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Hvert år 
kaster nordmenn over 

300 000 tonn mat som 
kunne vært spist. Det viktigste 

miljøtiltaket du kan gjøre, er å ta 
ansvar for å redusere matsvinnet. 
Matavfall som kildesorteres kan 

bli til næringsrik jord, eller 
biogass. 

VISSTE DU AT...

l av alle eggene vi kaster 
årlig i Norge kunne vi lagd 

3 millioner omeletter. 
l dersom vi la alle brødene vi 
kaster i Norge i året på langs i 

en rekke, hadde de nådd fra 
Nordkapp til Cape Town og 

tilbake igjen

Totalt 1 452 000 tonn

Fra industrien 
919 000 tonn

Fra hus-
 holdningene 
533 000 tonn

* Tall fra hele norge.
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Remiks Miljøpark AS er et offentlig eid selskap som står 
trygt forankret på to hovedpilarer: konkurranseutsatt 
næringsvirksomhet og offentlig samfunnsoppdrag.

Gjennom vår aktivitet setter vi kommunens miljø- og 
klimapolitikk ut i praksis. Vi operasjonaliserer den til 
enhver tid rådende politikken, blant 
annet gjennom å ta på oss rollen 
som oppdrager og veileder innen 
miljøspørsmål.

Vi pålegger oss selv, etter ønske 
fra våre eiere, å være en tilrette-
legger for økt næringsvirksomhet i 
vår region. For å øke den økono-
miske aktiviteten i nord er det en 
viktig forutsetning at næringslivet 
skal kunne kvitte seg med avfall  
på en forsvarlig og  hensiktsmessig 
måte. Vi bidrar til byutvikling av 
Tromsø, blant annet gjennom 
prosjektet «Tromsø by – bare 
rør», som er ferdig og overlevert 
Tromsø kommune for videre behandling.

Denne samfunnsrollen skiller oss fra privat eide 
 renovasjonsselskap, og vi bør vurderes og evalueres opp 
mot disse ulike rollene.

I 2013 har konsernet tilbakelagt flere milepæler. Vi 
har jobbet for å bli ISO-sertifisert på standardene 9001 
og 14001, henholdsvis helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
og miljø. Dette innebærer et kontinuerlig kvalitets- og 
miljøfokus som gjør at vi skjerpes på alle våre arbeids-
oppgaver.

Med sertifikatet følger et mer operativt HMS-system 
som må forankres og vedlikeholdes i alle ledd i hele 
organisasjonen. Allerede ser vi effekter av sertifiseringen 

ved at kvalitetsansvaret har blitt tydeligere hos alle 
ansatte.

Sertifiseringen medfører også et bedre statistikk-
grunnlag for å kunne evaluere oss selv. Det å oppdage 
avvik er positivt fordi vi da får en mulighet til å 
forbedre oss. Stadig forbedring er poenget med hele 
ISO-systemet.

Selvsagt skulle vi gjerne forbedret det økonomiske 
resultatet for 2013, som vi på ingen måte er tilfreds med. 
Nå skyldes store deler av årets resultat at vi har hatt 
flere millioner i ekstraordinære kostnader, blant annet 
avviklingen av all avfallsaktivitet i Tromsdalen. Den har 
beslaglagt verdifullt næringsareal for Tromsø kommune. 
Vi kunne ha gjort årsresultatet bedre for oss selv om 
vi hadde fordelt denne utgiften over flere år, men vi 
bestemte oss for å gjøre jobben med å rydde oss ut 
derfra raskt, slik  beboerne på Tromsdalssida lenge har 
ønsket seg.

Samtidig ser vi at vi er nødt til å ta et større grep om 
kostnadsutviklingen, og et større grep om inntekts-
bringende virksomhet. Vi er en industriell og markeds-
basert aktør som i likhet med alle andre er sårbar for 
svingninger. Markedet på næringsavfall er stramt. Hvis 
et prosjekt bli avlyst eller forsinket, kan det gi store 
utslag. Vi er derfor nødt til å jobbe både kortsiktig og 
langsiktig med å øke inntektene både for Remiks Næring 
og Remiks Produksjon. Sistnevnte ved å oppnå bedre 
behandlingspris, og ved å hente enda flere verdier ut av 
restavfallet.

Bård Jørgensen
administrerende direktør
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Bård Jørgensen, 
administrerende 
direktør, Remiks 
Miljøpark AS

remiks milJøpark as

Utvikler byen 
og regionen



  
VISSTE DU AT...

l 325 bruskorker kan bli en 
elevstol? 

l for hver kilo plast som 
gjenvinnes sparer vi to kilo olje?
l det tar 600 år før en plastflaske 
kastet i naturen er helt borte?

l det går 200 år før bleier 
kastet i naturen er helt 

borte?

* Tallene gjelder for norge
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23 437 tonn m
aterial gjenvinnes

80 762 tonn energiutnyttes

Plastavfall medfører 
betydelig miljøfare, særlig 

når plasten havner i sjøen. Plast i 
sjøen kan føre til store lidelser og død 

både for fugl og sjø pattedyr. Se filmen bak 
denne QR-koden. (klikk for nettversjon)

Over 80% materialgjen
vinnes. Resten er av en 
slik kvalitet at det må gå 
til energigjenvinning.

29 340 tonn sorteres 
av husholdningen

57 325 sorteres ut 
på sorteringsanlegg

HVOR MYE BLIR  
SAMLET INN I 2012

Totalt 86 665 tonn
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https://www.youtube.com/watch?v=ulkY7mOkdqs
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remiks milJøpark as

Når man er så heldig å være ordfører i Tromsø 
kommune er det mye man kan være stolt av, og 
 takknemlig for. Vi bor i en av verdens vakreste og 
reneste byer. Det å holde Tromsø ren er en jobb vi alle 
har et ansvar for, men en samfunnsaktør midt blant oss 
har spesialisert seg på oppgaven. Remiks har gjennom 
de siste 20 år tålmodig og målrettet hjulpet alle oss 
tromsø væringer til å ta mer 
ansvar for miljøet. For å daglig – 
hjemme ved kjøkkenbenken – bli 
litt mer bevisste på hva vi kaster 
og hva som kan resirkuleres. 

I 2013 fikk Remiks bekreftet 
at de har de mest fornøyde 
kundene i Norge. Jeg slutter meg 
til denne fantastiske anerkjen-
nelsen. Jeg synes det er befri-
ende enkelt å kunne sortere ut 
mat, plast, lett kartong og papir 
i ulike poser, og så kaste det 
sammen med restavfallet i en 
og samme dunk. Til sjåføren av 
Remiks-bilen vil jeg si: takk for at du ikke kjører av veien 
når jeg kommer løpende ut i trusa på tømmedagen 
med dunken på slep. Og takk for at du i ny og ne kan ta 
med en ekstra pose når vi har glemt forrige tømming!

De som ennå ikke har benyttet anledningen til å 
besøke Remiks Miljøpark på Åpen dag-arrangementene 
de har, anbefales på det varmeste. Det er imponerende 
å se hvordan Remiks målrettet – ved hjelp av kreativitet, 
engasjement og innovativ teknologi – har ført Tromsø 
helt fremst her i landet hva angår kildesortering og 
gjenvinning.

Tromsø er i kraftig vekst. En av bidragsyterne 
for at dette skal være mulig er Remiks, som med 
sin  kompetanse bidrar til å utvikle stadig smartere 
løsninger for avfallsinnhenting. For eksempel har 
ordningen med avfallssug og dypoppsamling fjernet 

problemet med illeluktende containere og det disse 
måtte føre med seg av ubehag. Fra Nord-Norges tettest 
befolkede område, Stakkevollan, går de optiske posene 
med avfall direkte inn til Remiks Miljøpark i avfallssug, 
uten omlasting via lastebil. Enkelt, innovativt og fremfor 
alt miljøvennlig. Det er ikke rart at Remiks årlig mottar 
en rekke gjester fra inn- og utland som vil lære av 
Tromsø-metoden. Remiks inspirerer!

