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Konkursen i RenoNorden AS

Hvordan har det vært å ta over på kort varsel



• Etablert i 2013, hovedkontor i Sørum kommune
• Administrasjonen består av tidligere ledelse i RenoNorden AS

• Daglig leder Svein Sørensen, gründer og tidligere konsernsjef i 
RenoNorden AS

• Driftssjef Roy Åsheim, tidligere driftsdirektør i RenoNorden AS
• Administrasjonssjef Svein Tore Aurland, tidligere konsernsjef i 

RenoNorden AS
• Logistikksjef Asbjørn Haugen, tidligere logistikkdirektør i 

RenoNorden AS
• Kvalitet- og miljøsjef Finn Losby, tidligere kvalitetssjef i 

RenoNorden AS



• Forretningside er innsamling av husholdningsavfall for 
kommuner og interkommunale avfallsselskap i Skandinavia

• Før konkursen i RN var NordRen AS tildelt oppdrag i 20 norske 
og 8 svenske kommuner etter ordinære anbudskonkurranser 

• I forbindelse med konkursen i RN har man inngått kortsiktige 
kontrakter med ytterligere 22 norske kommuner.

• Antall ansatte i selskapet er i dag ca 180
• Antall kjøretøy i daglig drift er ca 110





Hvorfor ble det ikke søppelkaos ?

• Markedet var godt kjent med RN anstrengte økonomi
• De fleste kommuner var godt forberedt og hadde i stor grad etablert 
back-up løsninger

• Kompetansen og erfaringen ute i RN`s driftsavdelinger var svært god
• Den daglige driften fungerte tilnærmet uten avvik
• Konkursbestyrer og bankene agerte med bakgrunn i at det dreide 
seg om en samfunnskritisk tjeneste som måtte fungere



Hvor overtok NordRen AS på kort varsel?

• Bærum kommune
• Sandefjord kommune
• Indre Østfold Renovasjon IKS
• Agder Renovasjon IKS
• Sunnfjord Miljøverk IKS
• Solør Renovasjon IKS



Hvor ligger utfordringene for å lykkes med en god entreprise ?

• Først og fremst et bærekraftig tilbud
• God ruteplanlegging og optimal logistikk
• Anskaffelse av optimal kjøretøypark 
• Rekruttering av kompetent avdelingsleder
• Rekruttering av gode renovatører
• Etablering av avdelingskontor
• Ved konkursen i RN var i stor grad fem av de seks ovennevnte 
forutsetningene på plass 



Hvilke utfordringer møtte vi på?

• Tidspress 
• Svært korte frister ved tilbudskonkurranser
• Orienteringsmøte med ansatte på kort varsel
• Etablering av arbeidskontrakter
• Omregistrering av kjøretøy
• Overdragelse av leasingavtaler
• Anskaffelser av transportløyver
• Overdragelse av husleieleieavtaler

• Urolige leverandører av diesel, gass, dekk, reparasjoner, telefoni etc



Hvilke utfordringer møtte vi på?

• Risiko
• Krevende forhandlinger med konkursbestyrer
• Stort kapitalbehov ved utkjøp av 90 kjøretøy fra konkursboet
• Sterk økning i behov for arbeidskapital
• Reforhandle leasingavtaler
• Arbeidsgiveransvar for 130 nye medarbeidere
• Stort vedlikeholdsetterslep av bilparken grunnet anstrengt økonomi i RN forut 

for konkursen
• Uoppgjorte verkstedsfakturaer
• Hvor god tjeneste leverte RN til sine oppdragsgivere ?
• Var det behov for ny ruteplanlegging ?
• Var det behov for mer ressurser i kraft av mannskap og kjøretøy?



Hvilke erfaringer sitter vi igjen med?

• Kommunene var til dels svært godt forberedt på konkursfaren i RN
• Kommunene var løsningsorienterte og prosessene var preget av 

samarbeid, gjennomføringsvilje og evne
• Statens Vegvesen ved løyveseksjonen viste imponerende evne til å 

snu seg hurtig i en utfordrende situasjon
• Konkursbestyrer var seg sitt ansvar bevisst og sørget for å holde 

aktiviteten i drift inntil vi kunne starte opp kontraktene
• De ansatte vi overtok viste høy moral og «stå på vilje» i en krevende 

situasjon
• Vi var godt forberedt med et team bestående av personer med svært 

lang fartstid i bransjen



Konklusjon

• RN var et veldrevet selskap på avdelingsledernivå, rent driftsmessig 
var det derfor få utfordringer

• Gode logistikkløsninger var etablert, kjøretøypark var anskaffet og i drift
• Avdelingsleder og renovatører var ansatt og operative
• Avdelingskontorer var etablert
• For vår del lå utfordringene først og fremst i:

• Etablering av formalia som arbeidskontrakter, overta leieavtaler, bombrikker, 
fergekort, omregistreringer, anskaffe løyver etc

• Vurdere risiko og knuse sparegrisen for så å kjøpe ut 90 kjøretøy fra konkursboet
• Finansiere arbeidskapital til drift og lønn når aktivitetsnivået tredobles på få døgn


