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S tore steg er tatt dette året. Store ideer kulminerte ved konserndannelsen 1. januar 2010, 
som gjorde to kommunale foretak om til ett konsern med 3 datterselskaper. Nå er første 

hele driftsår for Remiks Miljøpark AS og datterselskapene Remiks Husholdning AS, Remiks 
Produksjon AS og Remiks Næring AS gjennomført. Morselskap og datterselskap har brukt 
året 2010 på å tilpasse seg hverandre. 

P oenget med overgangen til å bli et konsern, er behovet for å skille tydeligere mellom den 
delen av virksomheten vår som er konkurranseutsatt, Remiks Produksjon AS og Remiks 

Næring AS,  og den delen som kun utfører kommunens lovpålagte oppdrag med å samle inn 
avfall fra husholdningene, Remiks Husholdning AS. Tre nye ledere har fått ansvar for hvert sitt 
datterselskap. De er alle erfarne ledere som kommer inn med nye blikk i en organisasjon med 
lang erfaring, høy kompetanse og stor evne til innovasjon. 

E ier av morselskapet i konsernet, Remiks Miljøpark AS, er Tromsø kommune, mens døtrene 
igjen er eid av morselskapet. Av praktiske årsaker har alle de fire selskapene hatt identisk 

styresammensetning første år.

N år innkjøringsperioden nå er over, ser vi igjen ut over vår egen region, hvor vi  gjennom 
vår kunnskap og innovasjonsevne ønsker å være en pådriver innenfor tema knyttet til 

avfall, miljø og gjenvinning. Vår rolle ved siden av å samle inn og videreforedle avfall på 
en mest mulig miljøvennlig måte, er nettopp å ta regionen inn i fremtiden. Vi er meget 
godt oppdatert på utviklingen i bransjen generelt i Norge, Norden og Europa, og ser hvilke 
 prosjekter som kan løfte vårt konsern og vår region ytterligere. 

N oen av oss vil hevde at Remiks over år har bedrevet en betydelig byutvikling i Tromsø. 
Det mest synlige beviset på det er den unike avfallsløsningen i Stakkevollanfeltet. De 

har avfallssug direkte inn til Remiks Miljøpark, og er det eneste anlegget i verden av en slik 
 karakter. Avfallssug er fremtidens løsning, og også noe Tromsø har satset på i nye bolig-
områder. Ikke bare fjerner den store, illeluktende og overfylte containere fra nabolag. Den 
 reduserer også behovet for tung trafikk inn i boligområder. Estetisk er avfallssug en fantastisk 
løsning, og mange utbyggere har allerede sett hvordan arealutnyttelsen kan bli enda bedre 
når du ikke trenger å sette av plass til søppelrom og adkomst for lastebil.  

E t mål for Tromsø bør være å legge avfallssug inn i alle nye  utbyggingsprosjekter, 
også de tilknyttet næringslivet. Med alle de store utbyggingene som er i gang i 

denne byen  akkurat nå, vil vi om få år kunne oppnå at avfallshåndteringen i store deler 
av  sentrumsområdene foregår uten en eneste container. Det krever fokus på moderne 
 avfalls løsninger og handling fra regulerende myndigheter. 

N yskapende er et av ordene i konsernets visjon, ved siden av miljøbevisst, tilgjengelig og 
pålitelig. Vi har i alle ledd av vår organisasjon topp motiverte og dyktige fagfolk, som alle 

daglig gjør en jobb for å etterleve denne visjonen. Stadig mottar vi besøk fra inn- og utland 
som vil lære av våre erfaringer, og uttrykker anerkjennelse for det vi i Tromsø har fått til. 
Remiks sitter på kompetansen som kan gjøre Tromsø enda mer unik i miljøsammenheng.  
Vår nye organisering gjør at vi nå står enda bedre rustet til å løse fremtidens utfordringer. 

D et er på tide med nye steg i miljøbyen med innbyggere som er blant de flinkeste i hele 
verden til å sortere og gjenvinne avfallet sitt. Kanskje er vi om 20 år også den vakreste 

miljøbyen, med det meste av våre avfallsløsninger lagt i rør under bakken.

E t særdeles spennende år er over. Nye spennende oppgaver står for tur. 

Bård	Jørgensen,	konsernsjef Remiks Miljøpark AS

Velkommen til fremtiden

! Remiks bidrar i ulike prosjekter i 
utlandet, og bistår dem i utvikling 
av avfallssystemer. Et av landene er 

 Guatemala i Latin-Amerika.

Et mål for 
Tromsø bør være å 

legge  avfallssug inn i alle 
nye utbyggings prosjekt, 
også for nærings livet.

Bård	Jørgensen,	konsernsjef
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Hver eneste dag gjør Remiks Miljøpark AS 
en stor og viktig jobb for miljøet. Stadig 
kommer delegasjoner fra inn- og utland på 
besøk for å lære om Tromsøs metode, og 
studere det optiske sorteringssystemet og 
avfallsug som moderne innsamlings løsning. 
Men på Remiks Miljøpark finner de ingen 
grunn til å hvile på utførte bragder.

– Vår jobb er å gjøre hverdagen  grønnere 
for alle vi er i kontakt med. Remiks 
 Miljøpark har som mål å være et kunn-
skaps- og innovasjons senter og en regional 
 pådriver innenfor tema knyttet til avfall, 
miljø og gjenvinning, forteller sjefen sjøl, 
Bård  Jørgensen.

– Våre verdier som vi alle etterlever 
er: miljø bevisst, tilgjengelig, pålitelig 
og ny skapende, fastslår konsernsjefen 
bestemt.

Innadvendt
Remiks Miljøpark AS består av to hoved-
bygninger. Et administrasjonsbygg og et 
produksjonsbygg. De 17 ansatte i selskapet  

Stedet	for	støtte	og	store	tanker
Nord på Tromsøya ligger et av verdens mest moderne 
anlegg for avfallshåndtering. Men Remiks  Miljøpark AS 
er ennå ikke fornøyd med seg selv. 

Nær sagt kontinuerlig er ulike prosjekter 
i gang for å la Tromsø fortsette å lede an 
innen avfallshåndering og -innsamling.

Med store tanker og smart teknologi 
søker selskapet å nå sine mål, godt hjulpet 
av døtrene som gjerne er ferdigstillerne i 
innovasjonsprosessen mens morselskapet 
iverksetter og utforsker nye prosjekter og 

metoder.
– Vår jobb er i hovedsak 
 strategisk. Den avfallspolitiske 

kompetansen her i Tromsø er 
det vi som har, og vi jobber 
i mange prosjek ter på et 
overordnet nasjonalt plan, 
sier Jørgensen. 

Kjører	kurs
En av de viktigste jobbene  

som Remiks har gjort i 
Tromsø over de siste årene, er 

å endre  innbyggernes  holdninger 
til miljø.  Fortsatt er holdnings arbeid 
og informasjons arbeid høyt oppe på 
prioriterings listen, både gjennom skriftlig 
og muntlig informasjon.

I det moderne administrasjonsbygget 

holder alle til i administrasjonsbygget, 
siden en av hovedoppgavene for mor-
selskapet i Remiks-konsernet er å stå til 
 tjeneste for døtrene. 

– Målet er at datter-
selskapene skal trenge så 
liten administrasjon som 
mulig, mens vi tar oss 
av eiendomsdriften, og 
stab- og støtte funksjoner 
tilknyttet økonomi og 
personaladministrasjon 
og informasjon, opplyser 
 Jørgensen. 

Men det foregår kompetanse-
kjøp også motsatt vei. Ved behov 
hentes medarbeidere  fra datter selskapene 
inn som for eksempel prosjektutviklere, 
rådgivere eller foredragsholdere. 
 
Utadvendt
Remiks Miljøpark er selskapet som på mer 
overordnet nivå skal drive konsernet fram-
over.

Vår jobb er å 
gjøre hverdagen 

grønnere for alle vi 
er i kontakt med .
Bård Jørgensen, konsernsjef
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Stedet	for	støtte	og	store	tanker

 NØKKELTALL:

Remiks	Miljøpark	AS	

Antall ansatte: 17
Omsetning: 32,87 mill
Driftsresultat: 10,4 mill

Totalt i konsernet:
Omsetning: 150,8 mill
Driftsresultat: 26,9 mill

 ligger store undervisningsrom hvor alt fra 
skoleklasser til bedriftsledere deltar på 
kurs.

– Nylig har vi kjørt et kurs for byens 
 bil verk steder om hvordan håndtere  farlig 
avfall. Slike opplæringsprogram kan vi 
spesialtilpasse hver enkelt næring, sier 
 Jørgensen. 

