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Renovasjonsbenchmarking for 8. gang 
 
Av Frode Rosland formann i ekspertgruppen for renovasjonsbenchmarking, Roy Ulvang Avfall Norge 
og Erland Staal Eggen EDC AS. 
 
25 offentlige renovasjonsvirksomheter deltok i årets renovasjonsbenchmarking (RBM). Resultatene 
viser at bransjen stadig blir bedre på kundetilfredshet og driftseffektivitet, og at RBM er en god 
arena for resultatorientering og læring. 
 
RBM er en konkurranse uten tapere. 
Deltakerne sammenliknes på syv resultatområder og syv renovasjonsaktiviteter. Rammebetingelsene 
hensyntas slik at sammenlikningen blir rettferdig. Virksomhetene som oppnådde de beste 
prestasjonene pr. resultatområde og pr. aktivitet er vist i tabellen. Ingen er best på alt, og samtlige 
deltakere fikk en omfattende analyse av sine sterke og svake sider og et grunnlag for å lære av andre. 
Analysen omfatter ikke bare prestasjoner, men også hvilken praksis som ligger bak forskjellene.  
 
 
Virksomheter med best resultat på et eller flere av områdene gebyrnivå, effektivitet, tjeneste-
standard, miljøstandard, arbeidsmiljø og kundetilfredshet var: 
 

Indre Østfold Renovasjon IKS, MOVAR og eierkommunene, Fredrikstad kommune, Sunnhordland 
Interkommunale Miljøverk, Fredrikstad kommune, Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap, 

Renovasjonsselskapet GLØR IKS, Asker kommune, Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS, Avfall 
Sør Husholdning AS, Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS, Hias IKS, Steinkjer 

kommune, Reno-Vest Produksjon, Renovasjon i Grenland IKS 
 
Virksomheter med best resultat på en eller flere av aktivitetsgruppene oppsamling/ innsamling, 
gjenvinningsstasjoner, sentralsortering/ behandling og kundebetjening/ adm. støtte var: 
 

Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap, Oslo kommune, renovasjonsetaten, Renovasjons-
selskapet GLØR IKS, Fredrikstad kommune, Hias IKS, Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS , 

Steinkjer kommune, Fredrikstad kommune, Sunnhordland Interkommunale Miljøverk, Renovasjon i 
Grenland IKS 

 
 

 

 

 

Bred deltakelse også i år. 
Antall deltakere i RBM 2016 lå litt under antallet i 2014. Nye deltakere var Renovasjon i Grenland 
IKS og Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS. RBM omfattet i år 1 av 2 innbyggere, 1 av 3 
kommuner og 1 av 4 regionale renovasjonsvirksomheter. Både kommunale etater, kommunale foretak, 
IKS’er og AS’er deltok, men de minste enhetene er fortsatt underrepresentert. 
 
 
RBM sett fra to deltakere i 2016 

 

Kjell Olav Kolrud, adm. dir. HRA AS: 
Med min bakgrunn fra næringslivet ser jeg sammenlikning med 
andre som helt nødvendig for å kunne ha et korrekt bilde av hvor 
virksomheten befinner seg. En felles erkjennelse av nåtilstanden 
er etter mitt syn en nødvendig forutsetning for å velge rett vei 
videre og ikke minst for å oppnå enighet om de tiltakene som må 
til. RBM gir effektiv prestasjonsmåling på alle relevante 
resultatområder, og vi ser frem til å benytte simuleringsmodellen 
til å evaluere ulike strategiske alternativer for HRA’s videre 
utvikling  
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Roger Stigum, økonomisjef ROAF IKS: 
For ROAF har det vært viktigst å etablere gode prestasjonstall 
på alle resultatområder, for oppfølging av egen utvikling over 
tid. RBM bestemmer relative resultater på et overordnet nivå, 
men dokumenterer også en rekke relevante KPI’er som kan 
benyttes i den daglige driften. Vi har sett nytten av å bruke 
simuleringsmodellen til å konsekvensvurdere alternative 
løsninger, og Resultatmøtet er en god arena for å lære mer om 
sammenhengen mellom praksis og prestasjoner. Innleggene fra 
virksomheter med gode prestasjoner i 2016 ga meg flere ideer til 
forbedring som vi vil følge opp.   