Nylig har Remiks overlevert sin plan til kommunen for 
hvordan hele sentrum kan få avfallssug, slik at vi slipper 
tunge lastebiler og containere i det som er perlen i 
vår by. Det er et spennende prosjekt som jeg håper en 
gang i fremtiden kan bli en realitet. Remiks er en viktig 
samfunnsaktør i den videre utviklingen av vårt kjære 
Tromsø. Like viktig som vei, vann, kloakk, strøm og bred-
bånd, er det å ha avfallsløsninger som fungerer optimalt 
uten å by på hverken støy, lukt eller annet ubehag. Ved 
siden av god logistikk for innsamling, sørger Remiks for 
en mest mulig miljøvennlig behandling av avfallet. Enten 
den nå kommer fra husholdningene eller fra offentlig og 
privat virksomhet.

For å være rustet til å ta  posisjon i den videre 
 utviklingen av Nordområdene tror jeg det vil være 
klokt av kommunene i Troms å forene krefter når det 
gjelder avfallsbehandling. Slik kan vi sammen bygge 
opp et sterkt selskap som vil være i stand til å ta sin 
del av varestrømmen når det gjelder avfall i nord. Slik 
vil vi beholde kompetansen og ikke minst inntektene 
på avfallet som produseres her nord, og kan fortsette 
å gi et høy kvalitets tilbud både til innbyggerne og til 
næringslivet. Remiks har en visjon om å være ledende 
på avfall i nord. Det er en visjon jeg støtter, både som 
ordfører og fra egen kjøkkenbenk. Vi er alle en del av 
et sårbart kretsløp, som Remiks hjelper oss til å ta enda 
bedre vare på.

Jens Johan Hjort
ordfører, Tromsø kommune

Noe å være stolt av!

Jens Johan Hjort, 
ordfører i Tromsø 
kommune
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Videreutvikler Remiks
I løpet av det siste året har Remiks Produksjon gjort flere store, men viktige 
investeringer både med tanke på økonomi og miljø. For eksempel er de nå i 
stand til å spare millioner på mer miljøvennlig frakt av restavfall.

Hver eneste dag kommer det fullastede vogntog til Tromsø. 
75 prosent av bilene er tomme når de kjører sørover igjen.

– Denne kapasiteten utnytter Remiks, slik at færre vogntog 
går tomme fra byen. Vi sparer både kostnader og miljø ved å 
kjøpe oss plass på returtransport framfor å kjøre egne  trailere, 
forklarer daglig leder Harald Willumsen Østbø i Remiks 
Produksjon AS. 

Ved hjelp av megler får Remiks den til enhver tid beste 
prisen som er å oppdrive på transport, og sender rest avfallet 
til energigjenvinning i Sverige. Både norske og utenlandske 
vogntog får oppdrag hos Remiks.

– Gjennom prosjektet «Trygg trailer» foretar vi en sjekk av 
alle biler og sjåfører som kommer til oss for å hente last. Det 
gjelder primært papirer, dekk og lastesikringsutstyr, forklarer 
nestleder Nicolai Sebergsen. I løpet av vinteren har de nektet 

ett vogntog oppdrag, hovedsakelig på grunn av dekk og 
 kjetting.

rundBallemaskin
Tidligere fraktet Remiks Produksjon løst restavfall i store 
containere og biler med såkalte «vandrende gulv». Det 
innebar at de måtte bruke spesielle vogntog, og at de 
også risikerte å forsøple veiene med litt flygeavfall. I 2013 
 investerte selskapet i en rundballemaskin, lik de som bøndene 
bruker for å pakke gress.

Maskinen presser avfallet sammen i en rund ball som 
deretter pakkes i plast. Hver ball veier cirka 750 kilo, og 
kan fraktes som stykkgods. Når restavfallet kommer fram 
til energigjenvinningsanleggene åpnes ballene og avfallet 
 gjenvinnes.



Nicolai Sebergsen , 
nerstleder i Remiks 
Næring AS. 
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Videreutvikler Remiks
remiks produksJon as

Store, hvite «traktoregg» fylt med 
restavfall er last i fem av de i gjennom-
snitt åtte vogntogene med ulikt avfall 
som daglig forlater Remiks Produksjon. 
I løpet av 2013 er det også sendt ut 
 restavfall med båt.

– Der fikk vi plass til last tilsvarende 
40 vogntog, noe som er cirka to ukers 
produksjon. Det er ikke umulig at vi vil 
gjøre mer bruk av båt for frakt, men det 
krever økt plass til mellomlagring av 
«eggene». Foreløpig har vi kun plass til 
cirka 600 tonn på lager, forklarer Østbø.

 
To skifT
Den nye fraktemetoden gjør at Remiks Produksjon er mer 
fleksibel i valg av mottaker av sitt avfall og kan sende det 
dit de får rimeligst  transport og behandling til enhver tid. 
Investeringen har også medført at selskapet har innført to 
skift hver dag, for å utnytte kapasiteten til pakkemaskinen 
bedre.

– Slik får vi gjort mer med de samme 
ressursene som vi hadde før, sier den 
daglige lederen som tidligere ledet 
Remiks Husholdning. Han ser store 
muligheter i det nye selskapet.

– Det er i Remiks Produksjon mye av 
verdiskapningen skjer. Vi har gjort oss 
i stand til å ta mer av varestrømmen 
selv, og kan i større grad handle med 
råvarer ved å selge godt sortert avfall. 
Markedet spør ikke etter antall tonn, 
men etter megawatt – altså antatt 
brennverdi. Det er kvalitet som avgjør 
prisen. Vi i Remiks Produksjon vil derfor være en pådriver for 
å øke  kvaliteten på avfallet vi får inn.

nøkkelTall 2013 remiks produksJon as:
Omsetning: 71.896.388
Driftsresultat: - 9.303.648
Korttids sykefravær: 2,5 %

Harald Willumsen 
Østbø, daglig 
leder i Remiks 
Produksjon AS.
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Ryddig i 
Tromsdalen

Anlegget ble driftet av Remiks Husholdning, men det er vi i 
Remiks Produksjon som fikk oppdraget om å fjerne alt som 
har vært mellomlagret der og levere området tilbake til 
Tromsø kommune, forklarer Nicolai Sebergsen. 

Til dels store volum, om lag 6000 tonn, med avfall av ulik 
art lå lagret i Tromsdalen. Her var bygningsstein, trevirke, 
returtrevirke, hageavfall, glass og metall. Nå mellom lagres 
alt avfall ved Remiks Miljøpark nord på Tromsøya, men 
 lagringstiden er mye kortere enn før, fordi kravet til kvalitet 
på alt som skal gjenvinnes er stadig økende.

– Verdien forringes jo lengre det ligger lagret. Det er 
mer verd om vi oppnår en rask omløpshastighet. Samtidig 
krever økt omløpshastighet et betydelig mindre areal for 
 mellom lagring, sier Sebergsen.

De store haugene med hageavfall blir kvernet om til en 
masse som kalles GROT. Dette brukes gjerne  istedenfor bark 
for å hindre vekst av ugress i blomster bed.

– Mye av det som lå i Tromsdalen ble kvernet og sendt 
til alpinanlegget i Kroken hvor det ble brukt til å rette opp 
skitrekktraseen i Bamseløypa, forteller Sebergsen.

I samarbeid med Remiks Husholdning har Remiks 
Produksjon utviklet teknikken slik at du som hageeier nå kan 
få GROT med deg tilbake når du leverer hageavfallet ditt uten 
ekstra kostnad.

Remiks har ikke lenger virksomhet i 
Tromsdalen. Remiks Produksjon har 
i løpet av det siste året ryddet hele 
virksomheten bort derfra.

I 2013 stengte Remiks returstasjonen i Tromsdalen, og flyttet virksomheten til Remiks Miljøpark. Remiks Produksjon har hatt jobben med å 
rydde opp i Tromsdalen.

