
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forurensning og 
renovasjon 

Forvaltningsrevisjonsrapport 

21.11.2011 



 

 

INNHOLD 

1. INNLEDNING..................................................................................................................................... 1 

1.1 Vurderingskriterier ................................................................................................1 
1.2 Problemstillinger....................................................................................................2 
1.3 Avgrensinger .........................................................................................................2 
1.4 Anvendte metoder i prosjektet ...............................................................................2 
1.5 Rådmannens kommentarer.....................................................................................3 

2. ANSKAFFELSER I SAMSVAR MED REGELVERKET?............................................................... 4 

2.1 Funn/fakta .............................................................................................................5 
2.2 Revisjonens vurdering............................................................................................6 

3. GOD ADGANGSKONTROLL TIL ISI AVFALLSANLEGG? ........................................................ 7 

3.1 Funn/fakta .............................................................................................................7 
3.2 Revisjonens vurdering............................................................................................9 

4. GOD KONTROLL MED VEKTA PÅ ISI AVFALLSANLEGG? .................................................. 10 

4.1 Funn/Fakta ..........................................................................................................10 
4.2 Revisjonens vurdering..........................................................................................12 

5. GOD KONTROLL MED FAKTURAENE TIL ISI AVFALLSANLEGG?.................................... 14 

5.1 Funn/fakta ...........................................................................................................14 
5.2 Revisjonens vurdering..........................................................................................18 

6. REVISJONENS KONKLUSJON OG ANBEFALINGER............................................................... 20 

6.1 Hovedfunn ..........................................................................................................20 
6.2 Anbefalinger ........................................................................................................22 

KILDER...................................................................................................................................................... 23 

RÅDMANNENS HØRINGSSVAR:........................................................................................................... 24 

REVISJONENS BEMERKNINGER......................................................................................................... 29 

 
 



RENOVASJON OG AVFALL INNLEDNING 

BÆRUM KOMMUNEREVISJON 1 BÆRUM KOMMUNE 

1. INNLEDNING  
Kontrollutvalget vedtok å be revisjonen gjennomføre følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt:1 
 

Prosjektet skal vurdere utgiftene innen renovasjon og avfall opp mot 
anskaffelsesregelverk og internkontrollrutiner. 

 
Bakgrunnen for prosjektet var at tjenestestedet Forurensing og renovasjon, har et 
driftsbudsjett på 91 millioner kroner og kjøper inn tjenester for mange millioner fra en rekke 
leverandører. Kontrollutvalget satte fristen for avlevering til novembermøtet 2011.2 

1.1 Vurderingskriterier 

Vurderingskriteriene omfatter politiske vedtak, lovkrav, regelverk etc. som inneholder krav 
eller mål som skal oppfylles på området. 

1.1.1 Viktige lover og bestemmelser 

Etter kommuneloven § 23 skal rådmannen sørge for at administrasjonen drives i samsvar med 
lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.3  

Lov om offentlige anskaffelser4 og forskrift om offentlige anskaffelser5 angir kravene 
offentlige virksomheter må følge ved bl.a. utlysning og inngåelse av avtaler om anskaffelser. 
 
Forurensningsloven med tilhørende forskrifter stiller omfattende krav til anlegg for behandling 
av avfall og den som skal drive slike anlegg.6 

1.1.2 Politiske vedtak 

Kommunestyret har vedtatt Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker og 
Reglement for attestasjon og anvisning7. Her står det at Et hvert krav som skal dekkes over 
kommunens budsjett skal, før dekning finner sted, være både attestert og anvist. Attestasjon 
og anvisning skal skje etter fastsatte regler og retningslinjer. Det står at rådmannen selv skal 
føre tilsyn med, og utferdige regler om praksisen for attestasjon og anvisning8. 

I Rådmannens Økonomihåndbok9 er reglementet innarbeidet og konkretisert. Her 
fremkommer de konkrete krav som stilles til attestasjon, brukerkontroll og anvisning i 
kommunen10. Formålet med reglene er å sørge for nødvendig kontroll av inngående fakturaer 
før de belastes kommunens regnskap11. 

                                                
1 Kontrollutvalget møte 15.11.10, sak 050/10 Forvaltningsrevisjon – prosjektforslag 2011. 
2 Kontrollutvalget møte 13.12.10, sak 059/10 Forvaltningsrevisjon tidsfrister prosjektene i 2011. 
3 Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 nr.107 (Kommuneloven). 
4 Lov om offentlige anskaffelser av 16.07.99 (anskaffelsesloven). 
5 Forskrift om offentlige anskaffelser av 07.04.06 (anskaffelsesforskriften). 
6 Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13.03.81 (forurensningsloven). 
7 Reglementet sist endret i Kommunestyret møte 25.11.09 sak 083/09 Reglement for delegering av myndighet i 
budsjettsaker og reglement for attestasjon og anvisning – endring. 
8 Kommunestyret møte 25.11.09 sak 083/09 Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker og reglement for 
attestasjon og anvisning – endring. § 5 Kontroll 
9 Økonomihåndboken, Bærum kommune vedtatt av rådmannen 20.02.10. 
10 Økonomihåndboken kapittel 2 – Behandling av inngående faktura, punkt 2.1 Regler for attestasjon, brukerkontroll og 
anvisning.  
11 Økonomihåndboken, Bærum kommune vedtatt av rådmannen, siste endret 20.02.10, Kap 2 – Behandling av inngående 
faktura, pkt 1 Formål. 
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1.2 Problemstillinger 

På bakgrunn av bestillingen fra Kontrollutvalget har revisjonen valgt å se nærmere på 
følgende problemstillinger: 
 

 Anskaffelser i samsvar med regelverket? 
 God adgangskontroll til Isi avfallsanlegg? 
 God kontroll med vekta på Isi avfallsanlegg? 
 God kontroll med fakturaene til Isi avfallsanlegg? 

1.3 Avgrensinger 

Området forurensning og renovasjon drives etter et absolutt selvkostprinsipp12, det vil si at 
kostnadene til driften skal dekkes gjennom gebyrer, regulert i forurensningsloven.13 

Retningslinjer for beregning av selvkost14 angir prinsippene som bør benyttes i 
selvkostkalkyler og veileder om beregning av kommunale avfallsgebyr angir prinsippene for 
beregning av gebyrer for kommunale betalingstjenester på avfallsområdet.15  
 
Selvkostregnskapet kan ikke leses direkte ut fra kommunens regnskap, men kommunen har 
som praksis å sette inn selvkostkalkylen som egen note i regnskapet.16 En oversikt over 
kostnader, inntekter og selvkostresultatet finnes i denne noten. Revisjonen har også innhentet 
regnearket for selvkostberegning i kommunen. Dette er omfattende og kompliserte 
beregninger som det vil kreve mye tid å analysere. Revisjonen har derfor valgt å avgrense 
denne undersøkelsen fra å kartlegge og vurdere selvkosten nærmere. 
 
Revisjonen vurderer ikke utgiftsnivået innen Forurensning og renovasjon som sådan, men 
bemerker at renovasjonsavgiften og driftsutgiftene på området er lavt sammenlignet med både 
gjennomsnittet av ASSS-kommunene, kommunegruppe 13 og Asker kommune.17 Revisjonen 
har derimot foretatt en vurdering av enkeltelementer som kan ha innvirkning på utgiftene. 
 
Innkreving av renovasjonsavgiften baserer seg på et register i KomTek. Revisjonen har fått 
opplyst at dette registeret er mangelfullt slik at det foreligger husstander i kommunen som 
ikke betaler renovasjonsavgift, men likevel får hentet sitt husholdningsavfall gjennom 
renovasjonsordningen. Revisjonen har ikke hatt anledning til å undersøke dette nærmere, men 
antar at tjenestestedet selv har fokus på problemstillingen da det var disse som gjorde 
revisjonen oppmerksom på problemet.   

1.4 Anvendte metoder i prosjektet 

Prosjektet er gjennomført og rapportert i samsvar med Standard for forvaltningsrevisjon 
organisert som prosjekt (RSK 001)18. 

                                                
12Med absolutt/fullstendig selvkostprinsipp menes kommunene gjennom forurensningsloven er pålagt å kreve brukeren 
for betaling tilsvarende kommunens fulle kostnader. Dette i motsetning til andre tjenester innen VAR-sektoren der 
kommunen har anledning til å subsidiere brukerne gjennom de frie inntektene. St.prp. nr. 60 (1997-98) Om 
kommuneøkonomien m.v. Pkt 15.4.3 Tekniske tjenester. 
13 Lov om vern mot forurensninger og om avfall § 34 (avfallsgebyr) 
14 Kommunal og regionaldepartementet (2003): Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale 
betalingstjenester. Rundskriv H-2140 KRD. 
15 Statens forurensningstilsyn (2003): Veileder om beregning av kommunale avfallsgebyr. SFT 2003. s. 2. 
16 Note 9 Forklaring selvkost gebyrfinansierte tjenester. Bærum kommune regnskap 2010, side 185. 
17 Kostra tall, 1. Avfall og renovasjon – nivå 2, Årsgebyr for avfallstjenesten. 
18 Fastsatt av styret i Norges Kommunerevisorforbund 23.05.05. 
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I dette avsnittet gis en kort framstilling av metodene som er brukt i rapporten. Ytterligere 
opplysninger om datagrunnlag, analyse og pålitelighet gis underveis i rapporten. 
 
Dataene i rapporten er i hovedsak hentet fra tilgjengelig dokumentasjon i kommunen, 
herunder avtaledokumenter med leverandører, vektjournaler og fakturaer. Offentlig statistikk 
er benyttet for å kunne sammenlikne bl.a. utgiftsnivået mellom kommunene. 
 
Revisjonen har gjennomført møter/intervjuer med tjenesteleder og leder av Isi avfallsanlegg. 
Det er gjennomført en befaring på Isi der fokus var om området var tilstrekkelig sikret. 
Revisjonen takker for et godt og fruktbart samarbeid med reviderte enhet. 

1.5 Rådmannens kommentarer 

Rådmannens kommentarer til rapporten er vedlagt.
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2. ANSKAFFELSER I SAMSVAR MED REGELVERKET? 
Det er et grunnleggende krav i lovverket at alle offentlige anskaffelser skal være gjenstand for 
konkurranse.19 Bakgrunnen for kravet er at konkurranse anses som et egnet virkemiddel for å 
sikre mest mulig effektiv ressursbruk i det offentlige og bidra til økt verdiskapning i 
samfunnet.20 
 
Kravet til konkurranse skjerpes ved større anskaffelser, og det kreves blant annet at 
anskaffelser over 500 000 kroner skal kunngjøres i den nasjonale databasen for anskaffelser, 
Doffin.21 På tjenestestedet Forurensning og renovasjon foretas det store anskaffelser fra en 
rekke leverandører. I 2010 ble det kjøpt inn varer og tjenester for over 80 millioner kroner. 
 
