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1 Hvorfor renovasjonsbenchmarking? 

 

 

 

Figur 1: Virksomhetsmodell som benyttes ved sammenlikningen  

 
 

 

 

 

2 De viktigste resultatene  

2.1 Resultatområdene 
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Renovasjonsbenchmarking 2014
Sammendrag for Hallingdal Renovasjon IKS

Benchmarking er å måle prestasjonsnivå ved sammenlikning av resultater fra flere virksomheter. I 

renovasjonsbenchmarking 2014 er prestasjoner og praksis for Hallingdal Renovasjon IKS (HR) 

sammenliknet med 27 av Norges ledende renovasjonsvirksomheter. Disse betjente i 2013 til sammen 

2,7 millioner innbyggere, som tilsvarer omtrent halve Norges befolkning.  Deltakerne har rapportert 

data om rammebetingelser, metoder, kostnader og resultater, og det er utført identiske 

kundetilfredshetsmålinger. Innsamlede data er lagt inn i en matematisk modell (se figur 1) som gjør det 

mulig å sammenlikne virksomhetene på en rettferdig måte og avdekke årsakene til forskjeller.

Renovasjonsbenchmarkingen (RBM) resulterer i analyser og rapporter som danner grunnlag for:

• Åpenhet rundt monopolvirksomheten

• Bedre innsikt i egen virksomhet

• Effektivisering og kvalitetssikring av intern og ekstern rapportering

• Forbedring gjennom synliggjøring av resultatavvik og forbedringsmuligheter

• Konsekvensvurdering av alternative drifts- og systemløsninger

• Systematisk læring og samarbeid med andre virksomheter for å utvikle bedre løsninger

A v f a l l s b e h a n d l i n gA v f a l l s h å n d t e r i n gA v f a l l s k i l d e r
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Forklaring av figuren:

Virksomhetsmodellen dekker både husholdnings- og næringsavfall og omfatter renovasjonsaktivitetene 

fra oppsamling og mottak til de fem formene for sluttbehandling (se vedlegg).

Prestasjoner er sammenliknet på syv resultatområder. Disse er system- og driftseffektivitet, gebyrnivå, 

kundetilfredshet, tjenestestandard, arbeidsmiljø og miljøstandard (se vedlegg). Noen av deltakerne i 

RBM 2014 tok med både monopoldel (husholdningsavfall) og konkurranseutsatt del (næringsavfall) i 

effektivitetssammenlikningen, men kundetilfredshet, tjenestestandard, miljøstandard og gebyrnivå 

gjelder bare monopoldelen. 

Målskiven i figur 2 viser HR sine styrker og svakheter sammenliknet med de andre deltakerne for året 

2013.  For å sikre rettferdig sammenlikning er resultatene her korrigert for ulikheter i 

rammebetingelser.
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Figur 2: «Målskive» som viser prestasjon for hver av de syv resultatområdene.  

 
 

 
 

 

 

2.2 Høy skår er ikke alltid det beste 

 

 

 

2.3 Renovasjonsløsninger 
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1,0 er høyest skår (ytterst) og 0 er lavest skår (blå sirkel i midten)

Rød linje = HR sin skår for året 2013

Blå linje = Gjennomsnittet av deltakerne i RBM 2014 basert på året 2013

Forklaring av figuren:

 Sammenliknet med de andre deltakerne lå prestasjonene over eller på gjennomsnittet på 4 av 7 

resultatområder. HR fikk best resultat på driftseffektivitet, men fremstod som svakere på 

tjenestestandard, kundetilfredshet og miljøstandard. Utviklingen på samtlige resultatområder kan 

følges opp i RBM 2016.

Den balanserte målskiven i figur 2 oppsummerer HR sine prestasjoner på de syv resultatområdene.  

Isolert sett er det best å skåre høyt, men høy skår på ett område medfører ofte lav skår på andre 

områder. Høy effektivitet i økonomisk forstand kan for eksempel være vanskelig å forene med høy 

tjenestestandard og miljøstandard. Et eksempel på dette er en renovasjonsvirksomhet med ansvar for 

renovasjonstjenestene i mange kommuner som velger å bygge avfallsmottak i hver kommune. Kundene 

får kort vei for levering av grovavfall, og en større del av avfallet blir tatt hånd om, men mange 

avfallsmottak øker både bygge- og driftskostnadene. Dette gir økt renovasjonsgebyr og redusert 

kostnadseffektivitet. ‘Riktig’ resultatnivå er et spørsmål om prioritering.

