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En positiv    
       overraskelse

Administrerende direktør

2011 var andre driftsår for Remiks Miljøpark AS.  Konsernet er 
velfungerende og overrasker positivt på flere områder. For 
eksempel produserte vi, i 2011, 6,6 millioner kroner i overskudd 
i  morselskapet etter konsernbidrag og skatt. Det betyr at vi 
allerede nå kan gi et utbytte til vår eiere! I en oppbyggings fase 
skulle Remiks Miljøpark AS egentlig skjermes før selskapet ble 
pålagt utbytte, men styret har nå vedtatt at Tromsø kommune 
får utbetalt 1,3 millioner kroner allerede etter andre driftsår. 
I løpet av våre to første år som aksjeselskap i konsern har vi 
snudd et kraftig underskudd til et solid overskudd. 

I hovedsak er det tre årsaker til at vi lykkes: Vår selskaps
form, våre ansatte og våre verdier.

Remiks Miljøpark AS er heleid av kommunene Tromsø og 
Karlsøy. Morselskapet har tre heleide datterselskap: Remiks 
Husholdning AS, Remiks Produksjon AS og Remiks Næring AS. 
Til sammen har konsernet 85 ansatte. Etter en oppbyggings
fase gjennom 2010 er selskapene nå konsolidert, og allerede i 
2011 kommet over i vekstfasen.

At 2011 har vært et godt år, skyldes i stor del at vi hadde 
en kraftig økning i avfall fra næringslivet, og dermed gode 
 resultater både for Remiks Næring og Remiks  Produksjon. En 
annen årsak til veksten er at vi nå høster frukter av et  langsiktig 
arbeid, med stor vekt på økonomistyring og  kostnadskontroll. 

Hver ansatt er blitt mer bevisst på sin rolle i sitt eget 
 selskap. Den mest tydelige indikatoren på at de trives med 
den nye selskapsformen er at sykefraværet er mer enn  halvert 
etter at vi ble et konsern. I tillegg oppgir de ansatte at 
 trivselen har økt og at de føler en økt tilhørighet og nærhet 
til arbeids plassen sin. 

Remiks er opptatt av å inkludere ansatte i prosesser 
med strategi, planlegging og budsjettarbeid. Erfaringene 
våre  tilsier at de ansatte på den måten får et mye større 
 eierforhold til egne, selskapets og konsernets oppgaver og 
mål. De er med hele veien, og er opptatt av å følge med på 
utviklingen for å skape gode resultater sammen. 

Fra ulike vinkler jobber vi konsentrert med å utvikle hvert 
enkelt selskap, og med å spisse vår kompetanse.  Samtidig 
 klarer vi å beholde samordningsgevinsten ved å bruke 
kompe tansen vår på tvers i selskapene. 

Daglig har vi fokus på å etterleve TILGJENGELIG – PÅLITELIG 
– MILJØBEVISST – NYSKAPENDE.

For eksempel er ordretilgangen fra kundene på nærings
siden et bevis på at de anser oss som miljøbevisste og 
 pålitelige. Et bevisst næringsliv ser at miljø er et konkurranse
fortrinn, og velger oss som samarbeidspart fordi vi er flinke 
til å følge opp lover og regler. Vi får stadig bekreftet at vi er 
 nyskapende gjennom å være en partner både i lokal, regional 
og nasjonal utvikling av vårt fagfelt. Vi inviteres inn med vår 
rådgivningskompetanse i nasjonale prosjekter, og får stadig 
 henvendelser og besøk fra inn og utland, fra de som vil lære 
av våre  erfaringer.

Nå ser vi fram mot å få bidra aktivt for å utvikle morgen
dagens avfallsløsninger for Nordområdene og for verdens 
arktiske hovedstad Tromsø.

Bård Jørgensen
Administrerende direktør, remiks miljøpark As

På feltet økonomistyring og kostnadskontroll har vi over tid 
innarbeidet gode rutiner i konsernet. 

Av våre fire selskap, er to underlagt lov om offentlige 
anskaffelser. Det betyr at Remiks Miljøpark AS og Remiks 
Husholdning AS skal legge ut anbud på kontrakter av en viss 
beløpsstørrelse. Alle selskapene ser likevel viktigheten av et 
godt grunnarbeid i innkjøpsprosesser, og henter alltid inn til
bud fra flere leverandører. Vi har høy fokus på at vi alltid skal 
ha det tilbudet som gagner selskapets og konsernets beste. 

Samtidig er vi svært opptatt av å stille krav til hverandre og 
av å følge lover og regler. Når de tre datterselskapene inngår 
kontrakter seg imellom, gjør de det på samme måte og med 
de samme krav som til ethvert annet selskap. Dette bidrar til 
å skjerpe vår egen konkurransedyktighet.

gunn Janne Hansen
Økonomisjef, remiks miljøpark As

Gode rutiner
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Vokser med
    «Vekst i nord»

Miljøvennlig avfallshåndtering og videreforedling av avfall er 
områder under konstant utvikling hos Remiks  Miljøpark AS. 

Bevisst satsing det siste tiåret har ført Remiks og Tromsø 
helt i front nasjonalt og internasjonalt når det gjelder 
 inn samling og sortering av husholdningsavfall. Nå står 
videre utvikling og mer overordnede målsettinger for tur. 
Konsernsjef Bård Jørgensen tror vi allerede de neste fem 
årene vil oppleve store endringer innen avfallsbransjen i 
vår region, en bransje som er i ferd med å bli storindustri 
 verden over.

remiks miljøpark As profesjonaliserer seg, og gjør seg 
selv i stand til å bli en aktiv og attraktiv medspiller i 
 nordområdesatsingen.