Blant de grunnleggende kravene som stilles i anskaffelsesloven er at hensynet til 
forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet skal ivaretas gjennom 
anskaffelsesprosessen.22 Videre angir anskaffelsesforskriftens § 3-1 (7) at: 

Oppdragsgiver skal forløpende sikre at de vurderinger og den dokumentasjon som 
har betydning for gjennomføringen av konkurransen er skriftlig, slik at en 
tredjeperson eller et klageorgan i ettertid kan få en god forståelse av oppdragsgivers 
vurderinger og upartiskhet.  

Anskaffelsesforskriften oppstiller en rekke krav til dokumentasjon for større anskaffelser. Det 
skal blant annet føres anskaffelsesprotokoll og protokoll over tilbudsåpningen.23 Hensikten 
bak kravet er at oppdragsgiver skal dokumentere hele anskaffelsesprosessen skriftlig for å 
sikre at lovens grunnleggende krav til gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas. 
 
Samtidig krever forskriften at det skal fremlegges skatteattest og HMS-egenerklæring fra 
potensielle leverandører.24 Formålet er å sikre at oppdragstakerne overholder skatterettslig 
lovgivning og HMS-lovgivningen, og dermed hindre at det offentlige inngår avtaler med 
”useriøse” leverandører. 
 
Gjennom kommunens saksbehandlingssystem WebSak er det laget en egen saksprosess med 
viktige milepæler og dokumentmaler for bruk i anskaffelsesprosessen. I henhold til 
kommunens innkjøpshåndbok skal saksprosessen i WebSak følges ved anskaffelser.25 
Saksprosessen er ment å være et hjelpemiddel under anskaffelsen og skal fungere som et 
internt kvalitetssikringssystem. 
 
For denne problemstillingen legger revisjonen følgende kriterier til grunn: 

 Anskaffelser skal kunngjøres i samsvar med regelverket.  
 Anskaffelsesprosessen skal dokumenteres i samsvar med regelverket. 
 Saksprosessen i WebSak skal følges ved anskaffelser. 

                                                
19 Lov om offentlige anskaffelser av 16.07.99 nr 69 (anskaffelsesloven) § 5 og forskrift om offentlige anskaffelser av 
07.04.06 nr. 402 (anskaffelsesforskriften) § 3-1.  
20 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, november 2006. 
21 Anskaffelsesforskriften § 9-1 og kapittel 1.1, punkt 3 i Innkjøpshåndboka til Bærum kommune. For anskaffelser over 
EØS-terskelverdiene skal kunngjøringen også publiseres i EUs TED-database, jf. anskaffelsesforskriften § 18-1. 
22 Lov om offentlige anskaffelser § 5. 
23 Anskaffelsesforskriften §§ 3-2, 11-7 og 20-7. 
24 Anskaffelsesforskriften §§ 3-3, 3-4, 8-7, 8-8, 17-14 og 17-15. 
25 Kapittel 1.5 i Innkjøpshåndboka. 
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2.1 Funn/fakta 

I forvaltningsrevisjonsrapporten Etterleves anskaffelsesreglene?26 ble tre anskaffelser inngått 
på tjenestestedet Forurensning og renovasjon vurdert i forhold til etterlevelse av 
anskaffelsesregelverket. Revisjonen har i denne gjennomgangen valg ut ytterligere seks 
leverandører med en årlig omsetning over 500 000 kroner. Revisjonens gjennomgang viser at 
samtlige av disse anskaffelsene har vært kunngjort i Doffin og kravet til kunngjøring er 
oppfylt. Revisjonen har vurdert om det foreligger påkrevd dokumentasjon for disse seks 
anskaffelsene. Revisjonen har ikke tatt stilling til detaljene i kontrakter, konkurransegrunnlag 
eller lignende. 
 
Krav til anskaffelsesprotokoll 
Det skal utarbeides en anskaffelsesprotokoll som skal beskrive alle vesentlige forhold og 
viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen27 for anskaffelser som overstiger 
100.000 kroner. Av de seks anskaffelsene revisjonen har gjennomgått mangler 
anskaffelsesprotokoll for en anskaffelse. Protokollene som foreligger er tilstrekkelig utfylt. 
 
Krav til protokoll for tilbudsåpning 
Det er krav til tilbudsåpningen, blant annet at denne skal foretas av minst to representanter for 
oppdragsgiver28 og at oppdragsgiver fører utfyllende protokoll fra åpningen.29 Kommunen har 
laget en egen mal for protokoll for tilbudsåpningen som skal følges.30 Det forelå ikke 
protokoll fra tilbudsåpningen for en av de seks anskaffelsene. Revisjonen har fått opplyst at 
det kun innkom ett tilbud for denne anskaffelsen. En av protokollene er ikke signert. For 
denne anskaffelsen31 foreligger det et kvitteringsskjema der tilbudene er registrert og signert 
når de er mottatt. To tilbud er signert mottatt, mens det tredje tilbudet (anbudsvinner) ikke er 
signert mottatt. 
 
Krav om begrunnet valg av leverandør 
Tildeling av kontrakt skal gis til det økonomisk mest fordelaktige tilbud ut fra på forhånd gitte 
kriterier.32 Videre skal meddelelse om kontraktstildeling være skriftlig og inneholde en 
begrunnelse for valget.33 Det følger av disse kravene at det må gjøres en skriftlig vurdering av 
de innkomne tilbud i henhold til kriteriene gitt i konkurransegrunnlaget. For alle anskaffelsene 
foreligger dokumentasjon på at det er foretatt en skriftlig vurdering av de innkomne tilbudene 
i henhold til kriteriene gitt i konkurransegrunnlaget. 
 
Krav til skatteattest, HMS-egenerklæring mv.  
For anskaffelser som overstiger 100 000 kroner eks. mva. skal det kreves skatteattest for 
merverdiavgift og skatteattest for skatt fra alle leverandører34 og norske leverandører skal 
fremlegge egenerklæring om at leverandøren oppfyller lovbestemte krav innen helse, miljø og 
sikkerhet (HMS-egenerklæring).35 Leverandører som ikke oppfyller disse kravene skal 

                                                
26 Forvaltningsrevisjonsrapport av 28.01.10 Etterleves anskaffelsesreglene. Bærum kommunerevisjon. 
27 Anskaffelsesforskriften § 3-2. 
28 Anskaffelsesforskriften § 11-7 (2) og § 20-7 (2). 
29 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser, kapittel 12.4.4. 
30 Innkjøpshåndboka, kapittel 1.5. 
31 Anskaffelsen gjelder transportoppdrag av spesiell type avfall fra Isi. 
32 Anskaffelsesforskriften §§ 13-2 og 22-2. 
33 Anskaffelsesforskriften §§ 13-3 og 22-3. 
34 Anskaffelsesforskriften §§ 3-3, 8-7 og 17-14. 
35 Anskaffelsesforskriften §§ 3-4, 8-8 og 17-15. 
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avvises.36 Det foreligger skatteattester og HMS-egenerklæringsskjema for samtlige 
anskaffelser. 

Kommunen har utarbeidet et egenerklæringsskjema hvor leverandørene blir bedt om å 
opplyse eventuelt kjennskap til forhold som gjør at de rammes av anskaffelsesforskriftens 
regler om avvisning eller om selskapet har tilknytning til kommunens beslutningstakere som 
kan gjøre disse inhabile.37 For en av de seks leverandørene foreligger ikke kommunens 
egenerklæringsskjema. 

 
Krav om å følge saksprosessen i WebSak 
WebSak er kommunens fellessystem for elektronisk dokumentregistrering, arkivering, 
produksjon og intern og ekstern kommunikasjon. Det er laget en egen saksprosess i WebSak 
som skal følges ved anskaffelser.38 Prosessen inneholder maler for alle viktige dokumenter i 
anskaffelsesprosessen og skal være et hjelpemiddel til gjennomføring av anbudsprosesser i 
Bærum kommune. 
 
WebSak var ikke fullstendig implementert i kommunen før 2007. To av de seks kontraktene 
revisjonen har sett på er inngått før utgangen av 2006. Det er derfor ikke vurdert om 
saksprosessen for anskaffelser i WebSak er fulgt for disse anskaffelsene. For to av de fire 
anskaffelsene er det ikke opprettet en egen sak for anskaffelsen i WebSak. For en av 
anskaffelsene er det opprettet en egen sak, men saksprosessen er ikke fulgt til fulle. For en er 
sak opprettet og saksprosessen fulgt.  

2.2 Revisjonens vurdering 

Denne gjennomgangen viser at kravene til konkurranse og kunngjøring er fulgt for alle 
anskaffelsene. Det er også kravene til skatteattest og HMS-egenerklæring. Revisjonen mener 
det er enkelte mangler ved dokumentasjonen av anskaffelsesprosessen for to av anskaffelsene. 
  
Anskaffelsen som mangler anskaffelsesprotokoll og signert protokoll fra tilbudsåpningen har 
en ansvarlig utfører som holder til på området til Isi39. Dokumentasjonen av prosessen i 
WebSak er mangelfull. At det foreligger mangler ved anbudsprosessen i dette tilfelle er etter 
revisjonens vurdering uheldig. På grunn av muligheten for rolleblanding og uheldige bindinger 
bør det ikke under noen omstendighet kunne åpne for tvil om anskaffelsesprosessen i slike 
tilfeller har gått riktig for seg. Siden anskaffelsen er estimert til en verdi på over tre millioner 
kroner årlig skulle anskaffelsen i henhold til Innkjøpshåndboka kapittel 1.1 punkt 5 være 
godkjent/signert av rådmannen. Revisjonen kan ikke se at dette er gjort. 
 
Revisjonen mener det er viktig å sikre at saksprosessen i WebSak følges for anskaffelser 
foretatt av Forurensning og renovasjon. Det å følge saksprosessen i Websak er et godt tiltak 
både for å sikre at anskaffelsene foretas i samsvar med regelverket og for å ivareta kravene til 
dokumentasjon i ettertid. 