– Det er glimrende til å ha under hekken eller i bed.  
Vi leverer også en del GROT til bruk langs veier. Det legges 
i et tynt lag langs veiskulderen for å legge en demper 
på  vegetasjonen som er tettest inn mot veien, forteller 
Sebergsen.
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Håndterer 
lastebærerne

Gjennom en avtale med Coop Nord SA håndterer Remiks 
Produksjon AS nå alt av lastebærere for samvirkelaget. Alt av 
paller og esker som brukes for å frakte varer ut i de totalt 62 
butikkene under Coop Nords paraply, fra Reine og Kjøpsvik i 
sør til Storslett i nord, havner hos Remiks sitt anlegg i Tromsø. 
Her blir lastebærerne undersøkt for skader og enten sendt 
tilbake i tjeneste, til vasking, til reparasjon eller til  gjenvinning. 

I alt passerer godt over en halv million enheter Remiks 
produksjon sitt anlegg for lastebærere hvert år. Det tilsvarer 
et gjennomsnitt på mellom 18.000 og 22.000 paller i 
måneden. Ved siden av dette kommer 1.600 tonn papp og 
over 100 tonn plast som også håndteres i anlegget som fore-
løpig er lokalisert på Lanes på Tromsøya.

Remiks Produksjon har gjort en millioninvestering i relevant 
utstyr, og ansatt to nye medarbeidere for å kunne håndtere 
denne kontrakten som foreløpig løper i fire år.

– Vi har kapasitet til å kunne ta enda mer av denne typen 
oppdrag. Vårt mål er å kunne ta enda mer av verdikjeden på 
egen rygg, og vi ser absolutt på hånd tering av lastebærere 
som et typisk oppdrag for et selskap som Remiks Produksjon, 
sier Harald Willumsen Østbø.

Remiks med «Trygg trailer»
Som den eneste bedriften, foruten fiskeribedrifter, nord for 
Bodø, deltar Remiks i prosjektet «Trygg Trailer». Trygg Trailer 
innebærer at bedrifter som benytter seg av transportører, 
gjør enkel kontroll av vogntog. I første omgang dekk og 
kjettinger. Remiks har valgt å utvide dette til også å gjelde 
stropper og vognkort mm. Medarbeidere hos Remiks er 
kurset og gitt tillatelse til å foreta slike kontroller. Kort fortalt, 
vogntog som ikke tilfredsstiller elementære krav, får ikke last. 

Statens Vegvesen har besøkt Remiks for å bli opp datert  
på prosjektet og er såpass imponert at de har invitert 
selskapet til den nasjonale lanseringen av Trygg Trailer den  
17. september 2014 i Oslo. Der skal Remiks presentere sine 
 erfaringer så langt.

Ikke alle sjåførene har vært like begeistret for å bli 
 kontrollert. Ansatte på Remiks har opplevd alt fra trusler, hånd-
gemeng og mye kjefting. Med andre ord ingen lett oppgave. 

I starten var det mange vogntog som hadde helt slitte 
dekk, manglet kjettinger eller hadde svært slitte kjettinger. 
Stropper var knyttet sammen, slitte og egentlig totalt 
 ubrukelige. Ved ett tilfelle ble politiet tilkalt. Vogntog ble 
stoppet og fikk ikke last før de ordnet opp i manglene.

At kontrollene har virket, ser Remiks allerede. Vogntogene 
som kommer nå er mye bedre rustet enn da prosjektet 
startet. Ryktet om at Remiks har kontroller av vogntog, har 
gitt effekt. Med dette har Remiks sørget for at det kjører 
tryggere trailere på veiene.

remiks produksJon as

I 2013 stengte Remiks returstasjonen i Tromsdalen, og flyttet virksomheten til Remiks Miljøpark. Remiks Produksjon har hatt jobben med å 
rydde opp i Tromsdalen.

Remiks Produksjon har en egen sorteringsstasjon for 
lastebærere sør på Tromsøya.

Returstasjonen i Tromsdalen er erstattet av 
nytt anlegg som er under utvikling ved Remiks 
Miljøpark. 



* Tallene gjelder for norge

 

FARLIG AVFALL

I 2012 ble det levert inn 
1,2 millioner tonn farlig avfall 

til godkjent behandling. Dette 
er på nivå med året før. Siden SSB 
begynte å føre statistikk over 
innlevert farlig avfall i 1999, 

har mengden steget med 
120 prosent.

VISSTE DU AT...

l minst 60 prosent av avfallet fra 
bygging, riving og rehabilitering må kildes-

orteres.
l Bygging, rehabilitering og riving førte til 1,9 

millioner tonn avfall i 2012. Det er en økning på 18 
prosent fra 2011, viser tall fra Statistisk sentralbyrå 
(SSB). Utviklingen skyldes økt aktivitet i byggenæringen. 
l Mesteparten av avfallet fra byggevirksomheten 
består av materialer som er forholdsvis rene, og som 
kan deponeres eller brukes om igjen uten spesielle 

miljøhensyn. En del bygningsmaterialer inne-
holder imidlertid både miljøgifter og andre 

farlige avfallstyper som det er viktig å 
håndtere på en forsvarlig måte. 

1000 tonn

Farlig avfall til god kjent  
håndtering, etter materialtype.
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Selskapet øker stadig sin omsetning, og i den videre 
satsingen er Remiks Næring veldig årvåkne for de nye, 
store næringene i nord. Remiks Næring er aktiv og 
ønsker å hjelpe selskapene som vil satse i nord med 
arktisk kompetanse om avfalls-
håndtering.

– Alle som skal jobbe her nord 
har en ting til felles: De produ-
serer avfall. Vår viktigste jobb nå 
er å lære mer om hva kundene i de 
nye næringene i nord forventer av 
oss. Derfor deltar vi aktivt i ulike 
fora for å bidra med og tilegne 
oss kompetanse. Vi vil kartlegge 
behov og gripe mulighetene, og 
rett og slett bidra til å definere 
hvordan avfallsbehandling må 
være i Arktis, sier daglig leder i 
Remiks Næring AS, Atle Wasmuth 
Robertsen.

isO på plass 
Sertifisert etter ISO-standardene 14001 og 9001, har 
Remiks Næring på plass grunnmuren for å kunne bistå 
alle næringer i nord med avfallshåndtering. Etter å 
ha jobbet tett og nært med bygningsindustrien og 
bilverkstedene i flere år, har Remiks Næring de siste to 
årene fokusert spesielt på petroleums- og bergverks-
industrien.

– Tre ting er spesielt viktig for kundene med de for 
oss nye avfallsfraksjonene: kvalitet, kompetanse og 
kapasitet. Mange av oljeselskapene og deres under-
leverandører har erfaring fra Afrika, Gulfen og Indonesia, 
men de kan lite om polare lavtrykk. Det kan vi mye 
om, og vi skal være en foretrukket samarbeidspartner. 
Vi fortsetter målrettet å strekke oss etter vår egen 

visjon om å være ledende på avfall i nord, poengterer 
Robertsen.

samarbeid
En viktig del av den videre satsingen er samarbeidet 
med Vakumkjempen Nord-Norge AS. De har spesialisert 
seg på å kunne suge opp både løst og flytende avfall. 
De har også kompetanse på rensing av oljesøl, og brukes 
jevnlig i bergverksindustrien, for eksempel for å rense 
anlegg under revisjonsstans.

– Vi og de ser at de enkelte kundene ønsker å få levert 
flere tjenester innen avfall samtidig. Derfor samarbeider 
vi om å regne anbud sammen med Vakumkjempen, og 
tar imot avfallet de samler inn, forklarer Robertsen.

For eksempel har Remiks (Miljøpark) en spesialtank 
som mellomlagrer avfall fra fettavskillere, slik at de kan 
skille ut vannet og sende komprimert brennbar masse til 
for eksempel energigjenvinning.

FOrtsatt vekst
Remiks Næring har hatt en fin vekst i omsetning siden 
oppstarten, og har vært nødt til å etterfylle med 
ansatte. Dessverre har kostnadene økt like fort som 
inntektene så Robertsen ser seg nødt til å gjøre noen 
grep for å bedre lønnsomheten i selskapet. 

