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OM VALDRES KOMMUNALE RENOVASJON IKS (VKR) 
Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR) ble stiftet i 1981. 

Selskapet drifter renovasjonsordningen for husholdningsavfall og kloakkslam fra spredt bebyggelse på 
vegne av eierkommunene.  

Det er tegnet selskapsavtale i henhold til IKS-loven.  

 

 

KJERNEVIRKSOMHET/SAMFUNNSOPPDRAG 

VKR skal oppfylle kravene til innsamling og behandling av avfall og kloakkslam hos abonnenter og kunder i 

eierkommunene i Valdres. Dette innebærer; 

▪ innsamling, sortering, bearbeiding og pakking av avfall  

for uttransport før sluttbehandling til gjenvinning  

▪ deponidrift 

▪ innsamling, bearbeiding og sluttbehandling av kloakkslam 

▪ informasjon, kundekommunikasjon og forvaltning av lokalt avfallsregelverk 

 

VKR SINE ABONNENTER OG KUNDER 

Kundene til VKR er hovedsakelig fastboende abonner og deltid-/ fritidsinnbyggere. VKR har totalt 29 800 

abonnenter, der 8 400 er fastboende og 23 400 er deltid-/fritidsinnbyggere. 

 

I tillegg skal VKR hente inn og behandle avfall fra næringskunder hos Retura Val-Hall AS. VKR tar imot avfall 

fra engroskunder som leverer fraksjoner til deponering, eller for sortering/pakking direkte til VKR sine 

anlegg.  

 

 

STYRENDE DOKUMENTER 
 

INTERNE STYRINGSDOKUMENTER 

Som interkommunalt selskap har VKR flere oppgaver å ivareta. Den daglige driften innrettes etter 

rammevilkår gitt ved politiske føringer og vedtak fra våre eiere, pålegg fra myndigheter og krav og regler for 

bransjen.  

Planverket i virksomheten består at; 

1. Overordnet regelverk, lokale forskrifter og delegering fra kommunene, samt selskapsavtale 

2. Virksomhetsstrategi, handlingsplan og økonomiplan med budsjett 

3. Internkontroll, herunder rapportering (tertialrapporter og årsmelding) 

Virksomhetsstrategien for VKR gjelder overordnet og endres minimum hvert 4 år, eller ved behov. Vedtatt 

økonomiplan gir føringer for 4-årsperioden. Handlingsplanen definerer tiltak for å nå målene, og gjelder for 

økonomiplanperioden. Ved tertialrapportering til styret, angis status i forhold til handlingsplanen. 
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VIRKSOMHETSSTRATEGIEN 

VKR sin virksomhetsstrategi skal ta utgangspunkt i utviklingstrekk i bransjen. Strategien skal bygge videre på 

det vi allerede gjør, og peke på forhold hvor det vil være viktig å få til endringer de kommende årene. 

Virksomhetsstrategien skal peke ut retning for hvordan vi møter de utfordringer vi står foran. Strategien 

inneholder våre satsingsområder og skal tydeliggjøre roller og ansvar.  

Virksomhetsstrategien er av overordnet karakter og inneholder i liten grad faglige prioriteringer. 

VKR skal gjennom kommunikasjon, handlinger og tiltak sikre at renovasjonsordningen vi forvalter oppfyller 

formålet i forurensingsregelverket. 

Abonnenter, kunder og de ansatte skal kjenne til dette formålet, og settes i stand til å ta de riktige valgene 

for å for å redusere avfallets forurensing av, og klimaavtrykket på miljøet. 

 

OVERORDNET MÅL 
 

SLAGORD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOVEDMÅL 

VKR skal sikre økt gjenvinning, forsvarlig sluttbehandling og god kundebehandling gjennom en robust og 
sikker drift, digitalisering og effektive systemer. 

  



VIRKSOMHETSSTRATEGI  

 

 

Side 5 av 8 

 

DELMÅL OG VIRKSOMHETSSTRATEGI 

HVA GJØR VI 

MATERIALGJENVINNING OG GJENBRUK 

VKR skal behandle avfall slik at det blir en ressurs, ved å tilrettelegge for gjenbruk og 

gjenvinning gjennom hensiktsmessig kildesortering.  

▪ Innen utgangen av 2026 å redusere andelen matavfall, og husholdningsplast i restavfall fra 

deltidsinnbyggere 

▪ Innen utgangen av 2027 redusere andelen avfall til deponi og øke utsortering til 

materialgjenvinning, samt tilrettelegge deponi for lagring av fraksjoner som ikke kan gjenvinnes 

▪ Innen 2030 tilrettelegge gebyrordningen slik at den stimulerer til kildesortering  

▪ Innen 2035 sikre minimum 65 % materialgjenvinning 

▪ Ved revidering av virksomhetsstrategien skal selskapet øke verdiskapningen i Valdres fra avfallet 

ved lokal materialgjenvinning og ombruk. 