                                                
36 Anskaffelsesforskriften §§ 11-10 og 20-12. 
37 Innkjøpshåndboka, kapittel 1.1 punkt 3.  
38 Innkjøpshåndboka, kapittel 1.5 
39 Underleverandør/ansvarlig utfører er i tilbudet oppgitt å være firmaet Avfall og metallgjenvinning AS. 
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3. GOD ADGANGSKONTROLL TIL ISI AVFALLSANLEGG? 
Kommunens plikt til å ha et avfallsanlegg følger av forurensningslovens § 29.40 Flere hensyn 
tilsier at avfallsanlegget skal være sikret mot at uvedkommende får tilgang til området.  
Bestemmelsene i avfallsforskriften har som formål å sikre at avfall tas hånd om på en slik måte 
at det ikke skaper forurensning eller skade på mennesker eller dyr, eller fare for dette.41 Av 
vedlegg til forskriften fremkommer at: 

I åpningstiden skal anlegget være betjent. Utenom åpningstiden skal det farlige 
avfallet være sikret mot adgang for uvedkommende.(…)42 

 
Driften av avfallsanlegget finansieres av renovasjonsavgiften og betaling fra kunder ved 
levering av avfall til mottaket. Det følger av prinsippet for selvkost at 
”gratispassasjerproblematikk”, det vil si at uvedkommende benytter anlegget uten at de 
betaler for det, skal unngås. Videre kan enkelte avfallstyper, eksempelvis metaller, 
videreselges for betydelige beløp som bidrar til finansiering av driften av anlegget. At disse 
inntektskildene sikres mot tyveri er derfor viktig. 
 
For denne problemstillingen legger revisjonen følgende kriterium til grunn: 
 

 Isi avfallsanlegg skal ha kontroll med ferdselen på området. 

3.1 Funn/fakta 

Revisjonen gjennomførte befaring43 på Isi avfallsanlegg sammen med lederen for anlegget. 
Befaringen foregikk i anleggets ordinære åpningstid. Nedenfor er et kart som viser den nye 
reguleringen av området.44

 

 

                                                
40 Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13.03.81 (forurensningsloven). 
41 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 021.06.04 nr. 930 (avfallsforskriften) § 11-1.  
42 Punkt 7 i vedlegg 2 til forskriftens kapittel 11. 
43 22. september 2011 
44 Reguleringsplanen er behandlet i kommunestyret 2004 og 2007. Kommunestyret 25.04.07 sak 022/07 Reguleringsplan 
for Isi miljøpark. Kartet er hentet fra Sektorutvalg levekår møte 24.11.09 sak 082/09 Isi avfallsanlegg, ny 
gjenvinningsstasjonsaken ble også behandlet 21.04.09 som sak 082/09. 
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Det er tre innkjørsler til området der Isi avfallsanlegg er lokalisert. Hovedinnkjørselen til 
avfallsanlegget er lokalisert på områdets sørøstlige side (til høyre på bildet). I åpningstiden 
leder denne trafikken over vekta, som er betjent av ansatte ved avfallsanlegget. Vekta er ved 
ordinær drift sperret med bommer.45 Innkjørselen er avstengt av hovedporten utenom 
åpningstiden. 
  
Det er ytterligere to innganger til området, hhv. på områdets nordøstre (øverst til høyre på 
bildet) og på nordvestre side (nede til venstre på bildet). Arealet og inngangen øverst på bildet 
benyttes av to eksterne aktører.46 Det er helt åpent og kjørbar vei mellom dette området og 
selve avfallsanlegget. Revisjonen fikk opplyst at veien brukes av Østlandsjord som har 
ytterligere arealer (jordlager) nede til venstre på bildet.47 Lederen for Isi opplyste at på dagtid 
vil trafikk som kommer fra denne veien etter all sannsynlighet bli oppdaget av de ansatte. 
Revisjonen fikk videre opplyst at det er forsøkt å sette opp sperringer for å hindre fri atkomst 
til avfallsanlegget, men uten at dette har lykkes. 
 
Den tredje inngangen til området er på nordvestlig side (nede til venstre på bildet). Arealene 
på denne siden benyttes av Asker og Bærum brannvesen og av Østlandsjord. Per i dag er det 
mulig å kjøre inn på avfallsanlegget også fra denne delen av området, men veien er av såpass 
dårlig kvalitet at den er lite egnet for annen trafikk enn anleggskjøretøy eller lignende. 
 
For øvrig er hele området inngjerdet. 
 

                                                
45 Rutinene rundt vekta blir nærmere behandlet i kapittel 5. 
46 Østlandsjord AS og Franzefoss gjenvinning. 
47 Veien benyttes kun av hjullaster som skal hente jord fra jordlageret. 
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Firmaet Avfall og metallgjenvinning AS har i dag tilhold midt inne på området til Isi 
avfallsanlegg.48 Aktøren og dennes kunder benytter i dag hovedinnkjørselen til 
avfallsanlegget. Det er ingen sperringer som forhindrer atkomsten mellom kommunens anlegg 
og det området som benyttes av Avfall og metallgjenvinning AS. Per i dag blir kunder som 
opplyser om at de skal til Avfall og metallgjenvinning AS sluppet inn og ut av området uten 
registrering og veiing. Det foreligger godkjente byggeplaner49 for et nytt anlegg for Avfall og 
metallgjenvinning AS nordvest på området (nede til venstre på bildet). 
 
Enkelte av leverandørene til Isi har portåpnere og tilgang til området utenom åpningstid. I 
henhold til rutinene skal disse registrere seg via vektsystemet.50 Det er ikke installert et 
telleverk eller lignende som registrerer aktiviteten via hovedinnkjørselen i eller utenom 
åpningstid. Området er ikke videoovervåket. 

3.2 Revisjonens vurdering 

Revisjonen mener området per i dag ikke er tilstrekkelig avsperret og bør sikres bedre enn i 
dag. Isi avfallsanlegg har ikke fullgod kontroll med ferdselen på området. Området skal være 
avstengt med porter utenom åpningstid, men to av portene kontrolleres av eksterne aktører. 
Dette gjør det vanskelig for kommunen å kontrollere at portene faktisk er stengt. Enkelte 
eksterne aktører har dessuten tilgang til området også utenom åpningstid. Det er ingen 
systemer som sikrer at aktiviteten utenom åpningstid blir registrert, verken i form av telleverk 
eller videoovervåkning. 
 
Svakheter ved den fysiske sikringen og kontroll med Isi avfallsanlegg ble påpekt i en 
internrevisjonsrapport i 2008.51 Det ble da sagt at tiltak skulle vurderes i sammenheng med ny 
miljøstasjon. Revisjonen får opplyst at området rundt den nye gjenvinningsstasjonen52 vil være 
langt bedre sikret enn tilfellet er i dag. I henhold til planene skal anlegget være ”hermetisk 
lukket”, det vil si at det utenom åpningstid ikke vil være mulig å ta seg inn på 
gjenvinningsstasjonen. Det foreligger også planer om aktivitetsfølsomme kameraer som slår 
seg på ved aktivitet utenom åpningstid. Det er etter revisjonens vurdering viktig at det også 
installeres systemer som gjør det mulig å enkelt etterkontrollere den trafikken som pågår 
utenom åpningstiden, som for eksempel et telleverk. 

                                                
48 På området merket ”trevirke” på kartet. 
49 Arkivsak ID 10/13005. 
50 Se nærmere omtale i kapittel 4. 
51 Bærum kommune Internrevisjonsrapport Risikokartlegging i teknisk sektor, KPMG juli 2008. 
52 Etter planene skal den nye gjenvinningsstasjonen være ferdigstilt i løpet av 2012. 
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4. GOD KONTROLL MED VEKTA PÅ ISI 
AVFALLSANLEGG? 
Vektsystemet har en avgjørende plass i den daglige driften av Isi avfallsstasjon. Vekten 
danner grunnlaget for registreringen av mengden avfall som kommer inn til anlegget og er 
sentral for å kontrollere at oppbevarte avfallsmengder er i tråd med gjeldende tillatelser for 
virksomheten.53 Vekten utgjør videre grunnlaget for inngående og utgående betalinger for 
levering og transporteringen av avfallet til og fra anlegget. 
 
En sentral problemstilling er om vekta måler korrekt vekt og for øvrig tilfredsstiller de 
kravene som er satt i gjeldende regelverk for denne typen vektsystemer.54 Justervesenet, som 
faglig kompetent myndighet, utfører regelmessig kontroll og godkjenning av denne typen 
vektsystemer. Revisjonen har innhentet bekreftelse som viser at vektanlegget på Isi sist ble 
godkjent av Justervesenet i november 2010.55 Revisjonen legger følgelig til grunn at 
vektsystemet ved Isi avfallsanlegg fungerer i overensstemmelse med gjeldende regelverk. Det 
foreligger ingen holdepunkter for å betvile at Justervesenets konklusjon er riktig. 
 
Videre er det sentralt om rutinene ved Isi avfallsanlegg er tilrettelagt slik at man sikrer korrekt 
bruk av vektsystemet i det daglige, herunder ved tilfeller av unormal drift som for eksempel 
når datasystemet knyttet til vekten ikke er operativt. 
 
Aktivitetsboken for Isi avfallsanlegg oppstiller rutiner for driften av vektanlegget.56 Det 
fremkommer blant annet at driftsoperatøren er ansvarlig for at all transport skal gå via 
vektanlegget og at alt avfall til og fra anlegget skal registreres i anleggets veieprogram.  
 
Gitt vektsystemets sentrale plass i driften av avfallsanlegget og for faktureringen, mener 
revisjonen det er naturlig å stille strenge krav til rutinene for dokumentasjon og bruk av 
anlegget, herunder til registrering av eventuelle feil og avvik.  
 
For denne problemstillingen legger revisjonen følgende kriterier til grunn: 
 

 Det skal være rutiner som sikrer korrekt bruk av vektsystemet. 
 Det skal være rutiner som sikrer dokumentasjon av bruken av vektsystemet. 

4.1 Funn/Fakta 

Vektsystemet er plassert slik at all transport av avfall til og fra Isi avfallsanlegg skal passere 
gjennom vekta.57 Vekta er alltid bemannet med minst en ansatt i anleggets åpningstid. 
 
Vektsystemet aktiviseres ved at ansatte skanner et plastikkort som leveres til kunden. 
Kjøretøyet veies da automatisk og vekten knyttes til kortet. Dette kortet skannes igjen ved 
utpassering og kjøretøyet veies på nytt. Kunden betaler for levert avfallsmengde basert på 
vektdifferansen mellom inn- og utpassering. 

