
Renovasjon – overordnet strategi 



Fra visjon til handling

FNs 

bærekraft

mål
Verdier

Strategi

«Et bilde av den fremtiden vi søker å skape»



Visjon for Renovasjon på 
Hvaler

Hvaler kommune skal sammen 

med sine beboere, hytteeiere og 

besøkende forvalte alt avfall slik 

at ingen ressurser går til spille og 

vi får en bærekraftig fremtid med 

resirkulerte råvarer.



Verdier for renovasjon i 
Hvaler kommune

• R – Rettferdighet 

• A – Ansvarlighet

• N – Nyskapende

• K – Kommunikasjon



6. Rent vann og gode sanitærforhold: 
Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle

1) Innen 2030 sørge for likeverdig tilgang til trygt drikkevann til en overkommelig pris for alle

2) Innen 2030 sørge for tilgang til tilstrekkelige og likeverdige sanitær-, hygiene- og toalettforhold for alle, med særlig 

vekt på behovene til jenter og kvinner og personer i utsatte situasjoner

3) Innen 2030 sørge for bedre vannkvalitet ved å redusere forurensning, avskaffe avfallsdumping og mest mulig 

begrense utslipp av farlige kjemikalier og materialer, halvere andelen ubehandlet spillvann og i vesentlig grad 

øke gjenvinning og trygg ombruk på verdensbasis

4) Innen 2030 betydelig bedre utnyttelsen av vann i alle sektorer og sikre bærekraftig uttak av og tilgang til ferskvann 

for å avhjelpe vannmangel og i vesentlig grad redusere antall personer som rammes av vannmangel

5) Innen 2030 innføre en integrert forvaltning av vannressurser på alle nivåer, blant annet gjennom samarbeid over 

landegrensene der det er aktuelt

6) Innen 2020 verne og gjenopprette vannrelaterte økosystemer, inkludert fjell, skoger, våtmarker, elver, vannførende 

bergarter og innsjøer

A. Innen 2030 utvide det internasjonale samarbeidet og støtten til å bygge opp kapasitet i utviklingsland innenfor 

virksomhet og programmer knyttet til vann- og sanitærforhold, blant annet teknologi for vannoppsamling, avsalting, 

effektiv bruk av vannressurser, behandling av avløpsvann, gjenvinning og ombruk

B. Støtte og styrke lokalsamfunnenes medvirkning for å bedre forvaltningen av vann- og sanitærforhold



11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn: 
Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

1) Innen 2030 sikre at alle har tilgang til tilfredsstillende og trygge boliger og grunnleggende tjenester til en 

overkommelig pris, og bedre forholdene i slumområder

2) Innen 2030 sørge for at alle har tilgang til trygge, tilgjengelige og bærekraftige transportsystemer til en 

overkommelig pris og bedre sikkerheten på veiene, særlig ved å legge til rette for kollektivtransport og med 

særlig vekt på behovene til personer i utsatte situasjoner, kvinner, barn, personer med nedsatt 

funksjonsevne og eldre

3) Innen 2030 styrke inkluderende og bærekraftig urbanisering og muligheten for en deltakende, integrert og 

bærekraftig samfunnsplanlegging og forvaltning i alle land

4) Styrke innsatsen for å verne og sikre verdens kultur- og naturarv

5) Innen 2030 oppnå en betydelig reduksjon i antall dødsfall og antall personer som rammes av katastrofer, 

inkludert vannrelaterte katastrofer, og i betydelig grad minske de direkte økonomiske tapene i verdens 

samlede bruttonasjonalprodukt som følge av slike katastrofer, med vekt på å beskytte fattige og personer i 

utsatte situasjoner

6) Innen 2030 redusere byenes og lokalsamfunnenes negative påvirkning på miljøet (målt per 

innbygger), med særlig vekt på luftkvalitet og avfallshåndtering i offentlig eller privat regi

7) Innen 2030 sørge for at alle, særlig kvinner og barn, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, har 

tilgang til trygge, inkluderende og tilgjengelige grøntområder og offentlige rom



12. Ansvarlig forbruk og produksjon: 
Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

1) Gjennomføre det tiårige handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon ved at alle land deltar, 
men slik at de utviklede landene går foran, samtidig som det tas hensyn til utviklingslandenes 
utviklingsnivå og muligheter

2) Innen 2030 oppnå bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser

3) Innen 2030 halvere matsvinn per innbygger på verdensbasis, både i detaljhandelen og blant forbrukere, og 
redusere svinn i produksjons- og forsyningskjeden, inkludert svinn etter innhøsting

4) Innen 2020 oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom 
hele livssyklusen, i samsvar med internasjonalt vedtatte rammeverk, og betydelig redusere utslipp av 
kjemikalier og avfall til luft, vann og jord for mest mulig å begrense skadevirkningene for folkehelsen og for 
miljøet

5) Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, 
materialgjenvinning og ombruk

