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VI SER DET STADIG. Vi har gjort oss selv tydeligere 
og våre tjenester tilnærmet usynlige. Det er fantastisk. Det er 
det første og beste tegnet på at Remiks er en suksess.

Selvfølgelig vises vi og bilene våre når vi kjører rundt og 
samler inn avfallet fra byens befolkning og næringsliv. Men 
ut over det er vi sjelden lagt merke til. Vi gjør det vi skal, når 
vi skal, og på en måte som er mest mulig optimal for miljøet. 
Remiks leverer rett og slett meget pålitelige avfallstjenester. I 
2012 var Remiks blant de selskapene i landet som samler inn 
flest ulike avfallstyper hjemme hos abonnentene. Vi henter 
mat, plast, papir, lettkartong, juletrær og selvsagt restavfall. 
Og alt er sortert slik at det kan gjenvinnes. Vi gjør samfunnet 
mer  miljøvennlig. 

BEBOERNE I TROMSØ og Karlsøy har lenge vært 
særdeles flinke til å sortere avfallet sitt. Nå vil Remiks mer 
jevnlig gjennomføre plukkanalyser for å se hvor forbedrings-
potensialet ligger. For det er der: Nærmere 70 prosent av det 
som kastes som restavfall er det fortsatt mulig å sortere i de 
øvrige fraksjonene. I tillegg har vi en jobb å gjøre før vi kan si 
oss helt fornøyd med renheten på de rene fraksjonene. Som 
jeg pleier å gjenta: «Ikke kast søppel i avfallet mitt!» Fortsatt 
er det litt for mange som levner matrester i plastavfallet eller 
blander inn annet avfall som plast og limstoff i papiravfallet. 
Noe av dette skyldes uvitenhet, og her må vi gjøre en bedre 
jobb med å informere. Resten skyldes holdninger. Heller ikke 
her kan vi ta pause i å forklare hvorfor både miljøet og den 
enkelte abonnent tjener på å sortere mest mulig.

MEN LA MEG få dvele litt mer ved erkjennelsen over  at 
vi er tilnærmet usynlige i dagliglivet og samfunnsdebatten. 
At vi sjelden er samtaleemne i noen fora, hverken offentlig 
eller privat.

Vi må passe oss for at ikke samfunnet glemmer hvilken 

viktig rolle vi har. At vi ikke utelates når viktig  infrastruktur 
skal diskuteres. Avfallsinnsamling og -behandling er like  viktig 
infrastruktur som vei, vann, kloakk, strøm og bredbånd. Vi 
ønsker oss dit at løsninger for avfallssug naturlig følger med 
når øvrig infrastruktur planlegges. For paradoksalt nok jobber 
vi i Remiks for å bli enda mer usynlige: vi vil ha enda mer av 
avfallsløsningene ned under bakken, slik at vi slipper å belaste 
bomiljø, eller sentrum for den saks skyld, med tunge laste-
biler hver gang det er tømmedag.

HVERT ÅR HAR VI mange engasjerte besøkende 
fra utlandet, gjerne ledere med ansvar for store samfunns-
utviklingsprosjekt i sitt hjemland. For dem er renovasjon en 
svært sentral del av det å bygge et moderne samfunn. De 
kjenner daglig på utfordringene ved at avfallet ikke samles 
inn eller hånd teres forsvarlig. For dem er det naturlig å hente 
inspirasjon og lærdom av det vi i Remiks har gjort, og bruke 
våre erfaringer til å utvikle sin infrastruktur rundt innsamling 
og bearbeiding av avfall.

TROMSØ ER I STERK VEKST. Avfallsbransjen, 
Norges fjerde  største næring, er i sterk vekst. Vi i Remiks skal 
fortsette å levere «usynlige» tjenester, ikke fordi vi blir tatt 
for gitt eller glemt, men fordi vi som en viktig samfunns-
aktør naturlig tas med i prosesser for å videreutvikle  regionen 
vår. Miljøriktig og fremtidsrettet avfallshåndtering er en 
 forut setning for videre utvikling og vekst av det lokale 
næringsliv. Samtidig skal vi fortsette å inspirere befolkningen 
til økt gjenbruk og gjen vinning. 

Bård Jørgensen, 
administrerende direktør, Remiks Miljøpark AS

VIKTIG
SAMFUNNSBYGGER

REMIKS
MILJØPARK AS
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Den 2. – 3. oktober fikk 
Remiks besøk av 29 personer 
fra Avfallsforum Midt Norge. 
Avfallsforum Midt-Norge 
er et  samarbeidsforum for 
kommuner, interkommunale 
renovasjonsselskap og andre 
aktører som arbeider innen-
for fagområdet avfallsbe-
handling i Midt-Norge. I dag 
er det 48 medlems bedrifter. 
«Vi kan slå fast at studieturen 
til Tromsø ble en hyggelig 
affære!» står det på deres 
hjemmesider. Remiks fikk 
vist fram sin virksomhet og 
fortalt om de utfordringer vi 
står overfor. 

Andre lørdag i oktober arrangeres Remiks-
dagen – en dag da vi åpner dørene for publi-
kum og viser at vi er mer enn dem som henter 
søpla hjemme hos folk eller hos bedriftene. På 
denne dagen får barn i alle aldre lov å prøve-
kjøre en søppelbil og være med på omvisning 
i produksjonshallen med det optiske anlegget i 
gang. I administrasjonsbygget viser vi fram andre 
 relevante tiltak og prosjekter vi deltar i, som har 
betydning for det arbeid vi gjør for våre to eier-
kommuner, som utstillinger, teater, dans etc.

MIKS OG TRIKS
Remiks gjennomførte gjenbruks konkurransen 
Miks og Triks fra mars til september. Mange 
hundre konkurransebidrag ble levert inn 
i  kategoriene redesign, interiør, olabil og 
årets gjenbrukshjem. Og konkurranse-
deltakerne leverte flere bidrag hver. Underveis 
i  konkurransen ble det bl.a. arrangert Retro 
utstilling på Rådhuset, møbeltapetseringskurs, 
catwalk på Strandtorget og olabil løp i Kroken. 
Det hele ble avsluttet på Remiksdagen med 
kåring av vinnere, utstilling av konkurranse-
bidrag og catwalk med redesign.

REMIKSDAGEN

BESØK FRA 
 AVFALLS FORUM  
MIDT NORGE



5FLERE 
CONTAINERE 

UNDER JORDEN
I løpet av 2012 er det kommet på plass flere 

nedgravde løsninger for innsamling av avfall. Blant 
annet er det kommet hyttecontainere på Karlsøy 

som åpnes med kodebrikke. Også flere sameier og 
borettslag i Tromsø har valgt nedgravd løsning for 
å forskjønne bomiljøet og hindre uvedkommende 

adgang til containerne. 

