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HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS 

OPPSUMMERING 2020 
 

Generalforsamling og styre i HRA AS 
 
Generalforsamlingen er HRAs øverste organ, og består av ordførere fra våre fem eierkommuner 
Gran, Hole, Jevnaker, Lunner og Ringerike.  
  

Generalforsamling  
 
Ordførere i eierkommunene. 
 
Navn:    Kommune:    Tidsrom: 
Randi Eek Thorsen  Gran     01.01 – 31.12 
Harald Tyrdal   Lunner     01.01 – 31.12  
Morten Lafton   Jevnaker    01.01 – 31.12 
Kirsten Orebråten  Ringerike    01.01 – 31.12  
Syver Leivestad  Hole     01.01 – 31.12 
  

Styret 
 
Ole Petter Løbben  Ringerike  Styreleder 01.01 – 31.12 
Vibecke Olsen  Jevnaker  Nestleder 01.01 – 31.12 
Janne Bjørntvedt Buhaug Gran   Styremedlem 01.01 – 31.12 
Mari Svenbalrud  Lunner   Styremedlem 01.01 – 30.04 
Ulf O. Rogneby  Lunner   Styremedlem 01.05 – 31.12 
Karen Skjånes  Hole   Styremedlem 01.01 – 31.12  
Ørjan Polman   Ansattvalgt medlem Styremedlem 01.01 – 31.03 
Jarle Bakken   Ansattvalgt medlem Styremedlem 01.04 – 31.12 
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Administrasjon, kontor, eiendom 
 
HRA fakturerer selv alle sine abonnenter. Fakturering skjer med to terminer pr. år, totalt ca. 55.000 
fakturaer. HRA har avtale med Argus Kreditt på Hønefoss, som overtar innkreving av manglende 
innbetalinger, etter at første purring er sendt fra HRA. Det er viktig at vi har gode rutiner omkring 
innkreving av gebyr, og at abonnentene får en korrekt oppfølging ved manglende betaling. 
Sammenlignet mot fjoråret ser HRA en nedgang i antall purringer og inkassosaker kommunevis og 
totalt sett. Dette er positivt overraskende med tanke på året vi har lagt bak oss med tanke på 
permitteringer i flere bransjer.  
 
 
 

 
Figur 1 - Purring/inkasso 2019 

 
Vi tilbyr avtalegiro, e-Faktura og EHF-faktura til alle våre abonnenter.  
 

 

Utleie lokaler/tomt 
 

- Norsk Gjenvinning AS leier areal til sortering av næringsavfall. 
- HRA Transport disponerer kontorer, spiserom og dusj/garderobe. 
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Kommunikasjon 
 
Koronaen preget også kommunikasjonen i 2020. Spesielt stort trykk var det da HRA stengte alle 
sine gjenvinningsstasjoner så nær som én etter nedstenging av Norge 12. mars. Det var til 
sammen 27 redaksjonelle omtaler av HRA i 2020, fordelt på Ringerikes Blad og Avisen Hadeland. 
HRA har et åpent og proaktivt forhold til media, og ser at det gir resultater. Mange av artiklene er 
blitt til på initiativ fra HRA, som en feature-reportasje om fem medarbeidere med ferskt fagbrev i 
gjenvinningsfaget, og opplysende artikler knyttet til innføring av glass- og metallemballasje i de 
ulike kommunene.  
 
Internt har avdelingen rullet ut Workplace som intern kommunikasjonskanal for alle ansatte. Dette 
har bidratt til å knytte de ansatte tettere sammen og bedret informasjonsflyten, spesielt i perioder 
hvor mange ansatte dels har jobbet hjemmefra grunnet korona pandemien. 
 
Innenfor saksbehandling har avdelingen jobbet med å forbedre samarbeidet med HRA Transport. 
Avdelingen har profesjonalisert saksbehandlingen. Blant annet har flere abonnenter fått nye 
hentesteder. Dette etter initiativ fra HRA Transport, som har forsterket HMS-arbeidet. Avviklingen 
av tidligere hentesteder har vært forankret i renovasjonsforskriften. Avdelingen har jobbet mye med 
ny renovasjonsforskrift, som ble ferdigstilt internt ved årsskifte. Ny forskrift er ventet å bli vedtatt i 
kommunestyrene høsten 2021, avhengig av politisk saksgang. 
 
I september ble kommunikasjonsavdelingen ytterligere forsterket da det ble ansatt en 
kommunikasjonsrådgiver. Stillingen skal benyttes i satsingen på undervisning, opplæring og ved 
produksjon av informasjonsmateriell. 
 