Grupper er også stadig på omvisning 
i anlegget, og nesten uten unntak drar 
de derfra med store aha-opplevelser og 
 motivasjon til å sortere enda bedre.

Formidabel	utvikling
Nyskaping har hatt et formidabelt fokus 
hos Remiks de siste årene. Få – om noen – 
applauderte da de første beskrivelsene om 
optisk sortering og enmannsbetjente biler 
kom. I dag kan Tromsø slå seg på  brystet 
og erklære sin miljøbystatus med en 
 befolkning som mer enn noen annen her til 
lands sorterer ut avfall som kan  gjøres om 
til nye produkter. 

Men ennå er det langt å gå før avfalls-

REMIKS	HUSHOLDNING	AS REMIKS	NÆRING	AS

REMIKS	PRODUKSJON	AS

REMIKS	MILJØPARK	AS

løsninger, og da helst løsninger for avfalls-
sug, er like langt framme i bevisstheten når 
noe skal planlegges, som strøm, vann og 
avløp. På kort sikt er det en prioritert opp-
gave for Remiks Miljøpark i samarbeid med 
Tromsø kommune å utarbeide en avfalls-

plan. En plan som planlegger og  setter 
 standarder for hvilke løsninger som skal 
velges  i kommunen framover.

– Viktigst av alt er de store og  innovative 
tankene. De som utvikler oss og bedrer 
 miljøet for fremtidens  generasjoner.
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Remiks Produksjon AS er på sett og vis 
 hjertet i Remiks Miljøpark. Alt som kommer  
inn til avfallsmottaket videreforedles av 
selskapet. Her inne blir alt det som 
ingen lengre vil ha til nye og 
 verdifulle ressurser.

–  Det vi ikke  resirkulerer 
energi gjenvinnes under 
sementproduksjon i 
 Kjøpsvik i Nordland. 

Absolutt alt det vi får 
inn av avfall har en verdi 
for oss. Det er råstoffet i 
industribedriften vår, sier Bård 
Ovesen, daglig leder i Remiks 
Produksjon AS.

Renest	mulig
Det er heldigvis lenge siden søppel bare 
var søppel, og ble doset ned i stadig større 
søppel dynger. 

–  Avfall er en stor og viktig ressurs, 
og vår jobb i Remiks Produksjon AS er å 
 forvalte denne ressursen etter beste evne, 
forklarer Ovesen.

Som i alle andre råvarer er avfallet mer 
verdt jo renere det er. 

–  For eksempel tjener vi 200 kroner 
ekstra per tonn papp vi sender fra oss om 
vi klarer en renhetsgrad på 95  prosent, 
kontra at renhetsgraden bare er 85 
 prosent, sier han.

Prosessindustri
Remiks Produksjon AS er i øyeblikket 
 Tromsøs største prosessindustribedrift. 
Ukentlig håndteres avfall fra rundt 70.000 
 mennesker, i tillegg til store deler av byens 
næringsliv. Hovedkundene er Remiks 
 Husholdning AS og Remiks Næring AS som 
har ansvaret for å bringe avfallet inn til 
produksjons anlegget. 

På ett år kommer det inn hele 45.000 
tonn avfall. I fjor ga dette en årsomsetning 
i Remiks Produksjon AS på 76,4 millioner 
kroner, og dermed et pent overskudd på 
nesten fire millioner kroner som i sin helhet 
ble satt av til egenkapital.

I	hjertet	av	produksjonen	

 Produksjonen 
 foregår i  Norges 
mest moderne 

anlegg.
Bård Ovesen,  
daglig leder

Takket være tromsøværingenes engasjement for miljøet 
forvalter Remiks Produksjon AS store og gode ressurser.

–  Vi er nødt å produsere overskudd i 
Remiks Produksjon fordi anlegget vi drifter 
trenger kontinuerlig vedlikehold. 

Neste store investering blir ny 
avfalls kvern. Den brukes til å 

male opp rest  av fallet. Kverna 
utsettes for ekstreme 
påkjenninger og må så å si 
repareres ukentlig.

Totalt er det rundt 
25.000 tonn rest avfall 
som kvernes opp, tørkes 

og brukes som brensel hvert 
år. Resten av  avfallet, cirka 

20.000 tonn blir resirkulert. 
–  Kun ti prosent av avfallet vi 

 mottar er av en slik karakter at det må 
destrueres, for eksempel farlig avfall. Men 
også i de fleste av disse destruerings-
prosessene brukes avfallet gjerne som 
energi,  forklarer  Ovesen.

Energieffektivt
Selve produksjonen foregår 
ekstremt effektivt. To mann 
alene betjener det optiske 
 sorteringsanlegget og sorterer i 
praksis alt avfall fra hele Tromsøs 
befolkning. Optiske lesere langs 
et langt transportbånd sørger for 
at plast, matavfall, kartong, papir 
og restavfall havner i riktig  sorterte 
fraksjoner.

– På grunn av alle invest eringer 
som tidligere er gjort av 
Remiks Miljø park AS  foregår 
 produksjonen vår i 
 Norges mest moderne 
anlegg. Bortsett fra 
kverna er det ikke 
behov for større 
investeringer nå. Vi 
kan konsentrere oss 
om å  optimalisere 
driften, sier Bård 
Ovesen.

HVOR	GÅR	HVA*

Hver måned  sendes 
375 tonn papp og 
papir til  resirkulering 
på Ranheim like 
utenfor Trondheim, 
samt  Norske Skog på 
Skogn.

Hver måned sendes 
2.100 tonn brennbart 
restavfall til Kjøpsvik.

Hver måned sendes 
325 tonn matavfall 
til kompostering i 
 Skibotn.

Hver måned  sendes 
23 tonn plast for 
 resirkulering og 
 gjenbruk i Tyskland.

*Se på  remiks.no hvor 
resten av det  sorterte 
avfallet resirkuleres.

 NØKKELTALL:

Remiks	Produksjon	AS	

Antall ansatte: 21
Omsetning 76,4 mill
Driftsresultat 4,38 mill
Resultat før skatt 3,76 mill
Egenkapitalandel 17,8 %

Tyskland
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I	hjertet	av	produksjonen	
Nøye	miljøregnskap
Remiks Produksjon AS kan 
ikke bare tenke på økonomisk 
 regnskap. Like nitid fører de 
miljø regnskap for å forsikre seg 
om  at de driver riktig.

Nå selges alt av papir,  kartong 
og papp til gjenvinning i 
 Trøndelag. Plasten fraktes helt til 
Tyskland for å bli til nye produkt. 

− Vi sender noe av  råstoffet 
vårt langt av gårde, men 
miljø messig er det verdt det. 
 Alterna tivet er å utvinne mer 
olje, hugge ned mer skog 
isteden for å utnytte disse 
 allerede  eksisterende  ressursene, 
sier daglig leder i Remiks 
 Produksjon, Bård Ovesen. 

Driver	returstasjonen	
i	Tromsdalen
Remiks Produksjon AS er 
 lokalisert i Remiks Miljøpark nord 
på Tromsøya og har en  avdeling 
i Tromsdalen, som driftes på 
vegne av søsterselskapet Remiks 
Husholdning AS.

Sorterer	stadig	mer
Da finanskrisen slo inn gikk også 
avfallmengden ned. Nå når 
 konjunkturene peker oppover 
igjen øker også avfall mengdene, 
men det er det sorterte 
 avfallet som øker. Nå sorterer 
innbyggerne  i Tromsø ut 54 
 prosent av alt avfall de kaster,  slik 
at det kan resirkuleres. Tromsø 
kan med stor selv sikkerhet kalle 
seg miljø by, da inn byggere er 
blant landets  desidert flinkeste til 
å kilde sortere. 

Bård  Ovesen 
er daglig 
leder i Remiks 
 Produksjon AS.
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	Knallfarget	
kjempe
suksess
Hver eneste dag, i hvert eneste kjøkken i Tromsø, 
 skylles, brettes og sorteres det i ulikt fargede poser 
med den største selvfølgelighet. Tromsøværingene er 
blant Norges beste til å sortere avfall for resirkulering.

– Ingen andre steder i landet sorterer i 
like mange optiske fraksjoner som oss. Og 
graden av det sorterte avfallet bare øker. 
Vi har virkelig grunn til å være stolte alle 
sammen, sier en kjempefornøyd daglig 
leder av Remiks Husholdning AS, Harald 
Willumsen Østbø.