REMIKS
KAVALKADE 
2012

REMIKS HUSHOLDNING AS 
FIKK IA-PRIS
NAV kom med en hyggelig påskjønnelse til Remiks 
 Husholdning AS. Selskapet fikk IA-prisen (Inkluderende 
arbeidsliv) for 2012 for sitt gode arbeid med trivsel og 
 nærvær, hvilket har resultert i en stor nedgang i syke-
fraværet. Fra 2010 til 2011 ble sykefraværet redusert fra 
10,39 til 3,84 prosent!

Ved siden av at ledere er gitt opplæring i oppfølging av 
sykemeldte, blir de som er sykemeldt sett og fulgt opp fra 
første fraværsdag. Bedriften er tidlig ute med å tilrettelegge 
og endre arbeidsoppgaver, og samarbeider godt både med 
bedriftshelsetjenesten og med NAV.

GRÜNDERCAMP
I samarbeid med Ungt Entreprenørskap ble 
det arrangert gründercamp for ca 42 elever og 
tre lærere fra Sommerlyst skole. Elevene fikk tre 
problemstillinger som de jobbet med og kom med forslag 
til løsning på i form av produkter eller forretnings ideer for en 
ungdomsbedrift. Erfaringen for oss i Remiks var veldig nyttig 
og forslagene fra elevene var både kreative og  morsomme. 
Og hvem vet – kanskje får vi se noen av  forslagene i 
 produksjon en dag?
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«THE BOSS» 
I DRIFT

NY RETUR- 
STASJON PÅ 
LANGNES
Remiks Husholdning AS plan-
legger å bygge ny returstasjon 
på Langnes i Tromsø. Tegningene 
er nå tatt inn i forslaget til ny 
områdeplan for Langnes. Går alt 
etter planen kan en ny stasjon 
være realisert i løpet av 2014.
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KASTER
MEST 
MATAVFALL
Husholdningskundene i Tromsø 
og Karlsøy bruker dobbelt så 
mange matavfallsposer som 
andre optiske poser når de 
 sorterer ved kjøkkenbenken.

– Vi kan kanskje alle bli flinkere 
til å gjøre mer nøyaktige innkjøp 
så vi slipper å kaste så mye mat. 
Men noe av grunnen er kanskje 
også at vi anbefaler dobbel pose 
hvis det er risiko for søl, sier dag-
lig leder i Remiks Husholdning 
AS, Harald Willumsen Østbø. 

Slik fordeler i alle fall statistik-
ken seg på posene som Remiks 
selv kjører ut. I tillegg går det an 
å hente optiske poser på råd  hu-
set eller hos Remiks. Og boretts-
lag har gjerne egne ordninger for 
supplering av optiske poser.



7

REMIKS
KAVALKADE 
2012PÅ STAND PÅ 

 UNIVERSITETET  
I TROMSØ
I slutten av august, i forbindelse med 
oppstart nytt semester på universitet 
i Tromsø, deltok vi på StudEXPO. Det 
er en happening, der studentorganisa-
sjoner og andre foreninger, viser seg 
fram for studentene. Remiks var så 
heldig å få være med, og rigget seg til 
med informasjonsmateriell og optiske 
avfallsposer. Det viste seg at studentene 
var meget opptatt av det vi drev med 
og hvordan kildesorteringssystemet i 
Tromsø fungerte. De studentene som 
kom fra andre deler av landet, var ikke 
vant med vår form for kildesortering 
og undret seg veldig. Det var flere som 
endelig fikk tak i optiske avfallsposer.

AVFALLSSTATISTIKK  
HUSHOLDNING 2012

THOMAS 
HYLLAND 
ERIKSEN 
I forbindelse med Litteraturdagene fikk vi 
besøk av den ikke ukjente antropo logen 
Thomas Hylland Eriksen. Vi hadde invitert 
ham til å holde et foredrag om søppel til alle 
ansatte i Remiks og andre inviterte. Fore-
draget baserte seg på hans bok  «Søppel – 
avfall i en verden av bivirkninger». 

– Jeg tenker på et materiale som fle-
ece, som er laget av plastposer, som 
et tegn på et sivilisasjonsfremskritt og 
betegnende for retningen vi bør gå i, sa 
han. Ingenting er verdiløst og kan brukes 
igjen. Avfall er en ressurs. En av inspira-
sjonskildene til boken hans var nettopp 
et besøk han hadde hos Remiks for noen 
år siden.

«THE BOSS» 
I DRIFT

Det nyeste tilskuddet i bilparken til 
Remiks Husholdning AS er selveste 
«The Boss».  Baklasteren har et elektrisk 
aggregat på lastefunksjonene slik at 
den er tilnærmet lydløs når den laster 
ombord avfallet. Bilen er unik i sitt 
slag, og har allerede vært midtsidebil i 
 bladet «Trailer».

2011
Hush.

2012
Hush.

Papp, kartong 1468,9 1516,2

Papir 1313,9 1883,9

Drikkekartong 90,0 95,0

Glass 714,0 773,1

Plast 187,7 284,7

Metaller/jernskrap 561,8 821,8

EE-avfall 265,1 410,0

Våtorganisk 2337,6 2762,4

Treavfall 1794,3 1706,3

Park og hageavfall (juletrær) 526,2 565,8

Tekstiler 35,0 140,0

Betong m/armering 1,9 62,9

Betong og tegl 14,9 0,0

Asfalt (4268) 0,0 0,0

Annet 44,1 80,0

Gjenbruksbutikken 110,0 140,0

Farlig avfall 369,0 411,8

Sum sortert 9834,5 11653,9

Restavfall miljøst 2811,5 3149,4

Optisk restavfall 7796,1 9520,3

Innkjørt restavfall 1800,0 1625,3

Autoklavert

Sum Restavfall 12407,6 14259,0

Avfall totalt 22242,1 25948,8

Avfall til materialgjenvinning i % 44,2 % 44,9 %

Avfall til energiutnyttelse i % 55,8 % 55,1 %
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– Jeg tror vi allerede om tre til fem år fra nå vil oppleve at 
organiseringen av avfallsselskapene i nord ser svært anner-
ledes ut, sier konserndirektør Bård Jørgensen i Remiks 
 Miljøpark AS. I dag er det mellom 20 og 25 avfallsselskap i 
Nord-Norge. Om fem år  tviler Jørgensen på at det antallet er 
tosifret lengre.

For eksempel kjøpte engelske Stirling Square Capital  Partners 
nylig SAR AS i Rogaland. SAR har deretter begynt å posisjonere 
seg nordover. Både gjennom oppkjøp av  Normiljø AS i Sandnes-
sjøen, og etablering på Polarbase i  Hammerfest.

Landets største avfallsselskap, Norsk Gjenvinning, ble i 2011 
kjøpt av svenske Altor. Avfallsbransjen er nå Norges fjerde 
største næring. Verdens rikeste land er også rikt på avfall, 
og ikke minst næringsavfallet – som underlegges stadig 
 strengere krav til behandling – som mange vil være med på å 
ta hånd om. 