 

Skole og undervisning 
 
HRA planla i god dialog med kommuneoverlegen i Jevnaker for å ta imot alle 4. klassinger høsten 
2020. Dette var på et tidspunkt hvor smitten var lav i Norge, og vi forsterket smittevernet. Vi rakk å 
ta imot 6 av 34 påmeldte klasser, før vi fant det uforsvarlig å fortsette tilbudet med tanke på 
smittevern for elever og ansatte. Etter en ny, bred vurdering fant vi det ikke forsvarlig å fortsette 
fysisk undervisning. Vi har imidlertid hatt digital undervisning for videregåendeelever og 
voksenopplæringen.   
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Oversikt over besøk tidligere år:  
 
Merk at 2018 viser 0 besøkende på grunn av ombygging av administrasjonsbygget som gjorde 
undervisning i 2018 umulig.  
    

År Skoler Klasser Elever Lærere 

2011   27   38   638   75 

2012   25   39   693   63 

2013   23   41   635   60 

2014   25   33   694   57 

2015   25   36   645   62 

2016   24   33   639   71 

2017   22   29   648   62 

2018     0     0       0     0 

2019   22   31   685   68 

2020   23*   34*   109**   20 
Figur 2 - Oversikt undervisning 2019 

* Antall påmeldte skoler/klasser.  
** Reelt antall inne før avlysning pga. cov.19. 
 

 
Figur 3 - Antall besøkende elever 

 
Figur 4 - Antall besøkende klasser 
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Innsamlet avfall i eierkommunene 
 
I 2020 samlet HRA inn 16 818 (2019:15 206) tonn på renovasjonsrutene. 
Av dette utgjorde restavfallet 8 458 (2019: 7 683) tonn. 
 

 
Figur 5 - Innsamlet avfall 

  
For glass og metall har mengden innsamlet avfall økt fra 702 tonn i 2018 til 1 135 tonn i 2020, en 
økning på omkring 62 % (se figur 6). Dette antar vi kommer som en direkte konsekvens av at HRA 
har rullet ut ordningen kildesortering og glass og metall hos alle sine abonnenter i løpet av 2020. 
Fra og med 2021 oppnår vi full effekt av dette prosjektet. 

  

 
Figur 6 - Utvikling glass og metall 
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Figur 7 under illustreres fordelingen av fraksjoner innsamlet pr. innbygger. Av innsamlet avfall hos 
våre abonnenter står restavfallet for omkring 50 %, en liten nedgang med foregående år. 

 
Figur 7 - Innsamlet pr. innbygger 

 
 
HRA har som overordnet målsetting å redusere mengden restavfall til fordel for økt 
materialgjenvinningen i årene fremover (65% i 2035, i tråd med nasjonale mål). 

 

 
Figur 8 - Materialgjenvinning og forbrenning 
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Innsamlingen er utført av HRA Transport. Manglende tømminger er registrert nedenfor. 

 

 
Figur 9 – Manglende tømming hos husholdninger 

 
Det er samlet sett oppgang i registrerte henteavvik fra 2019 til 2020. Dette skyldes til dels 
strengere praktisering av renovasjonsforskriften, men også avvik som oppstår pga turnover i HRA 
Transport og uteglemte dunker. Avvik grunnet manglende henting korrigeres løpende. 

 

Gjenvinningsstasjoner  
 

Følgende gjenvinningsstasjoner er i drift: 
 
 Navn:    Sted:   Kommune:  Oppstartet: 
 Mohagen gjenv.st.  Jaren   Gran    Sep     2015 
 Lunner  gjenv.st.  Roa   Lunner   Jun     1994 
 Trollmyra gjenv.st.  Bergermoen  Jevnaker  Des    1994 
 Hole gjenv.st.   Svingerud  Hole   Mai    1995 
 Nes gjenv.st.   Nes i Ådal  Ringerike  Nov    2000  
 Sokna gjenv.st.  Sokna   Ringerike  Des    2003 
 

Totalt antall besøk i 2020 var 97 001 (2019: 77 343). Av disse var 87 699 (2019: 68 672) private 

husholdninger, og 9 302 (2019: 8 671) næringskunder. Det var med andre ord en økning i 

besøkende husholdninger på ca. 25 % og for næring en økning på ca. 7 %. Den store økningen på 

husholdnigsbesøk skyldes i stor grad vesentlig flere besøk under Covid-19 pandemien, men også 

at HRA er blitt bedre på å registrere gratis besøk på stasjonen.   
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Figur 10 - Antall besøk  
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Fordeling av avfallsmengder 2020 
 
De totale avfallsmengdene (renovasjon + gjenvinningsstasjoner) og fraksjonsfordelingen viser 
ingen vesentlige endringer fra 2019. 
 
