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remiks miljøpark as

Nye skritt som 
samfunnsbygger
Resultater skapes med langsiktig planlegging. Remiks som konsern 
har alltid hatt øye for hvordan Nord-Norge utvikler seg, og hvordan 
egen sektor og bransje vokser og bør omstruktureres.

Da Bård Jørgensen startet som leder for Tromsø kommunes 
renovasjon i 1997, hadde han klare mål.

Et av de første var å etablere avfallssug i Stakkevollanfeltet. 
Slik ble innsamlingsmetoden i Nord-Norges tettest  befolkede 
område revolusjonert. Problemene med flygeavfall og 
forsøpling rundt overfylte, illeluktende containere forsvant. 
Likeså skadedyrene og måseplagen. Beboerne slapp trafikken 
med store lastebiler inn i trange gater, blant lekende barn.  
I dag går avfallet fra Stakkevollan direkte til Remiks Miljøpark 
gjennom et avfallssuganlegg som har gitt Remiks interna-
sjonal oppmerksomhet.

På samme tid ble det innført kildesortering for hele 
Tromsøs befolkning, som få år senere ble utviklet og 
forsterket med et optisk sorteringssystem.

enklere og renere
– Remiks har vært aktiv når det gjelder å forenkle avfalls-
innsamlingen. Vi har én dunk og én tømmedag i  motsetning 
til mange andre kommuner, som kan ha tre til fire dunker 
og det kan være vanskelig for abonnenten å holde styr 
på når tømmes. For oss er det viktig å jobbe videre med 
 modernisering av innsamlingsløsninger. Underjordisk 
container eller rørsystem gjør det mer estetisk og lukket, og 
skaper mindre lukt. I alle nye boligområder i Tromsø legges 
underjordiske rørsystem for avfallssug. Bilene slipper da å 
kjøre inn i boområdene for å tømme, noe som selv følgelig 
øker sikkerheten i bomiljøene og trivselen betraktelig. 
Samtidig ser vi på lignende løsninger i etablerte områder, 
som for eksempel sentrum, forklarer direktøren.

Neste mål på Jørgensens liste var å etablere et stort og 
profesjonelt renovasjonsselskap. Konsernet Remiks Miljøpark 
AS med tre datterselskaper kom på plass i 2010. Sist men 
ikke minst, var målet å få bygget et fjernvarmeanlegg basert 
på avfallsforbrenning. Dette målet er nylig kommet innen 
rekkevidde.

Varme ut aV restaVfall
– Nå nærmer vi oss etableringen av et forbrenningsan-
legg. 50 år etter at Tromsø kommunestyre i 1967 gjorde 
enstemmig vedtak om å endre avfallshåndteringen til 
forbrenning, vil det etter planen stå ferdig et forbrennings-
anlegg for fjernvarme her, tett ved mottaks- og behandlings-

 «Remiks har vært aktiv når det gjelder 
å forenkle avfallsinnsamling»

De gode resultatene i Remiks Miljøpark AS bidrar både til 
å gi Tromsø kommune ekstra inntekter i form av utbytte, 
og til å holde renovasjonsgebyret på lavest mulig nivå. 
Etter at Remiks ble omorganisert til eget aksjeselskap har 
prisstigningen av det kommunale renovasjonsgebyret 
vært lavere enn konsumprisindeksen.

– Det er en forestilling der ute om at vi tjener i begge 
ender. At vi kan ta betalt fra de vi henter avfallet hos, og 
får betalt når vi leverer det videre, Dette er positivt feil. 
Det meste av det vi produserer må vi betale for. Det som 
er dyrest å bli kvitt er restavfallet, som utgjør rundt halv-
parten av avfallet som samles inn, sier administrerende 
direktør Bård Jørgensen.

