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STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS  

2014-2018 

HR SINE STRATEGISKE MÅL 
Fra 2014 har HR valgt seg ut flere hovedmål som skal lede 

selskapet i en utvikling som bedrer og utvider kildesortering og 

gjenvinning av avfallet i regionen, samt sikrer en miljømessig 

god håndtering av både avfall og slam. Vi ønsker full utnyttelse 

av de ressursene som er i avfallet, enten i form av gjenbruk, 

materialgjenvinning eller energigjenvinning. Kvaliteten på 

avfallet som sorteres ut skal være god, for å tilfredsstille kravene 

som stilles videre i gjenvinningsprosessen. Vi ønsker at 

innbyggerne i Hallingdal og Krødsherad skal være trygge på at 

den jobben de gjør hjemme med å kildesortere avfallet ikke er 

forgjeves. Det skal komme noe ut i den andre enden i form av 

nye råvarer, nye produkter og besparelser av energi og utslipp.  

Vi skal ta hånd om avfallet og slammet i regionen på best mulig 

måte, samtidig som vi har fokus på kostnadseffektiv drift. Miljø 

og klima er overordnet i det vi driver med. Samtidig skal vi være 

gode på kundetilfredshet. Og for å oppnå selskapets mål må HR 

ha sterk fokus på HMS og personalforvaltning. 

Vi er også avhengig av at abonnentene og kundene deltar ved å kildesortere avfallet på best 

mulig måte. Vi må ha de med oss for å klare å nå målene våre. Vi ønsker at abonnentene og 

kundene skal være fornøyde med de tjenestene og den service de får av oss. 

VISJON 

 

HR skal være en bærekraftig aktør innen renovasjon 

Grunnlag for målsettinger 
 HR skal bidra til at eierkommunene får en bærekraftig avfallshåndtering 
 HR skal sikre nok avfall til å utnytte kapasiteten i forbrenningsanlegget 
 HR skal bidra til å etablere en gjenbruksordning i eierkommunene 
 HR skal gi informasjonen for å øke kunnskapen om kildesortering og 

avfallshåndtering hos abonnentene 
 HR skal øke antall abonnenter med henteordning for å bidra til økt kildesortering 
 HR skal unngå langtidspåvirkning på ytre miljø 

 

Kritiske faktorer: 

 Få gjennomført lovpålagt renovasjon til enhver tid 
 Få nok avfall til optimal drift ved avfallsforbrenningsanlegget 

http://loop.no/wp-content/uploads/2012/12/Avfallspyramiden-illustrasjon.jpg
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 Samarbeide nærmere med andre kommuner ved å inngå langsiktige 
enerettavtaler og/ eller få inn nye kommuner som medeiere 

 Oppnå kostnadseffektiv drift, optimalisere driften, riktige priser 
 Punktlighet  
 Tilgjengelighet  
 Kommunikasjon og informasjon 
 Sikker levering av fjernvarme 
 Overholde krav til utslipp 

 

Kundeverdier: 

 Husholdning – punktlighet ved henting, ryddig henting, kildesortering, håndtering 
av kildesortering fraksjoner, informasjon til og kommunikasjon med abonnenter, 
sluttbehandling 

 Hytter – mest mulig kildesortering, informasjon, tilgjengelighet, tømming/ rydding 
på konteiner-/ returpunkt, pris, sluttbehandling 

 Næring – mulighet for sortering, pris/ billigst mulig, riktig håndtering av avfallet 
videre, dokumentasjon, tømming ved behov/ fleksibilitet 

 Fjernvarme – sikker leveranse, nok energi tilgjengelig, pris 
 

 
Personalverdier: 

 Trygg og attraktiv arbeidsplass  
 Bli hørt, bli sett, trivsel, stolthet, skape tilhørighet 
 Vekstmulighet for den enkelte, kompetanseutvikling 

 

Strukturverdier: 

 Interkommunalt selskap 
 Lokal sluttbehandler med avfallsforbrenningsanlegg 
 Optimal organisering som tjenesteleverandør til eierne 
 Profesjonell eier av underselskap 
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MÅL 1 

HR skal sikre lokal sluttbehandling med energigjenvinning av restavfallet i regionen 

Delmål 

A. HR skal sluttbehandle alt ikke gjenvinnbart avfall og brennbart avfall med energigjenvinning, og 

utnytte minst 55% av all produsert energi. 

B. HR skal være en foretrukket sluttbehandler for avfall fra nabokommuner i regionen, og slik bidra 

til kortreist avfallshåndtering. 