 

 
Figur 11 - Fordeling av avfallsmengder 

 

 
I figur 12 på neste side illustreres fordelingen av avfallsmengdene i snitt de siste tre årene hos 
HRA, altså fra 2018 til 2020. Som man kan se er det relativt stabil fordeling i forhold til de 
forskjellige avfallsfraksjonene.  
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Figur 12 - Fordeling av gjennomsnittlig avfallsmengde 3 siste år 

       

Arbeidsmiljø 
 
Kravene til behandling av avfall blir stadig skjerpet. Det er en krevende jobb både ved 
henting/transport og på mottakeranlegget. HRA er medlem i Stamina Helse i Hønefoss, og det 
gjennomføres årlige helsekontroller i henhold til virksomhetsplanen.  
 
Vi har hjertestartere på anlegget, og de ansatte kurses i bruk av hjertestarteren og i generell 
førstehjelp. 
 
Alle ansatte får hvert år tilbud om influensavaksine. Ellers gis tilbud om vaksinering mot 
stivkrampe, hepatitt A og hepatitt B. 

 
Det gjennomføres også diverse idrettslige og sosiale samlinger for de ansatte. 
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Nye aktiviteter i 2021 
 
Vi tar med noen hovedoppgaver for 2021. 

- Gjennomgang og revisjon av strategiplanen for 2016-2021 i samarbeid med styret, 
med mål om ferdig utformet strategiplan for 2022-2026 løpet av høsten 2021. 

- Arbeide med ny renovasjonsforskrift gjeldende fra og med 2022. 
- Fortsette digitaliseringsprosjektet og videreutvikle informasjons- og 

kommunikasjonsarbeidet 
- Høste gode erfaringer av pilotprosjektet for hytterenovasjon på Lygna, å jobbe 

videre med prosjektering av renovasjon for hytter og fritidsboliger.  
- Videreføre skoleprosjektet for regionens 4. klasser. HRA håper å kunne iverksette 

opplæringen igjen høsten 2021 gitt at Covid-19 pandemien har roet seg.  
- Øke servicegrad på gjenvinningsstasjonene 
- Ta omfattende luktundersøkelse etter at omlastingshallen ble tatt i bruk høsten 

2020. 
- Arbeide videre med planer for gjenbruksløsning for HRA.  
- Revidere eget arbeid og prosedyrer i forhold til pålegg og endringer i lovverk 
- Følge opp og videreutvikle samarbeidet mellom HRA Transport og morselskapet. 
- Prosessforbedringer i biogassanlegget  
- Forsterke innsatsen mot beslutningstakere for økt bruk av biogass i HRA-regionen 
- Økt bruk av biorest som gjødsel i landbruket 
- HRA ble 01.01.20 pliktige til å ha et operativt industrivern. Grunnet Covid-19 kunne 

ikke øvelser avholdes som planlagt. HRA håper det kan ligge til rette for å få øvd 
mer for innsatspersonell i 2021. 
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Økonomiske resultater 
 
2020 resultatene viser et positivt resultat, og over budsjett. Sammen med kalkulert renteinntekt på 

selvkostfondet, økes selvkostfondet totalt med kr 2 987 649 til kr 14 342 469 pr. 31.12.20. 

2020 
Etterkalkyle selvkost 

Husholdningsavfall Næringsavfall Totalt 

Gebyrinntekter 95 708 307  0  95 708 307  

Øvrige driftsinntekter 12 117 190  40 716 693  52 833 883  

Driftsinntekter 107 825 497  40 716 693  148 542 191  

Direkte driftsutgifter 95 588 978  39 268 767  134 857 746  

Avskrivningskostnad 8 870 492  0  8 870 492  

Kalkulatorisk rente (1,39 %) 906 914  0  906 914  

Driftskostnader 105 366 385  39 268 767  144 635 152  

+/- Effekt selvkostberegning HRA Transport 351 173  0  351 173  

Resultat 2 810 285  1 447 926  4 258 211  

Kostnadsdekning i % 102,3 % 103,7 % 102,7 % 
    

Selvkostfond 01.01 11 354 820  0  11 354 820  

+ Avsetning til selvkostfond 2 810 285  0  2 810 285  

+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (1,39 %) 177 363  0  177 363  

Selvkostfond 31.12 (inkl. rente på fond) 14 342 469  0  14 342 469  

 

 

Figur 13 - Omsetningsfordeling 2020 
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Årsberetning 2020 
 

1 Virksomheten  
 

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA) omfatter morselskapet og et heleid datterselskap. 

Datterselskapet, HRA Transport AS, ble etablert i oktober 2017 som en konsekvens av at selskapet 

som hadde anbudet for innsamlingen gikk konkurs. 