Han er den nye «renovasjonssjefen» i 
Tromsø, og er med andre ord den som får 
kjeft når publikum har noe å klage på. Men 
kjeftbruken har stilnet. I hele 2010 kom det 
ikke inn en eneste skriftlig klage.

– Det skyldes nok i hovedsak de flinke 
renovatørene våre, de som er ute i bilene 
og som er i publikumskontakt nesten 
hver eneste dag. Det meste ordnes opp i 
direkte.

Henteavstanden på  halvmeteren 
 kombinert med snørydding er den  hyppigste 
 årsaken til eventuelt  temperament, men det 
meste ser ut til å gå  veldig greit for hushold-
ningsabonnentene i Tromsø. 

– Vi er veldig opptatt av å forsøke å 
drive så effektivt som mulig slik at vi kan 
holde kostnadene nede og dermed også 
gebyrene på et akseptabelt nivå. Da er vi 
avhengige av et godt samarbeid med inn-
byggerne.

Gratis	kuponger
I 2010 innførte Remiks Husholdning AS seks 
gratis avfallskuponger for husholdningene. 

En kupong er verdt den mengden avfall du 
klarer å få med deg i en vanlig personbil.

– Kupongsystemet er en kjempe-
suksess. Mindre avfall havner på avveie, og 
 publikum er veldig fornøyd, sier Østbø.

Tidligere fikk Remiks inn en del 
 meldinger  om «herreløst» avfall som 
ble dumpet  i naturen. Mengden av disse 
henvendelsene har blitt kraftig  redusert 
etter at kupongsystemet ble innført, 
 samtidig som mengden avfall levert inn til 
 mottakene øker.

– Det tyder på at flere heller leverer 
avfallet til oss, sier Østbø.

Samtidig bidrar kupongsystemet til  at 
næringslivskunder ikke klarer å  «snike   inn» 
næringsavfall på husholdnings  kvoten. 
 Tidligere ordning med at de første 50 
 kiloene var gratis på hver tur førte til at 
enkelte kjørte i skytteltrafikk med cirka 50 
kilo hver gang for å slippe å betale.

– Det at du har seks kuponger totalt 
 fordrer at du samler litt opp og ikke 
 kommer på slike «småturer». Dermed  blir 
trafikken mindre inn på mottaket. I sum 
 tilsvarer kupongene den mengden du 
 leverer i dunken over hele året, sier Østbø.

Ny	teknologi
Framover vil Remiks Husholdning jobbe 
for å gjøre det enda enklere å levere avfall 
direkte til miljøstasjonen. En ny miljø stasjon 
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 NØKKELTALL:

Remiks	Husholdning	AS

Antall ansatte: 21
Omsetning: 98,5 mill
Driftresultat: 8,9 mill

! I vår var Remiks eksamens oppgave 
for mediaelevene ved  Breivika 
videre gående skole. 

skal bygges i Tromsø,  samtidig med at det 
etableres en rekke dyp oppsamlingssystem 
utstyrt med elek tro niske brikker.

– Brikkene vil gjøre at vi får varsling med 
en gang enheten må tømmes. Slik er vi 
sikre på å tømme på riktig tidspunkt og får 
mer effektive turer, sier Østbø som tidligere 
var IT-ansvarlig i Remiks.

Innføringen av dypoppsamling gjør 
også at de fleste tunge løft  forsvinner 
i renovatør yrket og at det dermed blir 
 mindre  slitasje på arbeidsstokken. Yrket 
som tidligere har vært svært fysisk 
 krevende er i ferd med å endres slik at de 
ansatte klarer å stå i jobb lenger. Tidligere 
har gjennomsnittlig pensjonsalder vært så 
lav som 55 år.

 Vi har  virkelig 
grunn til å være 

stolte alle sammen.
Harald W. Østbø,  

daglig leder
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Atle Wasmuth Robertsen 
leder Remiks Næring AS og 
har som mål å gjøre  Tromsøs 
næringsliv mer bevisst 
på avfalls planlegging og    
 håndtering.
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 NØKKELTALL	2010

Remiks	Næring	AS

Antall ansatte: 15
Omsetning: 49,9 mill
Driftsresultat: 0,31 mill
Egenkapitalandel: 24,4 %

En	bekymring	
mindre
Hver eneste dag sørger Atle Wasmuth Robertsen og 
Remiks Næring AS for å fjerne noen av bekymringene 
til næringslivet i Tromsø.

Svært mange bedrifter har nemlig ikke 
plass til å lagre alt avfallet de produserer 
i løpet av et døgn. Enkelte av  hotellene 
behøver for eksempel tømming flere 
 ganger hver dag. 

– Vi henter så ofte det er behov for det. 
To av selskapets verdier er å være pålitelig 
og tilgjengelig. Det er verdier som er 
viktig for næringslivs kundene 
våre, sier daglig leder Atle 
Wasmuth Robertsen. 

Selskapet strekker 
seg langt for å gjøre 
hver dagen enklere 
ved rørende avfalls-
håndtering for de mange 
ulike bedriftene i byen.

Mer	avfall
Næringslivet responderer godt 
på servicegraden til Remiks Næring AS. 
 Gjennom hele året har avfallsmengden og 
kundene økt jevnt og trutt. 

Næringslivet har ingen krav på seg til å 
 sortere, men Remiks Næring  fokuserer mye 
på å selge inn miljøriktige løsninger for 
avfallshåndtering. 

– Nettverket «Grønne lønnsomme 
 Tromsøbedrifter» bidrar til økt fokus på 
miljø her i byen. Svært mange virksom-
heter, både private og offentlige, er enten 
miljøfyrtårn eller ISO-sertifisert på miljø. 
Dette krever at de kan rapportere avfalls-
mengde og type, og utviklingen i  hvilken 
mengde de kaster. Slike rapporter er vi 
 veldig gode på. Vi har utviklet et godt 
 system både for å rapportere avfall, og for 
å lage avfalls planer for ulike selskap, sier 
Robertsen.

Han er sikker på at disse tjenestene bare 
blir mer og mer etterspurt. 

– De delene av næringslivet som er 
 sertifisert på miljø eller på annen måte 
kan dokumentere gode miljøhold ninger, 
er i ferd med å få et konkurransefortrinn. 
Mange store selskaper som er miljø-

fyrtårnsertifisert, krever det samme 
fra underleverandørene. Dette 

innebærer at andelen  sortert 
avfall øker kraftig også 

for næringslivet, melder 
Robertsen.

Veileder
Stadig flere søker vei-

ledning nettopp for å lage 
avfallsplaner og for å plan-

legge bedre for selve avfalls-
håndteringen internt i bedriften. 

 Tidligere var slike tanker mer eller mindre 
borte i bedriftseiernes bevissthet. Men 
strammere regelverk, økte kostnader for 
 levering av usortert avfall og ikke minst 
mangel på areal har gjort at mange søker 
hjelp hos Remiks Næring AS. 

– Tidligere var avfallshåndteringen et 
problem som måtte løses i etterkant, etter 
at bygningen var tatt i bruk. Heldigvis er 
ikke minst arkitekter i stadig større grad 
bevisste på at store virksomheter  genererer 
mye avfall og trenger plass både til lagring 
og sortering når nye næringsbygg skal 
 utvikles. På Langnes bygges det nå nye 
 kjøpesentre som vil bli eksempler til etter-
følgelse hva gjelder avfallshåndtering.

Atle Wasmuth Robertsens drøm er at 
også næringslivet får innlagt søppelsug. 
Det gjør at de kontinuerlig får fjernet 

 avfallet fra eget bygg, og at bilene som skal 
tømme avfallet slipper å måtte  krangle  seg 
til parkeringsplass.

Litt for mange avfallsløsninger i dag 
innebærer mange tunge løft både for de 
i bedriften og de fra renovatøren som 
 henter avfallet, og flere avfallsrom er 
 vanskelig tilgjengelig med lastebil.

– Dessverre er ikke planlegging av 
av fallshåndteringen langt nok framme i 
bevisstheten verken hos utbyggere eller 
byplanleggere ennå. Det ønsker vi å gjøre 
noe med og er aktive for å sette temaet på 
dagsorden, sier Robertsen. 

Vi henter 
så ofte det er 
behov for det. 

Atle Wasmuth Robertsen,  
daglig leder

! Remiks og Universitetet i Tromsø 
 samarbeider med universitetet i 
Anchorage, Canada.
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Gradvis	regional	satsing	
Gradvis har Remiks nå vokst seg ut av Tromsø og blir 
stadig mer interessant for omkringliggende kommuner.