C. HR skal ha minst 10% lavere utslipp enn gjeldende utslippsgrenser i henhold til Avfallsforskriften. 

 

MÅL 2 

HR skal samle inn og gjenvinne mest mulig av gjenvinnbare avfallsfraksjoner (-typer) 

i eierkommunene 

Delmål 

A. Minimum 92% (unntatt spesielle tilfeller) av alle husholdninger skal være på henteordning 

B. Alle punkt for hytterenovasjon skal være utbygde returpunkt med bruk av nedgravd 

oppsamlingsutstyr, og med mulighet for kildesortering 

C. HR skal tilby fullverdig kildesortering med 5 fraksjoner til alle (iflg mål A.) faste husholdninger og 

delvis kildesortering med minimum 3 fraksjoner til alle hytterenovasjonsabonnenter 

D. HR skal samle inn minimum 42 kilo kildesorterte fraksjoner per år per abonnent (28 kg i 2013).  

E. Unngå næringsavfall i husholdningsavfallet. 

 

MÅL 3 

HR skal etablere gjenbruksordning i alle eierkommunene 

Delmål 

A. Etablere avtaler om gjenbruksordning med en eller flere frivillige organisasjoner som 

omsetningsledd. 

B. En aktiv gjenbruksordning skal nytte lokalt avfallsmottak i den enkelte kommune som 

utgangspunkt. 

 

MÅL 4 

HR skal bidra til at eierkommunene får en kostnadseffektiv renovasjonsordning og 

kompostering av alt slam fra kommunene 

Delmål 

A. Til enhver tid nytte konkurranseutsatte nedstrømsavtaler for gjenvinningsfraksjoner og farlig 

avfall; avtalene lyses ut hvert 2. år 

B. HR skal skaffe minimum 25000 tonn brennbart avfall til avfallsforbrenningsovnen og minimum 

3000 tonn returtreverk til flisovnen per år 

C. HR skal til enhver tid vurdere ny teknologi som kan forbedre og øke energigjenvinningsgraden 

ved forbrenningsanlegget, herunder strømproduksjon 
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D. HR skal arbeide for utvidet og langsiktig samarbeid med Valdres, Numedal og Sigdal for å vurdere 

å nytte energien i slam og våtorganisk avfall på en bedre måte. 

E. HR skal ha en kostnadseffektiv innsamling og håndtering av avfall. 

F. HR skal ha en kostnadseffektiv innsamling og håndtering av slam. 

 

MÅL 5 

HR skal være blant de ti beste i landet på kundetilfredshet innenfor avfallsbransjen. 

Delmål 

A. HR skal maksimalt ha 5 klager/ avvik fra abonnenter per uke. 

B. Økt og målrettet informasjon til abonnenter og ulike kundegrupper. 

C. HR skal ha en oppdatert nettside og kunne informere på minst en informasjonsflate (sosiale 

medier) til kundene 

 

MÅL 6 (visjon HMS) 
Hallingdal renovasjon IKS skal være en god og trygg arbeidsplass med 0-filosofi på 

helse-, miljø- og materielle skader gjennom systematisk HMS- og kvalitetsarbeid. 

Delmål  

A. HR skal ha tilfredse kunder, medarbeidere og eiere og revisjon fra eksterne tilsyn skal ikke 

avdekke vesentlige avvik 

B. HR skal ha et trygt og attraktivt arbeidsmiljø med høgt nærvær, kjennetegnet av respekt, tillit og 
samarbeid. 

C. HMS skal bidra til at det ikke oppstår uhell som resulterer i alvorlige personskader eller 
yrkesrelaterte sykdommer. 

D. Hallingdal renovasjon skal unngå langtidspåvirkning på miljøet gjennom å forhindre og 

minimalisere skade eller forurensning fra våre aktiviteter 

E. Utslepp til jord, vann og luft skal i minst mulig grad påvirke ytre miljø 

 

Det blir videre vist til spesifikke mål for HMS og miljøstyring i HMS- strategiplan for HR som blir 

revidert årlig som del av ISO 14001.  
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TILTAK 2014 - 2018 TID ANSV MERKNAD 
MÅL 1    

1.A Arbeide for fortsatt/ utvidet drift ved Hallingdal 
trepellets AS, alternativt arbeide for ny etablering av 
energiavtakere i Kleivi næringspark 

kont. Adm Evt. vedtak i Styret og 
Rep.skap 

1.A Ta i bruk planleggingsverktøy for systematisk 
forbyggende vedlikehold 

2014 Adm Dash 

1.B Optimalisere driften ved avfallsforbrennings-anlegget, 
herunder vurdere alle variable kostnader 

2015 Adm Etablere riktig selv-kostpris 
pr tonn 

1.C Inneha riktig kompetanse for å vurdere bruk av BAT 
på avfallsforbrenningsanlegget 

Kont Adm Fokus på rense-anlegget 
(GSA) 

1.C HR skal vite om og vurdere ny og bedre teknologi for å 
forbedre driften ved avfallsforbrenningsanlegget 

Kont Adm  

MÅL 2    

2.A Redusere antall konteinerpunkt for husholdning 2018 Adm I samråd med kommunene, 
budsjett HR 

2.B Bygge ut nye konteinerpunkt for hytterenovasjon med 
mulighet for kildesortering 

2018 Adm I samråd med kommunene, 
budsjett HR 

2.C Vurdere overgang til bruk av trilledunker for både 
restavfall og kildesorterte gjenvinningsfraksjoner 