 

HRA har som hovedoppgave å gjennomføre og drifte et renovasjonssystem som oppfyller alle krav 

til innsamling og behandling av husholdningsavfall i eierkommunene Gran, Hole, Jevnaker, Lunner 

og Ringerike. Dette omfatter også drift av Trollmyra Avfallsanlegg på Bergermoen i Jevnaker 

kommune, samt seks gjenvinningsstasjoner i eierkommunene. Disse ligger i Mohagen (Gran), 

Svingerud (Hole), Trollmyra (Jevnaker), Roa (Lunner), Sokna og Nes i Ådal (Ringerike). I tillegg 

har selskapet mottak av næringsavfall og farlig avfall. Fra 2014 produserer selskapet drivstoff i form 

av biogass (biometan) av matavfall. 

 

HRA Transport AS har som hovedoppgave å hente avfallet hos alle abonnentene i eierkommunene.  

 

HRA har også ansvar for innsamling og transport av kloakkslam fra kommunene Gran, Hole, 

Jevnaker og Lunner. 
 
Oppgavene skal utføres i henhold til sentrale lover og bestemmelser samt gitte tillatelser fra 
Statsforvalteren og lokale forskrifter. Morselskapet har hovedkontor på Bergermoen i Jevnaker 
kommune. 
 

2 Generelt 
 
Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskapet med resultatregnskap og balanse med 
tilhørende noter, en fyllestgjørende informasjon om driften i 2020 og status ved årsskiftet. 
 
Årsregnskapet for 2020 er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. 
 
Det er ikke etter regnskapsårets utgang, inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning for 
bedømmelsen av regnskapet. HRA defineres som et middels stort foretak. 
Det er krav om at selvkostberegninger brukes ved fastsettelse av renovasjonsgebyret. For årets 
årsoppgjør har vi derfor lagt til grunn ”Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale 
betalingstjenester (H-3/14)”. Dette gir et noe annet resultat enn ved bruk av norsk standard 
regnskap. Dette fremkommer i notene til regnskapet. 
  

3 Økonomi 
 

Resultatregnskap 
Morselskapet hadde en økning i omsetningen fra 135,0 mill. kroner i 2019 til 146,0 mill. kroner i 
2020. Årsresultatet før skatt ble på 1,4 mill. kroner, etter skatt ble ordinært resultat 1,0 mill. kroner. 
Årets overskudd overføres annen egenkapital. 
 
HRA Transport AS hadde en omsetning på 37,0 mill. kroner i 2020, opp fra 32,5 mill. kroner i 2019. 
Årsresultatet før og etter skatt ble -0,2 mill. kroner. Samlet for konsernet ble driftsinntektene for 
2020 på 146,0 mill. kroner. Resultat før skatt ble 1,2 mill. kroner. 
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Kontantstrømoppstilling 
Morselskapets likviditetsendring fra operasjonell virksomhet var på 12,3 mill. kroner, og netto 
reduksjon i kontanter var 8,2 mill. kroner. For konsernet var likviditetsendringen fra operasjonell 
virksomhet på 20,5 mill. kroner, og netto reduksjon i kontanter var 11,3 mill. kroner.   
 
Likviditet 
Morselskapets kortsiktige gjeld var 24,5 mill. kroner pr. 31.12.2020. Dette utgjør 20,3 % av samlet 
gjeld, mot 25,9 % pr. 31.12.2019. Kortsiktig gjeld går ned med 14,8 %, mens sum gjeld går opp 
med 8,6 %. 
 
Likviditetsbeholdningen var 40,1 mill. kroner pr. 31.12.2020, som tilsvarer 23,8 % av totalkapitalen.    
 
Konsernets kortsiktige gjeld var 28,5 mill. kroner pr. 31.12.2020. Dette utgjør 19,6 % av samlet 
gjeld. Likviditetsbeholdningen var 49,3 mill. kroner pr. 31.12.2020, som tilsvarer 25,7 % av 
totalkapitalen. 
 
Soliditet 
Morselskapets totalkapital var ved utgangen av året 168,2 mill. kroner sammenlignet med 157,8 
mill. kroner i 2019. Egenkapitalen utgjør 27,9 % av totalkapitalen mot 29,1 % for 2019. 
  
Konsernets totalkapital var ved utgangen av året 192,0 mill. kroner. 
Egenkapitalen utgjør 24,2 % av totalkapitalen. 
 
 

3.1 Finansiell risiko 
 
Renterisiko 
Morselskapet og konsernet er eksponert for risiko knyttet til endringer i rentenivå.  
Morselskapet har en langsiktig gjeld til kredittinstitusjon på 77,1 mill. kroner.  
Konsernet har en langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner på 97,3 mill. kroner. 
 
