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Visjon og hovedmål  
 

 

FREVAR KF – beskytter og bevarer miljøet og utvikler og 
driver samfunnsansvarlig forretningsdrift. 

Visjon:  
 

Innovative løsninger for miljøets beste 
 

FREVAR arbeider kontinuerlig med å skape nye og bedre løsninger innen energi-, vann-, 
avfall- og renovasjonstjenester for både privathusholdninger og bedrifter/industri i Fredrik-
stadområdet, og hele Norge og deler av Sverige for avfallstjenester. 
 
Visjonen favner om alle forretningsområdene samtidig som den vektlegger det unike i alt 
FREVAR gjør – kompetansen og miljøaspektet. 

Hovedmål:  
 
Foretaket har vedtatte hovedmål som bidrar til utvikling i tråd med den vedtatte 
visjonen, og i samsvar med de tre hovedområdene i samfunnsansvarlig 
forretningsdrift: Miljø—Økonomi—Samfunn 

 
 
 
Hovedmål for perioden 2018—2035 
 

 
 

1 -  FREVAR skal legge vekt på miljø, kvalitet og økonomi i  
prosesser og tjenesteproduksjon. 

2 - FREVAR skal produsere og bruke klimanøytral energi. 

3 - FREVAR skal ha kretsløpstankegang i driften av våre               

prosessanlegg. 
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Strategi 

FREVAR KF – muligheter for framtiden - strategi innenfor 
de forskjellige virksomhetsområdene. 

 

Energigjenvinningsanlegget 
 

FREVAR KF skal fortsette å energigjenvinne avfall på Øra. 
 
 

Deponiarealet 
 

Arbeidet med å finne et egnet areal for et nytt deponi skal foregå kontinuerlig. 
 
 

Gjenvinningsstasjonen 
 
FREVAR KF skal fortsette å drive gjenvinningsstasjon på ØRA. 

 
 

Biogassanlegget 
 

Biogassanlegget er næringsvirksomhet. Anlegget skal drives med forretningsmessig 
overskudd.  
  

 

Vannverket 
 

FREVAR KF eier og driver kommunens vannverk. Det skal arbeides med å finne  
egnet teknologisk løsning for å sikre trygt og godt vann for framtiden.  

 
 

Avløpsrenseanlegget 
 

Det skal arbeides med å finne ny teknologi, for å nå myndighetskravene til  
renseresultater. Det samarbeides med andre aktører i denne prosessen. 
 
 

Generelt 
 
Det skal vektlegges å samarbeide med andre aktører og kommuner der det er  
formålstjenelig for å oppnå resultater. 
 
Foretakets næringsdrift skal generere overskudd.  



FREVARs strategi for 2018-2035 ble vedtatt av styret i FREVAR i styremøte den 12.12.2017, og av bystyret i 

Fredrikstad kommune den 15.03.2018. 

FREVAR KF 
 Distriktets miljøbedrift 

  

Foretakets strategier og handlingsplaner er tuftet på  
visjonen om samfunnsansvarlig forretningsdrift. 

·Kommunenes Sentralforbund beskriver samfunnsansvarlig forretnings-

drift som best mulig kvalitet, effektivitet og langsiktighet, der det er 
tjenesten og ikke fortjenesten som er drivkraften. Den tredelte 
bunnlinjen konkretiserer samfunnsansvaret ved hjelp av tre dimen-
sjoner: 

 

○ Økonomiske resultater 

○ Miljøhensyn 

○ Sosiale hensyn 
 

FREVAR KF - Fredrikstad vann, avløp- og renovasjonsforetak 
Postboks 1430, 1602 Fredrikstad 
Habornveien 61, 1630 Gml. Fredrikstad 