Legg også merke til at målskiven bare viser skår relativt til de andre, og at laveste nivå i de fleste tilfeller 

er et helt akseptabelt resultat. På resultatområdet kundetilfredshet lå eksempelvis laveste skår i 2014 

på 73% tilfredshet, som er et meget godt resultat.

HR sin situasjon i 2013 var karakterisert av vanskelige rammebetingelser og en prioritering av kostnader 

over standard. Virksomheten hadde et innsamlingssystem med  liten kompleksitet, og hadde 

implementert et mindre antall andre tiltak og forholdsregler for å oppnå gode prestasjoner. Flest tiltak 

var iverksatt for å forbedre arbeidsmiljøet og færre vedrørende kundetilfredsheten. Sammenliknet med 

de andre deltakerne utførte HR en stor del av verdiskapningen med eget personell.

Overordnede kjennetegn
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2.4 Sterke og svake sider 

 

3 Prestasjoner på hvert resultatområde 

3.1 Miljøstandard 

 

Figur 3: De ulike indikatorene som inngår i begrepet miljøstandard  

 
 

 
 

 

Innsamling og mottak

27% av innsamlet og innlevert husholdningsavfall ble utsortert for gjenvinning i 2013. 14% av håndtert 

mengde var såkalte verdifraksjoner; det vil si avfallstyper som kan selges i markedet, som for eksempel 

papir, plast og metall. Utsorteringsgraden for verdifraksjoner var lav sammenliknet med deltakerne i 

RBM. HR hadde en høy utnyttelsesgrad for avfallsinnsamlingen, lav kapasitetsutnyttelse på mottaket 

(gjenv.stasjoner) og lite sentralsortering. Samlet sett resulterte dette i en gjennomsnittlig kostnad pr. 

tonn for hele avfallshåndteringen. Høyest kostnad i forhold til de andre var for håndtering av farlig 

avfall og lavest kostnad for plastemballasje.

Behandling

HR benyttet både materialgjenvinning, biologisk gjenvinning, energigjenvinning og deponering. 

Omfanget av deponering var stort, mens omfanget av biologisk gjenvinning var lite i forhold til 

deltakerne i RBM. Behandlingskostnaden inklusive transport til behandlingsstedet pr. tonn lå i 2013 på 

gjennomsnittet i forhold til de andre. HR hadde en relativt høy kostnad for energigjenvinning, mens 

kostnaden for deponering var relativt lav.

Hver av de syv renovasjonsaktivitetene (se vedlegg) ble sammenliknet på aktuelle resultatområder for å 

identifisere sterke og svake sider. Resultatet viser at HR  i 2013 hadde en standard på sine aktiviteter 

som var noe svakere enn gjennomsnittet når rammebetingelsene for renovasjon i området er 

hensyntatt. Kostnadseffektiviteten fremstod som god, men det var en viss variasjon fra  aktivitet til 

aktivitet.  Samlet sett fremsto aktiviteten kunder&service som den svakeste, mens støtte hadde best 

resultater.

Miljøstandard omfatter de indikatorene på HR sin virksomhet som er viktigst for miljøet. HR hadde en 

relativt svak skår på dette resultatområdet i 2013. Utviklingen av miljøstandard kan følges opp i neste 

RBM i 2016.
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Forklaring av figuren:

Grå = beste resultat i gruppen

Blå = gjennomsnittet av deltakerne i RBM 2014

Rød = HR sitt resultat (strek mangler hvis skår er blant de laveste)

Det fremgår av figur 3 at HR hadde det beste resultatet i forhold til gjennomsnittet på indikatoren 

mengde farlig avfall. Gjenvinningsgraden var 81%. Til sammenlikning var 91% det høyeste nivået og 81% 

det laveste for deltakerne i RBM.
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3.2 Kundetilfredshet 

 

Figur 4: Omdømmet og de ulike tjenestene som inngår i begrepet kundetilfredshet  

 
 

 
 

 

 

3.3 Tjenestestandard 

 

 

Figur 5: De ulike indikatorene som inngår i begrepet tjenestestandard  

 
 

 

Kundetilfredshet omfatter de viktigste tjenestene som alle ble målt i HR sin kundeundersøkelse. HR 

hadde en samlet tilfredshetsskår på 74%. Dette betyr at HR hadde en relativt svak posisjon 

sammenliknet med de andre, men resultatet lå likevel nær gjennomsnittet. Utviklingen i 

kundetilfredshet kan følges opp i neste RBM i 2016.
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Forklaring av figuren:

Grå = beste resultat i gruppen

Blå = gjennomsnittet av deltakerne i RBM 2014

Rød = HR sitt resultat

Figur 4 viser at husholdningene var mest fornøyde med gjenvinningsstasjoner og minst fornøyd med 

kontakt i forhold til gjennomsnittet. Omdømmet var svakere enn gjennomsnittet. Deltakerne i RBM 

2014 hadde en samlet tilfredshet som lå mellom 73% og 81%.