Nordkalotten
– Er det for eksempel like naturlig om fem eller ti år å sende 
alle varestrømmene sørover? Jeg vet ikke helt svaret, men er 
opptatt av å diskutere fremtiden med aktuelle aktører her 
nord, sier han. 

Jørgensen mener da aktuelle aktører i hele regionen, ikke 
bare i Troms eller NordNorge. Han ser på Nordkalotten, 
 supplert av NordvestRussland, og har allerede vært i møter 
med representanter fra NordSverige og NordFinland. 

– Nordområdesatsingen, og åpningen av Nordøstpassasjen, 
gir mange nye muligheter. Tromsø er et senter på mange 
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måter. Det er opportunt for oss å tenke de store tankene nå, 
sier Jørgensen.

På Tønsnes i Tromsø bygges det nå en gigantisk 
 servicehavn som skal kunne betjene fremtidig petroleums
virksomhet i nord. Remiks har kompetanse og kapasitet og 
ønsker å yte service til industrihavna og offshorebransjen 
blant annet med innsamling og håndtering av farlig avfall.

Regionalisering
– Markedet utenom husholdningsrenovasjon er sårbart og 
skiftende. Vi må være våkne for posisjoneringen som foregår 
innen bransjen fra store internasjonale aktører, sier konsern
sjef Jørgensen. 

I dag driver alle kommunene i nord med egne avfall
systemer. Regionrådene har jevnlig tatt opp diskusjoner om 
økt samarbeid på avfallssiden. Remiks vil være en pådriver for 
å få dette til. 

– Det vil bli nødvendig å harmonisere systemene i de nord
norske kommunene slik at det blir enklere å samarbeide, og 
enklere å bruke samme teknologi. Det er dyrt å jobbe hver 
for seg. Vi må bli flinkere til å hente ut samordningsgevinster  
fra hverandre, mener Jørgensen. 

Sintef-samarbeid
For å  bli bedre rustet til å håndtere fremtidens utfordringer, 
deltar Remiks Miljøpark AS nå i utviklingsprogrammet «Vekst 
i nord» i regi av Sintef Bedriftsutvikling.

 Tromsø er allerede valgt til 
 verdens arktiske hovedstad, og 
fremtiden byr på mange mulig-
heter for industriutvikling, ikke 
minst innen avfallsbransjen.

«Vekst i nord» består av 12 ulike nordnorske selskap, hvorav 
Remiks er det eneste avfallsselskapet. 

– Hvis du ønsker vekst og jobber med strategi for vekst, 
må du jobbe deg inn i denne problematikken fra ulike vinkler. 
Gjennom Sintefprogrammet får vi både drahjelp og flere 
verktøy til å kunne utvikle oss selv, forklarer Jørgensen. 

Bedriftene utveksler erfaringer med hverandre og jobber 
både med teori og praktiske ideer.  

– Vi har innsett at vi trenger profesjonalisering for å sikre 
at vi tar de rette strategiske grepene fremover. Deltagelsen i 
«Vekst i nord» gir oss hjelp til å holde fokus, og mulighet til en 
kritisk gjennomgang av oss selv, verdier og slagord.  Gjennom 
dette programmet blir vår organisasjon analysert og sett på 
med andres øyne, noe som er svært nyttig. Vår overordnede 
strategi er selvsagt å fortsette veksten, og å styrke  selskapets 
posisjon i nord, sier konsernsjef Bård Jørgensen i Remiks 
 Miljøpark AS.

remiks HusHoldning As remiks næring As

remiks produksJon As

remiks milJØpArk As



 Slik ser tegningene for den nye returstasjonen i Tromsø ut. Remiks ønsker seg en nedgravd løsning og gjerne et 
park- eller fritidsanlegg på taket. 

IlluSTRaSjon: 70 º noRd aRkITEkTuR

 Her er et utsnitt fra selve returstasjonen, hvor tre filer rundt de til sammen ca 30 containerne med avfalls fraksjoner, 
skal gjøre det enkelt og køfritt for publikum. 

IlluSTRaSjon: 70 º noRd aRkITEkTuR
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Morgendagens  
     returstasjon

Inspirert av egen suksess med nedgravde løsninger som gir 
et rent og vakkert utemiljø, mens avfallet samles opp under 
bakken, er nå en helt ny returstasjon under utvikling.

– Vi har ikke så mye på plass ennå, men vi har en veldig 
god idé, noen flotte illustrasjoner og ikke minst en lovnad til 
Tromsøs befolkning om at vi skal være borte fra Tromsdalen 
i løpet av få år, sier daglig leder i Remiks Husholdning, Harald 
W. Østbø.

Alt i ett
Den nye returstasjonen er planlagt nøye både med tanke på 
håndtering av avfallet, men ikke minst hurtig trafikkavvikling 
for de som kommer inn for å levere avfall.

Anlegget planlegges i en oval form med tre filer hele veien 
rundt for å kunne ta unna trafikken. Det planlegges å bli over 
dobbelt så stort som dagens anlegg i Tromsdalen, og skal 
være både miljøvennlig og publikumsvennlig med brukt
butikk og gjenbrukshall.

Og det hele altså under tak, slik at ingen naboer kommer til 
å la seg sjenere.

– Vi har lært mye både om hva vi ønsker oss og hva vi ikke 
ønsker oss fra driften i Tromsdalen, beroliger Østbø. Hans 
ambisjon er å lage anlegget så flott at det blir et positivt løft 
for området som eventuelt får huse framtidens anlegg for 
avfallsinnsamling.