MÅ SE TRUSSELBILDET
– Det er naivt å tro at vi kan opprettholde dagens selskaps-
struktur inn i evigheten. Det er på tide både for våre ansatte, 
våre eiere og ikke minst politikerne i de ulike kommunene i 
regionen å se hva som er det reelle trusselbildet for avfalls-
bransjen i nord. Det handler ikke om å frykte mindre inn-
flytelse fordi man fusjonerer eller samarbeider med andre 
interkommunale selskap. Det handler om å risikere å miste 
all kontroll og ikke minst alt av overskudd ut av landsdelen, i 
 verste fall også landet, sier Jørgensen. 

I all sin kommunikasjon understreker Remiks at konsernet 
ønsker å være ledende på avfall i nord. Men i Nord-Norge har 
det til nå vært skepsis til samarbeid på tvers av kommune-
grensene, i alle fall på det organisatoriske plan. 

En aldri så liten revolusjon har derfor funnet sted nå når 
Remiks, Senja Avfallsselskap og Avfallsservice for første gang 
har lagt inn, og vunnet, et felles anbud på avfallstjenester for 
en aktør som opererer i til sammen ni kommuner i Troms.

– Det er en sped begynnelse, men en viktig prøvestein for 
oss. Jeg tror de fleste i bransjen nå begynner å ta inn over 
seg hva som skjer, og ser at vi bør være større og sterkere i 
nord for å stå imot utenlandske investeringer. Men de nord-
norske selskapenes respektive eiere er fortsatt litt for opptatt 
av spørsmål vedrørende innflytelse og lokalisering, kontra 
 samarbeid og ekspansjon. 

RIK PÅ AVFALL
– Hvorfor er avfallsbransjen i Norge så attraktiv å kjøpe seg 
inn i for store utenlandske investorer?

– Fordi Norge er et rikt land med en rik befolkning, 
 produserer også Norge rikelig med avfall. Samtidig regule-
rer et stadig strengere lovverk hvordan alt dette avfallet skal 
håndteres. Mye av avfallet representerer følgelig store verdier 
innen organisert gjenvinningsindustri. Slik jeg ser det har 
Remiks to valg for fremtiden. Enten danne en felles nordnorsk 
og sterk enhet sammen med øvrige avfallsselskap i nord, eller 
bli kjøpt opp utenfra. Jeg tror at nordnorske kommuner sitter 
på en svært god inntektskilde for framtida om de evner å gå 
sammen om å konkurrere i markedet her nord.

Jørgensen er urolig. Han tror det å fusjonere selskaper 
haster mer enn han liker å tenke på, spesielt stilt overfor den 
høye utbyggingstakten vi allerede ser i tilknytning til olje- og 
gassindustrien.

– De negative konsekvensene av å søke sammen er små. 
Ved å jobbe samlet kan vi utnytte noen synergi effekter, 
 spesielt kanskje innen innkjøp av materiell og videre 
 befordring av avfallet hvor vi kan få bedre priser og avtaler. 
I  tillegg muliggjør en sammenslåing økt kompetanse og et 
bedre tilbud til alle.

Jørgensen mener det ikke er grunn til å frykte at arbeids-
plassene forsvinner, tvert imot.

– Avfall produseres lokalt og må hentes lokalt. Jeg vet at 
flere mindre selskap og kommuner er redde for Tromsøs 
 størrelse når det gjelder samarbeid. Politikerne i styrene er 
redde for å miste innsyn og verv, og redde for å undergrave 
det kommunale selvstyret og demokratisk innflytelse. Mitt 
poeng er at trusselen om å miste noe er der allerede. 

Konserndirektøren er tydelig på at det i en oppbyggings-
fase vil være nødvendig med tilførsel av finansiell styrke og 
kompetanse i et slikt felles nytt selskap. Firmaene som nå 
investerer i bransjen i Norge virker kapitalsterke. Det vil være 
krevende å konkurrere med dem.

– Men utgangspunktet vårt er glimrende. I Remiks har vi 
vært flinke til å utnytte ny teknologi slik at organisasjonen 
er best mulig rustet for konkurranse. Jeg tror ikke så mange 
andre selskap er i stand til å samle inn husholdningsavfall 
fra nærmere 80.000 mennesker i to kommuner, på et areal 
som er sju ganger større enn Oslo kommune, kun ved hjelp 
av 14 renovatører! Og på forretningsmessig side er vi det 
lokale næringslivets viktigste samarbeidspart og garantist 
for en miljøriktig håndtering av alt deres avfall. Vi har alle 
forut setninger for å gripe den muligheten som nå ligger her, 
men da må vi evne å reagere raskt! sier konserndirektør Bård 
 Jørgensen i Remiks Miljøpark AS.

Nødvendig å 
samarbeide mer
Kjedemakten er på full fart inn i avfallsindustrien i nord. 
 Samarbeid og fusjoner kan sikre at verdiene som skapes i lands-
delen blir her, istedenfor å havne hos store utenlandske eiere.

REMIKS
MILJØPARK AS
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Hoved målsettingen til «Tromsø by – bare rør» er å bedre 
Tromsø sentrums attrak tivitet og tilgjengelighet for både 
beboere, besøkende og forretnings stand. Da blir det viktig å 
synliggjøre overfor nærings livet hvilke fordeler en rør basert 
innsamlings løsning har, og få de til å bidra aktivt for å fort-
sette det store  «Sentrumsløftet». 

– Se for deg en fremtid uten flygeavfall og illeluktende 
 containere, uten søppelrom eller tilgrisede bakgårder, og et 
sentrum med minimal lastebiltrafikk. Se for deg en hverdag 
uten  skrikende måser som sliter mat- og papiravfall ut av 
 dunker og avfallskorger. Løsningen på dette er avfallssug, en 
infra struktur som vil gjøre det rent og effektivt å samle inn 
avfall fra store bolig- og forretningsområder, forklarer Bård 
Jørgensen, konserndirektør i Remiks Miljøpark AS.

Flere nye bydeler i Tromsø har allerede gode erfaringer 
med avfallssug, og i de fleste nye boligprosjekt er avfallssug 
den foretrukne løsning. Men Remiks Miljøpark vil gå enda 
lenger. Konsernet ivrer for at Tromsø kommune som øverste 
planmyndighet skal vedta en standard i sentrum som forbyr 
utplassering av alle containere og avfallsdunker. 