– Vi vil fortsatt være en viktig inntektskilde for 
konsernet. Det krever at vi strategisk er på hugget, 
og er på riktig sted til riktig tid. Klarer vi det har vi 
gode forutsetninger for å kunne få gode overskudd på 
 virksomheten vår, sier den daglige lederen.

NØkkeltall 2013 remiks NæriNg as:
Omsetning: 67.600.000
Driftsresultat: 2.300.000
Korttids sykefravær: 1,6 %

Arktisk avfalls
kompetanse
ISOsertifiserte Remiks Næring AS kan nå også håndtere flytende 
og farlig avfall fra Sandnessjøen i sør til Kirkenes i nord.

Atle Wasmuth 
 Robsertsen,  daglig 
leder i Remiks 
Næring AS. 
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MILJØGEVINST

l Når vi gjenvinner 10 kg 
drikkekartong  sparer vi  miljøet 

for 4 kg CO2 utslipp
l Produksjon av papir fra retur-
fiber bruker i underkant av 40 % av 
energi forbruket ved bruk av fersk 
virke.

l Vi sparer 14 trær per tonn 
papir som gjenvinnes

VISSTE DU AT...

l...det hvert år brukes ca. 
750 millioner drikke kartonger i 

Norge? Over 70 prosent av disse 
blir  samlet inn og gjenvunnet.
l Drikkekartonger kan 

 gjenvinnes til ludobrett?

* Tallene gjelder for norge
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Remiks Husholdning AS hadde i 2013 de mest fornøyde 
kundene i landet! 

Daglig leder Kjetil Bones Larsen er både ydmyk og 
stolt på samme tid.

– Vi scorer best blant de 24 avfallsselskapene her 
til lands som har valgt å benchmarke seg med andre, 
og de som lar seg måle må vi jo 
anta er de som selv mener de har 
best kontroll. Så resultatene er 
 absolutt gledelige for oss. Her er 
flere områder vi klart kan forbedre 
oss på, men det er hyggelig 
at kundene er fornøyde med 
tjenesten vi leverer! sier Larsen. 

enkelT og Hyppig
Tjenestestandarden, altså hvilken 
metode Remiks Husholdning 
bruker, får høyest mulig 
opp nåelige poengsum i under-
søkelsen. Kundetilfredsheten 
har også økt siden 2011 da Remiks Husholdning sist lot 
seg benchmarke, og selskapet har nå landets klart mest 
fornøyde kunder. Samtidig scorer Remiks Husholdning 
svært høyt også når det gjelder arbeidsmiljø.

– Det optiske sorteringssystemet, at det bare er en 
dunk å forholde seg til og at den hentes hver uke, slår 
veldig positivt ut for avfallsselskapet. Dette er noe 
kundene er godt fornøyd med, sier Larsen. 

Mange steder i landet er det fortsatt ulike dunker for 
ulikt avfall, og det gjelder for innbyggerne å huske hva 
som hentes når.

kan sorTere mer
Sorteringsgraden på avfallet har lenge vært på cirka 
50/50 med sortert avfall og restavfall. Plast, papir, 
kartong og mat sorteres ut, mens det øvrige avfallet går 
i restavfallet.

– Stikkprøveanalysene våre viser at det er mye mer 
som kunne vært sortert ut av det som nå går i rest-
avfallet. Samtidig er det viktig for oss å i første omgang 
fokusere på at det som er i de øvrige posene er riktig 
sortert. Ellers kan vi få problemer og kostnadene til 
avfallshåndtering øke, forklarer Larsen.

Det er for eksempel en del mat i plastavfallet som skal 
skylles i kaldt vann før det kastes, og en del bølgepapp 
(restavfall) i lettkartongposene.

– Vi har også sett en nedgang i mengden papir som 
leveres til gjenvinning, uten at vi helt vet om det er en 
varig nedgang eller bare en midlertidig endring. Hvis det 
er en varig nedgang vil vi gjerne finne årsaken til det. 
Den enkle forklaringen er at flere reserverer seg mot 
reklame i postkassen, men disse tallene har holdt seg 
stabile de siste årene og kan ikke være årsaken.

– Satsingen vår på optisk sortering er gunstig, 
samtidig ser vi at vi skal fortsette å jobbe målrettet med 
å informere kundene våre om hvordan og hvorfor de skal 
sortere. Fortsatt er det en del feilsortering, og fortsatt 
er det mye i restavfallet som kunne vært sortert ut, sier 
Larsen.

nøkkelTall 2012 remiks HusHoldning as:
Omsetning: 106.500.000
Driftsresultat: 250.000
Korttids sykefravær: 1,89 %

Remiks har de mest 
fornøyde kundene!
Innbyggerne i Tromsø er de her til lands som er 
mest fornøyd med avfallsselskapet sitt.

remiks HusHoldning as

Kjetil Bones 
 Larsen,  daglig 
leder Remiks 
 Husholdning AS
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HVA BLIR DET TIL?

l Plasten fra blybatterikassene 
kan bli til isskraper

l Bly til nye blybatterier
l Sink til korrosjonsbeskyttelse eller 
pigment i maling og i metallegeringer
l Kadmium til nye kadmiumbatterier

l Nikkel og kobolt til metallege-
ringer i stålindustrien (gjen-

vinnes 100 prosent)

VISSTE DU AT...

l bly har et etablert og 
lukka kretsløp som bare i 
Norge gir 10.000 tonn bly i året.
l alkaliske batterier inneholder 
sink som kan brukes som 

fargestoff i maling.

HVOR MYE  
BLIR SAMLET

Total: 16 270 102 kilo

15 739 000 
– blybatteri

531102 
– andre

77865 – nikkel 
kadmium småbatteri

77293 – nikkel 
kadmium industri

39159 – litium-ion

21789 – nikkel 
metallhydrid

5880 – litium 
småbatteri

1059 – oppladbare

486 – knappcelle batteri

ANDRE

166 663 
– alkaliske batteri

140907 – 
usortert 
småbatteri
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Remiks Husholdning har store planer for fremtiden. 
 Inspirert av det svenskene har fått til i Gøteborg ser de 
på den nye modulbaserte returstasjonen på Remiks 
Miljøpark som starten på noe som om noen år kan bli et 
senter for miljøvern. Her ønsker selskapet å tilrettelegge 
for,  inspirere og veilede publikum til et mer miljøvennlig 
forbruk.

– Planene er bare på skissestadiet, men en ny 
 retur stasjon er starten på denne fremtidige krets-
løps parken. Kanskje vil her en dag finnes ulike brukt-
butikker og for eksempel verksteder for kunstnere som 
jobber med redesign, forklarer daglig leder i Remiks 
Husholdning, Kjetil Bones Larsen. Remiks underviser 
barnehager, skoleklasser, bedrifter og andre gjester 
om resirkulering og det kretsløpet alle produkter er 
en del av både før produksjon, under produksjon, når 
de er i forbruk og etter at de er kastet. I en kretsløps-

park ønsker Remiks å demonstrere hvordan alt dette 
påvirker kloden vår. 

ny reTursTasJon
Etter at returstasjonen i Tromsdalen ble avviklet i 2013, 
har arbeidet med å øke kapasiteten på returstasjonen 
ved Remiks Miljøpark pågått.

– Vi bygger en modulbasert returstasjon slik at den 
enkelt kan endres ved behov. Arealet til kretsløpsparken 
er det allerede tatt høyde for, sier Larsen, som mener at 
returstasjonen ikke vil være fullført før i 2015. 

– Kapasitet er uansett et nøkkelord. Vi skal ha en 
returstasjon som har kapasitet nok til å ta unna de store 
 toppene, for eksempel vårryddingen, forklarer Larsen.

Den videre utviklingen av kretsløpsparken vil avhenge 
noe av den øvrige virksomheten ved Remiks Miljøpark.

