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Nye rammer for husholdningsrenovasjon bør ta utgangspunkt i hvordan dagens 
rammer fungerer. 

Også Myndighetene bør praktisere faktabasert ledelse. En detaljert analyse av 28 regionale 
renovasjonsvirksomheter som forsynte over 50% av norske husholdninger med renovasjonstjenester 
i 2016 ga følgende resultat: 

1. Det var ingen statistisk sammenheng mellom kostnadseffektivitet og størrelsen på virksomheten: 
Det betyr at det forekom store og små virksomheter både blant de mest effektive og blant de 
minst effektive. 

2. Det var ingen statistisk sammenheng mellom kostnadseffektivitet og omfanget av 
konkurranseutsetting: Det betyr at en virksomhet som gjorde det aller meste med eget personell 
hadde like stor sannsynlighet for å være meget kostnadseffektiv som en virksomhet som hadde 
konkurranseutsatt renovasjonsoppgavene. 

3. Renovasjonsgebyret var først og fremst bestemt av rammebetingelsene; dvs. de naturgitte 
kostnadsdriverne for renovasjonen. Tjeneste- og miljøstandard hadde også en viss betydning for 
gebyrnivået, mens kostnadseffektiviteten hadde mindre betydning enn rammebetingelsene og 
standarden. 

4. Andelen av renovasjonskundene som var godt fornøyd og meget godt fornøyd med tjenestene lå 
i gjennomsnitt på 75%. Dette er betydelig bedre enn de fleste bransjer, og tilfredsheten har vist 
jevn økning de siste 10 årene. 

5. Et absolutt skille mellom nærings- og husholdningsrenovasjon ville ført til at både nærings- og 
husholdningskunder måtte betalt mer for renovasjon i grisgrente strøk. Dette skyldes at 
samkjøring av avfall er kostnadsbesparende. 

6. Det var innsamling, mottak og sortering av avfallet som kostet mest. Sluttbehandling av avfallet 
sto bare for ca 20% av gebyret. En halvering av behandlingskostnaden til energigjenvinning ville 
derfor gitt godt under 10% reduksjon av gebyret. 

7. Renovasjonsselskapenes viktigste prestasjoner kan ikke måles med kun de tallene som 
rapporteres til KOSTRA. Denne analysen er derfor basert på kundemålinger og innsamling av et 
omfattende datagrunnlag vedrørende kostnader, inntekter, rammebetingelser, renovasjons-
løsninger og arbeidsmiljø. Dette gjøres annethvert år i Avfall Norges renovasjonsbenchmarking 
(RBM). Deltakelse i RBM muliggjør målstyrt ledelse av husholdningsrenovasjon og systematisk 
samarbeid om å utvikle de beste løsningene. 
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