– I stedet bør det stilles krav om underjordisk rørbasert inn-
samling av avfall. Systemet vil sikre eksisterende konkurranse 
om næringsavfallet, men forutsetter en tilknytnings avgift 
som «tvinger» alle som bor eller driver næringsvirksomhet 
ved et avfallsug til å velge denne løsningen. Parallellen til 
vann- og avløpssystem er her slående. Ingen kan velge brønn 
fremfor påkobling på offentlig nett. Og ingen skal heller 
kunne velge dunk/container fremfor påkobling på avfallsnett, 
sier konserndirektøren.

DRAHJELP
Uten en tilknytningsplikt følger store utfordringer med å få 
næringslivet til å forstå hvorfor de skal betale ekstra for å 
knytte seg til en nedgravd løsning, når de til en lavere kost-
nad kan bestille en container oppå bakken. Bergen by har 
vedtatt retningslinjer for eget bysentrum. Et non-profit nett-
selskap, BossNett AS, er etablert. Det står for utbygging av et 
gedigent rørsystem. Utfordringen er i Bergen som i Tromsø 
å sikre felles bruk av systemet – at næringslivet forstår og ser 
den økonomiske nytteverdien i å knytte seg til. 

Det er dette Remiks Miljøpark nå altså får drahjelp til fra 
det  offentlige. Transnova er et organ etablert av Samferdsels-
departementet. Det underlagt Statens vegvesen med årlige 
bevilgninger over statsbudsjettet. Transnovas hovedmål er å 
bidra til å redusere klimagassutslippene fra transport sektoren 
i Norge. Nylig har Transnova lovet 500.000 kroner til rør-
prosjektet i Tromsø.

– De pengene vi har fått tilsagn på fra Transnova  forteller 
oss to ting: Vi har forankring for vår tankegang på øverste 
myndig hetsnivå, og vi har rett i at den største utfordringen 
ligger i regelverk og tilknytningsplikt. Det blir vanskelig å 
finansiere et nedgravd rørsystem, om de oppå bakken fore-
trekker, og får lov til å sette opp, en gammeldags container 
for å spare penger, sier Jørgensen.

SENTRUM SOM START
Han ser for seg en modernisering av Tromsø sentrum, hvor 
det meste av avfallet suges til en sentral inne i parkerings-
tunnellen, og tømmes derfra. − 

– Sentrum er så tett bebygd at det vil være et fortrinn med 
avfallssug her. Et avfallsug her vil innebære en sterk reduk-
sjon av tungtransport med dertil reduksjon av CO2, NOx og 
PM10, forklarer Jørgensen. 

De mange trange gatene og bakgårdene hvor Remiks lirker 
inn sine biler i dag ville fått en fantastisk ansiktsløfting. Et 
avfallssug medfører ingen tilgrising, men er et hygienisk og 
luktfritt system med høy sanitær standard. 

– Et avfallssug gir større frihet for planlegging av ute- og 
inneareal. Det tar mindre plass og frigjør dermed verdifulle 
arealer. Alt som tidligere ble brukt til avfallsrom kan brukes til 
salgbare arealer, for eksempel utekafeer eller andre aktivite-
ter, forklarer Jørgensen. 

Systemet vil også være låsbart slik at ikke uvedkommende 
ødelegger eller utnytter systemet.

– Et avfallssug er i tillegg upåvirket av kulde og varme, og 
har 40-50 års levetid, det vil si en lang nedskrivingstid, for-
klarer Jørgensen.

Argumentasjonen for å etablere avfallssug er solid. Det 
gjelder bare å nå fram med den blant brukere og besluttende 
myndigheter. Fremtidens Tromsø skapes nå!

Støtte til «Tromsø  
by – bare rør»
Transnova legger en halv million kroner inn i «Tromsø by – bare rør»-
prosjektet, som er initiert av Remiks Miljøpark.
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– Et lite paradoks er det at mat er den fraksjonen som er 
minst feilsortert, samtidig som matavfallet oftest dukker opp 
feilsortert i de andre fraksjonene. Hovedårsaken til dette er at 
det kastes mye emballert mat enten i plastavfallet eller i rest-
avfallet. 88,7 prosent av all feilsortert mat kan spores tilbake 
til restavfallet, mye går også i plastavfallet og vi har også 
 funnet mat i papiravfallet. Dette er noe vi må jobbe med å 
forklare forbrukerne konsekvensen av, sier rådgiver for klima 
og miljø i Remiks, Frank Remman.

SEKS ÅR SIDEN SIST
Det er seks år siden sist Remiks Husholdning AS gjennomførte 
forrige Plukk analyse. Da var optisk sortering nylig innført i 
Tromsø. I 2012 var det på tide å granske litt nærmere hvor-
dan den jevne tromsøborger nå sorterer avfallet sitt. I 10 
dager ble det  plukket ut billass fra ulike steder i byen, og pose 
for pose ble veid og  finsortert. Nå er målet å få gjennomført 
en årlig registrering for å bedre kunne rettlede forbrukerne, 
nær sagt bydel for bydel.

– Poenget er ikke å finne ut hvem i byen som sorterer best, 
men å se hvilke misforståelser vi må gripe fatt i. Slik kan vi gi 
mer direkte veiledning til forbrukerne, eventuelt område for 
område om det skulle bli nødvendig, sier Frank Remman.

Daglig leder for Remiks Husholdning AS, Harald Willumsen 
Østbø, er opptatt av at avfallet som samles inn skal være så 
riktig sortert som overhodet mulig. Jo bedre sortert det er, 
jo mindre koster det å kvitte seg med det, og desto lavere 
 renovasjonsgebyr går ut til husholdningskundene.

SJELDNE SAKER
– Vi har fått en del tilbakemeldinger fra Remiks Produksjon 
om relativt håreisende feilsorteringer. Noen er så ille at de 
enten tyder på ren sabotasje eller at folk ikke sorterer i det 
hele tatt, men hiver restavfall i de optiske posene. 

Men disse historiene hører så avgjort med til sjelden-
hetene. Østbø er likevel stadig opptatt av å utvikle systemet 
slik at det blir enklere å gjøre riktig og lettere å gi tilbake-
melding til den som sorterer feil.

– Vi ser blant annet på muligheten for å ha nesten 
gjennom siktige poser, slik at renovatøren faktisk kan ta enkle 
stikkprøver.

– Poenget er uansett at de som velger å la være å sortere 
ikke må bruke de optiske posene. Da må de levere avfallet 
som restavfall, understreker Østbø.

VANLIGE FEIL
Blant de feilsorteringene som forekommer hyppigst, og som 
åpenbart dreier seg om uvitenhet, er andelen bølgepapp i 
lettkartongposene. Analytikerne fant bølgepapp i hver femte 
lettkartongpose. Totalt var nesten 13 prosent av avfallet i de 
oransje posene sortert feil, hvilket gjør at lettkartong kom 
dårligst ut av de rene fraksjonene.

– Bølgepapp er restavfall, og her gjøres det mye feil. 
 Kanskje skyldes det for eksempel at en pizzaeske både kan 
være produsert som lettkartong og som bølgepapp. Den 
ene skal i den oransje posen, mens bølgepappen enten skal 
 leveres direkte på Returstasjonene, eller som restavfall, 
 forklarer Remman.