                                                
53 Forurensningsloven § 29 med videre henvisninger. 
54 De grunnleggende kravene til denne typen vektsystemer fremkommer av lov om måleenheter, måling og normaltid av 
26.01.07 nr. 4 med tilhørende forskrifter. 
55 Rapport av 03.11.10 fra Justervesenet. 
56 Aktivitetsboken for Isi avfallsanlegg kapittel 10.3 
57 Se dog kapittel 3 om adgangskontrollen til Isi. 
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Både private og næringskunder betaler en fast minstepris på 50 kr når man leverer avfall på 
inntil 100 kg. Vektsystemet brukes følgelig som grunnlag for betaling først ved 
avfallsmengder over 100 kg. I så fall betales det for avfall i henhold til levert mengde etter 
faste satser. Vekta benyttes ikke for å avgjøre om kunden har avfallsmengde over grensen på 
100 kg. Denne vurderingen foretas skjønnsmessig av ansatte i vekta basert på en besiktigelse 
av avfallsmengden i kundens kjøretøy. Passeringer som vurderes til å være under 100 kg 
registreres, men veies ikke. 
 
Vekten benyttes heller ikke ved avfall som det er gratis å levere, slik som hageavfall og EE-
avfall58 for privatkunder. Levering av slikt avfall registreres imidlertid i datasystemet.   
 
Det er mulig for ansatte i vekta å slippe kjøretøy inn og ut av anlegget uten at disse veies.  
Det foreligger intet telleverk eller lignende system som registrerer antall passeringer inn og ut 
av anlegget uavhengig av om vekta benyttes eller ikke. 
 
Det er bommer i hver ende av vektene på anlegget. Hensikten er at man skal kunne 
kontrollere når det enkelte kjøretøy kan kjøre opp på vekten. For tiden benyttes ikke denne 
ordningen og bommene står åpne i arbeidstiden. Dette har sammenheng med byggingen av ny 
gjenvinningsstasjon på avfallsanlegget, da transporten til og fra anleggsområdet er 
omfattende. 
 
Revisjonen får opplyst at det foretas en del feilaktige veiinger som deretter må korrigeres i 
korreksjonsloggen. Hovedårsaken er at kjøretøyet bak det som skal veies kjører for langt frem 
i køen og dermed kommer opp på vekten med forhjulene.  
 
Vekten er begrenset i lengde og det er svært lite plass til overs når større transporter, typisk 
lastebil med henger, kjører opp på vekta. Sjåførene av slike vogntog må være meget 
nøyaktige når de kjører opp på vekta for å forsikre seg om at de står riktig plassert. 
 
En del leverandører har faste avtaler med avfallsanlegget og er utstyrt med egne plastikkort 
som benyttes i vekten ved inn og utpassering. En del informasjon er da forhåndsutfylt i 
vektsystemet, som for eksempel leverandørnavn og registreringsnummer på lastebilen som 
benyttes.  
 
Enkelte leverandører har døgnkontinuerlig adgang til avfallsanlegget og veier seg ut og inn 
basert på slike kort. Dersom kortsystemet er ute av drift eller man har glemt kortet, skrives 
det en lapp som legges til anleggets ansatte som deretter fører informasjon om passeringen og 
avfallsmengde inn i vektsystemet. Revisjonen har fått opplyst at dette som regel føres inn 
første virkedag etter passeringen. 
 
Samtlige ansatte har adgang til å annullere eller korrigere registreringer i vektsystemet, samt å 
legge inn nyregistreringer manuelt. 
 
Revisjonen har fått opplyst at det er svært sjelden at selve vekten ikke fungerer. Dette 
forekommer primært ved strømbrudd. Datasystemet knyttet til vekten er derimot tidvis ute av 
drift. I slike tilfeller føres manuell logg av vekter/passeringer som deretter føres inn i 

                                                
58 Avfall av elektriske og elektroniske produkter. 
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datasystemet når dette er operativt igjen. Det er ikke etablert rutiner for oppbevaring av disse 
originalloggene eller for å dokumentere tidspunktene for når slike er benyttet. Det er ikke 
innført spesielle rutiner for kontroll av loggene som føres. 

4.2 Revisjonens vurdering 

Revisjonen mener det foreligger svakheter ved dagens rutiner knyttet til vektanlegget og 
kontrollen av passeringer gjennom dette.  
 
For det første viser gjennomgangen at det i dag er et helt åpent system i den forstand at 
ansatte som bemanner vekten fritt kan velge å slippe kjøretøy gjennom anlegget uten at selve 
passeringen registreres. Denne svakheten ble også påpekt i en Internrevisjonsrapport i 2008, 
der følgende fremkommer:59 

Kommunen bør etablere et system som øker muligheten til å identifisere og 
kontrollere aktiviteten på Isi, både på dagtid og nattestid. Det bør etableres et system 
som registrerer både ansatte, eksterne brukere og leietakerne. Dette er viktig for å 
sikre tilstrekkelig kontroll, redusere risiko for uønskede hendelser, og dessuten for å 
verne ansatte mot feilaktig mistanke og feil/uregelmessigheter. 

 
Revisjonen mener det er uheldig at man ikke har et telleverk på plass som registrerer antall 
passeringer gjennom portene, uavhengig av vektsystemet. Et slikt system vil sikre at man har 
mulighet til å avstemme passeringer mot registrert aktivitet. 
 
Det forekommer feil registreringer i vektsystemet.60 Revisjonen mener man i forbindelse med 
korrigeringer og annulleringer av registrerte vekter også bør angi årsaken til at registreringen 
ble feil. Det oppleves videre som en svakhet at samtlige ansatte har anledning til å manuelt 
innføre registreringer i vektsystemet.  
 
Revisjonen vurderer videre at ordningen der leverandører selv opererer vekten utenom 
åpningstid, mangler gode kontroll- og dokumentasjonsrutiner og i for stor grad baserer seg på 
tillit til leverandørene. Det er for eksempel ikke utarbeidet rutiner som forhindrer at 
leverandørene kan bruke kortene uavhengig av hvilket kjøretøy som benyttes.  
 
Tilsvarende er ordningen med at leverandøren kan legge lapp til ansatte om hvilken mengde 
avfall man har hentet, lite betryggende. Realiteten med en slik ordning er at man ikke har 
kontroll med at leverandøren faktisk har hentet og transportert dette avfallet, alternativt at 
ytterligere avfall er hentet på veien og levert til avfallsanlegget. I så fall faktureres Isi for 
avfallsmengder man ikke skal betale for. Revisjonen understreker at man ikke har 
dokumentasjon på at slik virksomhet forekommer, men bemerker at det relativt enkelt kunne 
latt seg gjøre innenfor rammene av dagens ordning. 
 
Driften ved avfallsanlegget fortsetter selv om datasystemet knyttet til vekten ikke er operativt. 
Revisjonen mener imidlertid at man ved Isi avfallsanlegg ikke har vært tilstrekkelig bevisst på 
behovet for å sikre pålitelig dokumentasjon som underbygger aktivitetene ved anlegget under 
slike atypiske situasjoner. Det er en svakhet ved dagens ordning at man ikke loggfører 
tidspunktene for når systemet er ute av drift og hvor lenge systemsvikten varte. Videre burde 
man beholdt de loggene som føres over aktiviteten inn og ut av anlegget i slike tilfeller. 

                                                
59 Bærum kommune; internrevisjonsrapport: Risikokartlegging i teknisk sektor. KPMG juli 2008, side 5. 
60 Typer av feilføringer med mer er nærmere omtalt i kapittel 5. 
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Behovet for pålitelig og etterprøvbar dokumentasjon blir ekstra viktig når man mangler det 
objektive holdepunktet som vektsystemet normalt representerer. 
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5. GOD KONTROLL MED FAKTURAENE TIL ISI 
AVFALLSANLEGG? 
Det er sentralt for en effektiv og rasjonell drift61 at det er på plass kontrollmekanismer som 
sikrer at fakturaene er riktige.  
 
Av Bærum Kommunes reglement for attestasjon og anvisning62 § 2 fremkommer at: 

Alle krav skal attesteres før de anvises.  
Den som attesterer et krav går god for: 
- at de varer og tjenester som kravet gjelder er mottatt i riktig kvantum og at 
leveransen er i samsvar med den bestillingen som er gjort 
- at kravet er fremsatt med de priser og rabatter som er avtalt 
- at kravet er fremsatt av rett fordringshaver  

 
Revisjonen legger til grunn følgende kriterier for denne problemstillingen: 
 

 Fakturaene skal være riktige med hensyn til mengde avfall de baserer seg på.  
 Fakturaene skal være basert på riktig pris i henhold til gjeldende avtale med 

leverandøren. 
 Det skal være kontrollrutiner som sikrer at fakturaene er riktige. 

5.1 Funn/fakta 

Tjenestestedet Forurensning og renovasjon ble fakturert for 83 millioner kroner i 2010. 
Renovasjonsavgiften utgjør 75 millioner og salgsinntektene utgjør 17 millioner i 2010. 
Revisjonen anslår at ca 25 millioner utbetales basert på registrert vekt årlig.63 Tjenestestedet 
har følgelig en betydelig omsetning og det meste av denne er knyttet til virksomheten som 
drives av Isi avfallsanlegg.  
 
Utgående fakturaer gjelder hovedsaklig næringsdrivende aktører som har avtale med Isi 
avfallsanlegg om levering eller henting av avfall. Fakturering skjer basert på inngåtte avtaler 
om pris per tonn/kg eller avfallsanleggets faste betalingssatser for levering av avfall.64 
Fakturaene genereres automatisk basert på informasjonen om avfallsmengde registrert i 
vekten. I forhold til disse fakturaene ligger det et element av brukerkontroll i den forstand at 
man må anta at mottaker av fakturaen tar kontakt med kommunen dersom det foreligger 
vesentlige feil ved fakturaen. Revisjonen har derfor i denne omgang ikke sett nærmere på de 
utgående fakturaene og begrenset gjennomgangen nedenfor til de inngående fakturaene.  
 