Starten på en 
kretsløpspark
En fremtidig kretsløpspark, hvor det er mulig å resirkulere, handle brukt, 
få utført reparasjoner, levere avfall og lære om miljø og avfallshåndtering, 
det er ambisjonen. Første steg er en ny modulbasert returstasjon.

En kretsløpspark, et senter som skal inspirere til en enda mer miljøriktig adferd, er nå på skissestadiet hos Remiks 
Husholdning.

remiks HusHoldning as



sTudXpo 2013
I august deltok Remiks på StudeXpo på Universitet i Tromsø. 
Dette er en arena hvor organisasjoner og bedrifter møter 
nye og gamle studenter i forbindelse med oppstart av 
skoleåret. Remiks deltok for første gang i 2012, noe som 
var så vellykket at vi bestemte oss for å fortsette og møte 
studenter på denne arenaen. Her delte vi ut informasjon 
om kildesorteringssystemet i Tromsø. Vi møtte mange 
 nysgjerrige studenter. Flere kom fra steder uten samme 
kildes orteringssystem som Tromsø og Karlsøy. Det ble en 
fin runde med voksenopplæring. I og med at vi hadde med 
de nye sorteringsbøttene som er kalt «Kildeboksen», ble vår 
stand flittig besøkt.

kildeBoksen
Ingrid Kuleng Varmedal er Kildeboksens 

mor. Varmedal grublet på hvordan man kunne 
få en effektiv og enkel måte å sortere avfallet på 

hjemme. Kildeboksen ble resultatet og er pappesker 
med oppbevaring av det optiske poserullene i bunnen 
av eskene. En eske for hver farge. Enkelt og genialt. Hun 
kontaktet Remiks og vi valgte å hjelpe til, samtidig som 
vi kjøpte inn noen tusen esker til fri utdeling. De gikk 
unna som varmt hvetebrød. Boksen er solid og passer 

utmerket til å ha i kjøkkenskapet. Nå vil Varmedal 
forsøke å gjøre Kildeboksen til et kommersielt 

produkt.

inTern foTo
konkurranse
I 2013 ble det avholdt en intern fotokonkurranse. Hver 
måned ble de ansatte utfordret til å sende inn bilder med 
ulike tema, og månedsvinneren gikk til finalen «Årets bilde». 
Bildet som vant hele konkurransen, viser en litt humoristisk 
og litt dramatisk situasjon. Vi måtte redde en avfallsbeholder 
som hadde ramlet på sjøen. Ikledd vadebukser og godt 
humør, vasset Geir Jensen ut. Bildet er en god illustrasjon på 
de mange ulike situasjonene Remiks må løse hver dag, på 
best mulig måte.

remiks pÅ nordlys Tv
Sittende på et transportbånd, spillende på «On the road 
again», avsluttet Nordlys Web-tv sitt besøk hos Remiks i 
slutten av september. Et strålende fornøyd team fra Nordlys, 
med Cliff Isaksen i spissen, hadde gjennom hele dagen gjort 
filmopptak til Nordlys sin satsing på web-tv. Reportasjen 
ble en del av et 20 minutters talkshow, med diverse små 
tre minutters reportasjer. Et tema var å teste ut forskjellige 
yrker, med et humoristisk tilsnitt. For at dette skulle kunne 
bli en vellykket reportasje, måtte flere ting planlegges fra 
Remiks sin side. Ikke minst fokus på sikkerhet. Nordlys fikk 
prøve seg på innsamling av avfall, drive med veiledning på 
Returstasjonen og være operatør på det optiske sorterings-
anlegget. Siden programleder Cliff så og si er blind, ble det 
mange artige situasjoner. Både Cliff, Eirik og Trond Helge fra 
Nordlys klarte seg meget bra.

lolederen pÅ Besøk: LOs leder Gerd Kristiansen besøkte 
Remiks Miljøpark i august. Hun ble presentert for et moderne 
avfallsanlegg og diskuterte litt avfallspolitikk. Hun var meget 
interessert i det vi drev på med. 
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Her kommer TrulsBjørkestøl ut av detunderjordiske søp-pelanlegget med ju-legavene han kastet iavfallssuget.

Det var fredag ettermiddag at Bjør-
kestøl gjorde alle tiders juletabbe
da han kastet to bæreposer med ju-
legaver i avfallssuget i sameiet der
han bor, i Tromsø sentrum.- Jeg ryddet i leiligheten fordi

jeg skulle reise på juleferie. Det
sto en pose julegaver i gangen, så
tok jeg den og hev den rett og slett
ned i suget til avfallsboksen, sier
Bjørkestøl.

Da det han hadde tatt for å være
en søppelpose viste seg å være jule-
gavene broren skulle gi til familien,
måtte han jobbe raskt for å berge
julefeiringa.– Jeg hadde det hektisk fordi jeg

skulle reise med hurtigbåten om en
time, så jeg ringte litt rundt. Jeg fikk
tak i administrerende direktør i Re-
miks og han kom hit på et kvarter.

Det var Bård Jørgensen, admi-
nistrerende direkør i Remiks
miljøpark, som stilte opp for
Bjørkestøl i juleinnspurten. Jør-
gensen forteller at det i sameiet
er et avfallssug som sen-der søpla ned i enbunkers. Heldig-vis er avfallssu-get av typensom det ermulig å få til-gang til.

Måtte kla-tre ned
– Det var brorenmin sine julega-ver. Han skulle pak-

ke dem inn, men da var de borte.
Det trengtes ingen rakettforskning
for å finne ut hvor de var, sier Bjør-
kestøl.

Det var gaver for flere tusen kro-
ner som var blitt sendt ned i avfalls-
kontaineren. Blant annet hadde han
kastet gaven ment til ham selv. Han
var pent nødt til å klatre ned i den
underjordiske søppelkontaineren
og hente dem ut.– Jeg hadde selvfølgelig ikke noe

valg, jeg måtte bare krype inn og
lete.

Han forteller at det heldigvis ikke
var særlig mye søppel i av-fallsanlegget.– Det er jo selvføl-gelig litt småflaut,men man måbare prøve åfinne en løsningpå problemet,sier Bjørkestøl.

- Rett til toppsDet var egentlig til-feldig at han hen-vendte seg direkte til

direktøren da han skulle få tilbake
julegavene. Det var etter arbeidstid
og selskapet hadde ingen åpen
vakttelefon. Nummeret til Jørgen-
sen var rett og slett det eneste Bjør-
kestøl fant.– Jeg gikk rett til topps med en

gang. Han (Jørgensen, red.anm.)
var jo veldig behjelpelig. Han og
kona kom ned, riktig nøkkel hadde
han og, det var bare velstand, sier
Bjørkestøl.– Det blei no ei artig historie. Så

er det selvfølgelig kjekt å treffe på
folk som kan stille opp på så kort
tid, forteller han.– Det fikk en lykkelig slutt, så

jula er berget.
Mye rartJørgensen i Remiks forteller at det

ikke er rutine å stille opp for alle
som kaster ting med et uhell.– Nei, vi har som hovedregel at

har du kastet noe, er det å dessverre
å regne som tapt. Det handler blant
annet om sikkerheten til våre ansat-
te. Men denne gangen følte jeg vel-
dig for å være grei.

– Opplever dere mange sånne ty-
per henvendelser?– Ja, vi opplever mye rart. Folk

som har kastet dressen rett før jule-
bord. Noen har mistet gifteringen.
En gang tømte vi en hel søppelbil
på plassen borte hos oss fordi noen
hadde mistet noe. Vedkommende
måtte gå gjennom søpla selv, for-
teller Jørgensen.

GOD JULEGJERNING: Fra avfallsdi-
rektør Bård Jørgensen.