1. juli 2011 er en av merkedagene for 
Remiks Husholdning AS og Karlsøy 
 kommune. Fra denne datoen har Remiks- 
selskapet hånd om all avfallsinnhenting fra 
abonnentene i Karlsøy. Dette er for Remiks-
konsernet starten på en utvikling de har 
sett lenge.

Konsernsjef Bård Jørgensen i Remiks 
 Miljøpark AS tror det vil være strategisk 
 viktig og riktig av både kommuner og 
avfallsselskap i nord å tenke regionalt 
 istedenfor lokalt.

God	dialog
– Vi er allerede i kontakt med Balsfjord 
 kommune som vurderer å endre sitt system  
for å oppnå stordriftsfordeler. Vi er også 
i dialog med Bardu. Bardu,  Balsfjord og 
Karlsøy har alle vært enslige svaler når 
det gjelder avfallshåndtering, men ser nå 
at de trenger å samarbeide med noen 
for å  redusere kostnader og oppfylle 
 stadig strengere krav vedrørende avfalls-
håndteringen.

Opp gjennom årene har de mange 
kommunene her til lands utviklet nesten 
like mange ordninger for håndtering av 
avfall fra sine innbyggere. Men Miljøvern-
departementets innsats de senere år med å 
gradvis stramme inn regelverk og lovverk, 
gjør det stadig mer krevende og ikke minst 
kostbart å bli kvitt avfallet på en forsvarlig 
og miljøvennlig måte. 

– I noen grad vil et større regionalt 
 samarbeid tvinge seg fram. Kanskje ikke 
nødvendigvis i form av sammenslåing 
av avfallsselskaper, men i form av tett 
 sam arbeid, sier Jørgensen og utdyper dette.

Sentraliseres
– Allerede er det slik at mange anbud 
 gjøres sentralt. Store aktører som for 
eksempel Coop krever en landsdekkende 
tilbyder av tjenester og vil ikke forholde seg 
til et selskap for hver eneste region eller 
kommune de er inne i.

Konsernsjefen understreker at målet ikke 
er å bli færre selskap eller bekjempe hver-
andre, men å stå sammen.

– Hvis ikke risikerer vi å bli utkonkurrert 
fra selskaper i sør eller fra utlandet. Nå er 
ikke avfallsbransjen noen enkel bransje å 
etablere seg i. Men vi ser at konkurran-
sen hardner til fra store selskap med store 
 ressurser, sier Jørgensen. 

I øyeblikket er flere avfallsselskap 
 tilknyttet franchisekjeden Retura for 

 nettopp å kunne få deloppdrag for store 
kunder. Men flere eierkonstellasjoner 
 posisjonerer seg akkurat nå, trolig for å 
kunne satse enda mer i dette markedet.

Nest etter oljenæringen og fiskeri-
næringen er avfallsbransjen nå tredje størst 
her i landet, og attraktiv å investere i. 

Konkurransen 
hardner til fra store 
selskap med store 

 ressurser. 
Bård Jørgensen,  

konsernsjef
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Gradvis	regional	satsing	
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Fremtidens Tromsø har ingen søppel-
dunker eller containere som må tømmes, 
men søppel nedkast til avfallssug både 
for private husholdninger og for nærings-
livet. I løpet av de nærmeste 20 årene vil 
dette være på plass fra Sydspissen i sør og 
til Breivika i nord, spår konsernsjefen for 
Remiks Miljøpark AS, Bård Jørgensen.

– Får vi dette til kan jeg vel heller kalle 
meg sugesjefen i Tromsø, fleiper han.

Men det ligger en særdeles alvorlig 
tanke bak initiativet som nå er tatt både 

overfor kommunen og nye utbyggere. 
Stikkordene er samordning av teknisk 

infrastruktur.

Bare	rør	i	Tromsø
Om 20 år er alt bare 
rør i Tromsø, spår Bård 
 Jørgensen. Han sikter selv-
følgelig til avfallssystemet.

Får vi dette til 
kan jeg vel  heller 

kalle meg suge sjefen i 
Tromsø. 

Bård Jørgensen,  
konsernsjef

Allerede har Tromsø en unik rørløsning 
mellom Stakkevollan-feltet og Remiks Mil-
jøpark. Bård Jørgensen tror ikke det blir 
aktuelt med flere slike «direktesug» fra 
boligområder, siden dette er av hengig  av 
kort avstand til sorterings anlegget. Deri-
mot vil alle nye boligutbygginger i Tromsø 
av en viss størrelse etableres med avfalls-
sug som løsning, slik som her   i Strandkan-
ten borettslag. 
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Bare	rør	i	Tromsø
Samrør
– Vi ser for oss at vi i framtidens bygg 
 legger all teknisk infrastruktur i bakken i 
en og samme kulvert, med avfallsløsninger 
som en naturlig del av dette sammen med 
elektrisitet, vann og avløp og annet. 

Allerede er tankene satt ut i konkret 
handling. Utbyggingen av Kræmer Brygge 
som foregår nå, samordner all teknisk 
infrastruktur. I framtidens løsning ser 
Remiks for seg at nær sagt alt av teknisk 
infrastruktur kan repareres uten graving. 
 Kulvertene kan legges store nok til at det er 
mulig å  reparere de ulike installasjonene i 
 «tunnelene» under bakken.

– Stadig flere skjønner at avfalls-
løsningene har stor betydning for hvordan 
et område kan utnyttes. Kan vi få til en 
samordning av den tekniske infrastrukturen 
unngår vi også stadige gravemeldinger og 

kan fjerne kommunevitsen om at den ene 
etaten nesten ikke får fylt igjen gata før 
en ny kommer og graver den opp. Bergen 
har allerede klart denne samordningen 
 gjennom graveklubben.no, men vi vil altså 
ta steget lenger.

Estetisk	løsning
Filosofien bak ideen er enkel: Arealet i 
byområder blir knappere, samtidig som det 
både estetisk og praktisk er skjemmende 
med de mange containerne i bakgårdene 
og på fortauene rundt omkring.

– Nedkast for avfallssug er ikke bare 
penere å se på, du slipper trafikk av tunge 
biler inn som skal inn for å tømme, og du 
slipper måsefest og rotteplage i overfylte 
containere. Oppgraderingen av avfall-
systemet er for Remiks Miljøpark like selv-
følgelig som at Vann og Avløp bytter ut 

gamle rør, sier Jørgensen.

Rådgiver
Remiks Miljøpark AS sitter på 
den nødvendige kompetansen 
for å kunne planlegge og gi 
råd i prosessen med å utvikle 

en ny avfallstandard for Tromsø.
– Jobben er godt i gang. Samtlige 

borettslag fra Hålogaland Teater og til 
 Syd spissen, Tomasjordnesset og andre 
har allerede avfallssug. Til sammen får ca. 
15 prosent av husholdningene i Tromsø 
 hentet sitt avfall via underjordiske rør – en 
absolutt Norgesrekord. Nå gjelder det bare 
å samordne framtidige planer og grave-
oppdrag i Sentrum slik at et felles under-
jordisk rørsystem kan bygges der hvor 
dette er teknisk mulig, sier Jørgensen.

Egen	standard
Men før den felles rørdrømmen kan skyte 
fart må det vedtas en standard for rør-
systemene, slik at alle produsenter kan 
levere inn i denne standarden. 

– Denne jobben er kommunen allerede 
utfordret på. Og med den bygge  aktiviteten 
som er i gang i Tromsø akkurat nå bør 
planprosessen for teknisk infrastruktur 
 intensiveres, understreker Jørgensen.

– Ikke noen gang tidligere har vi hatt så 
mange samtidige prosjekter som påvirker 
sentrum. Øyeblikket for å gjøre noe er her 
og nå!
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– Vi får stadig spørsmål om når et energi-
gjenvinningsanlegg/forbrennings anlegg 
kan stå ferdig, og til det må vi dessverre si 
at vi ikke har noe konkret svar, sier konsern-
sjef Bård Jørgensen i Remiks  Miljøpark AS.

Et forbrenningsanlegg vil gjøre anlegget 
på Nord-Tromsøya, og Tromsø kommunes 
avfallssystem, komplett. Men enn så lenge 
er prosjektet utenfor Remiks-konsernets 
ansvar og kontroll. Prosjektet står i øye-
blikket litt i stampe.

Troms	Kraft	og	kommunen
Det planlagte selskapet som skal etablere 
og drive energigjenvinningsanlegget skal 
eies med 91 prosent av Troms Kraft og ni 
prosent av Tromsø kommune, men til tross 
for at kommunestyret vedtok å opprette 
selskapet i september 2008, er fortsatt lite 
skjedd. 

