Miljøpolitisk fokus for MOVAR
Det er en grunnleggende forutsetning at MOVAR skal
tilfredsstille gjeldende lover, forskrifter, konsesjoner
og tillatelser.

Strategisk plan 2017-2020

Vår virksomhet skal være basert på kretsløpstankegangen. Avfall skal i størst mulig grad innsamles og
utnyttes som en ressurs.

Hensyn til miljøet skal vektlegges i selskapets innkjøpsprosesser.

Bygninger og anlegg skal driftes energieffektivt, og
energi og drivstoff bør i størst mulig grad baseres på
fornybar energi.

Våtorganisk avfall og slam skal utnyttes til klimanøytral energiproduksjon, og deretter benyttes som en
ressurs innen jordproduksjon eller landbruk.

Kontaktinformasjon
Vann og avløp
Tlf. 69 26 21 10
E-post: vann@movar.no
Renovasjon
Tlf. 69 26 21 10 (Tast 1)
E-post: renovasjon@movar.no
Brann og redning/feiervesenet (MIB)
Ved brann 110
Tlf. 69 24 78 50
E-post: mib@brann.movar.no

www.movar.no

Virksomheten skal drives etter prinsippet kontinuerlig
forbedring, hvor hensynet til miljøet skal vektes høyt
sammen med økonomi og samfunnsansvar.

Miljøpolitikken skal være en aktiv del av vår kommunikasjon.

Fremtidsret tede
løsninger i miljøet s
og samfunnet s tje ne ste!

Adresse: Kjellerødveien 30 I 1580 Rygge
Tlf. 69 26 21 10 I E-post: movar@movar.no

www.movar.no

www.movar.no

MOVAR Interkommunale Selskap
har ansvar for følgende kjernevirksomheter i Mosseregionen:
MOVAR skal dekke innbyggernes behov
for tilstrekkelig og trygt drikkevann,
samt innsamling av avfall og slam.
MOVAR skal sørge for en forsvarlig
behandling av avløpsvann, avfall og
slam og sluttbehandling av innsamlet
og mottatt avfall.
Selskapet skal igjennom Mosseregionens brann og redning (MIB)
ivareta kommunenes ansvar og innbyggernes behov for brann- og redningstjenester i tråd med brann- og
eksplosjonsvernloven.
MIB skal drive et aktivt forebyggendearbeid for å redusere sannsynligheten
for og konsekvensene av brann. MIB
skal også dekke innbyggernes behov for
feiertjenester.

Våre verdier

Alle MOVAR sine virksomheter skal preges av
følgende verdier:
• Åpen
• Tilgjengelig
• Troverdig

Målsetninger og strategier
Selskapets hovedstrategier skal være:

Vekst og endrede rammevilkår:
MOVAR skal løse kapasitetsutfordringene som
regional vekst vil gi, samt møte nye krav og forvent-

ninger slik at dette medfører minst mulig kostnader
for innbyggerne. Man skal søke samarbeid med andre
der dette gir merverdi, og for å finne frem til riktige
teknologiske løsninger.
Ny brannordning og forebyggende arbeid gjør MIB
rustet til å ivareta kommunenes og innbyggernes
behov for brann- og redningstjenester i fremtiden.
Klimatilpasninger:
Klimaendringene vil gi et villere og våtere klima.
Anleggene og driften må tilpasses dette. MOVAR skal
redusere sin klimapåvirkning ved å minimere utslippene av klimagasser, samt ved klimanøytral energiproduksjon basert på restprodukter fra avfalls- og
avløpsbehandlingen.
Omdømme og kommunikasjon:
MOVAR skal gjennom en tydelig kommunikasjonsstrategi forbedre selskapets omdømme, samt sikre
god kommunikasjon med eiere, kunder, publikum
og andre interessenter for selskapet.
Effektiv drift:
Selskapet skal drives effektivt og med et langsiktig perspektiv. Driften skal baseres på samfunnsansvarlig forretningsdrift, hvor den tredelte
bunnlinjen (økonomi, samfunn og miljø) skal vektlegges fremfor ren økonomisk avkastning. Økt digitalisering utforskes og implementeres der det er mulig.
Kompetanse og arbeidsmiljø:
Det er et betydelig underskudd i utdanningssystemet
for personell med relevant utdanning for MOVAR.
MOVAR skal gjennom samarbeid med bransjeforeningene, utdanningsinstitusjonene og andre
samarbeidspartnere bidra til økt rekruttering av godt
kvalifisert personell til både bransjen og selskapet.
MOVAR skal ha fokus på å ta i bruk ny teknologi bl.a.
innenfor digitalisering, og rekruttere kompetanse
for å kunne implementere og nyttiggjøre seg
dette. Man skal kunne tilby interessante arbeidsoppgaver, et godt og trygt arbeidsmiljø og mulighet
for kompetanseutvikling.