MED GAVENE I HÅNDA: Her kommer Truls Bjørkestøl opp fra det underjordiske søppelsystemet med plastpostene med julegaver som han kastet i avfallssuget. 
Foto: Remiks

JOURNALISTARE 
MEDBYare.medby@nordlys.no
JOURNALISTØYSTEINSOLVANGoystein.solvang@nordlys.no
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Avfallsdirektør Jørgensen måtte forbarme seg over Truls etter at han
KASTET JULEGAVENE

Det er selv-følgeligkjekt å treffe påfolk som kan stilleopp på så kort tid.
Truls Bjørkestøl

remiks kavalkade 2013

Remiks sin direktør Bård Jørgensen 
fikk et litt uvanlig oppdrag siste 
fredag før jul.

– En fortvilet ung mann ringte 
meg 17.30 fredags ettermiddag. 
Litt flau, men mest fortvilet, 
forklarte han at han hadde 
kastet alle julegavene (to plast-
poser) i avfallet. Han bodde i et borettslag/
sameie med avfallssug som innsamlingsløsning, og hadde 
akkurat gjort julas største tabbe, forteller Bård Jørgensen. 

Juleflyet venter som kjent ikke, og du reiser ikke hjem til jul 
uten julegaver! Gode råd er normalt dyre, men ikke når det 
gjelder Remiks sin service. Sjefen sjøl dro ut med nødvendige 
nøkler, og åpnet det underjordiske systemet. Den uheldige 
unge mannen gikk ned i bunkersen, inn i oppsamlingstanken, 
og der: Hurra! Julegavene var reddet! Like rene og fine! 

For Remiks var det en særdeles hyggelig julegave å gi 
til en fortvilet kunde. Det ble også mye mediadekning av 
denne saken (se faksimile).

kurses i farlig avfall 
I regi av Remiks ble det avholdt tre kurs innenfor avfalls-
håndtering for verksteds- og byggebransjen, med vekt på 
Farlig avfall. Flere lover og forskrifter regulerer hvordan 
man forholder seg til avfall på innenfor disse bransjene. 
Blant annet deklarasjon av alt Farlig avfall man produserer. 
Avfallsplaner for bygge- og rivingsprosjekter krever en 
sorteringsgrad på minst 60 prosent. Remiks ser det som sin 
oppgave å informere og bidra med kompetanse innenfor 
disse områdene, og vil fortsette med kursing fremover.

remiksdagen 2013 
For tredje året på rad, inviterte vi befolkningen til Remiks-
dagen. Da åpnet vi anlegget, med omvisning, utstillinger, 
demonstrasjoner av utstyr, konkurranser, bruktmarked og 
andre  arrangementer. Store og grundige forberedelser var 
gjort, og det er alltid spennende hvor mange som kommer. 
Vær og føreforhold er alltid en faktor. I år ble det en del regn, 
som la en demper på arrangementet. Totalt kom det rundt 
1000  besøkende. Remiksdagen er en utmerket måte å vise 
 befolkningen at  renovasjon er en viktig del at det store miljø-
arbeidet.

Besøk i 2013
Det kommer rundt 600 besøkende hvert år til 

Remiks. Det er alt fra barnehager, skoler, høyskoler 
og universitet, samt organisasjoner og andre avfalls-

selskap. Opplegget varierer mellom undervisning og 
omvisning på anlegget. Blant annet var en klasse med 
fremmedspråklige elever fra Breivika videregående skole 
på besøk. De fikk en grundig innføring i hvordan avfalls-
politikken er i Norge og i Tromsø. Det å lære sammen-
henger mellom de nasjonale strategier og de lokale 

tilpasninger på den ene siden, og avfallshåndtering 
som del av det store miljøbildet på den andre 

siden, er viktig å få fram. De var en lydhør 
gjeng som stilte mange gode spørsmål.

HJerTesTarTere  insTallerT: 
Selv om vi på Remiks hvert 
år kurses i  tradisjonell hjerte-
lungeredning og grunn-
leggende førstehjelp, utvidet vi 
i år «verktøykassen» til også å 
inneholde hjerte startere. Hvert 
minutt teller når ulykken er ute. 
Anja Heggen i Blodstrupmoen, 
holdt kurset. 

direkTøren 
reddeT Julen

BrukT marked
I tillegg til bruktbutikken på Remiks Miljøpark, så har vi 
 fortsatt samarbeidet med Grønn Hverdag, nå Fremtiden 
i Våre Hender Nord, om Bruktmarkedet i sentrum. Dette 
har blitt et veletablert og velfungerende bruktmarked, der 
enkeltpersoner og organisasjoner har en arena for å selge 
brukte ting. Bruktmarkedet holdes første helg i hver måned, 
inne om vinteren og ute om sommeren.
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Årsberetning 2013

virksomHeTens arT og lokalisering
Selskapet ble stiftet 17.6.2009 av Tromsø kommune. Karlsøy 
kommune er medeier i selskapet, med en liten aksjepost. 
Konsernet består av morselskap Remiks Miljøpark AS, samt 
3 døtre, som eies 100%: Remiks Husholdning AS, Remiks 
Næring AS og Remiks Produksjon AS.

Konsernet har som formål å være totalleverandør av avfalls-
tjenester. Konsernet skal videre være et kunnskaps- og 
 innovasjonssenter og en regional utvikler innenfor tema 
knyttet til avfall, miljø og gjenvinning. 

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.

remiks Husholdning as – ivaretar den lovpålagte renova-
sjonstjenesten for eierkommunene
remiks næring as – totalleverandør for avfallstjenester for 
næringslivet i nord
remiks produksjon as – mottak og omlastning av avfall, 
sikre videre behandling og bearbeiding av avfall.

Konsernets hovedvirksomhet er lokalisert i Remiks Miljøpark 
på Skattøra i Tromsø kommune. Avdelinger i datter-
selskapene Remiks Produksjon AS og Remiks Husholdning AS, 
har vært lokalisert i Tromsdalen og i Karlsøy. I slutten av året 
ble all  virksomhet i Tromsdalen overført til hovedanlegget på 
Skattøra.

Remiks skal være eierkommunenes viktigste kompetanse-
bedrift og samarbeidspart innen miljø og gjenvinnings-
spørsmål, og skal bidra til å styrke og opprettholde denne 
kompetansen lokalt og regionalt. Selskapet spiller således 
en viktig rolle i næringsutvikling i Nord, både ved å bidra 
til økt verdiskapning og som tilrettelegger for nødvendig 
infrastruktur og tjenester overfor annen næringsaktivitet 
og –etablering. Eierskapsmelding 2014 stadfester Tromsø 
kommunes langsiktige perspektiv på eierskapet i Remiks.

remiks og samfunnsansvar
Remiks skal være eierkommunenes viktigste kompetanse  
bedrift og samarbeidspart innen miljø og gjenvinnings-
spørsmål, og skal bidra til å styrke og opprettholde denne 
kompetansen lokalt og regionalt. Selskapet spiller således 
en viktig rolle i næringsutvikling i Nord, både ved å bidra 
til økt verdiskapning og som tilrettelegger for nødvendig 
infrastruktur og tjenester overfor annen næringsaktivitet 
og –etablering. Eierskapsmelding 2014 stadfester Tromsø 
kommunes langsiktige perspektiv på eierskapet i Remiks.

uTvikling innen avfallsBeHandling
Renovasjonsgebyret i Tromsø kommune har vært stabilt de 
fire siste årene. En liten prisøkning ble foretatt i 2013 på 1,6 %. 
Det er vedtatt en økning i gebyrnivå i 2014 på i snitt 3,5 %. 

Sortert avfall til materialgjenvinning i Tromsø- og Karlsøy 
kommune, både næring og husholdning, er på 31 % mens 
avfall til energiutnyttelse er 66,3 %. Remiks eiere ønsker en 
utvikling mot et ensartet sorteringssystem i husholdninger 
og næringsliv. Remiks som konsern bidrar således aktivt 
overfor alle sine kunder i å fremme de mest miljøriktige 
løsningene.
 