I samme vedtak ble det lagt til rette 
for at avfallet fra Tromsø kommune skulle 
være med å sikre fremtidig drift, pluss at 
 nødvendig tomt skulle overdras som en del 
av kommunens egenkapitalinnskudd i det 
nye selskapet.

Fra og med 2008 har Troms Kraft Varme 
vært prosjekteier for energigjenvinnings-
anlegget, men det er ikke opp rettet 
noe selskap eller vedtatt noen  endelig 
 investeringsbeslutning i Troms Krafts 
 styrende organer. 

Usikkerhet
Noe av forklaringen på hvorfor prosjektet 
ikke er kommet i gang ennå er den usikre 
råstofftilgangen. Avfallet fra Remiks er 
langt fra tilstrekkelig til å sikre anleggets 
fremtidige drift – og gjøre det lønnsomt.  
Planlagt kapasitet er 60.000 tonn, mens 

Tromsø ved Remiks alene genererer ca 
25.000 tonn brennbart restavfall.

Resten må hentes andre steder fra, og 
anlegget må derfor være konkurranse-
dyktig på pris for å skaffe seg avfall fra 
andre kommuner og private avfallsselskap.

Ved siden av denne usikkerheten har 
 kravene til økonomisk avkastning på 
 investeringene i anlegget blitt skjerpet fra 
Troms Kraft sin side. Disse forholdene har 
påvirket både vurdering av investerings-
risiko, pris og lønnsomhet. 

Setter	frist
Selv om Tromsø kommune og Troms Kraft 
fører dialogen om fremdrift, ønsker Remiks 
Miljøpark AS å være aktive i den videre 
 prosessen, og bistår rådmannen i nød-
vendig informasjon overfor kommune-
styret.

Et alternativ vil kunne være  å sette en 
frist for Troms Kraft i forhold til videre føring 
av prosjektet, slik at andre  potensielle 
anleggseiere kan komme inn om ikke Troms 
Kraft ser det tjenelig å være med.

Remiks-konsernet vil jobbe for å tilpasse 
sine sorteringssystemer, men fortsatt  slik 
at kildesortering er det rådende prinsipp 
i  Tromsøs avfallsløsning. Avfall som ikke 
egner seg til materialgjenvinning, skal 
 sikres behandlet som råstoff i et lokalt 
energi gjenvinningsanlegg. Uansett forut-
settes det at alt avfall som skal inn til det 
nye anlegget, tilbys til en markedsbasert og 
konkurransedyktig pris.

Utfordrende	konkurranse
– Med tanke på avfallsmengde er det 
egentlig ikke plass til mer enn ett eller to 
slike energigjenvinningsanlegg i Nord-

Morgendagens	
muligheter
Tomta er regulert, men tiden er ennå ikke moden for 
energigjenvinningsanlegget i Tromsø.

Norge. Men konkurranseprinsippet kan 
fort føre til etablering av flere små anlegg, 
og følgelig en usikkerhet om garantert 
avfallsmengde for de enkelte  anleggene. 
Fra  kontraktsperiode til kontrakts-
periode endres det gjerne hvem som skal 
ha  avfallet. Sånn sett bidrar for så vidt 
konkurranse prinsippet til en dårligere 
 miljøpolitikk på grunn av økt transport på 
kryss og tvers av lands delen, i stedet for at 
det nærmeste anlegget er garantert å få 
 avfallet. 

For tiden frakter store trailere restavfall 
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! Remiks-konsernet er den største 
industrisatsingen i Tromsø på 20 
år. Totalt jobber rundt 70 i Tromsøs 

 største prosessindustri.

Morgendagens	
muligheter

fra Tromsø og til Norcems anlegg i Kjøpsvik 
i Nordland som bruker avfallet som brensel/
energikilde i sin produksjon av sement.

– Det hadde selvsagt vært gunstig å 
lokalisere anleggene dit det var mest avfall, 
som for eksempel Tromsø, slik at man fikk 
mindre transport totalt sett. Til syvende 
og sist blir det en diskusjon om hva som 
er samfunnsøkonomisk og  miljømessig 
riktig, veid opp mot den økonomiske 
 investeringen, mener Jørgensen.

Biogass
Han og hans kollega, Atle Wasmuth 
 Robertsen, legger ikke skjul på at de gjerne 
også hadde sett et felles nordnorsk basert 
biogass-anlegg i vår region.

– Foreløpig produserer vi bare kompost 
av matavfallet. Noe som i seg selv er vel og 
bra, men behovet for denne kompostjorda 
er langt mindre enn produksjonen. Hvis vi 
gjorde matavfall og eksempelvis kloakk-
slam, fiskeavfall med mer  i Tromsø om til 
biogass som kunne brukes på renovasjons-
bilene og kanskje bussene i byen, hadde 

vi lagd et produkt av organisk avfall som 
ville hatt enda flere miljøgevinster, mener 
Robertsen.

Flere store byer her til lands bygger nå 
biogass-anlegg. Men i Tromsø er et slikt 
prosjekt foreløpig kun på idéstadiet.
 

Mulig plassering nytt prosessbygg

Vedtatt plassering energigjennvinningsanlegget

Eksisterende bygg, prosessbygg

Eksisterende bygg, administrasjonsbygg
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Virksomhetens	art	og	lokalisering
Selskapet ble stiftet 17.06.2009 av Tromsø kommune, som eier 
100% av selskapet. Eiendeler, ansatte, gjeld og forpliktelser ble 
overført fra det kommunale foretaket Tromsø Miljøpark KF til det 
nye selskapet.

Selskapet ble fra 1.januar 2010 morselskap i konsernet Remiks, 
med 3 døtre: Remiks Husholdning AS, Remiks Næring AS og Remiks 
Produksjon AS. Tromsø kommune vedtok februar 2011 å selge 1 
aksje i Remiks Miljøpark AS til Karlsøy kommune.

Remiks Miljøpark AS har som formål drift og forvaltning av 
 selskapets faste eiendommer og øvrige interesser. Selskapet skal 
også være et morselskap som utfører eiendomsdrift og stab- og 
støtte funksjoner for datterselskapene. Konsernet har som formål 
å være totalleverandør av avfallstjenester gjennom sine døtre. 
 Konsernet skal videre være et kunnskaps- og innovasjonssenter 
og en regional pådriver innenfor tema knyttet til avfall, miljø og 
 gjenvinning. Konsernet har gjennom datter Remiks Husholdning 
AS, påtatt seg å utføre lovpålagt kommunal renovasjonstjeneste.

Remiks	Husholdning	AS – ivaretar den lovpålagte tjenesten   
    renovasjon.

Remiks	Næring	AS – innhenting av avfall fra næringsliv.
Remiks	Produksjon	AS – mottak og omlastning av avfall.

Konsernet er i hovedsak lokalisert i Remiks Miljøpark i Tromsø 
kommune. Det er en underavdeling i datterselskapet Remiks 
 Produksjon AS, som er lokalisert i Tromsdalen. Her er det mot-
tak for avfall fra innbyggere i Tromsø kommune, som finansieres 
 gjennom renovasjonsgebyret.

Fortsatt	drift
Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift da 
det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. 
Styret mener at årsregnskapet gir en tilfredsstillende beskrivelse av 
selskapets stilling per 31.12.2010.

Utsikter
Konsernet ivaretar Tromsø kommune sin lovpålagte renovasjons-
tjeneste, gjennom sin datter Remiks Husholdning AS.

Renovasjonsgebyret i Tromsø kommune har vært stabilt de tre 
siste årene, det er ikke regulert for generell prisstigning. Avfalls-
mengden fra private husholdninger er ikke spesielt sensitiv for 
 konjunkturendring og de siste årene, bortsett fra 2009, viser 
avfallsmengden en økning hvert år. 

Avfallsmengden har økt i 2010 ift året før, noe som er både positivt 
og negativt. Negativt i forhold til at konsernet jobber for redusert 
avfallsmengde og et bedre miljø. Konsernet jobber blant annet 
aktivt mot produsentene av emballasje, for å minimere mengden 
av ulike innpakningsvarianter. Videre har kon sernet et samarbeid 
med Tromsprodukt AS, som driver en miljøbutikk i Remiks Miljø-
park, hvor publikum kan levere og kjøpe brukte varer. På den andre 
siden betyr økt avfallsmengde  at det kommer mer inn til riktig 
behandling og sortering. For den kommersielle driften ser man at 
finanskrisen som slo inn i noen bransjer, er i ferd med å løsne og 
avfallsmengde og oppdrag har økt. Det er derfor en  forventning at 
2011 vil gi et enda bedre resultat enn 2010.