De inngående fakturaene er hovedsaklig fra leverandører som samler inn avfall i kommunen 
og transporterer dette til Isi, eller fra leverandører som leverer tjenester knyttet til 
videretransportering og behandling av avfallet fra Isi. Kravene baserer seg gjennomgående på 
større avtaler med flere års varighet inngått i henhold til gjeldende anskaffelsesregler.65 
 

                                                
61 Jf. lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 25.09.92 nr. 107 § 1. 
62 Inntatt i Bærum kommunes økonomihåndbok kapittel 1, Overordnede bestemmelser. 
63 Ett nøyaktig tall for dette ville krevd et relativt omfattende arbeid, da man måtte ha splittet opp hver enkelt faktura for 
en lang rekke leverandører. 
64 Aktivitetsboken for Isi avfallsanlegg punkt 10.3.5. 
65 Lov om offentlige anskaffelser av 16.07.99 nr. 69 med videre henvisninger. 
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Revisjonen har fått tilsendt fakturajournalen (vektloggen) fra Isi avfallsanlegg for de første 
åtte månedene i 2011. Fakturajournalen gir en månedlig oversikt over hvilke leverandører 
som har fått tilsendt fakturaer fra anlegget og nærmere informasjon om fakturagrunnlaget. 
Således gis det opplysninger om fakturaens pålydende, dato og klokkeslett for passeringene 
gjennom vektanlegget, bil ID66, type avfall og avfallsmengde målt i tonn. 
 
For leverandører som skal fakturere Forurensning og renovasjon gir journalen tilsvarende 
informasjon om de ulike passeringene som disse leverandørene kan bruke som grunnlag for 
faktureringen. 
 
Revisjonen har sett på noen store leverandører til Forurensning og renovasjon og gjennomgått 
en del fakturaer fra 2011 fra disse. Dette gjelder følgende leverandører:  

- Franzefoss Gjenvinning AS 
- Ragn Sells AS 
- Wilhelmsen og Sønner 
- Geminor AS 
- Norsk Gjenvinning (Veolia Miljø) 
- Utengen Transport AS 

 
Når det gjelder Franzefoss Gjenvinning AS har revisjonen foretatt stikkprøvekontroll av fire 
fakturaer67 opp mot fakturajournalen. Franzefoss skal i henhold til avtalen med Bærum 
kommune fakturere kommunen for behandling av brennbart restavfall fra Isi avfallsanlegg.68 
Fakturagrunnlaget skal basere seg på mengden avfall transportert ut av Isi avfallsanlegg slik 
dette fremkommer i vektloggen til Isi. Revisjonen sammenlignet vektloggen fra Isi og 
fakturaene fra Franzefoss og fant mindre avvik mellom disse for tre av månedene.69 For en 
måned70 er det registrert 27 vekter ut av Isi som ikke fremkommer på fakturaen. Av disse 27 
vektene går samme vekt igjen flere ganger med jevne mellomrom. For eksempel er fire vekter 
registrert ut i løpet av tre minutter, og deretter gjentas de samme fire vektene litt over en time 
senere.71 For samme måned er det registrert en transport på fakturaen72 som ikke finnes i 
vektloggen til Isi. I tillegg forekommer vektavvik på tre transporter.73 
 
Når det gjelder Ragn Sells AS har revisjonen foretatt stikkprøvekontroll av to fakturaer74 
opp mot vektjournalen. Ragn Sells skal i henhold til avtalen med Bærum kommune fakturere 
kommunen etter mengde kvernet flis ut av anlegget på Isi avfallsanlegg.75 Revisjonen 
sammenlignet vektloggen og fakturaene og fant ingen avvik mellom disse. 
 

                                                
66 Informasjonen her er knyttet til informasjon som er forhåndslagret om leverandøren da vedkommende fikk kundekort 
utstedt av Isi. 
67 Fakturaene fra februar, april, mai og juli 2011. 
68 Avtale av 18.12.09. Tilbudet fra Franzefoss, vedlegg 1 Prisbestemmelser, pkt 1.3 fakturering. 
69 I februar er det registrert en bil (1,22 tonn) på fakturaen som ikke er på vektloggen. I april er det to mindre vektavvik 
på totalt 53 veiinger. Det største avviket var på ca 600 kg fakturert i favør Franzefoss. Et ubetydelig avvik på 50 kg. I juli 
mangler en bil (5,48 tonn) på fakturaen i forhold til vektloggen. I tillegg er det ett vektavvik på ca 400 kg. 
70 Mai 2011. 
71 For eksempel 20.05.11 klokken 09:43. 
72 Transport på 4,76 tonn den 05.05.11. 
73 To transporter den 09.05.11 og en transport den 19.05.11. 
74 Fakturaene fra april og mai 2011. 
75 Avtale av med Rang Sells oversendt til Revisjonen fra Forurensning og Renovasjon. Avtalen er ikke datert.  
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Wilhelmsen og Sønner hadde avtale med Bærum kommune om behandling av ikke brennbart 
restavfall, asbest og rene masser fra Isi avfallsanlegg.76 Avtaleforholdet ble avsluttet i mai 
2011 og ny kontrakt på området er inngått med Geminor AS. I henhold til avtalen skulle 
Wilhelmsen fakturere etter mengden avfall transportert. Så fremt revisjonen kan se var det 
ikke regulert at faktureringsgrunnlaget skulle basere seg på den vekten som framkommer i 
vektloggen fra Isi. Revisjonen har gjennomgått fakturaene fra Wilhelmsen for februar og april 
2011 og sammenliknet disse med vektloggen fra Isi. Ved gjennomgangen fant vi en rekke, 
ikke ubetydelige avvik. Prisen per tonn restavfall til forbrenning var 806,64 kr per tonn. 
Avvikene knytter seg hovedsaklig til følgende områder: 

- Det er ikke samsvar mellom antall kjøretøy som registreres ut av Isi (dvs. på 
vektloggen) og ”inn” på Wilhelmsen (dvs. på fakturaen).77  

- Noen kjøretøy fremkommer kun på vektloggen til Isi, andre fremkommer kun på 
fakturaen.  

- De kjøretøyene som er registrert begge steder er ikke nødvendigvis registrert med 
samme vekt. Det forekommer en del avvik, men avvikene er til sammenlikning mindre 
her enn det revisjonen har sett for andre leverandører. 

- Totalavvikene for den enkelte måned blir forholdsvis store: 
o For rene masser ble det i februar og april registrert ut av Isi henholdsvis 87,1 

tonn og 81,64 tonn. På fakturaen fra Wilhelmsen for samme periode er tallene 
henholdsvis 84,52 og 82,14 tonn. 

o For restavfall ble det i februar og april registrert ut av Isi henholdsvis 163,54 
tonn og 213,28 tonn. På fakturaen fra Wilhelmsen for samme periode er 
tallene henholdsvis 156,46 og 262,3 tonn. I april er altså Isi fakturert for 
nesten 50 tonn mer avfall en vektloggen skulle tilsi.78  

- For asbest stemmer tallene fra Isi og Wilhelmsen overens.  
 
Geminor AS har avtale med Bærum kommune om behandling av ikke brennbart restavfall, 
asbest og rene masser fra Isi avfallsanlegg.79 Avtaleforholdet ble påbegynt 9. mai 2011. I 
henhold til avtalen skal fakturagrunnlaget basere seg på mengden avfall transportert ut av Isi 
avfallsanlegg slik dette fremkommer i vektloggen til Isi. Revisjonen har gjennomgått tre 
fakturaer80 fra Geminor og sammenliknet disse med vektloggen fra Isi. Ved gjennomgangen 
fant vi en rekke, ikke ubetydelige avvik. Avvikene knytter seg hovedsaklig til følgende 
områder: 

- Det er ikke samsvar mellom antall kjøretøy som registreres ut av Isi (dvs. på 
vektloggen) og ”inn” på Geminor (dvs. på fakturaen).81  

- Noen kjøretøy fremkommer kun på vektloggen til Isi, andre fremkommer kun på 
fakturaen.  

- De kjøretøyene som er registrert begge steder er ikke nødvendigvis registrert med 
samme vekt. Det forekommer en del avvik, men avvikene er til sammenlikning mindre 
her enn det revisjonen har sett for andre leverandører. I juni måned er det dog 
enkelttransporter der avvikene mellom vektloggen fra Isi og fakturaen er på 
henholdsvis 1,6 og 2,9 tonn. 

                                                
76 Avtale av 21.12.06. 
77 I forbindelse med månedsskifter er det sett hen til at enkelte kjøretøy kan fremkomme på loggen fra Isi en måned og 
leverandørens faktura for en annen måned.  
78 I henhold til avtalens satser utgjør en slik differanse over 40 000 kroner. 
79 Faktureringsgrunnlag framkommer av Konkurransegrunnlagets vedlegg 1 Prisbestemmelser. Avtale av juni 2011. 
80 Fakturaene for juni, juli og august 2011. 
81 I forbindelse med månedsskifter er det sett hen til at enkelte kjøretøy kan fremkomme på loggen fra Isi en måned og 
leverandørens faktura for en annen måned. 



RENOVASJON OG AVFALL FAKTURAKONTROLLEN 

BÆRUM KOMMUNEREVISJON 17 BÆRUM KOMMUNE 

- Totalavvikene for den enkelte måned blir forholdsvis store, og det er betydelige 
variasjoner fra måned til måned. Eksempelvis er Isi i juni fakturert for 85 tonn mer enn 
det som er registrert ut. I juli er differansen derimot 69 tonn for lite på fakturaen. I 
august stemmer tallene godt overens og det er under 1 tonn differanse. 

 
Norsk Gjenvinning (tidligere Veolia Miljø) har ansvaret for innhenting av papir og plast i 
kommunen. Dette avfallet transporteres ikke om Isi, men rett til leverandørens anlegg. 
Faktureringen er i henhold til avtale82 basert på vekten innveid hos leverandrøren. Dette 
vanskeliggjør naturligvis kontrollen med om det faktureres i henhold til riktig vekt. 
 
I avtalen mellom kommunen og leverandøren er det bestemmelser i forhold til hvilken 
dokumentasjon som skal vedlegges fakturaen. Det skal for eksempel vedlegges oversikt over 
innsamlede mengder i måneden fordelt på innsamlingsområder83. Avtalen regulerer videre 
oppdragsgivers rett til å føre kontroll med materiell og utførelse av arbeidet, samt å føre 
kontroll i henhold til lover og forskrifter.84 Av dokumentasjon vedlagt avtalen fremkommer 
det at vektregistreringen og rutiner, sikkerhet med hensyn til kontroll osv. har vært tatt opp 
på møte med leverandøren etter avtaleinngåelse.  
 
