, behandling og omlasting 
av avfall.

Anlegget kan mellomlagre avfall for 
mer optimale transportløsninger.  
Vilkårene i vår tillatelse forankres i 
organisasjonen.

Mottakskontroll 
Mottakskontrollen ved anlegget sikrer 
at det kun deponeres avfall hvor 
avfallets egenskaper (som kjemisk 
sammensetning, utlekking over tid, 
brannfare etc) er kjent, analysert og 
dokumentert.
 
Det tas jevnlig tilfeldige stikkprøver 
i tillegg til de pålagte stikkprøver pr 
100 lass til deponi, for å verifisere at 
dokumentasjonen på avfallet som 
er levert er korrekt. Fraksjoner til 
gjenvinning kontrolleres visuelt og 
maskinelt før videre behandling og 
avsetning for å sikre best mulig kvali-
tet og pris på varen som sendes ut.

Arbeidsmiljøet



Selskapet har satt i verk en del miljø-
tiltak. Miljømål er definert i styrings-
dokumentets handlingsplan. 

Et av målene går på å skille ut fraksjo-
ner som går til deponi, men som kan 
gjenvinnes ved å etablere metoder, 
kunnskap og arealer for sortering av 
plast, metall og EE-avfall. 

Det er anskaffet et eget instrument for 
online analyser av hvilken type plast 
et produkt inneholder for å avgjøre 
om det er gjenvinnbart eller ikke.

Bidrag til lokalsamfunnet 
Selskapet ønsker å bidra til lokal-
miljøet ved å primært velge lokale 
leverandører og varer. I tillegg tildeles 
direkte økonomisk støtte til flere 
organisasjoner, idrettslag ol.

Redusere klimagassutslipp 
Deponigass 
Det er krav fra myndighetene om 
oppsamling av gass som dannes i 
deponier når avfall brytes ned. I Bjor-

staddalen ble det etablert oppsam-
lingsanlegg for deponigass allerede 
i 1997 og det er fortløpende utbygd 
med totalt over 40 brønner. 

Etter at forbudet mot å deponere 
nedbrytbart avfall ble gjennomført 
i 2009 har imidlertid gassdannelsen 
avtatt, hvilket er etter hensikten og 
bra for klimaet, men det gjør det 
utfordrende å holde oppsamlingsan-
legget for gass i stabil drift.

Gassen som samles opp fakles 
(brennes) av. I den prosessen brytes 
klimagassen CH4 (metan) ned til CO2. 

Metan regnes som mer enn 25 ganger 
mer skadelig klimagass enn CO2. Ved 
å fakle deponigassen reduserer vi 
effekten av klimagassutslippene med 
90 %.

Maskinbruk 
Alle maskinene i selskapet er relativt 
nye med lave CO2 utslipp, men utslip-
pene avhenger av maskinhåndtering. 

Derfor er bevisstgjøring av maskinfø-
rernes kjørestil et viktig bidrag for å 
redusere klimagassutslippene.

Alle maskinene er utstyrte med 
tracking som gjør at kjøremønstre 
og forbruk kan oppsummeres i egne 
programmer på PC. Slik kan driftsor-
ganisasjonen få mest mulig effektiv 
og miljøvennlig drift.

Mekanisk behandling av avfall som 
kverning og utsikting av finstoff som 
sand og grus reduserer transportbe-
hovet ut med ca 1/5.
 
Denne massen kan deponeres lokalt 
på anlegget. Kverning og pressing av 
plast effektiviserer og reduserer også 
antallet transporter på veien betrak-
telig.

Det legges mye arbeid i å utnytte 
returtransporter, slik at flest mulig 
av bilene har varer både inn og ut av 
anlegget og ikke kjører tomme. 

Samfunns- og miljøbidraget
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Selskapet har nå tatt kontroll over 
større deler av logistikken selv. Tidli-
gere gikk det meste via avfallstradere.

Redusere strømforbruk 
Det arbeides med bevisstgjøring 
rundt strømforbruk til oppvarming av 
både administrasjonsbygg og verk-
sted/lagerhaller. Nytt ventilasjonsan-
legg i administrasjonsbygget  
vil også gi effekt.

Avskjærende grøfter
Regnvann som tilføres deponiet og 
transporteres gjennom avfallsmasse-
ne samles opp og sendes til rensing 
ved Knarrdalsstrand renseanlegg før 
det slippes videre til fjord. 

Det er satt inn store tiltak for å 
avskjære vannet før det kommer 
i kontakt med avfallet og dermed 
begrense mengden som har behov 
for rensing. At tiltakene har hatt effekt 
ser vi ut fra nedbørsmengder kontra 
renset mengde vann.
 