Konsernet Remiks er en pådriver for moderne inn samling 
av avfall i byen, i form av rørsystem. Transnova har i 2013 
innvilget 0,5 mill til prosjektet «Tromsø by – Bare rør». 
Innenfor bevilget ramme vil prosjektet bli videreført i 2014. 
Konsernet er en premissgiver og faglig samarbeidspartner 
for Tromsø kommune i all bolig- og næringsutvikling. 
Selskapet har også engasjert Sintef til å bistå med analyser 
knyttet til selskapets forretningsmuligheter innen farlig avfall 
fra olje og gassindustrien i nord. Konsernet har satset stort 
på kompetanseoppbygging i 2013 via etablering av «Remiks-
skolen», samt nedlagt betydelige ressurser i gjennomføring 
av ISO-sertifisering. 

Det foreligger ingen FOU-aktiviteter i konsernet.

remiks produksJon as
Det har de siste årene vært investert stort i ny teknologi, 
både for mottak og omlasting av avfallet i produksjons-
bygget. Investeringene skal bidra til større effektivitet og 
miljø besparelser. I forbindelse med at driften i Tromsdalen er 
lagt ned og samlokalisert med driften ved Remiks Miljøpark 
er det foretatt investeringer i omlasting- og bingeområder. 
2013 bærer preg av store ekstraordinære kostnader. Det 
er foretatt en opprydding i Tromsdalen som har medført 
vesentlige kostnader utover ordinær drift. Det er i tillegg 
foretatt ekstra ordinær nedskriving av et utrangert kvern-
anlegg. Tilgangen på næringsavfall har også vært lavere enn 
antatt. Totalt sett har dette påvirket konsernets resultat i 
vesentlig grad. Selskapet forventer et vesentlig forbedret 
økonomisk resultat i 2014.

remiks nÆring as
Selskapet selger miljøriktige løsninger for  avfallshåndtering 
til næringslivet. I 2013 ble Remiks Næring AS hoved-
leverandør av avfallstjenester til Troms Kraft AS i Troms fylke, 
og er også hovedleverandør til flere store utbygginger i 
Tromsø. Med økt fokus på fremtidig ressursutvikling basert 
på Olje, Gass og Mineraler i Nord, forventes over tid en 
endring i avfallsinnhold og kundestruktur. Konsernets arbeid 
med ISO 9001 /9014 er viktig for datterselskapet, og vil blant 
annet innebære økt krav fra kunder til avfallsplaner, bedre 
sortering og gode statistikker og avfallsrapporter. 2013 viser 
en nedgang i avfallsmengden, slik at årets resultat har blitt 
lavere enn budsjettert.
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remiks HusHoldning as
Driftsmessig har 2013 vært et stabilt år. Selskapet har 
jobbet aktivt med å etablere ny returstasjon på Tromsøya. 
Returstasjonen i Tromsdalen ble avviklet i slutten av året. 
Selskapet er underlagt selvkostregler, og skal derfor, innenfor 
en 3-5 års periode, gå i balanse. Årets økonomiske resultat 
må sees i lys av denne bestemmelsen.

Hms
Arbeidsmiljø og sykefravær.
Morselskapet hadde ved årsskiftet 15 ansatte fordelt på 
14,3 årsverk. Sykefraværet i 2013 (2012) var totalt 4,62 % 
(8,24), hvor 2,66 % (2,53) er kort og 1,96 % (5,71) er lang-
varig fravær. I konsernet var det et totalt sykefravær i 2013 
(2012) på 10,11 % (8,35), hvor 2,11 % (2,69) er kort og 8,0 % 
(5,66) er langvarig fravær. Det jobbes aktivt i konsernet med 
syke fraværet, både i samarbeid med ansatte, bedriftshelse-
tjeneste og NAV.
 
Konsernet har hatt noen arbeidsuhell av middels alvorlig-
hetsgrad. Følgelig er det viktig å ha et fortsatt sterkt fokus 
på HMS-arbeidet. 

Konsernet startet prosessen med ISO-sertifisering i 2013, og 
forventes sertifisert 1. kvartal 2014.

likesTilling
Foretaket har gjennom sin styresammensetting en tilfreds-
stillende andel av begge kjønn, og oppfyller med dette 
myndighetenes forventning. Det er i morselskapet fast 
ansatt 6 kvinner og 9 menn. Totalt i konsernet er det 11 
kvinner og 75 menn som er fast ansatt. 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 sosial 
dumping/diskriminering ikke er akseptabelt.

yTre milJø.
Konsernet driver ikke produksjon av varer eller tjenester som 
benytter miljøfarlige innsatsfaktorer. Det jobbes kontinuerlig 
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 forskrifter, og sendes videre, enten for energiutnyttelse 
eller material gjenvinning. Våre samarbeidspartnere forplikter 
seg gjennom avtaler til å forholde seg til gjeldende lover og 
forskrifter på avfalls behandling.

økonomi
resulTaT 2013
Omsetning i 2013 på 172 mill økte med 8 mill fra 2012. 
Året gjøres opp med et negativt konsernresultat etter skatt 
på 4,3 millioner. Styret er ikke fornøyd med resultatet. 
Ekstraordinære kostnader hvor pålagt avsetning for frem-
tidig behandling av lagerført avfall, nedskriving av  utrangert 
kvern og avvikling i Tromsdalen står imidlertid alene for 

remiks milJøpark as

avfallssTaTisTikk 
HusHoldning
remiks 
Husholdning as

2013 2012 2011 2010

gjenbruk og 
ombruk %

1,4 % 1,1 % 0,7 % 0,4 %

gjenbruk og 
ombruk tonn

 364,0  280,0  145,0  90,0 

Gjenbruks-
butikken

 168,0  140,0  110,0  90,0 

Tekstiler  196,0  140,0  35,0  -  

material
gjenvinning %

35,4 % 37,3 % 35,5 % 40,9 %

material gjen
vinning tonn

 9 530,1  9 667,6  7 895,1  8 443,4

Våtorganisk 
avfall

 2 313,3  2 762,4  2 337,6  2 368,7 

Glass og metall-
emballasje

 1 067,2  773,1  714,0  776,6

EE-avfall  497,0  410,0  265,1  350,0 

Hageavfall  769,5  565,8  526,2  449,1

Metaller  1 017,5  821,8  561,8  602,7

Papp  1 192,6  1 516,2  1 468,9  1 643,3

Papir  1 244,4  1 883,9  1 313,9  1 569,2

Lettkartong  220,2  95,0  90,0  90,0

Plast  289,9  284,7  187,7  158,1

Farlig avfall  483,0  411,8  369,0  324,6

Rene masser  435,5  142,9  60,9  111,1

energi
gjenvinning %

63,2 % 61,7 % 63,9 % 58,7 %

energi gjen
vinning tonn

 17 009,6  16 001,3  14 201,9  12 117,9

Restavfall til 
 forbrenning

 14 887,2  14 295,0  12 407,6  10 598,4 

Returtrevirke  2 122,4  1 706,3  1 794,3  1 519,5

deponi % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

deponi tonn        -   -  

Restavfall til 
deponi

 -   -   -   -  

sum avfall rH 26903,7 25948,9 22242,0 20651,3
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Tromsø, den 25.03.2014

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

6 millioner. Lavere omsetning i nærings avfallsmarkedet 
og økte kostnader påvirker også resultat i negativ retning. 
Tiltak er derfor iverksatt i hele konsernet med sikte på en 
 effektivisering av driften. 

Omsetning Årsresultat Egenkapital EK i %

Remiks konsern 172,0 mill -4,3 mill  125,7 mill  31,1 %

Remiks Miljøpark AS 34,6 mill  2,2 mill  114,7 mill  41,0 %

Remiks Husholdning AS 106,5 mill  1,3 mill 15,4 mill  13,4 %

Remiks Næring AS 66,2 mill  1,9 mill 8,3 mill  37,3 %

Remiks Produksjon AS 71,9 mill -7,2 mill 3,2 mill  9,0 %

konTanTsTrøm
Morselskapet har i 2013 hatt en netto negativ endring 
i kontanter på 0,8 MNOK. 12,1 MNOK er tilført fra 
 operasjonelle aktiviteter, mens hhv 3,7 MNOK og 9,2 MNOK 
er anvendt på investeringer og nedbetaling av gjeld og 
konsernbidrag. Det har ikke vært noen store endringer 
i kontantstrøm i morselskapet i 2013, og den likvide 
 situasjonen i selskapet anses som tilfredsstillende.