Makulert papir, konvolutter med limstoff og bøker med 
limfrest rygg har heller ikke noe i papiravfallet å gjøre.

– Dette er restavfall, men også dette er en forståelig feil. Vi 
må bare informere tydeligere, sier Remman.

1862 POSER
I alt 1859 kg med avfall fordelt på 1862 optiske poser, ble 
analysert. Hver enkelt optisk pose ble veid på forhånd, og 
deretter ble hvert eneste gram av avfall inni posen analy-
sert. Fremmedlegemer ble identifisert og veid, og resultatet 
ble omgående registrert på avviksskjemaer. I disse skjema-
ene krysset man av for hvilken type fremmedlegemer man 
fant i de ulike optiske fraksjonene, og i noen tilfeller var det 
behov for å spesifisere nærmere hva slags avfallstype som 
var feilsortert. På den måten ble det lettere å identifisere et 
 mønster av feilsorterte avfallstyper.

Mest feilsortering var det i restavfallsposene. En av de 
 viktige konklusjonene er at hele 2/3 av restavfallet kunne 
vært sortert som mat, plast, papir eller lettkartong. I rest-
avfallet ble det også funnet små mengder med EE-avfall, 
 farlig avfall og risikoavfall.

– Andelen farlig avfall og risikoavfall var heldigvis svært 
lav, hvilket er meget tilfredsstillende. Kuriøst nok fant vi en 
del kodebrikker i restavfallet. Avfall kan også fortelle noe om 
trender i samfunnet, smiler Remman. Og minner om at alt 
som går på batteri er EE-avfall. Også kodebrikkene.

NØKKELTALL 2012 REMIKS HUSHOLDNING AS:
Omsetning: 102.469.962
Driftsresultat: 3.438.417
Korttids sykefravær: 2,46 %

Sjekker avfallet 
for søppel
Tromsøs befolkning har sortert ut matfall i 15 år nå, og er  utrolig 
flinke til akkurat det. Den siste Plukkanalysen viser at under  
en  prosent av matavfallet er innblandet fremmedlegemer. Men 
 dessverre er matavfall en gjenganger i de øvrige fraksjonene.

REMIKS
HUSHOLDNING AS
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– I klartekst betyr dette at vi må begynne å jobbe med 
 fraksjoner vi ikke har, sier daglig leder i Remiks Næring AS, 
Atle Wasmuth Robertsen.

Han viser spesielt til nye fraksjoner innen farlig avfall som 
borekaks, slopvann, spillolje og oljeutskillere.

– Noe av dette håndterer vi i dag, mens andre tjenester og 
ikke minst mottaksanlegg må etableres og bygges. Vi har for 
eksempel allerede meldt vår interesse for etablering i Tønsnes 
industrihavn.

Strategien for Remiks Næring AS er fortsatt vekst, men da 
er ikke Robertsen tilfreds med å kun vokse innen eksisterende 
næringer. 

– Vi skal fortsette å være gode på det vi er gode på i dag, 
men vi bør søke allianser og inngå samarbeid som gjør oss i 
stand til å bistå alle næringer i det øyeblikk kunden  trenger 
vår hjelp. Det betyr at vi må ha våre systemer klare når 
 kunden er på plass. 

GOD KOMPETANSE
Kompetanse om de ulike næringene er viktig for Remiks 
Næring, som legger vekt på å være en god rådgiver for sine 
kunder og jevnlig orientere dem i forhold til oppdateringer i 
lovverk og forskrifter. 

– For eksempel har samtlige av våre selgere bygge teknisk 
kompetanse. Sorteringsgraden innen  byggenæringen 
er  stadig økende, og gjennom vår erfaring kan vi gi råd 
til  kundene om hvordan de for eksempel best mulig kan 
 organisere avfallshåndteringen på en byggeplass.

Samtidig har Remiks Næring unike rapporteringssystemer 
slik at kunden hele tiden kan holde en oversikt over hvor mye 
sortert avfall de leverer. Remiks Næring leverer både uke-
rapporter og månedsrapporter. 

Fra tid til annen kjører Remiks Næring seminarer for ulike 
bransjer i byen, både for å kunne gi informasjon og kunnskap, 
men også for å finne løsninger som er mest mulig  praktisk 
gjennomførbare for den enkelte næringen. Seminarene 
 fungerer også som en viktig nettverksarena for ulike bransjer 
i byen.

– En gledelig utvikling er at stadig flere bedrifter i Tromsø 
ønsker å innføre optisk sortering på arbeidsplassen. Vi har 
derfor rullet ut dette produktet, og kan spesialtilpasse 
 løsninger med alt fra avfallsstativ for optisk sortering til 
 hyppighet på tømmingen, forklarer den daglig lederen. 

2000 FLERE OPPDRAG 
På kort tid har Remiks Næring AS bygget seg opp i Tromsø 
med mange og gode kunder.

– Vi fikk 2000 flere oppdrag i fjor enn foregående år. Til 
tross for at de totale avfallsmengdene vi samlet inn gikk noe 
ned i 2012. Det skyldes først og fremst at et av de største 
byggeprosjektene i landsdelen, Jekta Storsenter, ble ferdig-
stilt, forklarer Robertsen. 

Byggeprosjektene fortsetter i Tromsø. Byen er, og kommer 
til å være, i kraftig vekst i årene framover. Optimismen og 
investeringslysten både på land og offshore gjør at Remiks 
Næring AS aktivt vil fortsette å jobbe med mulighetene dette 
gir. Robertsen ser også interessert på de spennende planene 
aktørene i bergverksindustrien har. 

– Vi har muligheter til å ekspandere, både ved å vokse 
selv og ved å inngå samarbeid med andre aktører i bransjen. 
Målet må være at vi lokalt er i stand til å konkurrere med 
de som kommer utenfra og vil etablere seg, enten det nå er 
 sørnorske eller utenlandske konsern. 

Sammen med Remiks Produksjon AS er Remiks Næring AS 
det selskapet som kan gi konsernbidrag til Remiks Miljøpark 
AS. 

– Vi er gjerne med på å skape overskudd som kan gi godt 
utbytte tilbake til våre eiere. Men da må spesielt eierne våre 
være våkne for å se og utnytte mulighetene som ligger foran 
oss, mener Robertsen. 

Kan vokse med 
Nordområde-veksten
De enorme investeringene innen petroleumsnæringen i nord 
vil ikke bare generere nye inntekter til landsdelen, men også 
store mengder farlig avfall. Remiks Næring AS ønsker å være 
en seriøs og foretrukket samarbeidspartner også for de nye 
 næringene i nord.