Kredittrisiko 
Morselskapet og konsernet har store løpende kundefordringer. Basert på erfaring gjennom flere år 
har ikke fordringene utgjort noen stor risiko. Styret ser imidlertid på situasjonen etter koronavirus-
utbruddet med en viss bekymring når det gjelder utestående kundefordringer. 
 
Likviditetsrisiko 
Morselskapets og konsernets likvide midler er plassert i bank med flytende rente. Innskudd pr. 
31.12.2020 var 40,1 mill. kroner for morselskapet og 49,4 mill. kroner for konsernet. Bankinnskudd 
varierer i takt med tidspunktene for fakturering. 
 
Markedsrisiko 
Virksomheten knyttet til monopoldelen – husholdningsavfallet – har vært økende i 2020 grunnet 
korona og utstrakt grad av hjemmekontor o.l. Det samme er innhenting av avfall i regi av 
datterselskapet HRA Transport AS. 
 
 
 
  



 

Årsrapport 2020 17 

4 Miljørapportering 
 

4.1 Organisasjon og arbeidsmiljø 
 
Organisasjon 
Organisasjonen har blitt styrket gjennom 2020 blant annet ved at det er ansatt i ny stilling en 
kommunikasjonsrådgiver i morselskapet. Bemanningen er også forsterket på 
gjenvinningsstasjonene. I HRA Transport jobbes det aktivt mot å styrke bemanningen med relevant 
kompetanse med førerkort klasse C og yrkessjåførkompetanse (YSK).  

    
Lokaler 
Administrasjonen i HRA og HRA Transport har jobbet i nyrenovert administrasjonsbygg i halvannet 
års tid nå og selskapene ser gode effekter av dette. Små tilpasninger som må til gjøres 
fortløpende. Resultatet av nytt bygg er at det har gitt medarbeiderne vesentlig bedre 
arbeidsforhold, HRA Transport har fått gode garderobe og sanitærforhold, samt at fasilitetene for 
besøkende skoleklasser m.m. er langt bedre tilrettelagt. I tillegg er det etablert et kantinetilbud. 
Dessverre har ikke selskapene fått benyttet lokalene så mye som ønsket i 2020 grunnet Covid-19, 
men håper å returnere til normalen senere i 2021. 
 
Sykefravær og helse 
Fravær med egenmelding er fortsatt lavt og synkende fra foregående år. HRA arbeider aktivt for å 
fortsette denne trenden. Egenmeldinger utgjør 0,55 %. Dette inkluderer ikke egenmelding ved syke 
barn. Samlet fravær pga. syke barn utgjør 43 dager. Fravær med sykmelding er på 2,75 %, ned fra 
5,05 % i 2019. Vi kan ikke se at det er noen spesielle sammenhenger mellom fravær og 
jobbsituasjon. 

 
Bedriften har eget arbeidsmiljøutvalg, og har to verneombud for henholdsvis kontor- og driftsmiljø. 
Bedriften har en stabil bemanning, og det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet er godt. 
 
I samarbeid med Stamina Helse settes det årlig opp en virksomhetsplan for helse, miljø og 
sikkerhet. I 2020 har vi gjennomført: 

- Tilbud om helseundersøkelse for alle ansatte. 
- Tilbud til alle ansatte for nødvendige vaksinasjoner. 

 
I samarbeid med BDO har HRA og HRA Transport i 2020 gjennomført medarbeiderundersøkelsen 
«Kulturstyrk». Som resultat av denne undersøkelsen arbeides det aktivt for å ivareta og styrke det 
allerede gode arbeidsmiljøet vi har i bedriften. 
 
Likestilling 
HRA har 9 kvinner blant 31 ansatte (29 %). 
Styret består av tre kvinner og tre menn, 40 % mannsandel blant aksjonærvalgte styremedlemmer. 
Selskapet har i løpet av 2020 ansatt 3 nye kvinner. En driftsoperatør og to i administrative stillinger. 
Det er krevende å få kvinnelige søkere til stillinger som driftsoperatør, men HRA oppfordrer kvinner 
aktivt til å søke slike jobber når det rekrutteres etter nye medarbeidere. Det legges aktivt til rette for 
at kvinner så vel som menn kan arbeide hos HRA.  
 
Diskriminering 
Selskapet arbeider for å fremme diskrimineringslovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene 
omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og 
tiltak for å unngå trakassering. 
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4.2 Avvik 
 
Det er registrert 117 avvik i vårt internkontrollsystem i 2020 Alle avvik er lukket pr. 31.12.2020. 
Avvik ligger i databasen med forklaringer og tiltak.  
 