Tjenestestandard omfatter de indikatorene på HR sitt tjenestetilbud  som er viktigst for kundene. HR 

hadde en relativt svak skår på dette resultatområdet i 2013. Utviklingen kan følges opp i neste RBM i 

2016.

Figur 5 viser at HR skåret høyest i forhold til gjennomsnittet på indikatoren hentehyppighet (se vedlegg). 
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Forklaring av figuren:

Grå = beste resultat i gruppen

Blå = gjennomsnittet av deltakerne i RBM 2014

Rød = HR sitt resultat (strek mangler hvis skår er blant de laveste)
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3.4 Gebyrnivå 

 

Figur 6: Hvordan de ulike renovasjonsaktivitetene bidro til gebyrnivået 

 
 

 
 

 
 

3.5 Drifts- og systemeffektivitet  

 
 

Figur 7: Virksomhetens posisjon med hensyn til teoretisk kostnadseffektivitet  

 
 

 
 

HR hadde et gebyrnivå under gjennomsnittet. Det betyr at samlet betaling per privatkunde 

(husholdninger og hytter) var lavere enn gjennomsnittet i 2013.
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Forklaring av figuren:

Grå = laveste kostnad i gruppen

Blå = gjennomsnittet av deltakerne i RBM 2014

Rød = HR sitt resultat

Figur 6 viser at det var kostnadsbidraget fra aktiviteten innsamling som var størst,  og at det var 

behandling som hadde høyest enhetskostnad i forhold til gjennomsnittet av deltakerne.

Kostnadseffektiviteten bestemmes ved å sammenlikne forholdet mellom ressursbruk og den oppgaven 

virksomhetene utførte i 2013. Den virksomheten som brukte minst ressurser i forhold til oppgaven, 

betraktes som 100% effektiv.  Alle de andre deltakerne fremstod med en lavere effektivitet som skyldes 

ett teoretisk potensial for effektivisering av driften og ett for effektivisering av systemet.
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Forklaring av figuren:

Det vises en søyle pr. deltaker i RBM 2014. Grønn del av søylen angir effektivitetsnivået, gul del 

teoretisk potensial for å effektivisere renovasjonssystemet, rød del teoretisk potensial for å 

effektivisere driften, og stiplet linje angir gjennomsnittlig effektivitetsnivå. Tallet under aksen angir HR 

sin posisjon i 2013.
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3.6 Arbeidsmiljø 

 

Figur 8: De ulike indikatorene som inngår i begrepet arbeidsmiljø  

 
 

 
 

 

 

4 Bruken av resultatene 

 

Det fremgår av figur 7 at HR i 2013 hadde en bedre enn gjennomsnittlig kostnadseffektivitet. Økt 

standard vil gi redusert systemeffektivitet.

Som mål på arbeidsmiljø benyttes en veid sum av noen relevante indikatorer. Medregnet i disse er også 

de av HR sine underleverandører som utførte lokale renovasjonsoppgaver på langsiktig kontrakt. HR 

kom meget godt ut samlet sett og hadde et resultat over gjennomsnittet.
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Forklaring av figuren:

Grå = beste resultat i gruppen

Blå = gjennomsnittet av deltakerne i RBM 2014

Rød = HR sitt resultat  (strek mangler hvis skår er blant de laveste)

Det fremgår av figur 8 at HR hadde det beste resultatet i forhold til gjennomsnittet på indikatoren antall 

nestenulykker i arbeidssammenheng.

RBM gir en objektiv synliggjøring av både resultatavvik og forbedringsmuligheter og danner et godt 

utgangspunkt for videre utvikling.  De viktigste teoretiske forbedringspunktene pr. resultatområde og 

aktivitet er vist i tabell 1. HR hadde i 2013 en sterk posisjon blant deltakerne i sammenlikningen når 

rammebetingelsene er hensyntatt. Det kan likevel være grunn til å vurdere forbedringsmuligheter på 

bl.a. resultatområdene miljøstandard, tjenestestandard og kundetilfredshet og aktivitetene 

sentralsortering/ behandling og innsamling. Nærmere undersøkelser er nødvendig for å identifisere 

hvilke muligheter som er reelle og aktuelle.