To tomter
Foreløpig jobber Remiks med to alternative tomter, men har 
en helt klar formening om å gjøre returstasjonen så sentralt 
plassert som overhodet mulig. Langnes har vært nevnt.

Og for det området som eventuelt blir valgt venter et flott 
bydelsanlegg for både rekreasjon og aktivitet på toppen av 
det hele, bokstavelig talt.

– Kostnadene styrer selvsagt hva vi kan få til, men vi ser på 
muligheten for å legge et anlegg på taket av retur stasjonen 
vår. Vi ønsker at stedet skal være attraktivt og inspirerende 
for gode miljøvalg, spesielt for barn og unge, derfor er både 
park, fotballbane og bmxsykkelbane alternativ vi vurderer, 
forklarer Østbø.

Tilgjengelighet
Ved siden av å få på plass et moderne anlegg er jobben å 
gradvis utvikle et enda bedre tilbud til kundene. Et av de nye 

tiltakene er åpningtider til klokken 19 hver eneste dag ved 
Returstasjonen i Tromsdalen.

 Vi må være tilgjengelig når folk har fri. Derfor har vi lang
åpent hver dag i Tromsdalen. For de som vil levere avfall før 
de begynner på jobb om morgenen åpner returstasjonen 
ved Remiks Miljøpark allerede klokken 07.00, forklarer daglig 
leder Harald W. Østbø.

 Slik planlegger Remiks Husholdning å anlegge 
den nye returstasjonen slik at den blir så køfri som 
mulig. Flere  tjenester samles nå på ett sted.
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i en fullskala utbygging kan den nye returstasjonen i 
Tromsø bli tilnærmet usynlig. 
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karlsøy- suksessen
ikke en eneste klage er kommet i etterkant av at remiks 
 Husholdning As tok over renovasjonen i karlsøy kommune. 
 ordfører Hanny ditlefsen er så begeistret at hun kjørte ens 
ærend inn til selskapets generalforsamling for å skryte.

Remiks Husholdning AS overtok renovasjonen i Karlsøy 1. juli i 
fjor. Og er møtt med åpne armer.

– Vi er klar over at våre tjenester tas for gitt og at det først 
når noe er galt at vi hører fra abonnentene våre. Derfor er 
Karlsøyhistorien en ekstra vitamininnsprøyting for oss, smiler 
daglig leder Harald W. Østbø i Remiks Husholdning AS.

For i den vesle kystkommunen triller ordføreren ut dunken 
sin en halvmeter fra vei hver tirsdag, med stor takknemlighet.

– Alt er blitt mye enklere og mye bedre for samme pris, 
skryter hun. Ordføreren trekker fram at det er enklere å 
bare ha en dunk og at den tømmes ukentlig. Tømmingen er 
 dermed dobbelt så hyppig som tidligere. Samtidig er tilbudet 
blitt utvidet på returstasjonene, hvilket innebærer at andelen 
avfall som kommer inn i Karlsøy har økt betydelig.

Hverken Ditlefsen eller Østbø tror folk i Karlsøy nå 
 produserer mer avfall, men at mindre avfall brennes eller 
deponeres rundt hus og gårder. I stedet bruker karlsøy
væringene nå åpenbart gjerne en gratis avfallskupong eller 
to for å få avfallet håndtert på forsvarlig måte.

Samarbeider
Karlsøy kommune ønsket å delta i et interkommunalt 
 sam arbeid med Tromsø på avfallssiden, og kjøpte seg derfor 
inn på eiersiden i Remiks Miljøpark AS med en andel i fjor. 
I tillegg valgte de Remiks Husholdning AS som nytt avfalls
selskap, uten å legge oppdraget ut på anbud.

Den avgjørelsen ble klaget inn som ulovlig anskaffelse til 
KOFA (Klagenemda for offentlige anskaffelser).

– Som kommune så skal vi jo bli prøvd alle veier, vi skal ikke 
kunne forfordele noen. Derfor var det helt greit med den 
klagen, og vi fikk dermed bekreftet at det vi gjorde var helt 
riktig, sier Ditlefsen.

KOFA hadde følgende kommentar i saken: «Innklagede 
tildelte kontrakt om behandling av husholdningsavfall til 
et foretak som innklagede var medeier i, uten forut gående 
 konkurranse. Idet anskaffelsens verdi oversteg terskel verdien 
i forskriften § 22 (1) er anskaffelsen regulert av lov om 
offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 og forskrift om 
offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402 del I og del 
III. Klagenemnda kom til at tildelingen av enerett og etter
følgende tildeling av kontrakt kunne skje uten kunn gjøring 
etter forskriften § 13 (2) bokstav h. Det forelå da ingen 
 ulovlig direkte anskaffelse på dette grunnlag.»

Lang skrytetur
– Jeg har ikke hørt en eneste klage etter at Remiks overtok, 
men har fått mange positive tilbakemeldinger, sier ordføreren.

Det var derfor hun satte seg i bilen og kjørte ens ærend de 
154 kilometrene turretur Remiks Miljøpark AS for å skryte da 
generalforsamlingen behandlet regnskapsåret 2011.

– Selv om vi hadde bare en aksje og ikke noe annet å si på 
generalforsamlingen ville jeg fremføre skryt. Skryt får man 
ikke så ofte, og jeg vil spesielt berømme Remiks for å ha takla 
geografien vår så godt, sier Ditlefsen. 

Østbø forklarer at Remiks må beregne ekstra tid på 
 innsamlingen på grunn av at de er avhengig av ferge for 
å komme rundt på alle øyene. Ut over det klarer Remiks 
 Husholdning AS å samle inn avfallet i Karlsøy med enmanns
betjent bil.