Sorteringsgraden i Tromsø kommune er på 54% og statistikken 
viser at den økte avfallsmengden er på det sorterte avfallet. Dette 
betyr at innbyggere i Tromsø kommune blir stadig flinkere til å 
 sortere.

Næringslivet i Tromsø kommune har ingen sorteringsplikt på avfall, 
men konssernet jobber for å øke sorteringsgraden også i nærings-
livet. Mange har avfallstyper de sorterer, men generelt  kan dette 
bli bedre. Konsernet satser tungt på miljøbevissthet og riktig 
 handtering av avfall. 

Remiks Miljøpark ble tatt i bruk i 2006. Det er et av Tromsøs 
 største industriområder og består av et produksjonsbygg og et 
administrasjonsbygg. Konsernet har  investert stort i ny teknologi, 
både innenfor avfallsbehandling og innenfor innsamlingsdelen. 
 Investeringene har ført til større effektivitet og miljøbesparelser. 
Det forventes at det i en periode fremover vil være lite behov for 
store nyinvesteringer.

Området skal utvikles i årene som kommer med et energi -
gjenvinningsanlegg, hvor avfallet transporteres på band fra 
 produksjonsbygg og direkte inn til forbrenning. Konsernet vil 
ikke stå som eier av dette anlegget. Videre er planen å flytte 
noe  aktivitet fra miljøstasjon i Tromsdalen over til Miljøparken. 
 Konsernet ønsker, gjennom datter Remiks Husholding AS å  etablere 
3 returstasjoner i Tromsø kommune. Disse skal lokaliseres på fast-
landet, i Miljøparken og på baksiden av Tromsøya eller Kvaløya. 
Kommune styret i Tromsø kommune har vedtatt at all avfalls-
behandling i kommunen skal foregå på området hvor Remiks 
 Miljøpark er etablert og konsernet søker hele tiden samarbeids-
partnere som kan etablere seg i området.

Konsernet er en pådriver for at Tromsø kommune skal få avfallet   
i rør i deler av sentrum, noe som vil bidra til mindre løsavfall i 
gatene, det vil se penere ut og medfører mindre belastning av 
 søppelbiler i sentrum. I den sammenheng ser konsernet viktigheten 
av at det kommer på plass en avfallsplan for Tromsø kommune og 
dette arbeidet vil bli en prioritert oppgave i 2011.

1. juli 2011 starter samarbeidet med Karlsøy kommune, hvor 
 konsernet gjennom Remiks Husholdning AS skal ivareta den 
 lov pålagte renovasjonstjenesten i Karlsøy kommune. 

Det skjer mange spennende ting i avfallsbransjen og man ser 
 tendens til at avfallet kan utnyttes som salgsvare. Det vil si at nye 
forretningsområder har oppstått. Utviklingen i bransjen har gjort 
at den er blitt mer attraktiv og flere aktører kommer på banen. 
 Konkurransen i Tromsø er først og fremst størst på innhenting 
av avfall hos næringslivet. I Tromsø kommune er det foreløpig to 
 aktører på mottak av alle typer avfall.

Kontantstrøm
Kontantstrømmen til morselskapet bærer preg av oppstart av 
konsernet. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter inne holder 
post vedrørende overføring av eiendeler til døtrene. Eier av 
 morselskapet, Tromsø kommune har tilført egenkapital til mor-
selskapet, i form av gjeldskonvertering (redusert kortsiktig gjeld), 
som også er inkludert i operasjonelle aktiviteter. Døtrene har fått 
tilført egenkapital i løpet av året, i form av gjeldskonvertering.
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Finansiell	risiko
Konsernet har kommunal garanti på lån som vedrører Remiks 
 Husholdning AS og den lovpålagte renovasjonstjenesten. Andre lån 
som konsernet har behov for, må hentes ute i det åpne  markedet, 
da kommunal garanti ikke kan gis til næringsrettet aktivitet. 
Tromsø kommune står for innfordring av gebyret, samtidig som 
andre kommunale avgifter innfordres. Tapsføring av fordring er lav. 
Konsernet har hatt høyt fokus på eget innfordringsarbeid på den 
kommersielle delen og er meget fornøyd med den lave  andelen 
som ble tapsført i 2010.

Resultat
Resultat	i	døtrene:

• Remiks Husholdning AS 
 -Omsetning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,5   mill
 -Driftsresultat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11,79 mill

• Remiks Næring AS 
 -Omsetning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49,9    mill
 -Driftsresultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0,3    mill
 
• Remiks Produksjon AS
 -Omsetning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76,4    mill
 -Driftsresultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4,38  mill

Resultat	i	mor:
• Remiks Miljøpark AS
 -Omsetning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32,87 mill
 -Driftsresultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,4   mill

Resultat	i	konsernet:
 -Omsetning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150,8 mill
 -Driftsresultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,9 mill

Arbeidsmiljø	og	sykefravær.
Konsernet har i 2010 vært i en omstillingsprosess i forbindelse med 
at to kommunale foretak gikk over til fire aksjeselskap. Prosessen 
har vært krevende, både for ansatte og ledelse. Det ble blant annet 
ansatt 3 nye daglige ledere til døtrene, hvor to var eksterne og en 
intern ansettelse. Arbeidsforholdene vurderes likevel som gode og 
konsernet står fremfor mange spennende og utfordrende opp gaver.

Morselskapet hadde per årsskifte 17 ansatte fordelt på 15,6 års-
verk. Sykefraværet var12,4%, hvor 2,3% er kort og 10,1% er lang-
varig fravær. I konsernet var det et totalt sykefravær på 13,4%, 
hvor 2,7% er kort og 10,7% er langvarig fravær. Det jobbes aktivt 
i  konsernet med å få ned sykefraværet, både i samarbeid med 
ansatte, bedriftshelsetjeneste og NAV.

Det er ikke rapportert noen skader og eller ulykke i 2010.
Det har i 2011 vært en ulykke med handtering av kvikksølv. 
 Selskapet har fått pålegg av fylkesmann, som følges opp med 
 endring av rutiner.

Likestilling
Foretaket har gjennom sin styresammensetting en tilfreds stillende 
andel av begge kjønn, og oppfyller med dette myndighetenes 
 forventning.

Det er i morselskapet ansatt 6 kvinner og 11 menn. Totalt i 
 konsernet er det 11 kvinner og 63 menn. Konsernet ønsker en 
 jevnere kjønnsfordeling i arbeidsstokken  og oppfordrer kvinner til 
å søke ledige stillinger.

Foretaket har som mål å være en arbeidsplass hvor det råder 
full likestilling mellom kvinner og menn. Det skal ikke forekomme 
 forskjellsbehandling grunnet kjønn.

Diskriminering
Selskapet har utarbeidet rutiner for å forebygge og håndtere 
 diskriminering og mobbing i selskapet. Alle ledd i selskapet har 
fokus på forebygging.

Ytre	miljø.
Konsernet driver ikke produksjon av varer eller tjenester som 
 benytter miljøfarlige innsatsfaktorer. Avfallet blir ivaretatt i 
 henhold til lover og forskrifter. Alt avfall sendes videre, enten for 
destruering eller resirkulering. Våre samarbeidspartnere  forplikter 
seg gjennom avtaler til å forholde seg til lover og forskrifter på 
avfallsbehandling.

Årsresultat	og	disponering.
Morselskapet hadde et årsresultat etter skatt på 4,27 mill. Styret 
foreslår det overført til annen egenkapital.