HVORDAN GJØR VI DET 

MILJØVENNLIG DRIFT OG FORSVARLIG SLUTTBEHANDLING 

VKR skal tilrettelegge driften til beste for miljøet  

▪ Innen 2027 etablere effektive systemer for sikker behandling av avløpsvann fra spredt bebyggelse 

som ikke er påkoblet offentlig avløpsnett 

▪ Innen 2025 tilrettelegge bygninger på hovedanlegget for forsvarlig behandling av farlig avfall 

▪ Innen 2030 oppgradere miljøstasjoner, for å gjøre dem mer kundevennlige og for å øke sorteringsgraden 

GOD KOMMUNIKASJON 

VKR skal jobbe for at abonnenter, kunder og de ansatte settes i stand til å ta miljøriktig valg slik 

at avfallet blir en ressurs. 

▪ Innen 2027 sikre at informasjon og merking blir mer brukervennlig, universelt utformet og når fram 

til alle abonnenter  

▪ Innen 2030 utvikle, etablere og stette i gang lokalt opplæringstiltak for barn og unge 

HVORDAN SIKRER VI AT DET BLIR GJORT 

SIKKER OG ROBUST DRIFT 

VKR skal ha nødvendig bemanning med riktig kompetanse.  

Bygninger og maskiner skal gi effektiv og stabil drift. 

▪ Sikre tilstrekkelig bemanning til å utføre oppgavene i selskapet  

▪ Fortløpende skaffe riktige og nok arbeidsredskaper til utføring av arbeidsoppgavene, herunder slik 

at omløpshastigheten til renovasjonsbiler er 8 år, og for andre maskiner i snitt er 10 år 

▪ Innen 2026 oppgradere bygningsmassen og områder ved hovedanlegget  

DIGITALISERING OG SYSTEMEFFEKTIVITET 

Utnytte ressursene best mulig og jobbe mest mulig effektivt. 

▪ Følge opp matrikkelføring som grunnlag for gebyr  

▪ Innen 2027 digitalisere arbeidskrevende manuelle oppgaver og utvikle IKT-struktur med færrest 

mulige systemer, som er effektive og robuste 
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VEDLEGG 1: RENOVASJONSORDNINGEN 
 

Avfall 
Husholdningsavfall fra fastboende og fritidsinnbyggere, samt næringsavfall: 

o Fastboende har henteordning. Hver enkelt husstand har hvert sitt, eller samarbeider om hentested 
o Fritidsinnbyggere har bringeordning til returpunkter med og uten sortering 
o Næringsavfall håndteres med ulike løsninger gjennom Retura Val-Hall AS (RVH) 

 

Henteordning 

VKR har i dag henteordning (sekkestativ/trilledunk) for fastboende, med følgende avfallstyper:  

o Restavfall hentes hver 3. uke 
o Matavfall hentes hver 2. uke 
o Papir hentes hver 3. uke 
o Plast hentes hver 6. uke 
o Bleier hentes sammen med restavfall 

 

Hjemmekompostering 

Husholdninger kan foreta hjemmekompostering eller bruke egen godkjent gjødselkjeller (særavtale). 

Hjemmekompostering gir gebyrreduksjon.  

 

Miljøstasjon 

VKR har etablert miljøstasjoner i alle kommunene.  

Næringsavfall skal registreres og faktureres til kunde av RVH. 

På miljøstasjonene skal det normalt være mulig å levere alle avfallstyper som ikke er dekket av 

henteordningen for fastboende. 

o Drikkekartong 

o Papp  
o Glass- og metallemballasje 
o Tekstiler 
o Plastemballasje 
o Hardplast 
o Bildekk 
o Stål og metallTrevirke 
o Impregnert trevirke 
o Hageavfall 
o EE-avfall 
o Kuldemøbler 
o Farlig avfall 
o Gjenbrukscontainer 

 

Bringeordning 

VKR har etablert returpunkter med containerrenovasjon for hytter og støler, kombinert med bruk av 

miljøstasjonene. I tillegg er det satt ut containere for glass- og metallemballasje rundt om i nærheten av 

handelssentrene, som kan brukes av alle. 