NØKKELTALL 2012 REMIKS NÆRING AS:
Omsetning: 60.221.234
Driftsresultat: 5.429.585
Korttids sykefravær: 3,2 %

REMIKS
NÆRING AS
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Daglig leder Bård Ovesens mantra er å beholde større deler 
av varestrømmen over egen kjøl. Med det mener han altså at 
mer av avfallet som leveres inn må foredles av Remiks før det 
sendes videre. 

Ordet varestrøm får en dobbel bunn når det nå er vare-
handelen som i første omgang har ledet Remiks Produksjon 
inn i en rolle som totalleverandør.

– Der vi før bare tok en andel av jobben ved å samle inn 
avfall, har vi nå tatt på oss å lagre og behandle lastebærerne 
for Coop Nord, sier Ovesen. 

I praksis betyr det alt av paller og plastkasser som daglig 
benyttes for å transportere varer ut i butikkene.

JERN OG METALL
En av fraksjonene som det lønner seg å sortere mer nøyaktig 
for å oppnå en bedre pris, er jern og metall.

– Før var vi i prinsippet bare en omlastingsstasjon. Nå 
 sorterer vi ut skrapjern, metall, aluminium og annet, slik at vi 
kan selge renere avfallstyper og derfor få bedre betalt, for-
klarer Ovesen.

Ulik teknologi er på plass for å få hånd om metallet. Blant 
annet får Remiks Produksjon hentet ut magnetisk metall 
fra restavfallet, ved å la det passere en stor magnet etter at 
avfallet er kvernet opp.

KNUSER MYTER
Med all fokuset Remiks Produksjon AS har hatt de siste årene 
på at avfall er råstoff, har det dannet seg en myte i befolk-
ningen om at avfallsselskapet nå tjener penger på å selge alt 
avfall de samler inn.

– Sannheten er at vi fortsatt må betale for å bli kvitt det 
aller meste, sier Ovesen. 

Totalt får selskapet bare refundert rundt 15 prosent av 
kostnadene de har på å bli kvitt avfallet som produseres i 
Tromsø. 

– Selv om vi må betale for 85 prosent av avfallet vi sender 
vekk, er det likevel viktig for oss at det som sorteres ut er 
 riktig sortert. Jo renere «råstoffet» er, jo mer penger får vi 
for det. Alternativt koster det mindre å bli kvitt «rent» avfall 
enn dårlig sortert avfall, sier Ovesen og kommer med et 
 eksempel.

– Plast veier jo nesten ingenting, og vi betaler per kilo for 

å kvitte oss med det. Hvis det er mye matrester i plasten sier 
det seg selv at vekten øker dramatisk. Derfor er det så viktig 
for oss at plasten som leveres til gjenvinning må være skylt 
og ikke inneholde matrester. Hvis ikke plasten er ren får vi 
ikke refundert alle kostnadene vi har med å levere den fra oss 
hos mottaker. Vi kan til og med få ekstraregning fra mottaker 
hvis plasten er veldig skitten, og de må bruke ekstra ressurser 
på å regngjøre den. I verste fall må vi til slutt ta mer betalt for 
plast fra Remiks Husholdning AS og Remiks Næring AS, med 
det resultat at de må øke regningen ut til sine kunder.

De «lukrative» fraksjonene, de som gir penger i kassen er 
jern og metall, papp, papir og plast.

Resten av avfallet betaler Remiks Produksjon for å levere 
fra seg til noen som kan nyttiggjøre seg det videre, eller som 
kan destruere det på en forsvarlig måte. For eksempel leverer 
selskapet kvernet restavfall som brensel i sementproduksjon 
eller energigjenvinningsanlegg.

– Avfallet vi må betale for å bli kvitt er eksempelvis mat-
avfall, restavfall, farlig avfall, trevirke og annet bygningsavfall, 
forklarer Ovesen.

STORE INVESTERINGER
Remiks Produksjon AS er på mange måte navet i hele Remiks-
konsernet. Når de gjør det bra, gjør hele konsernet det bra. 
Men Remiks Produksjon er også den delen av konsernet som 
er mest kapitalkrevende. 

– Vi kjøpte en ny avfallskvern i fjor, og håpet er at denne nå 
varer i 10 år. Den forrige hadde mye kortere levetid enn for-
ventet, og vi måtte avskrive en stor del av den investeringen 
som tap. Samtidig er det slik at vi hele tiden må videreutvikle 
lokalene våre og områdene ellers her. Vi må arealplanlegge 
så smart at anlegget kan tåle raske omlegginger, ut fra hvilke 
nye avfallsfraksjoner vi får avtale på, sier Ovesen. Og er klar 
for å favne det aller meste av fraksjoner, bare det går an å 
gjøre butikk av den totale produksjonen.

 

Tar mer av 
 varestrømmen
Remiks Produksjon AS jobber for å øke inntektene sine. 
Selskapet ønsker å ta en større andel av varestrømmen på 
egen kjøl framfor kun å være «omlastingsstasjon». Samtidig 
vil de ha inn flere avfallstyper.

NØKKELTALL 2012 REMIKS PRODUKSJON AS:
Omsetning: 67.150.823
Driftsresultat: 452.289
Korttids sykefravær: 2,56 %

REMIKS
PRODUKSJON AS
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ÅRSBERETNING 2012

VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING
Selskapet ble stiftet 17.6.2009 av Tromsø kommune. I 2011 
ble en aksje solgt til Karlsøy kommune.

Konsernet består av morselskap Remiks Miljøpark AS, samt 
tre døtre, som eies 100 prosent: Remiks Husholdning AS, 
Remiks Næring AS og Remiks Produksjon AS.

Remiks Miljøpark AS har som formål drift og forvaltning av 
selskapets faste eiendommer og øvrige verdier. Selskapet 
skal også være et morselskap som utfører eiendomsdrift og 
stab- og støttefunksjoner for datterselskapene. Konsernet 
har som formål å være totalleverandør av avfallstjenester 
 gjennom sine døtre. Konsernet skal videre være et kunn-
skaps- og innovasjons senter og en regional utvikler innenfor 
tema  knyttet til avfall, miljø og gjenvinning. Konsernet har 
gjennom datter Remiks Husholdning AS, påtatt seg å utføre 
lovpålagt kommunal renovasjonstjeneste i Tromsø- og Karlsøy 
kommune.

Remiks Husholdning AS – ivaretar den lovpålagte renova-
sjonstjenesten.

Remiks Næring AS – totalleverandør for avfallstjenester for 
næringslivet, både rådgivning og innhenting av avfall.

Remiks Produksjon AS – mottak og omlastning av avfall, 
sikre videre behandling og bearbeiding av avfall.

Konsernets hovedvirksomhet er lokalisert i Remiks Miljø-
park på Skattøra i Tromsø kommune. Avdelinger i datter-
selskapene Remiks Produksjon AS og Remiks Husholdning AS, 
er lokalisert i Tromsdalen og i Karlsøy. 

