INFORMASJON
Håndtering av næringsavfall i Hvaler Kommune
Hvaler Kommune og HNF har lenge jobbet sammen for å finne gode løsninger for håndtering av næringsavfall. Bakgrunnen for
dette er at eksisterende ordning opphører, og ny rutine skulle vært innført for ett år siden, men ble utsatt på grunn av
koronasituasjonen. Alle næringsdrivende skal ha fått informasjon om dette. Endringene er basert på myndighetens krav til
håndtering, og er ikke enestående for Hvaler Kommune.
HNF er opptatt av å medvirke til å finne gode løsninger innad i kommunen, først og fremst i samarbeid med lokale aktører, som
pr i dag er Hvaler Kommune og Viuno (arbeidssenteret). For tjenester som ikke lar seg løse lokalt, må vi benytte oss av eksterne
leverandører.
Hvaler Kommune har utarbeidet en avtale med oversikt og priser for de tjenestene de kan levere, og for aktører som ikke har
matavfall i mengder, dvs matavfall som ikke kan pakkes i grønne poser, så skal dette være dekkende. For aktører med mye
matavfall, så må det i tillegg tegnes en avtale med en aktør som kan håndtere dette. I dag har vi flere eksterne aktører som har
sine faste ruter på Hvaler og som allerede håndterer denne type avfall. Bruk av disse aktørene vil dermed fortsatt være kortreist,
ikke bryte med viktige faktorer som miljø og bærekraft, og heller ikke medføre en økning av tyngre trafikk på veiene våre.
Næringsdrivende er selv ansvarlig for å tegne avtale(-r) med leverandør(-er), slik at dette blir håndtert på riktig måte. På Hvaler
Kommunes side https://www.hvaler.kommune.no/innhold/bygg-miljo-og-naring/renovasjon/renovasjon/#heading-h2-5 finner
dere en oversikt over de forskjellige løsningene og priser, og under ser dere hvilke aktører som opererer på Hvaler i dag. Dagens
ordning opphører 31. mars, og det anbefales å etablere ny(-e) avtale(-r) i god tid før dette, da det alltid tar litt tid å komme inn i
ny rutine.

Viuno AS, som er tidligere arbeidssenteret på Hvaler, tilbyr flere tjenester når det gjelder avfallshåndtering, både faste rutiner og
mer sporadisk, og her https://viuno.no/ finner dere en oversikt over hva de kan være behjelpelige med.
Hvaler Kommune

Viuno AS (arbeidssenteret)

Kontaktperson:

Freddy Karlsen

Tlf.

416 75 345

Kontaktperson: Thomas Johansen
975 05 579
Tlf.

Mail

frekar@hvaler.kommune.no

Mail

thomas@viuno.no

Nettside

http://www.hvaler.kommune.no/

Nettside

https://viuno.no/

Norsk Gjenvinning AS

Ragnsells AS

Kontakteperson: Jan Vidar Krathe
993 83 329
Tlf.

Kontaktperson: Rune Owe
959 39 787
Tlf.

Mail

jan.vidar.krathe@ngn.no

Mail

Rune.owe@ragnsells.com

Nettside

https://www.norskgjenvinning.no/

Nettside

https://www.ragnsells.no/

Humlekjær & Ødegaard AS
Kontaktperson:

Magnus Larson

Tlf.

415 32 363

Mail

magnus@humlegaard.no

Nettside

https://www.humlegaard.no/