Deltakerne i RBM benytter benchmarkingsanalysen til å understøtte målrettet ledelse og gi et objektivt 

innsyn i monopolvirksomheten for både eiere, ansatte og allmennheten. Analysene viser også hva de 

beste virksomhetene gjør for å oppnå gode resultater, og hvilke metoder og løsninger som synes å ha 

ønskede virkninger. Den matematiske modellen som er etablert i RBM kan dessuten ved behov 

benyttes til å bedømme hvordan prestasjonene vil endre seg dersom deler av virksomheten legges om. 
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tabell 1: Oversikt som viser de største teoretiske forbedringsmulighetene 

 
 
 

Vedlegg: Metode og definisjoner 

1 Virksomhetsmodellen  

 

 

 

2 Resultatområder 

 

 

 

Resultatområde Størst teoretisk forbedringspunkt

miljøstandard gjenvinningsgrad sentralsortering/ behandling

kundetilfredshet tilfredshet med innsamling innsamling

tjenestestandard bringeavstand til hentepunkt innsamling

gebyrnivå kostnader til behandling behandling

driftseffektivitet kostnader til behandling behandling

systemeffektivitet systemet for gjenv.stasjoner gjenv.stasjoner

arbeidsmiljø kjønnsbalanse støtte

Aktivitet

Virksomhetsmodellen omfatter de renovasjonsaktivitetene som utføres: 

• oppsamling (oppsamlingssystem): Ubemannede returpunkter og alle typer private oppsamlingsbeholdere

• innsamling : Tømming av avfallsbeholdere hos kunder eller på returpunkter og inntransport av avfallet.

• mottak (gjenvinningsstasjoner) : Mottak av avfall på bemannede mottaksstasjoner/ gjenvinningsstasjoner/ 

miljøstasjoner.

• sentralsortering : Opplegg for omlasting, sortering og foredling for å gjøre avfallet mer egnet for videre 

transport og for sluttbehandling.

• behandling:  Fullstendig sluttbehandling av avfallet inklusive transport til behandlingsstedet:

- ombruk : Gjenvinning av gjenstander som kan brukes på nytt

- materialgjenvinning : Gjenvinning av materialer som kan brukes på nytt

- biologisk gjenvinning : Gjenvinning av biologisk avfall til gjenbrukbare masser.

- energigjenvinning : Forbrenning av avfall for produksjon av energi i ulike former

- deponering : Lagring av avfall eller rene masser på egnet sted.

• kunder&service : Kundebetjening inkl. informasjon, svartjeneste, fakturering, osv

• støtte : Virksomhetens overordnede ledelse og felles støttefunksjoner som økonomi, lønn og personal

• avfallshåndtering : De aktivitetene som utføres før avfallet sendes til sluttbehandling (oppstrøms)

• avfallsbehandling : sluttbehandlingen av avfallet inklusive transport til behandlingsstedet (nedstrøms)

RBM måler relative prestasjoner på syv resultatområder. Disse er

• kundetilfredshet : Som mål for kundetilfredshet benyttes en veid sum av tilfredshet med service og tjenester 

som er målt i standardiserte kundeundersøkelser med minst 200 telefonintervjuer og tilfeldig utvalgte 

husholdninger. Hver av disse tilfredshetsindikatorene (Se figur 4) er gitt en vekt i summen som reflekterer 

viktighet for kundenes opplevelse av tilfredshet. Dersom en virksomhet er best av alle på tilfredshet med 

innsamling, får virksomheten maksimalt bidrag til skår fra denne indikatoren. Dersom virksomheten er svakest 

av alle, blir skåren null osv.

- tilfredshet med sluttbehandling : Gjelder virksomhetens opplegg for sluttbehandling av avfallet

- tilfredshet med kontakt : Gjelder de som har vært i personlig kontakt med virksomheten

• gebyrnivå  - er definert som de samlede inntektene fra husholdninger og hytter delt på antallet.  Ved 

summeringen av husholdninger og hytter gis hyttene en vekt som er ca 50% av en husholdning. Inntektene 

omfatter både gebyrer og ekstrabetaling ved levering på gjenvinningsstasjon, økt tjenestestandard, uttak av 

sekker og poser osv.

