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I dagens eieravtale er formålet med selskapet 
kostnadseffektiv og miljømessig håndtering 
av avfall. Investeringer og driftsendringer skal 
derfor være faglig begrunnet i utslippskutt 
og bidrag til sirkulærøkonomien. Samtidig 
må slike driftsendringer være forutsigbare og 
langsiktige, slik at de ikke må gjøres om og slik 
svekke selskapets økonomi eller unødig belaster 
renovasjonsgebyret til innbyggerne i Vesterålen.

I den sirkulære økonomien skal produktene vare 
så lenge som mulig ved at de blir reparert eller 
oppgradert og deretter brukt om igjen. I denne 
delen av sirkelen kan Reno-Vest inngå i samarbeid 
der andre er hovedaktøren. Vår kjernevirksomhet 
i sirkulærøkonomien er når produktet ikke lenger 
kan bli brukt videre i sin nåværende form. Da skal 
materialene i produktet gjenvinnes slik at de blir 
råvarer i nye produkt. På denne måten utnytter det 
globale samfunnet ressursene så lenge som mulig.

Vi skaper 
bærekraftshelter
Reno-Vest er resultat av et veletablert og vellykket samarbeid mellom 
vesterålskommunene Sortland, Hadsel, Andøy, Øksnes, Bø og Lødingen. De første tiårene 
etter etableringen var selskapets ansvar å hente og samle inn en betydelig mindre mengde 
avfall enn i dag, fra husholdninger og bedrifter i Vesterålen. Deponiet var løsningen for 
det som da ble omtalt som søppel. Både avfallsbransjen og omverdenen hadde da lavere 
bevissthet om at materialet i produkt er ressurser og råvarer med lengre levetid.
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Fordi produksjon av nye råvarer 
bidrar til store utslipp av klimagasser, 
er sirkulærøkonomien en nøkkel i det 
grønne skiftet.

Visjonen og kundeløftet vårt viser at Reno-Vest 
har ambisjoner og tar ansvar på vegne av flere 
enn seg selv i det grønne skiftet. De bærekraftige 
valgene vi skal fremme, er de enkeltavgjørelsene 
og rutinene for avfallshåndtering som:

1. senker utslippet av klimagasser.
2. beholder kritiske råvarer i kretsløpet.
3. tar vare på det ytre miljøet.

Slike valg fremmer et ansvarlig forbruk 
og produksjon og bidrar til å stoppe 
klimaendringene. Dette er to av FNs 
bærekraftsmål, og de skal være høyt prioriterte 
i Reno-Vests virksomhet. Samfunnsoppdraget 

vårt er å håndtere avfallet fra husholdninger og 
næringslivet i Vesterålen på en kostnadseffektiv 
og miljøriktig måte. Slik er vi sentrale for å skape 
bærekraftige lokalsamfunn og redusere den 
negative påvirkningen de har på miljøet. Også 
dette bærekraftsmålet skal være høyt prioritert 
for Reno-Vest.

To andre av FNs bærekraftsmål skal støtte 
Reno-Vest i å oppnå de tre høyt prioriterte. Vi 
skal investere i infrastruktur og innovasjon 
som hjelper oss til å redusere utslipp, tar vare 
på kritiske råvarer og reduserer presset på ytre 
miljø. For å oppnå det samme skal vi også søke 
samarbeid med andre i nye og sterke partnerskap.