Utengen Transport AS har avtale med Bærum kommune om transport av restavfall fra Isi 
avfallsanlegg til Frevar i Fredrikstad.85 Av avtalen fremkommer det at faktureringsgrunnlag 
på transporten er veiejournal fra Isi avfallsanlegg. Prisen for transport er 147 kroner per tonn. 
Videre har Bærum kommune avtale med Frevar om sluttbehandling av avfallet som 
transporteres til deponiet.86 Kommunen faktureres av Frevar 832,50 kroner per tonn basert på 
vekten av avfallet ved levering i Fredrikstad.87 
 
Revisjonen har foretatt en detaljert gjennomgang av fakturaene fra Utengen og Frevar for de 
første seks månedene av 2011. Gjennomgangen avdekker en rekke, ikke ubetydelige avvik. 
Avvikene knytter seg hovedsaklig til følgende områder: 

- Utengen fakturerer kommunen basert på vektjournalen fra Frevar. Da revisjonen var 
på befaring på Isi opplyste leder for avfallsanlegget at han var klar over dette forhold 
og at partene i et møte var blitt enige om ordningen. Bakgrunnen var at Utengen skal 
ha gitt uttrykk for at man ikke hadde tillit til at vektloggen fra Isi var riktig. Det er 
ikke fremlagt skriftlig dokumentasjon på enigheten.  

- I perioden fra 17.01 til 22.02 benyttet Utengen et fastbeløp88 på fakturaen ved vekter 
under 24,75 tonn. Da revisjonen var på befaring på Isi opplyste leder for 
avfallsanlegget at han var klar over dette forhold og at partene i et møte var blitt enige 
om ordningen. Bakgrunnen var at det på grunn av frost/is om vinteren kan være 
vanskelig for leverandøren å fylle containerne med tilstrekkelig tonnasje. Det er ikke 
fremlagt skriftlig dokumentasjon på enigheten. 

- Totalt er det i løpet av første halvår registrert 21 færre transporter ut av Isi enn inn på 
Frevar.  

                                                
82 Avtale av 24.05.05 med senere forlengelser. 
83 De ulike rutene for innsamling i kommunen. 
84 Avtale av 24.05.05. Punkt 3.13 Oppdragsgiver kontroll i Tilbudsdokumentet. 
85 Avtale av 02.06.09. 
86 Avtale av 05.10.06. 
87 Transporterende kjøretøy veies inn og ut, og kommunen faktureres for vektdifferansen. 
88 3638,25 kroner. 
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- Det finnes transporter som registreres ut av Isi, men ikke inn på Frevar, og motsatt.89 
- I en del tilfeller er det registrert underlig lave/åpenbart feilaktige vekter ut av Isi.90 
- Det er en del registreringer ut av Isi som åpenbart er feilaktige da samme transport 

registreres ut med kun få minutters mellomrom.91 Dette er ikke mulig når avfallet skal 
fraktes helt til Fredrikstad.  

- Transporten registreres gjennomgående med samme bilnummer (registreringsnummer) 
på Isi, mens det på Frevar tidvis registreres transporter med annet 
registreringsnummer.92 

- Den månedlige registrerte totalvekten er gjennomgående lavere på Isi enn i fakturaene 
fra Utengen og Frevar. Enkelte måneder er differansen på flere hundre tonn, 
eksempelvis i juni 2011. Dette skyldes delvis at det denne måneden er registrert 7 
transporter ut av Isi som veier mellom 1 og 3,5 tonn. De samme transportene er 
registrert inn på Frevar med totalvekter på mellom 25 og 30,04 tonn. 

- Det forekommer som regel en viss vektdifferanse på den enkelte transport mellom 
vekt ut fra Isi og inn på Frevar. Normalt er vekten på Isi lavest, men også avvik 
motsatt vei forekommer med jevne mellomrom. Av 421 transporter første halvår er 
det registrert vektavvik mellom Isi og Utengen/Frevar på over 500 kg i 136 av 
tilfellene. Dette tilsvarere over 32 % av transportene.  

- Særlig for månedene april, mai og juni er det et høyt avvik. Gjennomsnittlig ligger 
avviket i disse månedene mellom 3,5 og 5, 5 tonn per veiing. Hovedforklaringen bak 
det høye gjennomsnittsavviket er imidlertid store enkeltavvik som skyldes transporter 
som kun er registrert på ett av stedene.93 

5.2 Revisjonens vurdering 

Når det gjelder de inngående fakturaene til Isi har revisjonen avdekket betydelige avvik for 
flere leverandører. Revisjonen vil understreke at man ikke kan forvente at det enkelte 
tjenestested foretar så detaljerte og systematiske undersøkelser av den enkelte faktura som det 
vi har gjort. På den annen side må man forutsette et visst minimum av kontroll før fakturaen 
attesteres og utbetalingen i de størrelsesordener som det her er snakk om, foretas. Uten en 
slik gjennomgang har man ikke oppfylt kravene som stilles i kommunens reglement for 
attesteringer. Eksempelvis vil en enkel sammenligning av total avfallsmengde på vektjournalen 
og fakturaen for den enkelte måned gi en tydelig indikasjon på om noe er feil og om 
ytterligere undersøkelser bør foretas. For juni måned viser for eksempel vektloggen fra Isi at 
det er transportert ut 1 475 tonn avfall, mens fakturaene fra Utengen og Frevar angir en total 
avfallsmengde i samme periode på 1 791 tonn. I forhold til avtalen med Utengen utgjør denne 
differansen 46 452 kroner. Revisjonen mener at denne typen avvik burde vært oppdaget og 
undersøkt nærmere før utbetalinger ble foretatt. 
 
Når denne typen avvik slipper gjennom uten kommentarer tyder dette på at attestanten ikke 
bruker nok tid på å forsikre seg om at fakturert mengde og pris er i henhold til bestilling og 
avtale. I tillegg, og kanskje enda mer problematisk, er det faktum at selv om attestanten 

                                                
89 I forbindelse med månedsskifter er det sett hen til at enkelte kjøretøy kan fremkomme på loggen fra Isi en 
måned og Utengen/Frevars faktura for en annen måned. 
90 For eksempel i perioden 19-30 april eller 3-10 juni. 
91 For eksempel 19. april og 30. mai. 
92 For eksempel i perioden 26-27 januar og 7-8 februar.  
93 Beregner man medianverdien, som er et mål for sentraltendens som er mindre følsomt for ekstremverdier, er avviket 
under 50 kg for de tre månedene.  
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ønsker å kontrollere fakturaen så er registreringen ut av Isi tidvis så mangelfull at det ikke er 
mulig å gjøre dette på en fullt ut tilfredsstillende måte.  
Svakheten ved at det ikke er etablert et system for å dokumentere eller etterkontrollere at 
fakturerte beløp er avstemt mot mottatte data fra vekten, ble også påpekt i en 
internrevisjonsrapport i 2008. 94 
 
Revisjonen mener det er bekymringsfullt at Isi opplever det som problematisk å få 
leverandører til å inngå avtaler med klausuler om at fakturering skal skje på grunnlag av 
veiinger ved Isi. Etter vår oppfatning bør det være en målsetting for Isi å inngå flest mulig av 
denne typen avtaler da man i så fall sikrer seg en kontrollmulighet i forhold til faktagrunnlaget 
leverandøren oppgir. Avtaler som åpner for andre faktureringsgrunnlag medfører svært 
begrensede kontrollmuligheter for kommunen og man blir i realiteten avhengig av den enkelte 
leverandørs nøyaktighet og ærlighet.  
 
Muligheten for å inngå slike avtaler forutsetter imidlertid at aktørene i markedet har tillit til 
vektsystemet på Isi. I dag er dette ikke tilfelle og revisjonen mener man må innskjerpe 
rutinene for å få pålitelige registreringer på Isi. Man løser ikke denne typen problemer ved å 
inngå tilleggs-/endringsavtaler som den man har gjort med Utengen der man godtar at de 
fakturerer kommunen basert på vektloggen fra Frevar. I denne sammenheng er det for øvrig 
et selvstendig poeng at dersom man skal inngå slike endringsavtaler så skal disse nedfelles 
skriftlig og arkiveres på en slik måte at de er lett tilgjenglig i ettertid. Avtalene med Utengen 
om fastpris ved vekter under 24,75 tonn og fakturering på basert på vektloggen fra Frevar 
burde være dokumentert på denne måten. 
 
I tilknytning til avtaleforholdet med Norsk Gjenvinning har revisjonen merket seg at det etter 
avtaleinngåelse har vært dialog med leverandøren om rutiner for vektregistrering og kontroll 
av fakturagrunnlaget. Revisjonen mener dette er et nyttig tiltak for lignende avtaler og 
anbefaler at rutiner med vektsystem m.v. jevnlig blir gjennomgått for de avtalene der 
leverandørene fakturerer etter en annen vekt enn Isi. 
 
Når det gjelder transportene mellom Isi og Frevar vil revisjonen også særlig bemerke at det er 
bekymringsfullt at det er så vidt store avvik på så mange av transportene. I utgangspunktet er 
det kanskje ikke unaturlig at det oppstår en viss vektdifferanse på en container med avfall fra 
den veies ut i Bærum og til den to til tre timer senere ankommer Fredrikstad. Det fremstår 
imidlertid som uforklarlig at det skal være et vektavvik på over 500 kg i 136 av 421 tilfeller. 
Dette gjelder spesielt når man tar i betraktning at disse transportene gjennomføres med nye, 
moderne containere som etter det opplyste blir hermetisk lukket ved omlastestasjonen på Isi 
før de forlater området.

                                                
94 Bærum kommune; Internrevisjonsrapport: Risikokartlegging i teknisk sektor, KPMG juli 2008, side 5 
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6. REVISJONENS KONKLUSJON OG ANBEFALINGER 
Kontrollutvalget ville vurdere utgiftene innen renovasjon og avfall opp mot 
anskaffelsesregelverk og internkontrollrutiner. Rapporten fokuserer på utfordringer på 
området. 

6.1 Hovedfunn 

 Fakturakontrollen er mangelfull. 
 Vektregistreringen har grunnleggende svakheter. 

 
Forurensing og renovasjonen utbetalte 92 millioner til ulike leverandører i 2010. Revisjonen 
anslår at ca 25 millioner utbetales på basis av registrert vekt av avfall. Svakhetene i 
internkontrollen kan føre til uriktige utbetalinger for kommunen. 
 
Fakturakontrollen er mangelfull  
Revisjonens gjennomgang avdekker avvik i fakturaene fra flere leverandører. For eksempel 
viser vektloggen fra Isi at det i juni ble transportert ut 1 475 tonn avfall, mens fakturaene fra 
Utengen og Frevar angir en total avfallsmengde på 1 791 tonn. I forhold til avtalen med 
Utengen utgjør denne differansen 46 452 kroner. For første halvår 2011 finner revisjonen 
vektavvik på over 500 kg i 136 av 421 transporter. Revisjonen vil understreke at man ikke 
kan forvente at det enkelte tjenestested foretar så detaljerte og systematiske undersøkelser av 
den enkelte faktura som det vi har gjort. På den annen side skal attestanten oppfylle kravene 
som stilles i kommunens reglement for attesteringer. Revisjonen mener at denne typen avvik 
burde vært oppdaget og undersøkt nærmere før utbetalinger ble foretatt. 
 