• tjenestestandard  - er sum skår for indikatorer som er viktige for opplevd kvalitet på tjenestene. Vekten i 

summeringen er bestemt ved hjelp av kundemålingen. Indikatorene er: 
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3 Renovasjonsmetoder og -løsninger 

 

 

- beholderkapasitet : Volumet av privatbeholdere og beholdere/ containere på returpunkter i forhold til 

antall husholdninger og hytter

- hentehyppighet : Antall ganger pr. måned innholdet i avfallsbeholderne hentes

- bringeavstand  til hentepunkt: Det gjennomsnittlige antall meter en husholdning må bringe avfallet til 

stedet der det blir hentet av renovasjonsvirksomheten

- tjenestefleksibilitet : I hvilken grad virksomheten tilbyr og leverer individuelle beholderstørrelser, 

hentefrekvenser og bringeavstander.

- mottakskapasitet  på gjenvinningsstasjon: Det antall biler gjenvinningsstasjonene kan ta i mot i løpet av 

et år i forhold til antall privatkunder

- kundedialog : Omfanget av kommunikasjonskanaler og -tiltak som benyttes for å sikre god dialog

• miljøstandard  - er sum skår på indikatorer som er viktige for virksomhetens virkningen på globalt og lokalt 

miljø. Indikatorenes vekt ved summeringen er basert på en skjønnsmessig vurdering av viktighet. Indikatorene 

er:

- gjenvinningsgrad : Andelen av innsamlet og mottatt avfall som blir ombrukt eller gjenvunnet til nye 

varer, materialer eller til energi.

- CO2-utslipp: Samlede utslipp av kulldioksyd fra virksomhetens prosesser og transport minus de utslipp 

som spares som følge av ombruk og materialgjenvinning

- underjordiske avfallsbeholdere : Oppsamlingsbeholdere for avfall som er plassert under bakken for å 

bedre lokalmiljøet

- deponistandard : Omfanget av tekniske, miljømessige og administrative forhold og tiltak for å sikre 

miljøet og unngå sjenanse

• arbeidsmiljø  - er sum skår på indikatorer som erfaringsmessige karakteriserer arbeidsmiljøet. Indikatorenes 

vekt ved summeringen er basert på en skjønnsmessig vurdering av viktighet. De fleste av disse indikatorene har 

null som børverdi, men børverdien for antall nestenulykker er 5% av antall årsverk, gjennomsnittsalder er 42,5 

år og kjønnsbalanse likt antall kvinner og menn.

- personellutskifting: 'Riktig' nivå på utskifting, dvs. antall nyansatte og antall sluttet 

- overvåkning av miljøindikatorer : Andelen av årsverkene (egne og lokale underleverandører på 

langsiktige kontrakter) der de valgte arbeidsmiljøindikatorene er kjent.

• driftseffektivitet  - er en indikator på kostnadseffektiv drift av det renovasjonssystemet som benyttes.

• systemeffektivitet  - er en indikator på hvor kostnadseffektivt renovasjonssystemet håndterer 

renovasjonsoppgaven i området som betjenes.

RBM sammenholder ulike løsninger, metoder og organisasjonsformer med oppnådde resultater for å finne 

sammenhenger mellom praksis og prestasjon. Noen viktige begreper er

• bortsetting : Bruk av underleverandører til å utføre deler av renovasjonsoppgaven

• kildesortering : Kundenes utsortering av avfallstyper; i motsetning til sentralsortering  av avfallstyper på 

sentralt sted; for eksempel optibagsortering. Omfanget av et opplegg for kildesortering øker med antall 

avfallstyper og hvor nær kunden avfallet hentes.

• rammebetingelser : Et mål på hvor arbeidskrevende og dermed kostbart det er å utføre renovasjonsoppgaven 

i området. Lange transportavstander innen området og til anlegg for sluttbehandling bidrar til å gjøre 

rammebetingelsene vanskelige. 

• avfallstype : Avfallet består av svært mange bestanddeler som innebærer ulike utfordringer og muligheter. 

Det er vanlig å skille mellom 
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- verdifraksjoner  - som har en salgsverdi

- andre gjenvinningsfraksjoner  og biologisk avfall  - som skilles ut for å redusere behandlingskostnadene 

og øke gjenvinningsgraden,

- farlig avfall  - som krever spesiell håndtering og behandling for å unngå skade

- lett forurensede masser  som kan deponeres under kontrollerte forhold

- restavfall  - er den blandingen av avfallstyper som blir igjen når ønskede avfalltyper er utsortert 