Fordi produksjon av nye råvarer bidrar til store 
utslipp av klimagasser, er sirkulærøkonomien en 
nøkkel i det grønne skiftet. Materialgjenvinning 
er også viktig for å ta vare på kritiske råvarer: 
Grunnstoffer som er vanskelig tilgjengelige, men 
som brukes i viktig industri og teknologi, ikke minst 
i det grønne skiftet. Siden avfallshåndtering er så 
sentral for at Norge skal nå FNs bærekraftsmål, 
opererer bransjen under omfattende nasjonale 

og internasjonale reguleringer. EUs Green Deal, 
planen for at Europa skal være klimanøytralt i 
2050, vil skape enda flere og strengere krav, som 
både bransjen selv og kundene våre må forholde 
seg til. Det vil være svært krevende for den enkelte 
kommune i Vesterålen å håndtere dette alene, 
og det ville gitt innbyggerne i Vesterålen økte 
kostnader. Det er derfor av stor verdi for Vesterålen 
å videreutvikle samarbeidet i Reno-Vest.
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Vi skal gjøre innbyggere og bedrifter 
i Vesterålen til bærekraftshelter.

Visjon

Vi skal gjøre det enklere å ta 
bærekraftige valg i det daglige.

Våre verdier

Kundeløfte

Ansvarlig
Vi sikter alltid høyest mulig i 
ressurspyramiden, både på egne 
og kundens vegne.

Vi opptrer korrekt og gjør ting skikkelig!

Pålitelig
Vi gjør det vi sier, og vi sier det vi 
gjør. Kunnskap vi deler, er basert på 
kvalifiserte og troverdige kilder.

Vi er til å stole på!

Innovativ
Vi spør alltid om vi alene eller sammen 
med andre kan forbedre våre produkter, 
tjenester og prosesser.

Vi går foran!

Kompetent
Vi er oppdaterte på utfordringer i 
avfallshåndtering og hvilke muligheter 
vi har for å løse dem.

Vi kan faget!
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Både nasjonale og regionale undersøkelser viser at befolkningen har vilje til å ta 
bærekraftige valg i hverdagen. Et stort flertall tror også at deres valg i det daglige har 
betydning for en bærekraftig utvikling. Dette potensialet må vi møte enda bedre enn i dag. 
Analyser av avfallet fra husholdninger i Vesterålen viser nemlig returgrader som er for lave 
til at vi kan nå EUs ambisiøse mål for materialgjenvinning.

Mål

Reno-Vest skal kjenne barrierene for at 
innbyggere og virksomheter i Vesterålen tar 
bærekraftige valg i avfallshåndteringen, og vi 
skal jobbe aktivt for å senke disse barrierene.

Senke barrierer
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Søke og bruke kunnskap 
Vi skal skaffe oss innsikt om innbyggere og virksomheter i Vesterålen og erfaringer fra andre i avfalls- og 
gjenvinningsbransjen. Vi skal bruke denne kunnskapen når vi planlegger tiltak og løsninger.

Være i tidlig dialog 
Vi skal komme raskt i dialog med aktører som planlegger nye boliger, offentlige bygg og private næringsbygg 
eller som skal renovere eksisterende bygg.

Finne og skape nye sorteringsløsninger 
Vi skal alltid finne og velge den infrastrukturen som er best egnet til å øke graden av retur og material-
gjenvinning hos kundene våre. Vi skal kjenne nyvinninger i markedet, og vi kan utvikle egne løsninger for 
avfallshåndtering for husholdninger eller virksomheter i Vesterålen.

Prise bærekraftig 
Vi skal bruke prismekanismen for å fremme bærekraftige valg. Vi skal ikke vente på nye krav, men utnytte de 
mulighetene vi allerede har i det nasjonale regelverket og de lokale forskriftene til å gjøre det økonomisk 
gunstig å redusere mengden avfall, gjenvinne, kildesortere og ta andre steg oppover i ressurspyramiden.

Barrierene for bærekraftig avfallshåndtering kan 
være både fysiske og mentale. Blant de fysiske 
regner vi økonomi, dårlig plass til sortering og 
avstand mellom stedet avfallet oppstår og der det 
skal sorteres. Mangelfull visuell eller menneskelig 
veiledning eller ulogiske løsninger på returpunkt 
og gjenvinningsstasjoner kan også skape barrierer 
for bærekraftig avfallshåndtering.