2014 Adm Revidert avfallsplan, 
godkjennes i kommunene 

2.C Ta i bruk trilledunker i Flå kommune 2015 Adm Vedtak gjort i Flå 

2.C Ta i bruk trilledunker i Nes og Gol kommune 2017 Adm Vedtak i kommunene, 
budsjett HR 

2.C Ta i bruk trilledunker i Ål og Hemsedal kommune 2017 Adm Vedtak i kommunene, 
budsjett HR 

2.C Ta i bruk trilledunker i Hol kommune 2017 Adm Vedtak i kommunene, 
budsjett HR 

2.D Bedre og mer informasjon til abonnentene, bruk av 
nettside, sosiale medier og direkte informasjon 

Kont Adm  

2.D Bruk av trilledunker gir økt kapasitet for kildesorterte 
fraksjoner ref. mål 2.C 

2018 Adm  

2.D HR skal opprettholde dagens åpningstider ved LM, 
eventuelt vurdere differensiert åpningstider ift bruk 

Kont Adm I samråd med kommunene, 
budsjett HR 

2.E Redusere antall konteinerpunkt, øke bruken av 
nedgravde løsninger med mindre innkast, informasjon 

Kont Adm I samråd med kommunene 
flere punkt med nedgravd 
løsning 

MÅL 3     

3.A Inngå avtaler med aktuelle frivillige organisasjoner 2015 Adm  

3.B Anskaffe låsbare skipskonteinere på LM, henge opp 
informasjon på LM, opplæring egne ansatte 

2015 Adm Informere om løsningen, 
servicetorg kommunene 

MÅL 4    

4.A Konkurranseutsette nedstrømsavtaler på papp, plast 
(husholdning, næring, landbruk), papir og metall  

2015 Adm Gjentas hvert 2/3 år 

4. B HR skal arbeide for tettere samarbeid med mål om 
langsiktige avtaler på levering av brennbart avfall fra 
nabokommuner i regionen 

2016 Adm Godkjennes i Styret og 
Rep.skap 
Evt. medeierskap 

4. C HR skal arbeide for tettere samarbeid med mål om 
langsiktige avtaler på mottak og håndtering av slam fra 
nabokommuner i regionen 

2018 Adm Godkjennes i Styret og 
Rep.skap 

4. D og E HR skal delta på renovasjonsbenchmarking 
minimum hvert 4 år 

Kont Adm Budsjett HR 

4. E HR skal vurdere drift av eget bilmottak 2014 Adm Vedtak i Styret og 
Rep.skap 
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4. D HR skal vurdere fordelingsnøklene som grunnlag for 
fordeling mellom husholdning og næring 

Kont Adm Vedtak i Styret og 
Rep.skap 

4. D og E HR skal utarbeide en eierskapsmelding som 
beskriver og vurderer HR sitt eierskap i underselskap 

2015 Styret  

4.D HR skal vurdere og lage en analyse for å beskrive og 
optimalisere drift  av innsamling i egenregi 

2015 Adm Benchmarking, og eget 
prosjekt, vurdere ruter, 
finne normaltider på ruter 
o.l. Lage grunnlag for nye 
anskaffelser og videre drift 

4.D og E HR skal utarbeide en plan for utskifting av større 
materiell, maskiner og kjøretøy 

2014 Adm Egen oversikt, når utskifting 
ift km, timer eller år 

MÅL 5    

5.A HR skal etablere et system for registrering og 
håndtering av avvik/ klager (daglig drift/ innsamling) fra 
abonnenter 

2014 Adm I drift fra januar 2015 

5.B HR skal etablere et system for tilbakemelding direkte 
til abonnent 

2015 Adm Vurdere om dagens 
styringssystem (PA og NN) 
kan nyttes 

5.B HR skal ta i bruk direkte SMS-varsling til 
abonnentgrupper 

2015 Adm Vurdere UMS og 
tilsvarende system 

5.C HR skal til enhver tid ha en oppdatert nettside og 
mulighet for informasjon på minst en sosial 
informasjonsflate 

2014 Adm Ny nettside er under 
etablering 

MÅL 6    

6.A. Følge opp og gjennomføre tiltak i den til enhver tid 
gjeldende HMS- strategiplan for HR.   

Kont Adm Plan for 2014 og 15 er 
bestemt av ledergruppa 

6.B. Gjennomføre «ledelsens gjennomgang» 2 ganger i 
året med fokus på status, måloppnåing og miljøprestasjon 

Årlig Adm Innført som del ISO14001 

6.C. Evaluere ordningen med sertifisering etter 
miljøstyringssystemet ISO 14001 og eventuell ny 
anbudsrunde på sertifiseringsfirma og resertifisering. 

2015 Adm Dagens sertifikat er gyldig 
til mai 2015 

6.D. Vurdere og forberede sertifisering etter ISO9001  2015 Adm Resultat fra benchmarking 
vil gi viktig grunnlagsdata 

 