Tromsø, den 5/5 2011

For styret i Remiks Miljøpark AS

 Sidsel Helene Meyer Kjell N. Olsen Svein Thomassen May Britt Ellingsen
 Styrets leder Nestleder Styremedlem Styremedlem

 Markus Sørensen Trond Evertsen Linda Emilsen Bård  Gunnar Jørgensen
 Styremedlem Styremedlem Styremedlem Daglig leder 
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RESULTATREGNSKAP	 Remiks Miljøpark AS

 Morselskap    Konsern

 2010 2009  Note 2010

	 	 	 Driftsinntekter	og	driftskostnader	

 32 863 639 4 456 112 Salgsinntekter 1 149 260 684

 11 715 0 Annen driftsinntekt  1 588 671

 32 875 354 4 456 112 Sum driftsinntekter  150 849 355

 4 021 0 Varekostnader  39 800 362

 9 232 414 231 760 Lønnskostnader m.m. 2, 3 42 022 405

 5 879 994 1 284 312 Avskrivning på driftsmidler 4 18 165 941

 7 337 465 994 201 Annen driftskostnad 2, 8 23 943 540

 22 453 893 2 510 273 Sum driftskostnader  123 932 247

 10 421 461 1 945 840 Driftsresultat  26 917 107

	 	 	 Finansinntekter	og	finanskostnader	 	

 1 944 082 00 Inntekt på investering i datterselskap  0

 3 152 966 00 Renteinntekt fra foretak i samme konsern  0

 342 325 8 4070 Annen renteinntekt  734 208

 47 436 00 Annen finansinntekt  215 991

 10 587 900 1 894 605 Annen rentekostnad  11 185 629

 1 915 2 314 Annen finanskostnad  228 149

 -5 103 006 -1 888 512 Resultat av finansposter  -10 463 579

 5 318 455 57 328 Resultat før skattekostnad  16 453 528

 1 039 463 16 051 Skattekostnad på ordinært resultat 5 844 027

 4 278 992 41 277 Ordinært resultat  15 609 501

 4 278 992 41 277 Årsoverskudd (Årsunderskudd)  15 609 501

	 	 	 Overføringer	 	

 4 278 992 41 277 Avsatt til annen egenkapital  15 609 501

 4 278 992 41 277 Sum disponert  15 609 501

Remiks	Miljøpark	AS
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 Morselskap    Konsern

 2010 2009  Note 2010

   Eiendeler

   Anleggsmidler

	 	 	 Immaterielle	eiendeler

 0 0 Utsatt skattefordel 5 704 774

 0 0 Sum immaterielle eiendeler  704 774

	 	 	 Varige	driftsmidler

 192 457 980 180 904 311 Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 4, 12 192 457 980

 0 0 Maskiner og anlegg 4, 12 82 771 467

 2 115 900 1 228 650 Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 4, 12 23 924 826

 194 573 880 182 132 961 Sum varige driftsmidler  299 154 272

	 	 	 Finansielle	anleggsmidler

 15 986 000 435 000 Investeringer i datterselskap 6 0

 0 0 Investeringer i aksjer og andeler  320 000

 15 986 000 435 000 Sum finansielle anleggsmidler  320 000

 210 559 880 182 567 961 Sum anleggsmidler  300 179 046

	 	 	 Omløpsmidler

   Fordringer

 7 856 919 599 329 Kundefordringer 7, 8 5 264 057

 24 553 399 51 880 Andre fordringer 7 5 088 474

 32 410 317 651 209 Sum fordringer  10 352 532

 6 992 464 5 677 460 Bankinnskudd, kontanter o.l. 9 53 663 135

 39 402 781 6 328 669 Sum omløpsmidler  64 015 667

 249 962 661 188 896 630 Sum eiendeler  364 194 712
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  Morselskap    Konsern

 2010 2009  Note 2010

	 	 	 Egenkapital	og	gjeld

   Egenkapital

   Innskutt	egenkapital

 5 000 000 150 000 Aksjekapital 10, 11 5 000 000

 35 007 063 45 000 Overkursfond 11 35 007 063

 40 007 063 195 000 Sum innskutt egenkapital  40 007 063

	 	 	 Opptjent	egenkapital

 3 525 868 260 581 Annen egenkapital 11 10 172 284

 3 525 868 260 581 Sum opptjent egenkapital  10 172 284

 43 532 931 455 581 Sum egenkapital  50 179 347

   Gjeld

	 	 	 Avsetning	for	forpliktelser

 3 254 864 242 432 Pensjonsforpliktelser 3 13 681 996

 661 295 16 051 Utsatt skatt 5 0

 3 916 159 258 483 Sum avsetning for forpliktelser  13 681 996

	 	 	 Annen	langsiktig	gjeld

 175 299 958 156 562 537 Gjeld til kredittinstitusjoner 12 272 266 818

 14 232 620 0 Øvrig langsiktig gjeld 7 0

 189 532 578 156 562 537 Sum annen langsiktig gjeld  272 266 818

	 	 	 Kortsiktig	gjeld

 2 005 900 3 210 785 Leverandørgjeld 7 9 221 027

 0 0 Betalbar skatt 5 296 695

 1 787 677 1 222 654 Skyldig offentlige avgifter  5 519 360

 9 187 417 27 186 591 Annen kortsiktig gjeld  13 029 470

 12 980 993 31 620 030 Sum kortsiktig gjeld  28 066 551

 206 429 731 188 441 050 Sum gjeld  314 015 366

 249 962 661 188 896 630 Sum egenkapital og gjeld  364 194 712

Tromsø, den 5/5 2011

 Sidsel Helene Meyer Kjell N. Olsen Svein Thomassen May Britt Ellingsen
 Styrets leder Nestleder Styremedlem Styremedlem

 Markus Sørensen Trond Evertsen Linda Emilsen Bård  Gunnar Jørgensen
 Styremedlem Styremedlem Styremedlem Daglig leder 
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Indirekte	kontantstrømsanalyse		Konsern

     2010

Kontantstrømmer	fra	operasjonelle	aktiviteter

Resultat før skattekostnad    16 453 528

+/-Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler  -514 573

+Ordinære avskrivninger    18 165 941

+/-Endring i kundefordringer    -4 664 729

+/-Endring i leverandørgjeld    6 010 242

+/-Forskj. kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensjonsordn.  13 439 564

+/-Endring i andre tidsavgrensningsposter  -14 897 009

=Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  33 992 965

Kontantstrømmer	fra	investeringsaktiviteter

+Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler  2 006 611

-Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler  136 679 290

-Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak  320 000

=Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  -134 992 679

Kontantstrømmer	fra	finansieringsaktiviteter

+Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld  123 608 480

-Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld  7 904 199

+Innbetalinger av egenkapital  32 846 108

=Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  148 550 389

=Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter  47 550 675

+Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. begynnelse  6 112 460

=Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. slutt  53 663 135



Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god 
regnskapsskikk.

Driftsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer/tjenester skjer på leveringstids-
punktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Omløpsmidler/Kortsiktig	gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som for-
faller til betaling innen et år etter balansedagen, samt poster som 
knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste 
verdi anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Anleggsmidler/Langsiktig	gjeld
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. 
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler 
balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. 
Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som 
forventes ikke å være forbigående. Nedskrivingen reverseres når 
grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede. 

Investeringer	i	datterselskap
Investeringer i datterselskap er vurdert etter generelle vurderings-
regler (kostmetoden).

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter 
fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på 
grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I til-
legg gjøres det for øvrige fordringer en uspesifisert avsetning for å 
dekke antatt tap. 

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens 
betalbare skatter og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet 
med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer 
mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt lignings-
messig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. 
Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som 
reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og net-
toført.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er satt opp etter den indirekte 
 modellen. Det vil si at kontantstrømmene rapporteres brutto 
fra investerings- og finansieringsaktiviteter, mens det regnskaps-
messige resultat avstemmes mot netto kontantstrøm fra 
 operasjonelle aktiviteter. 

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2009 til 2010.

Regnskapsprinsipper	og	virkning	av	prinsippendringer

NOTER	 Remiks Miljøpark AS
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Note	1	Salgsinntekter
 

PR VIRKSOMHETSOMRÅDE 

Utleie 14 611 161

Adminstrtive tjenester 18 252 478

Sum 32 863 639

 

GEOGRAFISK FORDELING 

Tromsø kommune 32 863 639

Sum 32 863 639

Note	2	Ansatte,	godtgjørelse,	lån	til	ansatte	mv

Lønnskostnader består av følgende poster:

 2010 2009

Lønninger 6 932 045 174 658

Arbeidsgiveravgift 643 337 17 146

Pensjonskostnader 2 165 555 75 335

Andre Personalkostnader  508 524  35 378

Sum lønnskostnader 9 232 414 231 760

  

Gjennomsnittlig antall årsverk 15,6 1,3

  

 Daglig leder Styret

Lønn 687 749 395 567

Annen godtgjørelse 109 115 

Selskapet er ikke forpliktet til å gi daglig leder eller styreleder sær-

skilt vederlag ved opphør eller endring av ansettelses forholdet eller 

vervet. Selskapet har ingen avtaler om bonuser, overskuddsdelin-

ger, opsjoner eller lignende til fordel for daglig leder og  styreleder. 

Selskapet har ikke forpliktelser knyttet til aksje verdibaserte godt-

gjørelser til fordel for ansatte eller tillitsvalgte.