4.3 Miljøaspekt 
 
Miljøaspekt er produkter/tjenester som kan påvirke det ytre miljø. 
Vi har registrert 17 miljøaspekt med beskrivelse av miljøpåvirkning, status og betydning. Dette er 
utslipp til grunn og utslipp av drivhusgasser og lukt som bedriften følger spesielt opp i henhold til 
utslippstillatelser og hensyn til naboer. Miljøaspektene er dokumentert i vårt internkontrollsystem. 
 

4.4 Skader og ulykker 
 
Det er i 2020 registrert 2 ulykker med fravær, og 3 nesten-uhell. Ulykkene med fravær omhandler 
en episode hvor en ansatt skadet seg på motorsag, og en episode hvor en ansatt fikk syredråper 
på øyet under sortering av farlig avfall. I begge tilfeller ble verneutstyr benyttet, og ingen av de 
ansatte hadde langvarig sykefravær som følge av hendelsene. Det er gjort tiltak og avvikene er 
lukket. 
 

4.5 Råvarebruk og energi 
 
Gass fra nedlagt deponi er energikilde til oppvarming av biogassprosessen og bygningsmasse. 
Gassuttaket fra deponiet er på samme nivå som forrige år. Nivået er vesentlig lavere enn det som 
ble forventet etter etablering av nye gassbrønner i 2017. Tilleggsoppvarming skjer ved bruk av 
rågass fra biogassanlegget og oljefyr. 
 

4.6 Utslipp av drivhusgasser 
 
Metan fra nedlagt deponi som evt. lekker ut mellom gassbrønnene på deponiet vil inneholde ca. 43 
% metan (CH4), ca. 50 % karbondioksid (CO2), små mengder nitrogen og sporstoffer. Vi registrerer 
årlig lekkasjeområder og utfører tiltak. Målinger utført i 2020 viste ingen registrerte utslipp over 
kvantifiseringsgrense (0,2%). 

 
Biogass som prosesseres hos HRA, inneholder ca. 68 vol-% metan og ca. 32 vol-% karbondioksid. 
Ved ordinær drift er det evt. bare utlekket metan fra deponiet som bidrar til drivhuseffekt. 
Karbondioksid som slippes ut fra deponiet og biogassanlegget er i naturlig kretsløp. Metan fra 
utråtningstankene blir oppgradert til drivstoff for kjøretøyer. Avgassene fra forbrenningen av dette 
metanet er klimanøytrale. 

 
Gass fra brønner i deponiet og biogassanlegget i 2020:  
 

Anlegg   Mengde biogass Metan i Nm3     

    pr. år i Nm3   Til varme   Til drivstoff   

  År: 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Deponibrønner   415 316 439 257 394 550 417 294     

Biogassanlegg   2 412 500 2 496 600 227 289 632 016 753 964 864 068 

 
Varmeunderskuddet som følge av begrenset metanmengde fra deponiet, reduserer både 
klimanytten og det økonomiske utbyttet av biogassproduksjonen. Et flisfyringsanlegg vil bli etablert 
i løpet av 2021, for å erstatte bruk av olje og biogass til varmeproduksjonen, og deretter suksessivt 
erstatte bortfall av deponigass.    
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4.7 Utslipp av luktenheter 
 

Luktundersøkelser og innrapportering viser en reduksjon i luktutslipp fra Trollmyra siden målingene 
startet i 2010. Luktutslipp forekommer likevel til omgivelsene. Tidligere er lagertank for flytende 
gjødsel og omlasting av restavfall utpekt som hovedkilder. Tildekking av gjødseltank ble 
gjennomført i 2018. Tiltak mot lukt fra omlastingen av restavfall har medført redusert liggetid for 
restavfall. Ny omlastingshall med luktfilter ble satt i drift på slutten av 2020. En omfattende 
luktundersøkelse vil bli gjennomført i løpet av 2021. 

 
Lukt fra biogassanlegget kan forekomme ved større driftsforstyrrelser.  
Ved vanlig drift vil ventilasjonsluft fra biogassanlegget renses gjennom biofiltre, og ikke spre lukt til 
naboområdene i vesentlig grad. Kompostering av hageavfall og lagring av hogget trevirke vil også 
kunne skape lukt, men denne lukta vil av de fleste ikke bli karakterisert som sjenerende. Vi 
arbeider videre med å redusere luktplager, og har et system for innrapportering av luktplager. I 
2020 ble det rapportert inn 2 klager på lukt. 

 

4.8 Støy og støv   
 
Det er ikke registrert noen støy eller støvklager fra naboområdene. 
 