Selv om attestanten ønsker å kontrollere fakturaen så er registreringen ut av Isi tidvis så 
mangelfull at det ikke er mulig å gjøre dette på en fullt ut tilfredsstillende måte. Revisjonen 
mener det er vesentlig å få pålitelige vektregistreringer ved Isi. For å sikre kommunen god 
kontrollmulighet i forhold til faktagrunnlaget leverandøren oppgir, bør kommunen inngå flest 
mulig avtaler der faktureringen baserer seg på registrert vekt ut fra Isi. Avtaler som åpner for 
andre faktureringsgrunnlag medfører svært begrensede kontrollmuligheter for kommunen og 
man blir i stor grad avhengig av den enkelte leverandørs nøyaktighet og ærlighet.  
 
Dersom en inngår endringsavtaler så skal disse nedfelles skriftlig og arkiveres på en slik måte 
at de er lett tilgjenglig i ettertid. Avtalene med Utengen om fastpris ved vekter under 24,75 
tonn og fakturering basert på vektloggen fra Frevar, burde være dokumentert på denne 
måten.  
 
Vektregistreringen har grunnleggende svakheter 
Revisjonen mener det er en svakhet at systemet ved Isi er åpent i den forstand at det er mulig 
å kjøre gjennom anlegget uten at man verken registrerer selve passeringen eller vekten av 
lasten. Revisjonen mener videre det mangler gode kontroll- og dokumentasjonsrutiner for 
ordningen der leverandører selv opererer vekten utenom åpningstid. Dette medfører en risiko 
for økonomisk tap. 
 
Revisjonen mener Isi avfallsanlegg ikke har vært tilstrekkelig bevisst på behovet for å sikre 
pålitelig informasjon om passeringer og vektregistreringer i situasjoner der vektsystemet er 
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ute av drift. Det er en svakhet ved dagens ordning at dato og tidspunkt for systemsvikten ikke 
blir loggført. Videre bør man arkivere informasjon om hvilke kjøretøy som passerte, 
klokkeslett og vekt på lasten. 
 
Samtlige ansatte som opererer vekta kan manuelt legge inn vekter, samt annullere og 
korrigere registrerte vekter. Revisjonen mener en i forbindelse med korreksjoner bør angi 
årsaken til at registreringen ble feil. Videre bør det begrenses hvem som har anledning til 
manuelt å legge inn vekter. 
 
Revisjonen mener det er uheldig at man ikke har et telleverk på plass som registrerer antall 
passeringer gjennom portene, uavhengig av vektsystemet. Et slikt system vil sikre at man har 
mulighet til å avstemme passeringer mot registrerte vekter.  
 
Mangelfull sikring av området 
Revisjonen mener området per i dag ikke er tilstrekkelig sikret. Isi avfallsanlegg har ikke 
fullgod kontroll med ferdselen på området. Det er to porter inn til området utenfor 
kommunenes kontroll og flere eksterne firma har fri tilgang til området utenom arbeidstid. 
 
Revisjonen får opplyst at området rundt den nye gjenvinningsstasjonen95 vil være langt bedre 
sikret enn i dag. Det er etter revisjonens vurdering viktig at det installeres systemer som gjør 
det mulig å etterkontrollere den trafikken som måtte pågå utenom åpningstiden.  
 
Mangler ved dokumentasjon av anskaffelsesprosesser 
Det er enkelte mangler ved dokumentasjonen av anskaffelsesprosessen for to av de seks 
anskaffelsene. Saksprosessen i websak er ikke fulgt for tre av fire anskaffelser. Revisjonen 
mener det er viktig å sikre at saksprosessen i WebSak følges for å sikre at anskaffelsene 
foretas i samsvar med regelverket og for å ivareta kravene til dokumentasjon i ettertid. 
 
I en sak er ansvarlig utfører et firma som holder til på området til Isi avfallsanlegg. På grunn 
av muligheten for rolleblanding og uheldige bindinger bør det ikke åpnes for tvil om at 
anskaffelsesprosessen har gått riktig for seg i slike tilfeller. Anskaffelsen er estimert til en 
verdi på over tre millioner kroner årlig og skulle i henhold til innkjøpshåndboka96 vært signert 
av rådmannen. Revisjonen kan ikke se at dette er gjort. 

                                                
95 Etter planene skal den nye gjenvinningsstasjonen være ferdigstilt i løpet av 2012. 
96 Innkjøpshåndboka, kap 1.1, pkt. 5.  
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6.2 Anbefalinger 

Revisjonen foreslår at Kontrollutvalget vedtar følgende anbefalinger til Rådmannen: 
 

1. Det bør utredes hvorfor vektavvikene mellom Isi og Frevar er så omfattende. 
 
2. Det bør installeres et telleverk som registrerer passeringene inn og ut av Isi 

avfallsanlegg. 
 
3. Årsaken til annulleringer, korrigeringer og etterregistreringer i datasystemet som 

styrer vekten bør loggføres. Tilgangen til å foreta manuelle registreringer av vekter 
bør begrenses. 

 
4. Det bør utarbeides rutiner for loggføring og arkivering av sentrale opplysninger om 

passeringene når vektsystemet er ute av drift. 
 
5. I avtaler for transport basert på vekt bør faktureringsgrunnlaget være veiejournal fra 

Isi avfallsanlegg. Eventuelle endringsavtaler må skriftliggjøres og arkiveres. 
 
6. Det bør iverksettes tiltak for å sikre at Forurensning og renovasjon følger kommunens 

rutiner for fakturakontroll, attestasjon og anvisning. 
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Lov av 25.09.1992 nr.107: Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven). 

Lov av 26.01.2007 nr. 04: Lov om målenheter, måling og normaltid. 
 
Sektorutvalg levekår møte 21.04.09 som sak 082/09 Isi avfallsanlegg, ny 

gjenvinningsstasjons. 
Sektorutvalg levekår møte 24.11.09 sak 082/09 Isi avfallsanlegg, ny gjenvinningsstasjon. 

Statens forurensningstilsyn (2003): Veileder om beregning av kommunale avfallsgebyr. 
ble også behandlet.
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RÅDMANNENS HØRINGSSVAR: 
 

Dato: 21.11.2011 
Arkivkode: N-011.7 

NOTAT  
   J.postID: 11/178477 
          Arkivsaksnr: 11/19784 
 
Til: 

  Morten Mjølsnes   
Fra: Nitika Dhall 
 
Kopi til: 

 Just Finne   
 Eirik Lindstrøm   
 Astrid Auran Nesbø   
 Arthur Wøhni   
 
 
Vedrørende:  Faktahøring rapport Forurensning og renovasjon 
  

 
Det vises til forvaltningsrevisjonsrapport av 11.10.2010 vedrørende forurensing og 
renovasjon. 
 
Rådmannen ønsker å takke kommunerevisjon for en god og konstruktiv rapport. Spesielt har 
rapporten bidratt til å avdekke alvorlige systemfeil ved Isi anlegg på ulike nivåer og områder.  
 
Som følge av rapporten ble det iverksatt strakstiltak av fungerende kommunalsjef: 

 G4S ble innleid for å bidra til å forbedre sikring og kontroll av anleggsområdet. 
 Oppgaver knyttet til ledelse og styring ble styrket. 
 KPMG ble innleid for å bistå med å foreta en bredere og på enkelte områder en mer 

detaljert gjennomgang av funnene som er omtalt i rapporten. 
 
Både revisjonsrapporten og den foreløpige rapporten fra KPMG konstaterer manglende 
etterlevelse av kommunens interne rutiner knyttet til anskaffelser og fakturakontroll samt 
delegasjon av fullmakter. 
 
Med bakgrunn i de alvorlige funnene har det vært viktig for rådmannen å identifisere de 
bakenforliggende årsakene til at disse kunne oppstå. I tillegg kunne funnenes karakter 
implisitt gi inntrykk av at kommunen er utsatt for misligheter. Det har derfor vært nødvendig 
å gå igjennom betaleroversikter for en bredere tidsperiode, i tillegg til at enkelte 
problemstillinger er gjennomgått på et mer detaljert nivå, bl.a. vektproblematikken.  
 
Det er viktig for rådmannen å presisere at administrasjonens gjennomgang ikke har hatt til 
hensikt å ”revidere” det arbeidet kommunerevisjon har gjennomført, men heller forsette der 
de avsluttet sitt arbeid. Videre er det viktig å kunne svare på om kommunen har tapt 
økonomisk som følge av manglende kontroll og/eller vært utsatt for misligheter. 
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Som kommunerevisjonen påpeker i sin rapport ble flere av de samme svakhetene påpekt i 
2008 i rapport fra KPMG. Det er beklagelig at KPMG rapport fra 2008 ikke har blitt fulgt 
opp med gjennomføring av konkrete tiltak. Det er grunn til å tro at dette skyldes i hovedsak 
følgende faktorer: 

 Etablering av ny miljøstasjon som en løsning til kjente problemstillinger og risikoer har 
blitt overfokusert, uten at det er foretatt en realitetsvurdering. 

 Manglende kompetanse og forståelse for intern kontroll og risikovurderinger.  
 Manglende ivaretakelse av delegert lederansvar og fullmakter. 

 
Rådmannen har iverksatt tiltak for å imøtekomme anbefalinger i kommunerevisjonens rapport. 
Videre vil rådmannen understreke at det er viktig å ta en helhetlig gjennomgang av systemer 
og rutiner ved Isi anlegg, også i lys av at en ny miljøstasjon vil kreve en endring av disse. 
Rådmannen har som mål at det skal forligge en risikovurdering av anlegget innen utgangen av 
januar 2012. Videre skal tiltakene som følge av dette være implementert innen april 2012, 
også evt. fysiske sikringstiltak. 
 