I konsernet er det en netto negativ endring i kontanter 
på 32,6 MNOK. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 
utgjør minus 3,6 MNOK mens hhv 14,1 MNOK og 14,9 MNOK 
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 233,4 
mill. Dette medfører at konsernet er eksponert for rente-
risiko. Renteavtalene er derfor fordelt på flytende og 
fastrente, hvor sistnevnte også er fordelt på forskjellige 
 tidshorisonter.

Tromsø kommune står for innfordring av renovasjons-
gebyret, og tapsføring er derfor normalt lav. For den 
næringsrettete delen i konsernet er det høy fokus på 
inn fordringsarbeid, 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. 

forTsaTT drifT
Styret mener årsregnskapet gir en tilfredsstillende beskri-
velse av selskapets stilling per 31.12.2013. Budsjett for 2014 
er satt opp med et forventet positivt resultat.

Det er styrets oppfatning at grunnlaget for fortsatt drift er 
til stede.

ÅrsresulTaT og disponering.
Morselskapet hadde et årsresultat etter skatt på kr. 
2.170.454,-. Styret foreslår følgende disponering av 
 årsresultat: kr 2.170.454,- til annen egenkapital.
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Resultatregnskap

    konsern

 note 2013 2012

Salgsinntekt 1  169 458 622   159 985 905 

Annen driftsinntekt   2 592 769   3 993 247 

Sum inntekter  172 051 391 163 979 152

  

Varekostnad   50 052 826 40 710 533

Lønnskostnad 2 56 502 370 50 666 961

Avskrivning varige driftsmidler 4 18 254 584 17 171 206

Nedskrivning av varige driftsmidler  2 165 458 1 045 323

Annen driftskostnad 2 42 438 632 36 727 730

Driftsresultat  2 637 521 17 657 399

  

Renteinntekt fra foretak i samme konsern  0 0

Annen renteinntekt  1 392 572 1 612 511

Rentekostnad til foretak i samme konsern  0 0

Annen finansinntekt 12 159 780 123 692

Annen rentekostnad  8 941 114 9 731 405

Annen finanskostnad   779 077   134 

Ordinært resultat før skattekostnad  5 530 318 9 662 063

Skattekostnad på ordinært resultat 11 -1 196 546 2 207 941

Årets resultat  4 333 771 7 454 123

  

remiks milJøpark as
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Balanse
     konsern

 note 2013 2012

eiendeler

anleggsmidler

Immateriell eiendel

Utsatt skattefordel 11 0 0

Sum immaterielle eiendeler  0 0

varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 4 , 10 246 198 933 248 613 536

Maskiner og anlegg 4 , 10 68 846 913 75 359 658

Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l 4 , 10 23 846 639 21 207 690

Sum varige driftsmidler  338 892 485 345 180 884

finansielle anleggsmidler

Investeringer i datterselskap 12 0 0

Lån til foretak i samme konsern  0 0

Lån til tilknyttet selskap  0 0

Investeringer i aksjer og andeler  320 000 320 000

Sum finansielle anleggsmidler  320 000 320 000

Sum anleggsmidler  339 212 485 345 500 884

  

omløpsmidler

Varelager  544 836 764 536

fordringer

Kundefordringer 5 , 6 11 996 885 10 082 775

Andre fordringer 5, 12 6 607 728 3 559 778

Sum fordringer  18 604 613 13 642 553

Bankinnskudd, kontanter og lignende 7 45 499 123 78 149 908

  

Sum omløpsmidler  64 648 572 92 556 997

  

Sum eiendeler  403 861 057 438 057 880
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    konsern

 note 2013 2012

egenkapital og gjeld

egenkapital

innskutt egenkapital

Aksjekapital 8 , 9 13 000 000 13 000 000

Overkursfond 9 89 181 074 89 181 074

Sum innskutt egenkapital  102 181 074 102 181 074

  

opptjent egenkapital

Annen egenkapital 9 23 575 228 27 908 995

Sum opptjent egenkapital  23 575 228 27 908 995

Sum egenkapital  125 756 302 130 090 069

  

gjeld

Avsetning for forpliktelser  

Utsatt skatt 11 1 211 418 2 407 964

Pensjonsforpliktelser 3 16 095 122 14 453 898

Sum avsetning for forpliktelser  17 306 540 16 861 862

  

Annen langsiktig gjeld 

Gjeld til kredittinstitusjoner 10 233 409 888 245 718 633

Øvrig langsiktig gjeld 5 0 0

Sum annen langsiktig gjeld  233 409 888 245 718 633

  

kortsiktig gjeld

Lev rgjeld 5 12 985 744 11 629 518

Betalbar skatt 11 0 1 799 646

Skyldige offentlige avgifter  4 602 596 17 974 040

Utbytte 9 0 2 600 000

Annen kortsiktig gjeld 5 9 799 987 11 384 112

Sum kortsiktig gjeld  27 388 327 45 387 316

Sum gjeld  278 104 755 307 967 811

Sum egenkapital og gjeld  403 861 057 438 057 880

Tromsø, den 25.03.2014

 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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l De fleste nord-
menn har sluttet å stoppe 

sokker og lappe sykler fordi vi har 
fått så god råd, og fordi det har blitt 

såpass billig å kjøpe nytt. Denne hold-
ningen produserer enorme mengder avfall, 
og har en svært negativ innvirkning på miljøet.
l Internasjonale undersøkelser viser at mellom 
1 og 5,8 prosent av den voksne befolkningen 
er avhengige av shopping. I Norge tilsvarer 
det mellom 50.000-300.000 nordmenn.

l En av tre har besluttet eller vurdert 
å innføre «shoppestopp» for en 

periode.

Ja

Jeg vurderer det

Nei

12 %

22 %

66 %

(KILDE: IPSOS MMI FOR DNB)

VIL DU INNFØRE 
 SHOppESTOpp?

l Allier deg med noen.
l Bli enige om hvilke regler som skal 

gjelde for deres kjøpestopp, og hold 
hverandre fast når fristelsene blir store.

l Unngå alt av butikker.
l Ikke les magasiner, og resirkuler all 
reklame ulest.
l Belønn dere selv med gode opplevelser 

eller kafébesøk underveis i prosjektet.
l De fleste opplever forresten at 

kjøpestopp er lettere å gjen-
nomføre enn de fryktet.

TIpS TIL 
SHOppESTOpp

(KILDE: IRINA LEE, SHOPPINGFRI)
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Kontantstrøm
     konsern

  2013 2012

kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Resultat før skattekostnad  -5 530 318 9 207 219

Periodens betalte skatt  -1 799 646 -1 075 180

Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler   0

Ordinære avskrivninger  18 254 582 17 171 206

Nedskrivning av driftsmidler  2 165 458 1 045 323

Endring i varelager  219 700 -764 536

Endringer i kundefordringer  -1 914 107 -3 796 304

Endringer i leverandørgjeld  1 356 226 -228 108

Forskj. kostn.f pensj. og inn-/utbet. i pensj.ordn.  1 641 224 1 137 600

Endringer i andre tidsavgrensningposter  -18 003 519 17 354 198

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  -3 610 400 40 051 418

   

kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler  0 359 296

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler  -14 131 641 -13 714 565

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  -14 131 641 -13 355 269

   

kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld  0 0

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld  -12 308 745 -10 797 877

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  -2 600 000 -1 300 000

Inn/ utbetalinger av konsernbidrag  0 0

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  -14 908 745 -12 097 877

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter   -32 650 786 14 598 272

Kontanter og kontantekvivalenter 01.01   78 149 908 63 551 634

Kontanter og kontantekvivalenter 31.12   45 499 123 78 149 908

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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