Prisreduksjon
Siden Karlsøy nå er bergtatt av det Tromsøs befolkning tar 
for gitt, er det på sin plass å bemerke at renovasjonsavgiften 
for tromsøværingene har vært uforandret de fire siste årene. 
 Satsen har ikke vært justert, noe som i  realiteten betyr en 
reduksjon i avgiften på 12 prosent! 

Remiks Husholdning AS utfører en lovpålagt oppgave og 
skal ikke generere overskudd til sine eiere. Samtidig skal 
 selskapet likevel finansiere utvikling og innovasjon, noe 
som i de senere år er oppnådd gjennom effektivisering og 
kostnads kontroll.

I Karlsøy bemerker de spesielt miljøstasjonene og retur
stasjonen som et gode og et hjelpemiddel til å leve mer miljø
vennlig. 

– Søppel har blitt god butikk. Folk er mer bevisst og hiver 
ikke avfall hvor som helst. De vil ha det fint rundt seg og er 
mer villig til å betale for det, mener ordføreren. 

I streben etter å gjøre det fint i Karlsøy er hytte containerne 
der under lupen. Det planlegges at de graves ned og  utstyres 
med en låseanordning som krever kodebrikke slik at kun 
hytte eiere har tilgang til dem. Containerne vil også varsle 
Remiks om når de må tømmes. Det eneste som blir synlig på 
overflaten er selve nedkastene som er tilpasset for å ta imot 
optiske poser med dobbel knute.

Verken sortering, dobbelknute eller alt det andre som 
tromsøværingene har blitt innprentet med over år, har bydd 
på problemer i Karlsøy.

– Jeg tror du trygt kan si at Remiks har gjort Karlsøy mer 
miljøvennlig, smiler ordfører Hanny Ditlefsen, som ikke nøler 
med å anbefale andre kommuner med å slutte seg til det 
interkommunale samarbeidet.
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 ordfører Hanny ditlefsen i karsløy kommune er så fornøyd med Remiks Husholdning aS at hun kjørte ens ærend 
154 kilometer tur-retur fra Hansnes og til anlegget nord på Tromsøya for å skryte.

NøkkeLTALL 2011 
remiks HusHoldning As

anTall anSaTTE: ________ 27  
SYkEFRaVÆR: ________________ 3,8%
oMSETnInG: __________________ 102,7 mill.  
dRIFTSRESulTaT: __________ 6,6 mill.  
ÅRSRESulTaT: ________________ 4,5 mill.  
EGEnkapITal andEl: _ 11,90%
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 Blomstrende utvikling for Remiks næring gjør at det blir mer råstoff til Remiks produksjon, og ikke minst bedre 
 resultat for Remiks Miljøpark aS.

NøkkeLTALL 2011 

remiks næring As

anTall anSaTTE: ________ 18  

SYkEFRaVÆR: ________________ 14,2%

oMSETnInG: __________________ 56,6 mill.  

dRIFTSRESulTaT: __________ 7,2 mill.  

ÅRSRESulTaT: ________________ 5,4 mill.  

EGEnkapITal andEl: _ 28,70%
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Blomstrende
     virksomhet

I løpet av 2011 hadde selskapet en vekst på 40 prosent! 
Og årsaken til veksten er først og fremst fokuset på miljø, 
 dernest alle de store byggeprosjektene i Tromsø. 

– Vi er med på prosjekter fra de ligger på tegne brettet 
til  bygningen står ferdig. Ved å komme inn i en  tidlig fase 
kan vi planlegge godt sammen med kunden slik at avfalls
håndteringen blir optimal gjennom hele prosessen. Og ikke 
minst når bygget skal tas i bruk, forklarer daglig leder Atle 
Wasmuth Robertsen.

Gode rapporter
Næringslivet i Tromsø ønsker å være mer miljøvennlig. Både 
for å redusere kostnader, men også fordi markedet og loven 
krever det.

– I Consto har vi laget vår egen miljøstasjon for 
 utbyggingen av Jekta hvor vi sorterer alt av byggeavfall. 
Lovens krav er å sortere ut minst 60 prosent. Remiks gir oss 
månedlige rapporter på hva vi leverer slik at vi enkelt kan 
holde oversikt på hvordan vi ligger an, og at ikke  andelen 
restavfall vokser uforholdsmessig. Så gir vi også egne avfalls
rapporter til vår byggherre som er meget opptatt av miljø
regnskapet, forklarer HMS og kvalitetsleder Gunn Irene 
Andersen i Consto. For tiden er sorteringsgraden på solide 
73,2 prosent.

Miljøstasjonen måtte planlegges inn i prosjektet fra starten 
av for å sikre god adkomst, både for de som skal bruke den 
og for de som skal frakte vekk avfallet.

– Vi må være gode på logistikk når vi bygger ut samtidig 
som senteret er i full drift. Totalt har vi hatt 720 arbeidere 
innlogget i prosjektet, sier Andersen.

Alle må kjenne godt til sorteringsrutinene. Byggeavfallet 
sorteres ut i så mange som 13 ulike fraksjoner! 

Remiks Næring er og skal være miljøbedrifters førstevalg. 
Selskapet jobber kontinuerlig med kompetanseutvikling fordi 
bransjens krav endrer seg ofte og mye. Om et bygg rives i 
dag stilles det krav til avfallsplan som er veldig komplisert.

– Du kan ikke bare slenge alt i en container lenger. Riving 
og miljøsanering er et eget fag, forteller Robertsen.