Som mentale barrierer regner vi gamle vaner, 
myter og kunnskapshull om avfallshåndtering. 
I sum fører slike barrierer til at innbyggeren eller 

virksomheten ikke er motivert til bærekraftige valg, 
selv om forholdene ligger godt til rette for det.

Det viser at Reno-Vest må jobbe med fysiske 
og mentale barrierer parallelt for å øke 
avfallshåndteringens bidrag til sirkulærøkonomien 
i Vesterålen. Vi må både tilby smartere og bedre 
løsninger og samtidig øke motivasjonen for å ta 
disse i bruk.

Reno-Vest skal:
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For den enkelte virksomhet blir det stadig mer komplisert å håndtere avfall i tråd med 
nasjonale og internasjonale regelverk og dokumentere dette på en tilfredsstillende måte. 
Dette vil ikke bli enklere når EU og det enkelte EØS-land konkretiserer Green Deal og 
utvikler taksonomisystemet videre. Private og offentlige virksomheter i Vesterålen trenger 
derfor en kompetent samarbeidspartner.

Mål

Reno-Vest skal være en totalleverandør på avfalls-
håndtering, miljørådgivning og dokumentasjon for private 
bedrifter og kommunale virksomheter i Vesterålen.

Næringslivets 
totalleverandør

Reno-Vest skal utvide sin rolle overfor 
næringslivet, der kundeforholdet starter lenge 
før virksomheten produserer avfall og varer lenge 
etter at det er levert på mottaket. Før avfallet 
oppstår skal vi med kunnskap og innovative 
løsninger hjelpe kunden med å skape så lite 
avfall som mulig og dernest sikre at materialene 
blir gjenvunnet. Etter at avfallet er håndtert 
skal vi med god datahåndtering og visualisering 
gi kunden verdiøkende dokumentasjon som 
tilfredsstiller nasjonale og internasjonale regler og 
tredjeparts forventninger.

Større kunder med et nasjonalt og internasjonalt 
markedsområde møter klare krav til bærekraftig 
drift og produksjon, også for avfallshåndteringen. 

Kravene går i noen tilfeller lengre enn EUs og 
Norges regelverk på området. Disse kundene 
har et bevisst forhold til at kravene blir 
flere og strengere i framtiden, og de møter 
forventninger fra markedet om at virksomheten 
dokumenterer hvordan den etterlever kravene. 
Slike større kunder skal oppleve Reno-Vest som 
en viktig partner som går sammen med dem 
for å oppfylle kjente og identifisere nye krav 
for avfallshåndtering, og for å dokumentere 
dette på en måte som sikrer virksomhetens 
markedsposisjon og omdømme.

Mindre kunder med lokalt markedsområde 
forholder seg også til nasjonale regler for 
avfallshåndtering, men opplever færre 
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forventninger fra omverdenen til å strekke seg 
lengre og til å dokumentere bærekraft i egen 
virksomhet. Slike mindre kunder skal oppleve 
at Reno-Vest er en partner som går foran og 
forbereder dem til framtiden og lar virksomheten 
ta en ny posisjon som en bærekraftig aktør på sitt felt.

Reno-Vest skal øke sin portefølje av større kunder, 
slik disse er definerte over. Det er for slike kunder 
vi blir totalleverandøren, og de vil gi oss erfaring 
som blir nyttig også som leverandør for de små.

Reno-Vest skal prioritere sjømat- og 
byggenæringen når vi utvikler rollen som 

næringslivets totalleverandør. Sjømatsektoren 
er viktig i markedsområdet for Reno-Vest, 
som dermed er strategisk plassert for å bli 
spesialisten på avfall fra marin sektor. Bygge- og 
anleggsnæringen produserer store mengder avfall 
og står for store utslipp. I EUs taksonomiordning 
vil bærekraftige eller energipositive bygg få 
billigere finansiering enn konvensjonelle bygg. 
Reno-Vests arbeid innenfor denne sektoren vil 
derfor gi et betydelig bidrag til å nå de prioriterte 
bærekraftsmålene, og det vil gi selskapet 
kompetanse med overføringsverdi til kunder i 
andre sektorer.