Lån	og	sikkerhetsstillelse

Selskapet har ikke lån til eller sikkerhetsstillelse til fordel for daglig 

leder. Selskapet har heller ikke lån eller sikkerhetsstillelse til fordel 

for medlemmer av styret eller nærstående av disse.

Revisor

Godtgjørelse til revisor er kostnadsført med kr 285 177 ekskl mva. 

Godtgjørelsen er fordelt på lovpålagt revisjon med kr 161 204, 

andre attestasjonstjenester med kr 9 100, skatterådgivning med kr 

17 340 og andre tjenester utenfor revisjonen med kr 97 533.
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Note	3	Pensjon

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og har en ordning som oppfyller kravene etter 

denne loven.

Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 20 personer. Pensjonsordningen er organisert gjennom en kollektiv pensjons forsikring. 

Ordningen gir rett til en definert fremtidig ytelse. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved  oppnådd pensjons-

alder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap.

Beløp i hele NOK  2009 2010

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 151 849  1 304 174 

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 30 598  313 254 

Avkastning på pensjonsmidler (fratrukket adm. kostnader) (19 401)  (172 554)

Resultatført aktuarielt tap/ (gevinst) 0  4 054 

Amortisert premieavvik (15 650)  0 

Administrasjonskostnader 29.560  0 

Periodisert arbeidsgiveravgift 0  0 

Netto pensjonskostnad 176 956  1 448 928 

Estimert avkastning på pensjonsmidler:

*Beste estimat  basert på oppnådd avkastning pr. 3 kvartal 2010  152 102 

Pensjonsforpliktelsen 31.12.2009 31.12.2010

Påløpte pensjonsforpliktelser (DBO)  669 007  7 434 500 

Pensjonsmidler til markedsverdi 426 576  4 173 007 

Påløpte pensjonsforpliktelser (DBO) ekskl. AGA (242 432) (3 261 492)

Arbeidsgiveravgift 0  257 658 

Påløpte pensjonsforpliktelser inkl. AGA (242 432) (3 519 150)

Ikke resultatført planendring/ implementeringsvirkning 0  0 

Ikke resultatført virkning av estimatavvik 0  264 287 

Tilpasninger AGA tidligere beregninger 0  0 

Netto balanseført pensjonsforpliktelse inkl. AGA (242 432) (3 254 864)

Økonomiske forutsetninger for beregningen 

av pensjonsforpliktelsen 31.12.2009 31.12.2010

Diskonteringsrente 5,50 % 4,50 %

Forventet avkastning på pensjonsmidler 6,50 % 5,50 %

Årlig forventet lønnsvekst 3,80 % 2,96 %

Årlig forventet G-regulering  3,80 % 2,96 %

Årlig forventet regulering av pensjoner under utbetaling 3,80 % 2,96 %

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er det lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen 

 forsikring.



Note	4	Anleggsmidler

  Bygninger  Driftsløsøre,  Sum 

  og tomter inventar ol. 

 Anskaffelseskost pr 1.1.2010 180 904 311 1 228 650 182 132 961

+ Tilgang kjøpte anleggsmidler 16 601 614 1 817 910 18 419 524

- Avgang i året 0 150 967 150 967

= Anskaffelseskost 31.12.2010 197 505 925 2 895 593 200 401 518

 Akkumulerte avskrivninger 31.12.2010 5 047 945 779 693 5 827 637

= Av- og nedskrivninger pr. 31.12.2010 5 047 945 779 693 5 827 637

 Bokført verdi 31.12.2010 192 457 980 2 115 900 194 573 880

 Årets ordinære avskrivninger 5 047 945 832 049 5 879 994

 Økonomisk levetid Inntil 50 år Inntil 15 år

NOTER	 Remiks Miljøpark AS
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Note	5	Skatt

Årets skattekostnad 2010 2009

Resultatført skatt på ordinært resultat:

Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel 1 039 463 16 051

Skattekostnad ordinært resultat 1 039 463 16 051

Betalbar skatt i årets skattekostnad:

Ordinært resultat før skatt 5 318 455 57 328

Permanente forskjeller -2 134 194 0

Grunnlag for årets skattekostnad 3 184 261 57 328

Endring i midlertidige forskjeller -4 573 089 0

Grunnlag for betalbar skatt i resultat -1 388 828 57 328

Mottatt konsernbidrag 1 944 082 0

Anvendelse av fremførbart underskudd -555 254 0

Skattepliktig inntekt 0 57 328

Sum betalbar skatt ordinært resultat 0 0

Betalbar skatt i balansen:

Betalbar skatt på årets resultat -544 343 0

Betalbar skatt på mottatt konsernbidrag 544 343 0

Sum betalbar skatt i balansen 0 0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, 

 spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

 2010 2009 Endring

Varige driftsmidler 14 659 804 9 898 186 -4 761 618

Pensjonspremie/- forpliktelse -3 254 864 -3 066 335 188 529

Sum 11 404 940 6 831 851 -4 573 089

Akkumulert fremførbart underskudd -9 043 173 -9 598 427 -555 254

Andre midlertidige forskjeller 0 2 823 903 2 823 903

Grunnlag for beregning av utsatt skatt 2 361 767 57 327 -2 304 440

Utsatt skatt (28 %) 661 295 16 052 -645 243

Linjen ”Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel”, jf ovenfor, består av følgende elementer i 2010:

Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel vedrørende midlertidige forskjeller: kr 645 243

Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel vedrørende bokføring direkte mot egenkapitalen: kr 394 220
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Note	6	Datterselskap

Foretaksnavn Forretningskontor Eierandel Stemmeandel Balanseført verdi

Remiks Husholding AS Tromsø 100% 100% 3 795 000

Remiks Næring AS Tromsø 100% 100% 4 670 000

Remiks Produksjon AS Tromsø 100% 100% 7 521 000

Sum    15 986 000

Note	7	Konsern

Mellomværende er som følger:

  2010 2009

Fordringer på foretak i samme konsern 30 844 958 0

Gjeld til foretak i samme konsern  18 992 376 0

Netto mellomværende konsern 11 852 582 0

Selskapet har forpliktelser i form av annen sikkerhetsstillelse eller som kausjonist for kassakreditt til Remiks Huholdning AS kr 10 000 000.

Note	8	Kundefordringer

Mellomværende er som følger:

  2010 2009

Vurdert til pålydende  7 856 919 599 329

 - avsatt til dekning av usikre fordringer 0 0

Bokført verdi pr 31.12.  7 856 919 599 329

Bokførte tap på fordringer fremkommer slik:

  2010 2009

Avskrevet tap på fordringer  0 0

Endring i delkredereavsetning  0 0

Innkommet på tidl. avskrevne fordringer 0 0

Tap på fordringer  0 0

Tap på fordringer inngår i posten annen driftskostnad.

Note	9	Bankinnskudd

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 439 255
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Note	10	Antall	aksjer,	aksjeeiere	m.v

Antall aksjer og pålydende er spesifisert i balansen. Det er kun en aksjeklasse og alle aksjer har lik stemmerett.

Aksjonær  Antall aksjer Eierandel i %

Tromsø kommune  5 000 100

 

Note	11	Egenkapital

Antall aksjer og pålydende er spesifisert i balansen. Det er kun en aksjeklasse og alle aksjer har lik stemmerett.

   Annen 

 Aksje kapital Overkurs fond Egenkapital  SUM

Pr. 01.01.2010 150 000 45 000 260 581 455 581

Endringer i løpet av året 4 850 000 34 962 063 -1 013 705 38 798 358

Årets resultat   4 278 992 4 278 992

Avsatt til utbytte   0 0

Kapital 31.12.2010 5 000 000 35 007 063 3 525 868 43 532 931

Endringer i løpet av året vedrørende posten ”Annen egenkapital” gjelder for lite avsatt pensjonsforpliktelser tidligere år bokført direkte mot 

nevnte post.

Note	12	Pantstillelser	og	langsiktig	gjeld

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt:

  2010 2009

Gjeld til kredittinstitusjoner 175 299 958 156 562 537

Annen langsiktig gjeld 17 503 535 0

Sum 192 803 493 156 562 537

Av selskapets bokførte gjeld er sikret ved kommunal garanti: 175 299 958

Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for denne gjeld er:

  2010 2009

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 192 457 980 0

Inventar 2 115 900 0

Sum 194 573 880 0

Selskapets langsiktige gjeld pr 31.12.2009 var sikret med kommunal garanti. 

Selskapets langsiktige gjeld pr 31.12.2010 er sikert med kommunal garanti.
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