Optisk næringsliv
– En ting er å kunne lover og regler og være i stand til både å 
planlegge og følge opp i forhold til kundens ønsker og behov, 
men vi vil jo stadig videre, forteller Robertsen. Det gir seg for 
 eksempel utslag i at Remiks Næring nå gjør sine næringslivs
kunder i stand til å drive med optisk sortering.

Foreløpig rulles det forsiktig ut, men svært mange  bedrifter 

ønsker å kunne sortere ut flere fraksjoner på en enkel måte i 
det daglige. De ansatte sorterer optisk hjemme og finner det 
merkelig at de ikke skal kunne gjøre det samme på jobb.

– Vi har faktisk utviklet egne søppelstativ for  næringslivet, 
og kan hjelpe til med å finne gode abonnementsløsninger 
avhengig av bedriftens type og mengde avfall, forklarer 
Robertsen.

Nye områder
Samtidig er Remiks Næring svært opptatt av å kapre nye 
markeds andeler, gjerne ved å tilby nye løsninger.

– Vi er en servicebedrift, og for oss innebærer det å ligge 
i forkant og komme med nye løsninger og tilbud som kan 
redusere flaskehalser, eller gi kunden et løft, sier Robertsen, 
og gir et enkelt eksempel som øker trivselen hos kunden.

– Boligselskap i Tromsø kan få hjelp fra oss til å lage seg 
lokale små miljøstasjoner eksempelvis for papp og glass. 
 Dermed gjør de det enklere for sine beboere å få avfall til 
returpunkt og returstasjon. Servicetilbudet har blitt svært 
populært hos de selskapene som har prøvd.

Dagene er så vidt hektiske for Remiks Næring at de har sett 
seg nødt til å øke staben.

– Vi har en spennende jobb, både fordi vi kan utvikle de 
store, langsiktige løftene som for eksempel etablering av 
avfallssug i sentrum for næringslivet, og samtidig delta på 
arenaer der vi møter spennende mennesker og bedrifter som 
er oppriktig engasjert i miljøet rundt seg og i å skape vekst i 
vår region, sier Robertsen.

Fremad i alle retninger kjennetegner strategien som 
remiks næring As lykkes stort med akkurat nå.

 Bengt lind fra Remiks næring og Gunn Irene 
 andersen fra Consto samarbeider for å finne smidige 
løsninger for Constos store Miljøstasjon på jekta.
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 om noen år kan busspassasjerene i Tromsø fraktes rundt med drivstoff produsert av matavfallet de har sortert og 
sendt inn til gjenvinning.

NøkkeLTALL 2011 
remiks produksJon As 

anTall anSaTTE: ________ 21  
SYkEFRaVÆR: ________________ 9,3%
oMSETnInG: __________________ 75,9 mill.  
dRIFTSRESulTaT: __________ 4,3 mill.  
ÅRSRESulTaT: ________________ 3,0 mill.  
EGEnkapITal andEl: _ 21,70%
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 Her er en oversikt over hvilken type avfall som ble 
samlet inn fra husholdningene i 2010 og 2011. 

Fokusert  
     på fremdrift

Remiks tok imot og behandlet totalt 45 904 tonn med avfall 
fra Tromsø og Karlsøy i 2011. 99 prosent av alt avfall vi tok 
imot ble enten sendt til materialgjenvinning eller til energi
utnyttelse. 

Det betyr at alt avfall som samles inn fra husholdningene 
 og næringslivet brukes til noe.

– Vi har en fantastisk flink og miljøbevisst befolkning i 
Tromsø og Karlsøy som er virkelig gode til å sortere. Derfor 
kan vi ta hånd om alt avfallet på en kostnadseffektiv måte, 
sier daglig leder Bård Ovesen i Remiks Produksjon AS. Han 
 minner om at det er viktig å bruke posene riktig. Er du i tvil 
skal avfallet sendes inn som restavfall i vrengte handleposer.  

– Men det jeg ikke er like fornøyd med er at vi sender fra 
oss nesten alt, og i praksis kun er en sorteringsmaskin. Vårt 
mål er å kunne videreforedle mer av råstoffet som samles inn 
her i Tromsø. Vi ønsker å gjøre selve gjenvinningen mer kort
reist og miljøvennlig, og her kommer blant annet planene om 
et biogassanlegg inn, forklarer han. 

30 busser
Remiks Produksjon AS ønsker å være en av eierne av et 
 biogass eller biosubstratanlegg her i regionen. Hvert år 
 produserer det i Tromsø og Karlsøy cirka 5000 tonn mat
avfall. Det er nok til å forsyne 30 bybusser med naturgass 
(metan) i et helt år! 

Remiks Miljøpark AS har til og med tilgjengelig tomteareal 
for et slikt anlegg. Samarbeid blir nøkkelen til å få realisert 
anlegget, ikke bare på eiersiden. 

– Vi ser for oss et samarbeid med aktuelle partnere både 
i NordNorge, NordSverige og NordFinland. Slik kan vi tilby 
å foredle matavfall fra hele Nordkalotten i et anlegg som 
 produserer drivstoff til gassdrevne kjøretøy. 

I dag sendes mat, papp, papir, plast, metall og rest avfall 
ut av byen. Kun glass videreforedles her som drenerings
masse.

– Miljøregnskapet blir enda bedre når vi skaper nye 
 produkter av avfallet nærmest mulig der det samles inn. 
Jeg ser kanskje ikke for meg at vi klarer å bearbeide alt, men 
hvem vet hva fremtiden vil bringe, smiler Ovesen.

Sentral aktør
Uansett hvilken innovasjon som pågår i konsernet Remiks 
 Miljøpark AS er Remiks Produksjon sentral for utviklingen. 