4.9 Utslipp til vann 
 
Vårt deponi ligger i en «dødisgrop» på en morenerygg og har dermed ikke rennende overflatevann 
inn eller ut av området. Alt vann som renner gjennom gammel fylling uten bunntetting, går ned i 
grunnvannet. Fra og med 1998 er alt avfall deponert på dobbelt bunntettet område med 
oppsamling og rensing av sigevann. Vi har flere prøvebrønner hvor det tas prøver fire ganger pr. 
år. Uttak av prøver nedstrøms i deponiet tas i dag ved grunnvannets utløp i Randselva som er ca. 
1 km unna selve deponiet.  

 

Sigevannet blir kontrollert med hensyn på mengder og kjemisk forurensning. 
Rapport vedrørende grunnvann og rensing av sigevann sendes Statsforvalteren årlig. 
 
Brønner nærmest deponiet viser som ventet noe forurensning. I løpet av 2018 ble det funnet per- 
og polyfluorerte forbindelser (PFAS) i sigevannet fra deponiet som et resultat av et 
kartleggingsprosjekt initiert av Miljødirektoratet. Dette resulterte i et pålegg fra Statsforvalteren om 
å inkludere slike målinger i det årlige programmet. Grunnvannets utløp i Randselva viser langt 
lavere nivå av PFAS enn ved deponiet, og av en annen type. I 2020 ble det ikke påvist PFAS i 
utløpet til Randselva, og ingen av analysene i vannovervåkingsprogrammet overskred 
grenseverdiene for PFAS. Nytt årlig måleprogram forventes å gi bedre forståelse og evt. 
bekreftelse på om dette kan være påvirket av annen industri i området.  
 
Utløp i Randselva viser ellers kun små spor av forurensning som ligger innenfor de normer som 
gjelder. Den biologiske aktiviteten i deponiet er nedadgående. Dette medfører at også forurensning 
til atmosfære og grunnvann er avtagende. 
 

4.10 Farlig avfall/generelt avfall fra egen bedrift 
 
Egen bedrift har ingen produksjon som genererer farlig avfall. Annet farlig avfall som kommer inn 
fra abonnenter og næringskunder blir sortert, deklarert, emballert og sendt videre til godkjent 
mottak for farlig avfall. De største mengdene HRA behandler av farlig avfall er impregnert trevirke, 
maling, lakk og lim.  
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4.11 Transport og utslipp 
 
Transport er en viktig og nødvendig del av avfallshåndteringen, og dette gir vanligvis  
utslipp av skadelige gasser som CO2 og NOx. Renovasjonsbilene som benyttes til innhenting av 
husholdningsavfallet går i all hovedsak på klimanøytral biogass som er produsert av HRA.  
 
HRA Transport AS har løpet av 2020 mottatt alle nye biler de hadde i bestilling, og bilparken er nå 
komplett. En rulleringsplan på flåten av renovasjonsbiler iverksettes fra og med 2021 for å få til 
fornuftige og nødvendige utskiftninger i fremtiden. 
 

4.12 Miljøstyring  
 
Strategi og mål er beskrevet i selskapets strategiplan for 2016 - 2021. Informasjon, rutiner og 
prosedyrer er beskrevet i selskapets kvalitet og miljøsystem. Det er etablert et web-basert 
internkontrollsystem, basert på NS-ISO 9001 og NS-ISO 14001. Kiwa Teknologisk Institutt hadde 
oppfølgingsrevisjon av internkontrollsystemet i januar 2020. 
 

4.13 Forebyggende tiltak, beredskap og varsling 
 
Internkontrollsystemet inneholder oversikt over miljøaspekter med tiltak og utbedringer. 
Beredskapsplan ligger også i systemet med varslingsrutiner og dokumentasjon på gjennomført 
opplæring/øvelser. 
 

4.14 Sikring av etterdrift av deponi 
 
«Stiftelsen etterbruksfond for Trollmyra deponi» ble stiftet 24. januar 2008. Stiftelsen har som 
formål å sikre etterdrift, samt bidra til ekstraordinær drift av Trollmyra deponi. Stiftelsen ble tilført 
1,2 millioner kroner i 2020.  
 

4.15 Stikkprøver 
 
Alle lass med restavfall til deponi må det leveres deklarasjonsskjema for. Dette sikrer kontroll med 
hva og hvor mye som deponeres. 

  



 

Årsrapport 2020 21 

5 Utsiktene for 2021 
 
HRA har som hovedoppgave å oppfylle sentrale krav til avfallshåndtering, samtidig som selskapet 
skal drive forretningsmessig forsvarlig innenfor den konkurranseutsatte delen av vår virksomhet. 