 
RBM understøtter Avfall Norges arbeid. 
RBM fremskaffer faktabasert kunnskap om husholdningsrenovasjon som også er av betydning for 
Avfall Norges arbeid overfor myndighetene, media og allmennheten. RBM gjør det blant annet mulig å 
beregne den faktiske merkostnaden forbundet med å sortere ut verdifraksjoner fremfor å håndtere dem 
som en del av restavfallet. Resultatet benyttes som underlag for å fastsette riktige priser på disse. 
 
 
Hvorfor deltar ikke alle de regionale renovasjonsvirksomhetene i RBM? 
Det er gode grunner til å delta. De offentlige renovasjonsvirksomhetene har monopol på husholdnings-
renovasjon og mangler et helhetlig markedskorrektiv. Mange er dessuten små med begrensede admi-
nistrative ressurser. RBM adresserer den første utfordringen ved å gi en objektiv resultatmåling for 
hele virksomheten, og den andre med en mulighet til å lære av de beste. Det etableres en detaljert 
matematisk modell av virksomheten som enkelt kan benyttes til å simulere virkningen av endrede 
løsninger. For en middels stor enhet koster deltakelsen inklusive kundemåling og simulering av 
endringer under to kroner pr. innbygger. Inndata kan med kyndig hjelp fremskaffes på under en uke - 
selv ved første gangs deltakelse.  
 
Når det likevel bare er 1 av 4 offentlige virksomheter som deltar, kan en årsak være at mange i 
realiteten er regelstyrt og ikke målstyrt. Å måle resultatene er lite interessant hvis man ikke har 
konkrete målsettinger som skal følges opp på en objektiv måte. En annen hindring kan være 
manglende kompetanse på matematiske virksomhetsmodeller og bruk av slike i det strategiske 
arbeidet og i planlegging og resultatoppfølging. 
 
 
FAKTABOKS. 
Renovasjonsbenchmarking - RBM 
Det var BIR Privat som i 2001 inviterte til anbud på en sammenlikning av ni norske og en dansk renovasjons-
virksomhet.  Formålet var å etablere en bedre basis for samarbeidet mellom ledelsen og styret i selskapet, og 
anbudet ble vunnet av Energidata som hadde lang erfaring med benchmarking av el- og gassnett. Avfall Norge 
fattet interesse for tiltaket, og den første renovasjonsbenchmarking (RBM) i regi av Avfall Norge ble 
gjennomført i 2002. Siden da har RBM blitt utført annen hvert år under ledelse av en ekspertgruppe med 
medlemmer fra Avfall Norge og deltakerne. Energidata Consulting AS (EDC) har investert over ti årsverk i 
utvikling og vedlikehold av benchmarkingsmodellen, som har gått fra en ren effektivitetsmåling til sammen-
likning av alle de viktigste prestasjonsdimensjonene tjenestestandard, miljøstandard, kundetilfredshet, arbeids-
miljø, gebyrnivå, driftseffektivitet og systemeffektivitet. Analysen fokuserer på det relative forholdet mellom 
deltakernes prestasjoner og på konkrete forbedringsområder. Det gjøres ved å analysere renovasjonspraksis, 
identifisere virksomhetens sterke og svake sider, anslå konsekvensene av forbedringer og sammenlikne med 
resultatene fra en tidligere benchmarkingsrunde og med en utvalgt virksomhet. Resultatene oppsummeres 
individuelt for hver deltaker i en forenklet sammendragsrapport, en oppsummering for ledelsen og en 
presentasjon rettet mot eiere, styre og ansatte. Det lages også en dokumentasjon av nøkkeltall, KPIer og 
enhetskostnader for egen analyse og presentasjon.  Modellen omfatter i tillegg beregning av merkostnadene ved 
separat håndtering av verdifraksjoner, en sammenlikning av fraksjonskvalitet og et komplett CO2-regnskap. 
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