– Vi må utvikle oss i takt med markedet. Det betyr at vi 

må ha driftsmidler, utstyr og lovverk klart til å kunne ta imot 
alle aktuelle avfallstyper. Remiks Produksjon AS er en av 
de  største  prosessindustribedriftene i Tromsø. I 2011 har vi 
trimmet  organisasjonen vår og optimalisert driften. Nå vil vi 
videre utvikle oss og øke antallet industriarbeidsplasser her i 
 regionen, lover Ovesen.

Befolkningen i Tromsø og karlsøy sorterer ut matavfall nok til 
å holde 30 bybusser med biogass-drivstoff i et helt år. remiks 
 produksjon As vil svært gjerne videreforedle mer av avfallet selv.

Avfallsmengder fra husholdningene 2011

2010 2011

Hush. Hush.

Papp, kartong 1643,3 1468,9

Papir 1569,2 1313,9

Drikkekartong 90,0 90,0

Glass 776,6 714,0

Plast 158,1 187,7

Metaller/jernskrap 602,7 561,8

EEavfall 350,0 265,1

Våtorganisk 3269,1 3155,4

Treavfall 1519,5 1794,3

Park og hageavfall (juletrær) 449,1 526,2

Tekstiler 0,0 35,0

Betong m/armering 3,5 1,9

Betong og tegl 3,6 14,9

Asfalt (4268) 1,2

Annet 102,8 44,1

Annet miljøstasjon

Farlig avfall 324,6 369,0

sum sortert 10863,4 10542,3

Restavfall miljøst 2120,3 2811,5

Annet restavfall 8478,1 9596,1

Embalert matavfall 0,0

Autoklavert

sum restavfall 10598,4 12407,6

Avfall totalt 20697,1 22949,9

Avfall til materialgjenvinning i % 52,5 % 45,9 %

Avfall til energiutnyttelse i % 51,2 % 54,1 %

13
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Suksess i 
     mange fasetter 

Remiks har det siste året videreutviklet og stimulert bygnings
industrien til økt bruk av glass, både som drenering og fyll
masse. Dette gjør at Remiks Produksjon AS kan selge  glasset 
som samles inn tilbake til lokalt næringsliv som et nytt 
 produkt.

– Vi vil ha mer slik innovasjon som fører til at vi kan  foredle 
avfallet vårt i våre nærområder og slipper og sende det vekk, 
poengterer konsernstyreleder Sidsel Helene Meyer. Alt glass 
som samles inn, blant annet på byens mange returpunkt, 
 knuses og kan deretter selges som dreneringsmasse  
til  entreprenører.

– På kort tid er denne dreneringsmassen blitt et attraktivt 
produkt. Forskningsforsøk viser også at glass drenerer enda 
bedre en pukk, forklarer Meyer.

Miljøstandard fra nord
Styrelederen har mange ting hun kan trekke fram og være 
stolt av på vegne av konsernstyret i Remiks. Evnen til 
 innovasjon står absolutt høyest.

– Vi har utviklet dette konsernet i Tromsø til å være 
 landsledende når det gjelder innsamling og håndtering av 
 husholdningsavfall. Vår metode er så unik at vi i mange 
sammen henger er en internasjonal attraksjon. Stadig er det 
mange som besøker oss, både fra inn og utland, og de lar 
seg  imponere. Det er hyggelig med anerkjennelse, men for 
 konsernet Remiks er det nå viktigst av alt å knytte allianser i vår 
region slik at vi sammen kan utvikle en egen miljøstandard fra 
nord. Et kvalitetsmerke som kan skape nye arbeidsplasser, ikke 
bare i Tromsø men i andre store og små kommuner både i det 
vi kan kalle nabolaget vårt og i resten av Nordområdene, sier 
Meyer. 

Foruten glasset, blir også matavfall og  restavfall gjen
vunnet i nord. Restavfallet brukes som energi i sement
produksjon i Kjøpsvik, nord i Nordland, mens matavfallet i 
flere år har blitt kompostert i Skibotn. Sidsel Helene Meyer 
og konsernstyret i Remiks vil ha flere med seg for å se mulig
hetene som kan utvikles i fremtiden, med for eksempel nye 
industriarbeidsplasser som kan foredle mer av råstoffet som 
samles inn.

Viktig sortering
– Et av de stadig tilbakevendende spørsmålene vedrørende 
avfallet i Tromsø er fortsatt: «Er det noen vits å sortere?» 
Svaret er et stort og rungende «JA!». Uten den innsatsen som 

det er ikke gull, men glass, alt som glimrer i de store haugene 
på remiks sin returstasjon i Tromsdalen. For det kommunalt eide 
industrikonsernet er denne glitrende innovasjonen gull verdt. 

gjøres ved hver eneste kjøkkenbenk i denne byen, hadde vi 
ikke kunnet få en så innovativ industribedrift som det Remiks 
har vokst seg til å bli, forsikrer Sidsel Helene Meyer.

Til alle de som spør, anbefaler styrelederen et besøk ved 
Remiks sitt anlegg. Remiks arrangerte for første gang «Åpen 
dag» på Miljøparken i fjor.

– Dette er noe vi vil gjøre til en årlig tradisjon. Ikke bare for 
å være tilgjengelig for publikum, men rett og slett fordi dette 
arrangementet ble et arnested for så utrolig mange gode 
miljøideer. For eksempel gjenvinningskonkurransen «Miks og 
triks» som pågår i 2012.

Foran paraden
Gode ideer er ifølge Meyer et av konsernets varemerker.