Returpunkter med sortering har container for plast, papp/papir/drikkekartong, glass-/metallemballasje og 

restavfall. 
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Slam 

Avvannet kloakkslam fra kommunale avløpsanlegg, slamavskillere og tette tanker i Valdres, transporteres i 
dag til Rebneskogen avfallsanlegg for rankekompostering. Behandlet slam benyttes fortrinnsvis i jordbruket 
og til enkelte øvrige formål (grøntarealer, toppdekke på avfallsfylling og vekstjord produksjon). Grønn Vekst 
administrerer formidling og salg av gjødselvaren.  

 

VKR har avtale med Telemark Godslinjer om innhenting av slam fra private separate avløpsanlegg. 
Innkjøring av slam fra renseanleggene utføres i egenregi. 

 

Det er innført tvungen septiktømming: 
▪ tømming av slamavskillere hvert 2. år for helårsboliger og hvert 4. år for fritidsboliger 
▪ tømming av tette tanker etter behov, men minimum hvert 2. år 

 
Innholdet i slamavskillere fra spredt bebyggelse avvannes med mobilt avvanningsutstyr, mens de innholdet 
i tette tanker blir transportert til kommunale renseanlegg med septikbil for avvanning.  
 

Dersom slammet overskrider kravene til tungmetallklasse III må andre alternativer enn bruk av slam som 
jordforbedring iverksettes. Et alternativ til deponering kan være forbrenning i godkjent forbrenningsanlegg. 
Hvilke tiltak som evt. må iverksettes må bestemmes nærmere når situasjonen oppstår, ut fra 
tungmetallnivået i slammet, hvilke tungmetaller det gjelder og omfanget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottaksanlegg 
Rebneskogen avfallsanlegg 

VKR driver selv Rebneskogen avfallsanlegg, som er regionens eneste avfallsanlegg som tar imot de fleste 
ulike typer avfall.  

 

Miljøstasjoner 

Det er etablert 8 lokale miljøstasjoner i regionen. Miljøstasjonene drives av VKR og er betjente. 
Åpningstidene varierer. I tillegg kan innbyggerne benytte miljøstasjonen ved Nes i Ådal, som drives av 
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (HRA). 
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VEDLEGG 2: RAMMEBETINGELSER 

 
Kloakkslam, husholdnings- og næringsavfall innhentes til selvkost. VKR har ikke erverv til formål.  

Lokale rammebetingelser 
- Gebyrstørrelsen/budsjett 
- Lokale renovasjonsforskrifter for avfall og avløpsslam 
- Eierskap i Retura Val-Hall AS  
- Samarbeid med Hallingdal Renovasjon IKS  
- Demografi/befolkningsutvikling og kommuneplaner i forhold til 

utbygging av fritidsboliger 
 

Sentrale rammebetingelser 
- Nasjonale regelverkskrav for forurensing, avfall og kloakkslam 
- Sentrale prinsipper for norsk avfallspolitikk  
- Tillatelser/konsesjoner 

 

FN’s bærekraftsmål 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å stoppe klimaendringene. 

Nedenfor er gjengitt de punktene som innvirker på vår drift og virksomhet. 

For VKR er det viktig se på 9, 12 og 13 og forsøke å tilrettelegge vår drift for å møte disse 

målene. 

https://www.regjeringen.no/no/tema/fns-barekraftsmal/id2590133/  
 
9.4)   Innan 2030 oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli meir berekraftig, med meir 

effektiv bruk av ressursar og meir utstrekt bruk av reine miljøvenlege teknologiformer og 
industriprosessar, der alle land gjer ein innsats etter eiga evne og eigen kapasitet 

12.3) Innan 2030 halvere matsvinn per innbyggjar på verdsbasis, både i detaljhandelen og blant 
forbrukarar, og redusere svinn i produksjons- og forsyningskjeda, inkludert svinn etter innhausting 

12.5) Innan 2030 redusere avfallsmengda vesentleg gjennom førebygging, reduksjon, attvinning av 
materiale og ombruk 

12.7) Fremje berekraftige ordningar for offentlege innkjøp, i samsvar med politikk og prioriteringar i dei 
enkelte landa. 

12.8)  Innan 2030 sikre at alle menneske i heile verda har relevant informasjon om og forståing av 
berekraftig utvikling og eit levesett som er i harmoni med naturen 

13.3) Styrkje evna enkeltpersonar og institusjonar 
har ti å redusere klimagassutslepp, tilpasse 
seg til og redusere konsekvensane av 
klimaendringar og varsle tidleg, og dessutan 
styrkje utdanninga og bevisstgjeringa om 
dette 

https://www.regjeringen.no/no/tema/fns-barekraftsmal/id2590133/