Lokalt renseanlegg
Sigevann er vann (nedbør) som har 
infiltrert avfallsmassene. 

Disse vannmengdene samles opp i 
lukkede rørsystem i bunnen av depo-
niet og overføres kommunalt rense-
anlegg (Knarrdalsstrand) for rensing 
før utslipp til fjord. Det kommunale 
renseanlegget er imidlertid ikke 
tilpasset rensing av sigevann. 

Selskapet ønsker derfor å etablere 
eget renseanlegg som er spesialtil-
passet det sigevannet som produse-
res på anlegget. 

Det foreligger pr i dag ikke krav om 
rensing av sigevannet utenom kom-
munalt renseanlegg, men selskapet 
ønsker å gjøre dette på eget initiativ 
av hensyn til miljøet.

Kjemikaliehåndtering
Selskapet har et velutviklet og opp-
datert elektronisk stoffkartotek for 
registrering av egne kjemikalier og 

sikker håndtering/avsetning av disse.

Avfallsanlegg er i hht tillatelsen 
underlagt et nasjonalt gjeldende 
overvåkingsprogram for kontroll av 
vannkvalitet. 

Det gjennomføres kontroll av vann-
kvaliteten på sigevann, grunnvann 
(egne brønner) og overflatevann 
(bekker oppstrøms og nedstrøms 
anlegget). 

Det er et eksternt miljørådgivnings-
selskap som gjennomfører program 
med analyser og rapportering.

Det foreligger også krav om bered-
skap mot akutt forurensning. Denne 
beredskapen skal være tilpasset 
miljørisikoen anlegget vurderes å 
utgjøre. 
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Beredskap

I Bjorstaddalen legger vi stor vekt på 
sikkerhet og beredskap. Målet er å 
unngå avvik, men det skal handles 
raskt dersom uhellet er ute.

Brann utgjør den største forurens-
ningsrisikoen fra anlegget, og det er 
lagt ned betydelig summer i å sikre 
en god beredskap mot dette.

Varmesøkende kameraer
Selskapet har anskaffet varmesøken-
de kameraer som overvåker anlegget 
døgnet rundt. Disse registrerer kjerne-
temperaturer, og en temperatur over 
en viss grad vil utløse en alarm på en 
app som driftes av intern brannvakt. 
I tillegg kan håndholdte varmesø-
kende kameraer brukes mer lokalt 
ved mistanke om forhøyede tempe-
raturer. Det er også montert vanlige 
kameraer for visuell overvåking.

Slukningsutstyr
Bjorstaddalen har også investert i 
slukningsutstyr for å komme raskt i 
gang med slukkingen. 

Selskapet har gått til innkjøp av  en 
beredskapsvogn som er forsynt med 
nødvendig utstyr. Det gir oss også 
muligheten til å rykke ut raskt, med 
utstyr, dersom det skulle oppstå en 
brann. 

Koblingene er av samme type som 
brannvesenet benytter seg av. Dette 
gjør det enklere for brannvesenet 
dersom de må overta slukkingen. 
Beredskapsvognen har også pust-
lufts-utstyr.

Oppgradert
Vanntilførselen er også forbedret de 
siste årene. Blant annet er vannpum-
pen oppgradert og automatisert, og 
det er plassert brannhydranter på 
strategiske steder

Få branner
De siste årene har antallet branner 
gått kraftig ned, og i 2019 var det 
ingen alvorlige branntilløp.

Dette skyldes at selskapet har innført 
gode rutiner ved deponering av avfall 

og at vi sørger for å ikke blande avfall 
som kan reagere med hverandre. Det 
er også bygget betongbinger for en-
kelte avfallsfraksjoner som fungerer 
som egne begrensende brannceller. 
Vi er også nøye med å komprimere 
avfallet, slik at det blir lite oksygen i 
grunnen. 

Denne preventive innsatsen er svært 
viktig.

Beredskapsvakt
Utenomåpningstiden er det alltid 
noen som er tilgjengelig dersom det 
oppstår en situasjon.

Bjorstaddalen har en rullerende 
beredskapsvakt som kan rykke ut på 
kort varsel. 

Denne har alltid med seg vakttelefo-
nen. Det gjelder ikke bare for en ev. 
brann, men også ved andre hendel-
ser.

Varmesøkende kameraer gjør at eventuelle branntilløp kan fanges opp raskt. Det er også plassert brannhydranter på strategiske steder.

Beredskap
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