– De ansatte i konsernet imponerer meg voldsomt. De 
aller fleste av dem har svært lang erfaring fra bransjen, og 
det betyr også at de har stått i omfattende og krevende 
omstillinger over flere år nå. Likevel ser akkurat det å leve 
i en konstant forandring ut til å ha gjort dem enda mer 
kreative og innovative. Og det er der vi skal være: Ingen i 
Remiks har noen intensjon om å hvile på gamle laurbær. Vi er 
i en  herlig  flytsone av nyutvikling, med en konsernsjef som 
 imponerende uredd i alle år har vært en som har  vandret 

 Styret i Remiks Miljøpark as. Fra venstre: kjell n. 
olsen, Øivind Østbø, May Britt Ellingsen, Markus 
Sørensen, Sidsel Helene Meyer, Bård jørgensen, 
Trond Evertsen og Svein Thomassen.
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foran paraden, og før noen andre oppdaget spennende 
nye muligheter. På grunn av at han har vært så tidlig ute 
og har turt å stikke seg fram med sin kompetanse og sin 
 streben etter å skape utvikling, har han måttet tåle mye 
kjeft. Likevel fortsetter han å gå der foran, like ivrig og 
inspirerende som alltid. Den honnøren vil jeg gjerne få gi 
Bård Jørgensen, sier konsernstyrets leder.

Byutvikling 
Et eksempel på en sak som er utviklet «foran paraden», 
er arbeidet med å sørge for at avfallsløsninger i form av 
avfallssug, skal bli en del av den fremtidige infrastrukturen 
i den videre utbyggingen av Tromsø by, på lik linje med 
vei, vann kloa kk, strøm og bredbånd. 

– Våre rørløsninger under bakken er ypperlige i et 
 arktisk vinterlandskap. Vi har lenge hatt verdens lengste 
avfallssug, som går rett inn i anlegget vårt ved Remiks 
Miljøpark. Varianter av denne løsningen har vi i flere av 
de nye boligstrøkene, og vi ønsker oss mer av dette på 
flere steder. Dette er en miljøvennlig løsning med mange 
 positive ringvirkninger, forsikrer Meyer.

Store steg
Styret har vært stabilt og uten utskiftinger helt siden 
2008. Det betyr at akkurat dette styret har fulgt aktivt 
med hele veien i prosessen fra forvaltning til forretning, 
fra underskudd til overskudd. 

I perioder har styret vært svært aktivt, tidvis med 
månedlige styremøter. Både kontinuiteten og aktivitets
nivået har vært viktig siden forandring har vært nøkkel
ordet for Remiks i et helt desennium nå. Styret har 
 definert flere områder hvor selskapet skal vokse og 
 utvikle seg i årene fremover.

– Fra vi skiftet selskapsform fra kommunalt foretak til 
aksjeselskap i 2010, har jobben hele tiden vært å bli mer 
profesjonell, mer konkurransedyktig og mer lønnsom. 
Jeg er som konsernets styreleder stolt av  organisasjonen 
vi har nå og de resultater som skapes! Det arbeides 
godt i alle  posisjoner for å få til større avfalls reduksjon, 
ombruk, materialgjenvinning og  energiutnyttelse, 
både  gjennom våre samarbeidspartnere og i de valg vi 
foretar oss i avfallsbehandlingen, understreker styre
lederen. Som et ledd i videre profesjonalisering har 
 konsernet  etablert en styringsstruktur hvor hvert av 
 datter selskapene har sine egne driftsstyrer, mens 
 konsernets overordnete styring skjer via konsernstyret.

– Remiks, det ligger i navnet; vi er en merkevare som 
skal gi morgendagens miljøvennlige løsninger for folk 
og bedrifter i den nordlige regionen og i Tromsø, den 
 arktiske hovedstad! sier Sidsel Helene Meyer, engasjert 
og ivrig for at suksesshistorien om Remiks skal fortsette.
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 Remiks også på nordnorsk Vitensenter. Remiks har sammen med Vitensenteret i Tromsø bidratt til 2 installasjoner, 
som viser bruk av moderne teknologi i avfallshåndteringen. disse er blitt meget populære. den ene viser  hvordan 
avfallssug fungerer i praksis og den andre er et sorteringsspill om optisk sortering, der man skal skyte baller i 
 huller av forskjellige farger. dessuten er det også satt opp en informasjonsskjerm i kantinen, som bl.a.  inneholder 
informasjon om avfallssystemet i Tromsø.
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resultatregnskap

 Morselskap    Konsern

 2011 2010  note 2011

 29 712 043 32 863 639 Salgsinntekter 1 156 768 502

 10 560 11 715 Annen driftsinntekt  2 017 132

 29 722 603 32 875 354 Sum driftsinntekter  158 785 634

    

 1 138 4 021 Varekostnader  38 380 247

 8 420 958 9 232 414 Lønnskostnader m.m. 2 45 934 203

 5 790 643 5 879 994 Avskrivning på driftsmidler 4 17 700 393

 6 520 774 7 337 465 Annen driftskostnad 2 29 528 532

 8 989 090 10 421 461 driftsresultat  27 242 259

 0 1 944 082 Inntekt på investering i datterselskap  0

 584 374 3 152 966 Renteinntekt fra foretak i samme konsern  0

 181 419 342 325 Annen renteinntekt  1 503 570

 385 854 0 Rentekostnad til foretak i samme konsern  0

 7 532 008 47 436 Annen finansinntekt  124 405

 7 765 819 10 587 900 Annen rentekostnad  10 901 471

 493 1 915 Annen finanskostnad  6 590

 9 134 725 5 318 455 ordinært resultat før skattekostnad  17 962 173

 2 564 924 1 039 463 Skattekostnad på ordinært resultat 11 3 779 583

 6 569 802 4 278 992 Årets resultat  14 182 590

    