Bli næringslivets miljørådgiver
Vi skal utvikle en portefølje av kurs og rådgivingstjenester som hjelper private bedrifter og kommunale 
virksomheter til å senke mengden avfall og håndtere det som et bidrag i sirkulærøkonomien.

Dokumentere til tredjepart
Vi skal utvikle enkel og troverdig dokumentasjon på bærekraftig avfallshåndtering som kunden kan 
bruke i møte med tredjepart.

Være synlige og til stede 
Vi skal skape egne og være til stede på andres arenaer for å vise oss som næringslivets 
totalleverandør.

Styrke egen kompetanse
Vi skal bygge og oppdatere ansattes kompetanse, slik at vi kan vise kunden at våre løsninger og råd er 
i tråd med tredjeparters krav og forventninger nå og i framtiden.

Reno-Vest skal:
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Reno-Vest skal jobbe for at mengden avfall i Vesterålen går ned og at råvarene fra avfallet 
blir gjenvunnet. På denne måten bidrar vi til at de indirekte utslippene av klimagasser fra 
regionen går ned. De direkte utslippene fra drift og produksjon påvirker også den totale 
klimagevinsten fra virksomheten vår. For å bidra mest mulig til bærekraftsmålet om å stoppe 
klimaendringene, skal vi jobbe med den delen av regnskapet som handler om våre egne utslipp.

Redusere direkte utslipp

Mål

Reno-Vest skal redusere sine direkte utslipp 
av klimagasser hvert år i strategiperioden.
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Reno-Vests utslipp av klimagasser kommer i 
stor grad fra tungtrafikk og drift av maskiner på 
regionmottaket. For å få dette utslippet lavere 
skal vi på kort sikt vurdere og eventuelt revidere 
kjørerutene våre, slik at vi transporterer mer avfall 
med færre kjørte kilometer. Dersom avfallet kan 
inngå i sirkulærindustrien hos lokale aktører, kan 
vi også redusere tungtransporten og fremme 
sirkulærøkonomien ved å samarbeide med 
slike aktører. Forutsetningen for å gå inn i slike 
samarbeid skal være langsiktige avtaler som ikke 
går på bekostning av selskapets overordnede 
formål om både miljømessig og kostnadseffektiv 
håndtering av avfall. På mellomlang og lang sikt 

i strategiperioden skal vi bytte ut fossildrevne 
kjøretøy og maskiner med fossilfrie alternativ.

I arbeidet for å senke barrierer i avfalls-
håndteringen vil Reno-Vest de neste årene 
vurdere nye produkt og tjenester for å gi bedre 
sørvis til kundene. Reno-Vest skal ha regnskap 
som viser at klimagevinsten blir større av den 
nye løsningen enn av å la være. Som en ansvarlig 
samfunnsaktør lar Reno-Vest hensynet til klimaet 
trumfe andre hensyn. Dersom regnskapet ikke er 
tydelig i klimaets favør, skal tiltaket planlegges om 
eller forkastes.

Erstatte fossile energikilder
Vi skal erstatte maskiner og kjøretøy som bruker fossile energikilder 
med maskiner og kjøretøy som bruker fornybar energi.

Digitalisere og innovere
Vi skal utnytte data til å gjøre driften vår mer effektiv.

Rapportere
Vi skal åpent rapportere til eiere og samfunnet hvor store direkte utslipp 
vi har fra vår drift og produksjon, og vi skal vise utviklingen over tid.

Samarbeide
Vi skal samarbeide med andre i og utenfor bransjen når det gir 
stordriftsfordeler som reduserer utslippet av klimagasser.

Reno-Vest skal:
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