Rådmannen ønsker å kommentere og redegjøre for hvilke tiltak som er iversatt jf. 
anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporten: 
 

1. Det bør utredes hvorfor vektavvikene mellom Isi og Frevar er så omfattende. 
 
På bakgrunn av kommunerevisjonens funn har det blitt foretatt ytterligere undersøkelser 
knyttet til avvikene i veiingene mellom vektene på Isi og Frevar. Det har blitt foretatt analyser 
for tilsvarende perioder i 2010 og også foretatt ytterligere undersøkelser for å kunne vurdere 
forklaringer til de store avvikene som kommunerevisjonens rapport har påvist. Det er klart at 
utbygging av ny miljøstasjon ved Isi har medført at det i enkelte periode har vært 
problematisk for store lastebiler med henger å foreta veiinger ved Isi. Dette har medført at 
Utengen har kjørt utenom vekten ved Isi i mange tilfeller. Dette er hovedårsaken til at de 
store avvikene har oppstått. 

 
En direkte sammenligning av enkeltveiinger mellom Isi og Frevar er vanskeliggjort ved at det 
ikke er noen ”nøkkel”, som kan benyttes for å sammenligne veiingene fra de to vektene. 
Tidspunkt for veiingene ved de to vektene kan i de fleste tilfeller sannsynliggjøre at veiingene 
vedrører samme transport. Dette vil likevel ikke alltid være tilfelle, da veierekkefølgen på 
vekten ved Isi ikke alltid kommer i logisk rekkefølge. Det har ikke vært uvanlig at Utengen 
har startet veiingen med å kjøre en full lastebil på vekten og foretatt veiing nummer to med 
tom lastebil på vei inn igjen. Dette medfører at veietidspunktet på Frevar i enkelte tilfeller 
fremkommer som tidligere enn utveiingstidspunktet på Isi, noe som logisk sett, ikke skulle 
være mulig.  

 
Under følger en tabell som viser analysene fra KPMG for periodene mars, april og mai for 
årene 2010 og 2011 for Utengen Transport: 
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 2010 2011 

Tekst Februar Mars April Februar Mars April 

Vekt Isi        1 634 180         1 945 400         1 820 200         1 547 500         1 692 120         1 457 020  

Vekt faktura Utengen        1 669 040         1 938 340         1 785 600         1 607 240         1 708 180         1 754 880  

Avvik            -34 860                 7 060               34 600             -59 740             -16 060           -297 860  

Bil ikke veid Isi              46 820                        -                          -                 74 840                        -               159 460  

Veid Isi, med 0 eller nesten 0                       -                          -                          -                          -                 46 500             128 760  

Veid ut Isi i perioden - fakturert neste periode                       -                          -                 25 700                        -                 25 840                        -    

Fakturert i perioden - veid ut Isi forrige periode                       -                          -                          -                          -                          -                 25 840  

Resterende avvik              11 960                 7 060                 8 900               15 100                 4 600               16 200  

Avvik % 0,73 % 0,36 % 0,49 % 0,98 % 0,27 % 1,11 % 

 
Tabellen viser at det i perioden før anleggsperioden var relativt små avvik mellom vekten på 
Isi og Frevar, og det var heller ikke problemer med manglende veiing ved Isi. Februar 2010 er 
ett unntak, da det også her er manglende veiing ved Isi i to tilfeller. 

 
Gjennomgang av fakturadata fra Utengen, inkludert vedlagte vektdata fra Frevar, gir ikke 
grunnlag for å tro at Bærum kommune har blitt overfakturert for transport fra Utengen. De 
tilfellene der man mangler vektdata fra Isi fremkommer ikke med unormalt høye vekter. 
Tilfellene med manglende veiing ved Isi fremkommer heller ikke som unormalt i forhold til 
ordinært kjøremønster for disse transportene. Utengen har for alle kontrollerte perioder 
normalt hatt fire kjøringer i døgnet. Dette er også tilfelle når det mangler veiinger ved Isi. 
 
I anleggsperioden, det vil si for de kontrollerte periodene i 2011, er det større avvik mellom 
vektdatene fra Isi i forhold til fakturert fra Utengen. Avvikene kan i de fleste tilfeller henføres 
til tilfeller av manglende veiing ved Isi i anleggsperioden. 

 
I periodene mars og april 2011er det også gjentatte tilfeller der veiingene fra Isi viser 0 eller 
tilnærmet 0, samtidig som vektdata fra Frevar har veiinger med ”normal” vekt. Grunnen til 
dette er sannsynligvis at Utengen ved ut-/innveiing ved Isi har kommet i ”utakt” med 
veiingene, slik at avvikene mellom ut-/innvekt ved Isi er mellom fullastet ut og fullastet inn, 
eller tom ut og tom inn. Det vises ellers til kommentarene over tabellen, knyttet til 
veierekkefølge ved Isi. 

 
Dersom man tar hensyn til manglende veiinger ved Isi og de tilfellene der Utengen har 
kommet i ”utakt” med veiingen ved Isi er avvikene også i anleggsperioden relativt lave.  

 
For alle perioder vil en analyse mellom enkeltveiinger mellom Isi og Frevar kunne fremstå 
med avvik over normal toleranse for vektene. For avvik mellom enkeltveiinger på Isi og 
Frevar er det i tillegg til veierekkefølgen andre årsaker som kan forklare at disse avvikene 
oppstår. Det er to ulike størrelser på containerne som benyttes til transport av avfallet som 
kjøres til Frevar. Det er mulig å kjøre med henholdsvis to små containere, eller med en stor og 
en liten container. I de tilfellene Utengen er veid inn med en stor og en liten container tom 
container og ut med to små, fulle containere fra Isi, vil det oppstå et avvik i forhold til vekten 
ved Frevar siden de tomme containerne har ulik vekt ved veiingene ved de to vektene. På 
samme møte oppstår det avvik om man veier inn med to små containere og ut med en stor og 
en liten container ved Isi. I disse tilfellene vil avviket fremkomme med motsatt fortegn. 
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I tillegg er det enkelte tilfeller av at ikke alt innhold i containerne blir tømt ved Frevar, men 
blir sittende fast i containerne. I disse tilfellene vil det være unormalt stort avvik mellom 
vektdataene hos Isi og Frevar. Når containere, som ikke har blitt fullstendig tømt ved Frevar, 
kommer tilbake til innveiing hos Isi, vil dette medføre et nytt avvik, med motsatt fortegn, 
mellom Frevar og Isi for den neste transporten. 

 
2. Det bør installeres et telleverk som registrerer passeringene inn og ut av Isi 

avfallsanlegg. 
 

Rådmannen er i enig at det bør foreligge et system som gir mulighet til å identifisere og 
kontrollere aktiviteten ved Isi anlegg. Selv når den nye miljøstasjonen er ferdig utbygd våren 
2012 vil det fortsatt være utfordringer knyttet til adgang, bl.a. fordi en av aktørene fortsatt 
har tilhold på området for Isi anlegg og benytter som følge av dette anleggets 
hovedinnkjørsel.  

 
Rådmannen ønsker å foreta en helhetlig risikovurdering av anlegget for å kartlegge hvilke 
problemstillinger de ulike bygningsfaser medfører – ikke minst med tanke på 
adgangskontrollen. Det er viktig å få svar på hvilke problemer som vil bli løst som følge av at 
det nye anlegget blir tatt i bruk og hvilke problemer som evt. må løses gjennom andre tiltak. 
Tilsvarende vurdering må også tas ift. hvilke risikoer som foreligger ved at andre aktører har 
hold til på anleggsområdet og hvordan risikobildet blir når de evt. har flyttet fra området. 

 
Når rådmannen har utredet ovennevnte, vil det tas en beslutning om hvilke tiltak som er mest 
hensiktsmessige å iverksette med hensyn til adgangskontrollen.  

 
Rådmannen har iverksatt arbeid med å risikovurdere anleggets adgangskontroll gjennom de 
ulike bygningsfaser. Beslutninger knyttet til tiltak vil bli foretatt innen utgangen av januar 
2012. 

 
Det er innført rutiner hvor all trafikk skjer i åpningstiden. Imidlertid er det noen leverandører 
som har behov for døgnkontinuerlig adgang. Disse har egne veiekort i tillegg til at de har 
koden til hovedporten. Antall leverandører er klart begrenset. Det pågår arbeid for å utarbeide 
rutiner som dokumenterer ut-/ og innlevering av portåpnere /koder osv. 

 
3. Årsaken til annulleringer, korrigeringer og etterregistreringer i datasystemet som 

styrer vekten bør loggføres. Tilgangen til å foreta manuelle registreringer av vekter 
bør begrenses. 

 
Det er innført nye rutiner som sikrer en loggføring av annulleringer, korrigeringer og 
etterregistreringer. Adgang til å foreta endringer er nå begrenset til 4 personer. Hver endring 
skal foretas av minimum 2 av de 4 personer som har tilgang til å foreta manuelle korrigeringer 
i systemet. 
 

4. Det bør utarbeides rutiner for loggføring og arkivering av sentrale opplysninger 
om passeringene når vektsystemet er ute av drift. 

 
Det er innført nye rutiner som loggfører når vektsystemet er ute av drift. Det er en sjelden 
hendelse, men det er viktig at dette dokumenteres. 
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5. I avtaler for transport basert på vekt bør faktureringsgrunnlaget være veiejournal 
fra Isi avfallsanlegg. Eventuelle endringsavtaler må skriftliggjøres og arkiveres. 

 
Veiejournal fra Isi avfallsanlegg skal heretter ligge til grunn for fakturerings-grunnlaget. Dette 
er meddelt til leverandørene og de har akseptert dette, jf. inngåtte avtaler. Leverandørenes 
veiejournal følger også ofte med faktureringsgrunnlaget og kommunen vil fremover også føre 
kontroll med denne. 

 
Rådmannen er også helt enig i at tjenestestedet burde ha hatt en formalisert avtale om å 
benytte annen vekt i anleggsperioden. Dette vil bli gjort av tjenestestedet i fremtiden dersom 
det er nødvendig å avvike fra inngåtte avtaler. 

 
6. Det bør iverksettes tiltak for å sikre at Forurensning og renovasjon følger 

kommunens rutiner for fakturakontroll, attestasjon og anvisning. 
 

Kommunen har gode rutiner for fakturakontroll. Imidlertid har tjenestestedet ikke etterlevd 
kommunens interne rutiner. Det er innført et nytt kontrollledd etter at rådmannen fikk 
kommunerevisjonsrapporten.  

 
I samarbeid med økonomiavdelingen gjennomgås økonomirutiner ved Isi for å sikre at disse 
er i samsvar med kommunens interne rutiner. Det vil også bli gjennomført kontrollerer for å 
sikre at disse etterleves i praksis. 

 
 
 
Med hilsen 
 
 
Marit Langfeldt Ege 
rådmannen 
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REVISJONENS BEMERKNINGER 
Revisjonen har ingen bemerkninger til rådmannens høringssvar. 
 