    

   Anvendelse av årsresultat

 1 300 000 0 Foreslått utbytte 9 

 5 269 802 4 278 992,29 Avsatt til annen egenkapital 9 

 6 569 802 4 278 992,29 Sum anvendelse  
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Balanse
 Morselskap    Konsern

 2011 2010  note 2011

   eiendeler

   Anleggsmidler

   immaterielle eiendeler

 0 0 Utsatt skattefordel 11 0

 0 0 Sum immaterielle eiendeler  0

   Varige driftsmidler

 188 018 877 192 457 980 Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 4,10 188 018 877

 0 0 Maskiner og anlegg 4,10 77 345 327

 2 105 640 2 115 900 Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 4,10 22 049 086

 190 124 517 194 573 880 Sum varige driftsmidler  287 413 290

    

   Finansielle anleggsmidler

 15 986 000 15 986 000 Investeringer i datterselskap 12 0

 0 0 Lån til foretak i samme konsern  0

 0 0 Lån til tilknyttet selskap  0

 0 0 Investeringer i aksjer og andeler  320 000

 15 986 000 15 986 000 Sum finansielle anleggsmidler  320 000

    

 206 110 517 210 559 880 Sum anleggsmidler  287 733 290

    

   omløpsmidler

   Fordringer  

 1 248 064 7 856 919 Kundefordringer 5,6 6 286 471

 26 623 818 24 553 399 Andre fordringer 5 6 152 103

 27 871 882 32 410 318 Sum fordringer  12 438 574

    

 9 678 621 6 992 464 Bankinnskudd, kontanter o.l. 7 63 551 634

 37 550 503 39 402 782 Sum omløpsmidler  75 990 208

 243 661 019 249 962 661 Sum eiendeler  363 723 498
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  Morselskap    Konsern

 2011 2010  note 2011

   egenkapital og gjeld

   egenkapital

   innskutt egenkapital

 5 000 000 5 000 000 Aksjekapital 8,9 5 000 000

 35 007 063 35 007 063 Overkursfond 9 35 007 063

 40 007 063 40 007 063 Sum innskutt egenkapital  40 007 063

   opptjent egenkapital  

 8 795 670 3 525 868 Annen egenkapital 11 23 054 872

 8 795 670 3 525 868 Sum opptjent egenkapital  23 054 872

 48 802 733 43 532 931 Sum egenkapital  63 061 935

   gjeld

   Avsetning for forpliktelser

 3 226 219 661 295 Utsatt skatt 11 1 999 649

 3 893 572 3 254 864 Pensjonsforpliktelser 3 13 316 298

 7 119 791 3 916 159 Sum avsetning for forpliktelser  15 315 947

   Annen langsiktig gjeld

 164 624 360 175 299 958 Gjeld til kredittinstitusjoner 10 256 516 510

 15 246 224 14 232 620 Øvrig langsiktig gjeld 5 0

 179 870 584 189 532 578 Sum annen langsiktig gjeld  256 516 510

    

   kortsiktig gjeld

 1 224 260 2 005 900 Leverandørgjeld 5 11 857 626

 0 0 Betalbar skatt 11 1 075 180

 1 288 694 1 787 677 Skyldig offentlige avgifter  3 793 391

 1 300 000 0 Utbytte 9 1 300 000

 4 054 957 9 187 417 Annen kortsiktig gjeld  10 802 908

 7 867 911 12 980 994 Sum kortsiktig gjeld  28 829 105

 194 858 286 206 429 731 Sum gjeld  300 661 562

 243 661 019 249 962 661 Sum egenkapital og gjeld  363 723 498

Tromsø, den 29/3 2012

 Sidsel Helene Meyer kjell n. olsen May Britt Ellingsen Svein Thomassen
 Styrets leder Nestleder Styremedlem Styremedlem

 Markus Sørensen Trond Evertsen Øivind Østbø Bård jørgensen
 Styremedlem Styremedlem Styremedlem Direktør 
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 Remiks tok i mot og behandlet ca. 46 tonn med avfall fra Tromsø og karlsøy i 2011.
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kontantstrøm
Indirekte kontantstrømsanalys (NRS - Indirekte modell)

    Årets tall Fjorårets tall

kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Resultat før skattekostnad   9 134 725 5 318 455

 Periodens betalte skatter   0 0

/+ Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler  0 11 715

+ Ordinære avskrivninger   5 790 643 5 879 994

+/ Endring i kundefordringer   4 664 773 7 257 590

+/ Endring i leverandørgjeld   781 640 1 204 885

+/ Forskjell mellom kostn.ført pensj. og inn/utbet. i pensj.ordn. 638 708 3 012 432

+/ Endring i andre tidsavgrensningsposter 7 701 862 41 935 670

= Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 11 745 347 36 198 979

kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

+ Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler  10 560 103 611

 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 1 351 840 18 412 809

+ Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler 0 0

 Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler 0 15 551 000

= Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 1 341 280 33 860 198

kontantstømmer fra finansieringsaktiviter

+ Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 0 40 874 240

 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld 9 661 994 7 904 199

 Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld 0 0

+ Innbetaling av egenkapital   0 38 404 139

+ Innbetaling av konsernbidrag   1 944 082 

= Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 7 717 912 71 374 180

= Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 2 686 155 1 315 003

+ Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 6 992 464 5 677 460

= Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 9 678 621 6 992 464

notene til årsregnskapet kan mottas med henvendelse til remiks miljøpark As.
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revisors beretning
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Telefon kundetorg: 77 60 19 00
Besøksadresse: Ringveien 180
Postadresse: Postboks 2509, 9270 Tromsø
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