FORTSATT DRIFT
Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om grunn-
lag for fortsatt drift da det etter styrets oppfatning ikke er 
forhold som tilsier noe annet. Styret mener årsregnskapet 
gir en tilfredsstillende beskrivelse av selskapets stilling per 
31.12.2012.

UTVIKLING INNEN AVFALLSBEHANDLING
Renovasjonsgebyret i Tromsø kommune har vært uendret de 
fire siste årene, og heller ikke regulert for generell prisstig-
ning. Det betyr at gebyret har hatt en reell nedgang på 12,2 
prosent i samme periode. Fra 2013 økes gebyret med 1,6 
 prosent. Avfallsmengden fra private husholdninger er ikke 
spesielt sensitiv for konjunkturendring, og de siste årene, 
bortsett fra 2009, viser avfallsmengden en stabil økning 
hvert år. 

Gebyrstruktur i Tromsø og Karlsøy kommune harmoniseres.

Sortert avfall til materialgjenvinning i Tromsø- og Karlsøy 
kommune, både næring og husholdning, er på 43,2  prosent 
mens avfall til energiutnyttelse er 55,7 prosent. Remiks har 
ingen lovhjemmel til å pålegge næringslivet den samme 
sorterings plikten, som overfor husholdningene. Det er en 
sterk utvikling blant næringskunder som ønsker sertifise-
ring som Miljøfyrtårn eller ISO. For dette kreves avfallsplaner, 

 sortering, gode statistikker og rapporter. Konsernet Remiks 
har vært og vil i fremtiden være en god samarbeidspart og 
bidra til at kundene lykkes i sin sertifiseringsprosess.

Konsernet Remiks jobber for å være en pådriver for moderne 
innsamling av avfall i byen, i form av rørsystem. Det er et 
stort og langsiktig prosjekt, hvor det er viktig å få med seg 
flest mulige medspillere innen næringslivet og det offentlige. 
Transnova har i 2013 innvilget 0,5 mill til prosjektet og det 
jobbes videre med tilleggsfinansiering.

Det foreligger ingen FOU-aktiviteter i konsernet.

KONTANTSTRØM
Morselskapet har i 2012 hatt en netto negativ  endring 
i  kontanter på 0,6 MNOK.  23,1 MNOK er tilført fra 
 operasjonelle aktiviteter, mens hhv 4,6 MNOK og 19,1MNOK 
er anvendt på investeringer og nedbetaling av gjeld og 
 konsernbidrag. Det har ikke vært noen store  endringer 
i  kontantstrøm i morselskapet i 2012, og den likvide 
 situasjonen i  selskapet anses som tilfredsstillende.

I konsernet er det en netto positiv endring i kontanter på 
14,6 MNOK. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjør 
40,1 MNOK mens hhv 13,4 MNOK og 12,1MNOK er anvendt 
på investeringer og nedbetaling av langsiktig gjeld. Den 
likvide situasjonen i konsernet anses som god.

FINANSIELL RISIKO
Det er en samlet rentebærende gjeld i konsernet på 241,6 
mill. hvorav 14,2 mill utgjør lån fra Remiks Husholdning AS. 
Dette medfører at konsernet er eksponert for renterisiko. 
Renteavtalene er derfor fordelt på flytende og fastrente, hvor 
sistnevnte også er fordelt på forskjellige tidshorisonter.

Tromsø kommune står for innfordring av renovasjonsgebyret, 
og tapsføring er derfor normalt lav. For den næringsrettede 
delen i konsernet er det høy fokus på innfordringsarbeid og 
kunder kredittsjekkes før kreditt innvilges, noe som fører til 
lave tap. 

Konsernet har som målsetting å opprettholde en  forsvarlig 
egenkapital gjennom driftsmessige positive resultater, 
slik at selskapene til enhver tid skal ha en egenkapital og 
likviditet som er forsvarlig ut i fra risikoen og omfanget av 
 virksomheten.  

NØKKELTALL
Omsetning Årsresultat Egenkapital EK i %

Remiks konsern 164    mill 7,5 mill 130,1 mill 29,7%

Remiks Miljøpark AS   31,8 mill 4,2 mill 112,6 mill 39,7%

Remiks Husholdning AS 102,5 mill 1,8 mill 16,7 mill 12,5%

Remiks Næring AS   60,2 mill 4,2 mill 6,4 mill 26,6%

Remiks Produksjon AS   67,1 mill 0,2 mill 10,4 mill 21,2%
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REMIKS
MILJØPARK AS

ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR
Morselskapet hadde ved årsskiftet 16 ansatte fordelt på 13,3 
årsverk. Sykefraværet var 8,2 prosent hvor 2,5 prosent er 
kort og 5,7 prosent er langvarig fravær. I konsernet var det et 
totalt sykefravær på 8,4 prosent, hvor 2,7 prosent er kort og 
5,7 prosent er langvarig fravær. Det  jobbes aktivt i konsernet 
med sykefraværet, både i samarbeid med ansatte, bedrifts-
helsetjeneste og NAV. Remiks Husholdning AS har i 2012 mot-
tatt IA pris fra NAV for redusert sykefravær i selskapet.

Det er ikke rapportert noen alvorlige skader eller arbeids-
ulykker i 2012.

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

Det er i morselskapet ansatt 5 kvinner og 11 menn. Totalt 
i konsernet er det 88 personer fordelt på 79,1 årsverk, som 
 fordeler seg på12 kvinner og 76 menn. Konsernet arbeider 
for å oppnå en jevnere kjønnsfordeling i arbeidsstokken.

Foretaket har som mål å være en arbeidsplass hvor det 
råder full likestilling mellom kvinner og menn. 

DISKRIMINERING
Konsernet har utarbeidet rutiner for å forebygge og håndtere 
alle former for diskriminering og mobbing.

Dette inkluderer avtaler med våre samarbeidspartnere, 
hvor sosialdumping/diskriminering ikke er akseptabelt.

YTRE MILJØ
Konsernet driver ikke produksjon av varer eller tjenester som 
benytter miljøfarlige innsatsfaktorer. Det jobbes kontinuer-
lig for å minimere skadelig utslipp fra kjøretøyparken og som 
et ledd i konsernets miljøstrategi, har Remiks Husholdning AS 
tatt i bruk en renovasjonsbil, med elektrisk aggregat. Remiks 
Næring AS har investert i biler som er Euroklasse 5  sertifisert. 
Avfallet blir ivaretatt i henhold til gjeldende lover og for-
skrifter, og sendes videre, enten for energigjenvinning eller 
materialgjenvinning. Våre samarbeidspartnere forplikter seg 
gjennom avtaler til å forholde seg til gjeldende lover og for-
skrifter på avfallsbehandling.