6) Stimulere selskaper, særlig store og flernasjonale selskaper, til å ta i bruk bærekraftige metoder og 
integrere informasjon om egen bærekraft i sine rapporteringsrutiner

7) Fremme bærekraftige ordninger for offentlige anskaffelser, i samsvar med de enkelte landenes politikk og 
prioriteringer

8) Innen 2030 sikre at alle mennesker i hele verden har relevant informasjon om og forståelse av bærekraftig 
utvikling og et levesett som er i harmoni med naturen



Reformulerte mål

• Innen 2025 oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall 

gjennom hele livssyklusen, i samsvar med internasjonalt vedtatte rammeverk, og 

betydelig redusere utslipp av kjemikalier og avfall til luft, vann og jord for mest mulig å 

begrense skadevirkningene for folkehelsen og for miljøet.

• Innen 2030 avskaffe avfallsdumping og mest mulig begrense utslipp av farlige kjemikalier 

og materialer, og i vesentlig grad øke gjenvinning og trygg ombruk.

• Innen 2030 redusere lokalsamfunnets negative påvirkning på miljøet (målt per innbygger), 

med særlig vekt på avfallshåndtering i offentlig eller privat regi.

• Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, 

materialgjenvinning og ombruk



Gjenbruksbutikk – «Brukanæs»

Bakgrunn:

For å imøtekomme kravet om bedre gjenbruk, velger vi å prøve en gjenbruksbutikk på 

Sandbakken. Denne skal erstatte dagens «Byttebod»

Hensikt:

Hensikten er bedre gjenbruk og forhåpentlig noen inntekter som vil bidra positivt på gebyrene 

for kundene. 

Mål:

• Gjenbruksbutikken skal være klar til 1. mars 2022.

• Åpningstid som miljøstasjonen

• Rutiner for prising innen åpning

• Forberede samtaler med NAV for senere samarbeid innen 1. september

• At ordningen som minimum er selvfinansierende

Suksesskriterier:

• Aksept fra kunder

• Velvillighet fra de ansatte



Sortering av metaller

Bakgrunn:

Metaller blir materialgjenvunnet i stor grad og sortering er uansett nødvendig i prosessen og innebefatter 

store verdier. Vi vil selv stå for denne sorteringen og resultat vil bli gunstigere gebyrer for våre kunder. 

Hensikt:

Hensikten er øke materialgjenvinning og beholde verdiene i kommunen. 

Mål:

• Ønskede inntekter for 2022 er kr. 1 mill. Økning til mer enn kr. 1,5 mill. innen 2025 

• Sortering i følgende fraksjoner:
• Kobber

• Messing

• Rustfritt

• Aluminium

• Syrefast

• Dekk på felg splittes

Suksesskriterier:

• Riktig maskinelt utstyr (Containere, liten sorteringsmaskin, avisolering av kobber)

• Tilrettelegging av personell og tid

• Motiverte og kunnskapsrike ansatte



Sortering i 4 fraksjoner på alle returpunkter

Bakgrunn:
Når det nye Avfallssorteringsanlegget (ØAS) er operativt må levering av vårt avfall være 
vesentlig bedre enn i dag. Dette medfører endrede returpunkter og store 
informasjonskampanjer.

Hensikt: 
Hensikten er å harmonisere eget husholdningsavfall med kravene i nedstrøms løsningene.

Mål:
• 4 containere på alle returpunkter som er mulig, i løpet av 2023.
• Organisk (matavfall)
• Papp og papir
• Glass- og metallemballasje
• Restavfall (plast blir sortert ut ved ØAS)

• Innløse areal fra private for alle returpunktene.

Suksesskriterier:
• Ansvarlighet fra alle innbyggere, hytteeiere, besøkende og næringer.
• Tillit, involvering og verdi for innbygger, hytteeiere og næringer. 
• Involvering av egne ansatte.



