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Strategiplan for HMS 
 

Hallingdal renovasjon har utarbeida 
Strategiplan for HMS. Denne er 
styrende for all aktivitet som er knyttet 
til arbeidsmiljø og miljøstyring etter 
ISO 14001. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A. Visjon  
 

Hallingdal renovasjon IKS (HR) skal være 
en god og trygg arbeidsplass med 0-
filosofi på helse-, miljø- og materielle 
skader gjennom systematisk HMS- og 
kvalitetsarbeid. 
 

B. Miljøpolitikk 
 

HR forplikter seg til følgende miljøprofil: 
 Overholde gjeldende miljøkrav i lovverk 

og tillatelser og arbeide kontinuerlig for 
forbedring.  

 Utslepp til vatn og luft skal på sikt være 
bedre enn minimumskrava dersom det er 
teknisk og økonomisk mulig.  

 Forbedre interne arbeidsprosesser og 
investere i ny og mer miljøeffektiv og 
bærekraftig teknologi. 

 Systematisk forebygging og redusere 
miljøpåvirkning fra våre aktiviteter.  

 Organisasjonen skal ha tilsette med god 
og tilpassa kompetanse med fokus på 
helse, miljø og sikkerhet 

 Sette miljøkrav til leverandører av varer 
og tjenester 

 Våre eiere, kunder/samarbeidspartnere 
skal få kunnskap om vår miljøprofil.  

 

C. Miljøaspekt 
 

Vesentlige miljøaspekt baseres på analyse av 
eksisterende forhold/miljøkartlegging.  
 
Prioriterte miljøaspekt: 
1. Fabrikkområde, avrenning til 

jord/vassdrag og utslepp til luft 
2. Forbrenningsanlegg, utslepp til luft, jord 

og vann 
3. Komposteringsanlegg for slam, utslepp til 

jord og vann  
4. Transport og energi 
5. Kommunikasjon og kundetilfredshet 

 

D. Mål og handlingsplan 
 

Hovedmål 
1. HR skal ha tilfredse kunder, medarbeidere 

og eiere og revisjon fra eksterne tilsyn 
skal ikke avdekke vesentlige avvik 

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

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

4. Hallingdal renovasjon skal unngå 
langtidspåvirkning på miljøet gjennom å 
forhindre og minimalisere skade eller  
forurensning fra våre aktiviteter 

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

 
Hovedmålene er videre delt opp i delmål 
med konkrete tiltak og handlingsplaner. 
 

E. Milepæler og evaluering 
 

Status og måloppnåing skal drøftes i 
ledergruppa og evalueres i ledelsens 
gjennomgang og årlig revisjon. 
 
Revisjonsrapport med avviksoversikt blir lagt 
fram som eget dokument til årsmeldingen 
som behandles av selskapets styre.  
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