ÅRSRESULTAT OG DISPONERING
Morselskapet hadde et årsresultat etter skatt på kr. 4.184.472,-. 
Styret foreslår følgende disponering av års resultat: til utbytte 
kr. 2.600.000,- og kr. 1.584.472,- til annen egenkapital.

Tromsø, den 21.03.2013

For styret i Remiks Miljøpark AS

Sidsel Helene Meyer
Styrets leder

Ketil Arnesen
Nestleder

Svein N. Thomassen
Styremedlem

May Britt Ellingsen
Styremedlem

Nils Arne Johnsen
Styremedlem

Trond Evertsen
Styremedlem

Øivind Østbø
Styremedlem

Bård Gunnar Jørgensen
Daglig leder
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Resultatregnskap

    Konsern

 Note 2012 2011

Salgsinntekt 1  159 985 905   156 768 502 

Annen driftsinntekt   3 993 247   2 017 132 

Sum inntekter  163 979 152 158 785 634

Varekostnad   40 710 533 38 380 247

Lønnskostnad 2 50 666 961 45 934 203

Avskrivning varige driftsmidler 4 17 171 206 17 700 393

Nedskrivning av varige driftsmidler  1 045 323 0

Annen driftskostnad 2 36 727 730 29 528 532

Driftsresultat  17 657 399 27 242 259

Renteinntekt fra foretak i samme konsern  0 0

Annen renteinntekt  1 612 511 1 503 570

Rentekostnad til foretak i samme konsern  0 0

Annen finansinntekt 12 123 692 124 405

Annen rentekostnad  9 731 405 10 901 471

Annen finanskostnad   134   6 590 

Ordinært resultat før skattekostnad  9 662 063 17 962 173

Skattekostnad på ordinært resultat 11 2 207 941 3 779 583

Årets resultat  7 454 123 14 182 590

REMIKS
MILJØPARK AS

Styret i Remiks Miljøpark AS sammen 
på strategisamling. 
Foran fra venstre: Svein N. Thomassen, 
Ketil Arnesen, Sidsel Helene Meyer. 
Andre rekke fra venstre: Nils Arne 
Johnsen, Bård Gunnar Jørgensen, 
Øivind Østbø, May Britt Ellingsen. 
Bak: Trond Evertsen.



22

Balanse
     Konsern

 Note 2012 2011

Eiendeler

Anleggsmidler

Immateriell eiendel   

Utsatt skattefordel 11 0 0

Sum immaterielle eiendeler  0 0

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 4 , 10 248 613 536 188 018 877

Maskiner og anlegg 4 , 10 75 359 658 77 345 327

Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l 4 , 10 21 207 690 22 049 086

Sum varige driftsmidler  345 180 884 287 413 289

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i datterselskap 12 0 0

Lån til foretak i samme konsern  0 0

Lån til tilknyttet selskap  0 

Investeringer i aksjer og andeler  320 000 320 000

Sum finansielle anleggsmidler  320 000 320 000

   

Sum anleggsmidler  345 500 884 287 733 289

Omløpsmidler

Varelager  764 536 0

Fordringer

Kundefordringer 5 , 6 10 082 775 6 286 471

Andre fordringer 5, 12 3 559 778 6 152 103

Sum fordringer  13 642 553 12 438 574

Bankinnskudd, kontanter og lignende 7 78 149 908 63 551 634

Sum omløpsmidler  92 556 997 75 990 208

Sum eiendeler  438 057 880 363 723 498
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    Konsern

 Note 2012 2011

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 8, 9 13 000 000 5 000 000

Overkursfond 9 89 181 074 35 007 063

Sum innskutt egenkapital  102 181 074 40 007 063

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 9 27 908 995 23 054 872

Sum opptjent egenkapital  27 908 995 23 054 872

Sum egenkapital  130 090 069 63 061 935

Gjeld

Avsetning for forpliktelse

Utsatt skatt 11 2 407 964 1 999 649

Pensjonsforpliktelser 3 14 453 898 13 316 298

Sum avsetning for forpliktelser  16 861 862 15 315 947

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 10 245 718 633 256 516 510

Øvrig langsiktig gjeld 5 0 0

Sum annen langsiktig gjeld  245 718 633 256 516 510

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 5 11 629 518 11 857 626

Betalbar skatt 11 1 799 646 1 075 180

Skyldige offentlige avgifter  17 974 040 3 793 391

Utbytte 9 2 600 000 1 300 000

Annen kortsiktig gjeld  11 384 112 10 802 908

Sum kortsiktig gjeld  45 387 316 28 829 105

Sum gjeld  307 967 811 300 661 562

Sum egenkapital og gjeld  438 057 880 363 723 498 

Tromsø, den 29.03 2013

 Sidsel Helene Meyer Ketil Arnesen May Britt Ellingsen  Svein N. Thomassen
 Styrets leder Nestleder Styremedlem Styremedlem

 Nils Arne Johnsen Trond Evertsen Øivind Østbø Bård Gunnar Jørgensen
 Styremedlem Styremedlem Styremedlem Direktør 

REMIKS
MILJØPARK AS
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Kontantstrøm
     Konsern

  2012 2011

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Resultat før skattekostnad  9 207 219 17 962 173

Periodens betalte skatt  -1 075 180 -296 695

Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler  0 0

Ordinære avskrivninger  17 171 206 17 700 392

Nedskrivning av driftsmidler  1 045 323 0

Endring i varelager  -764 536 0

Endringer i kundefordringer  -3 796 304 -1 022 414

Endringer i leverandørgjeld  -228 108 2 636 599

Forskj. kostn.f pensj. og inn-/utbet. i pensj.ordn.  1 137 600 -365 698

Endringer i andre tidsavgrensningposter  17 354 198 -5 016 140

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  40 051 418 31 598 217

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler  359 296 651 848

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler  -13 714 565 -6 611 258

Innbetalinger ved salg av aksjer/andeler i andre foretak  0 0

Utbetalinger ved kjøp av aksjer/andeler i andre foretak  0 0

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  -13 355 269 -5 959 410

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld  0 0

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld  -10 797 877 -15 750 308

Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld  0 0

Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld  0 0

Innbetalinger av egenkapital  0 0

Netto endring i kassekreditt  0 0

Utbetalinger av utbytte  -1 300 000 0

Inn/ utbetalinger av konsernbidrag  0 0

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  -12 097 877 -15 750 308

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter   14 598 272 9 888 499

Kontanter og kontantekvivalenter 01.01   63 551 634 53 663 135

Kontanter og kontantekvivalenter 31.12   78 149 908 63 551 634

Notene til årsregnskapet kan mottas med henvendelse til Remiks Miljøpark AS.

REMIKS
MILJØPARK AS
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Revisors beretning



27



Telefon kundetorg: 77 60 19 00
Besøksadresse: Ringveien 180
Postadresse: Postboks 2509, 9270 Tromsø
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