 
Resultatregnskapet for 2020 viser som tidligere nevnt et overskudd, på tross at det var budsjettert 
med underskudd. Hovedårsakene for dette er at HRA Transport har levert bedre enn budsjettert, 
og at enkelte avskrivninger ble aktivert senere enn budsjettert. For 2021 er det vedtatt budsjettert 
med overskudd. HRAs renovasjonsgebyrer holdes uendret fra 2020 til 2021. 

 
Det nye tjenestetilbudet med innhenting av glass- og metallemballasje hjemme hos abonnentene 
er nå utrullet i alle våre eierkommuner. 

 
HRA så frem til å ta imot eierkommunenes 4.klassinger i vårt nyrenoverte administrasjonsbygg 
høsten 2020 som vi gjorde i 2019. Dette ble dog en kortvarig prosess da Covid-19 satte en stopper 
for at HRA kunne gjennomføre dette på en forsvarlig måte for elever og egne ansatte. HRA ser 
frem til å videreutvikle denne arenaen for opplæring i moderne avfallshåndtering videre i 2021 når 
samfunnet åpner opp, og det igjen er forsvarlig å starte opp tilbudet igjen.  

 
HRA vil i løpet av våren 2021 avvikle ordningen med fast hentedag. Dette med bakgrunn i å lette 
på arbeidsbelastningen for renovatørene i HRA Transport i forbindelse med høytider. Som resultat 
vil hentedag bli forskjøvet ved henteruter som faller på røde dager. HRAs abonnenter informeres 
om endringen via lapp på dunker, nettside, media og i egen app. Tjenestetilbud videreutvikles 
ytterligere ut fra erfaringer, og i tråd med overordnede mål, samt kundenes ønsker og behov. 
 
I løpet av vinteren 2020/2021 hadde HRA fem anbud av vesentlig størrelse ute på Doffin. Som 
resultat av dette er det inngått nye leverandøravtaler på de fleste av dem. HRA er ser positivt på 
nye bekjentskaper og gleder seg til å ta fatt på en hverdag med nye aktører.  

 
HRA skal fortsatt ha god oppfølging av logistikk og avtaler for avsetning av restavfall, og holde 
lagrene av restavfall ved Trollmyra på lavest mulig nivå. Omlastingshall for restavfall ble ferdigstilt i 
november 2020 for bedre logistikk og redusert luktutslipp. 

 
Veisystemet på Trollmyra ble oppgradert og lagt om i 2019, noe som har forbedret 
trafikksikkerheten vesentlig. Det jobbes fortløpende med å optimalisere internt veinett videre.  
 
Fra 01.01.2020 er HRA, etter Forskrift om industrivern, blitt industrivernpliktige. HRA er positive til 
dette, og har etablert et industrivern bestående av et innsatslag på syv personer og en 
industrivernleder til å lede og koordinere den løpende driften av selskapets industrivern. 
Industrivernet har i løpet av 2020 fått avholdt noen øvelser, men det har begrenset seg noe med 
tanke på Covid-19. HRA håper at industrivernet vil få øvd mer løpet av 2021 for å kunne inneha et 
optimalt forberedt industrivern til aktuelle situasjoner.   

 
Styret og administrasjonen følger utviklingen av korona-pandemien og har i løpet av 2020 
fortløpende iverksatt en rekke tiltak for i størst mulig grad å sikre løpende drift av vår 
samfunnskritiske funksjon, og ivaretaking av så vel kunder som ansatte. Ytterligere tiltak vurderes 
fortløpende også i 2021.  
 
Det er sannsynlig at korona-pandemien vil få effekt på selskapets inntjening, kostnader og 
fremtidige investeringer. Som resultat i 2020 så HRA at de fikk langt mer besøk enn hva som har 
vært normalt tidligere år. Trolig kommer dette av økt grad av hjemmekontor, mindre anledning til 
ferie og større grad av oppussing og rydding i hus og hytter. Trolig vil denne effekten vedvare også 
i høysesongen 2021 og frem til smittevernstiltakene avtar. Styret anser driften for å være solid og 
robust, og er således rustet til å takle utfordringene med denne krisen. 
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                                                    Jevnaker, 26.03.2021 
 
 
Ole Petter Løbben  Vibecke Andersson  Karen Skjånes 
styreleder  nestleder  styremedlem 

     
     
Janne Bjørntvedt Buhaug  Jarle Bakken  Ulf O. Rogneby 
styremedlem   styremedlem  Styremedlem 

     
     
  Kjell Olav Kolrud   
  administrerende direktør   

 
   

Styrets beretning er elektronisk signert, og inneholder derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Resultatregnskap – mor/konsern 
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Balanse – mor/konsern 
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Balanse – mor/konsern 
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Kontantstrømoppstilling – mor/konsern 
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Noter til årsregnskap og konsern 2020 
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