Eksempler på returpunkt



Vesterøy – Nord 

|

1. Stokken

2. Nordengåsen

3. Ødegårdskilen

4. Ødegårdsåsen

5. Bratte Bakke

6. Nordengsvingen

7. Nesebakken

8. Hesthella

9. Melkebakken

10. Torgertoppen

11. Laenga

12. Åttekanten

13. Hauge

14. Stolpelageret



Vesterøy – Syd 

15. Skjelsbu

16. Løkkertuten

17. Guttormsvaugen

19. Gåsebakken

20. Nord i Enga

21. Utgårdskilen

18. Løkkevika



Spjærøy / Asmaløy – Nord 

22. Sydengen

24. Basto

25. Sand i bakken

23. Bekkene

26. Sand

27. Holmetangen

28. Krysset Olabakken

29. Dypedal pumpestasjon

30. Kjellvika

31. Spjærkilen

32. Listranda Nord

33. Bunnpris

34. Rød krysset

35. Listranda Syd

36. Bernhardsmyra

37. Snuplass skolen

38. Åsebu



Asmaløy – Syd

39. Skipstad brygge

40. Huser barnehage

41. Huser

42. Brattestø

43. Skipstadfeltet

44. Håbukrysset

45. Vikerhavn



Kirkøy – Nord 

46. Pulservik 2 

47. Pulservik 1

48. Dammyrkrysset

49. Utengen

50. Urdal

51. Korshavn

52. Panorama

53. Bølingshavn

54. Refftoppen

55. Botne gartneri

58. Ed krysset

56. Vik

57. Ed

59. Staffsengen

60. Stinteren



Kirkøy – Syd

61. Holm

62. Gjestgiveriet

63. Lammenes

64. Rådhuset 

65. Kiwi

66. Prinsebakken

67. Prestegårdsskogen

68. Storesand ved bommen

69. Kornmagasinet

70. Strandveien

73. Kolltorp

71. Stenlia

72. Helleskilen

74. Svanekil

75. Holter

76. Rakkerbakken

77. Kjenvik



Nordre Sandøy

78. Makø

79. Nordre Sandøy



Søndre Sandøy

80. Nedgården

81. Lekeplassen

84. Etter Sandtaket

82. Båtopplaget

83. Ved bekken

85. Gravningsund

86. Før Tranga

87. Rød



Lauer og Herføl

88. Lauer

89. Herføl 1

90. Herføl 2



Tidsplan – Sortering i 4 fraksjoner 

Des 
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Jan 

22

Feb
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Mar

22
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22

Mai
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Jun
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Jul
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Aug
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Sep

22

Okt

22

Nov
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Des

22

Jan

23

Feb

23

Mar

23

Apr

23

Mai

23

Jun

23

Administrasjon

Renovasjon og vei

Politiske 

beslutninger

Orienteringer

UTO 2.2.22 

Presentasjon 

av intensjon

Utvikling av alternativer

Økonomisk estimat  

Detaljplanlegging og 

risikobeskrivelse

UTO 1.6.22 

Presentasjon 

av alternativer

KOM 3.11.22 

Godkjenne plan

KOM 15.12.22 

Godkjent 

investeringsplan

Analyse Tidligste tidspunkt for gjennomføring

HHF 27.03.22

UTO 30.03.22

KOM 21.04.22 

Orientering



Forklaring til renovasjonsgebyr og antall kg. gratis 
på Miljøstasjonen.

Antall renovasjons kunder 2017 2018 2019 2020 2021

Renovasjon fritid 4 008     4 026     4 042     4 049     4 072     

Fritid med komp. 396       396       392       388       380       

Renovasjon bolig 1 834     1 852     1 902     1 946     1 965     

Bolig med komp. 353       347       343       344       340       

Totalt 6 591     6 621     6 679     6 727     6 757     

Miljøstasjon 2017 2018 2019 2020 2021

Antall besøk 3 096     3 163     3 375     3 630     3 495     

AntalI ingen betaling 2 366     2 406     2 540     2 714     2 413     

Antall betalt 730       757       835       916       1 082     

Andel miljøstasjon 2017 2018 2019 2020 2021

Andel ikke besøkt miljøst. 53 % 52 % 49 % 46 % 48 %

Andel besøk av total 47 % 48 % 51 % 54 % 52 %

Andel av besøk ikke betalt 76 % 76 % 75 % 75 % 69 %

Andel av besøk betalt 24 % 24 % 25 % 25 % 31 %

Andel av total betalt 11 % 11 % 13 % 14 % 16 %



Intensjon kommunikasjonsstrategi
• Bakgrunn

Dersom kommunen skal nå FN-bærekraftsmål innen våre tjenester må vi kommunisere vesentlig 

bedre med innbyggere, hyttefolket, næringer og besøkende. For å nå målene, må alle ta ansvar i 

hjemmet, på hytta eller i bedriften. For å få til dette må kommunen kommunisere hyppig og målrettet 

for å endre folks vaner og tilrettelegge slik at målene blir realistiske. 

• Hensikt

Hensikten er å utarbeide en langsiktig og målrettet kommunikasjonsstrategi for å nå 

bærekraftsmålene.

• Mål

• Tilstrekkelig informasjon og kunnskap til kundene.

• Tilrettelegging slik at kundene har mulighet for å sortere riktig.

• Suksesskriterier

• Seriøs kommunikasjon

• Faktabasert



Kommunikasjonsplattformer

Media Hvor Hvordan

Hjemmesider Hvaler.kommune.no

Sosiale plattformer Facebook, Instagram, etc.

Aviser og magasiner FB, Hvaler budstikke, 

Hytteforreningens

medlemsblad, etc

Sandbakken miljøstasjon Rampa TV-skjermer, oppslag, 

informasjonspostere, 

Returpunkter 91 steder på hele Hvaler Oppslag, skilter, etc

Kommunale parkeringsplasser Oppslag, skilter, etc

Informasjons skjermer Kultur sine skjermer Kiwi ++

SMS varsling