Jobber for å holde prisen nede

anlegget til Remiks Produksjon, som også blir den største 
kunden til Kvitebjørn Varme. Årlig skal vi levere opp mot 
35.000 tonn restavfall inn i anlegget, forteller Jørgensen.

nye mÅl
Målrettet har Remiks innfridd milepæl etter milepæl, og 
konsernledelsen og styret har for lengst konkretisert nye 
ambisjoner på selskapets vegne. Følgende hovedpilarer 
blir alltid fulgt: Å bidra til lokal utvikling i Tromsø, regional 
 utvikling i Nord-Norge, og å bidra organisatorisk og strategisk 
innen avfallssektoren slik at nordnorske selskap tar en større 
del av verdiskapninga i nord.

– Vi ønsker å ta del i næringsutviklingen i nordområdene, 
og jobber med dette langs flere akser, sier Jørgensen.

– At mange kommuner og avfallsselskaper har så mange 
forskjellige løsninger er utfordrende. Vi står overfor en 
organisatorisk reform i kommune-Norge. Dette aktualiserer 
behovet for samordning av en del tjenester. Noen selskaper 
kan risikere å splittes av en eventuell kommunereform. De 
bør ta grep selv før den tid, mener Jørgensen.

Remiks vil fortsatt jobbe for å få til en bedre samordning, 
og bedre samarbeid mellom avfallsselskap i nord. For å drive 
effektivt er det viktig å få til en harmonisering av kilde-
sorteringssystemer. Kommunene som tilhører Avfallsservice 
AS er et godt eksempel. De begynte med optisk sortering før 
Tromsø, men samordner nå selve sorteringen med Remiks 
sitt anlegg i Tromsø, siden det fra deler av Avfallsservice 



De gode resultatene i Remiks Miljøpark AS bidrar både 
til å gi Tromsø kommune ekstra inntekter i form av 
utbytte, og til å holde renovasjonsgebyret på lavest 
mulig nivå.
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sitt område er kortere å frakte avfall til Tromsø enn til eget 
mottaksanlegg i Nordreisa.

kretsløpspark
Den neste store milepælen for konsernet vil komme når 
Remiks Husholdning klarer å utvikle det som foreløpig kun er 
en sesongåpen Returstasjon for husholdningskunder, til å bli 
en moderne Kretsløpspark hvor miljø, gjenbruk og ombruk 
har hovedfokus.

– Vi ønsker å være i forkant av utviklinga, og har sakte 
og lojalt jobbet etter en langsiktig strategi, som vi ser 
gir  positive resultater, både for Remiks og for våre eier-
kommuner. Remiks evner å både ha et kommersielt 
perspektiv, og det samfunnsengasjement som vi som 
offentlig eid bedrift ønsker å ha. Hos oss er tjenesten like 
viktig som fortjenesten, påpeker Jørgensen.

Remiks selskapsorganiserer en lovpålagt offentlig tjeneste 
i Remiks Husholdning AS, og videreutvikler forretnings-
messig de delene av selskapet som drives kommersielt: 
Remiks Produksjon AS og Remiks Næring AS. Konsernet 
har gode systemer på å skille de to økonomiene fra hver-
andre, samtidig som administrasjonen i konsernet, med sin 
 kombinasjon av postkommunalt og kommersielt tankesett, 
utfordrer og utfyller hverandre daglig.

– Jeg er stolt over at Remiks har klart å skape resultater 
som setter oss i stand til å videreutvikle oss selv, slik at vi 
samtidig kan videreutvikle Tromsø og Nord-Norge når det 
gjelder avfallsinnsamling og -håndtering. Det er det som gjør 
det så givende å jobbe her: Det å hele tiden holde tydelig 
fokus på samfunnsoppdraget, samtidig som vi sørger for 
sunn og lønnsom drift av selskapet, sier administrerende 
direktør Bård Jørgensen i Remiks Miljøpark AS.

 «Remiks evner å både ha et 
 kommersielt perspektiv, og det 
samfunnsengasjement som vi som 
offentlig eid bedrift ønsker å ha» 

 «Hos oss er tjenesten like viktig som 
fortjenesten»

– Men det finnes positive verdier i det sorterte avfallet 
– vi har et potensiale å jobbe videre med hvis vi klarer å ta 
ut siste rest av disse verdiene, før de sendes videre til gjen-
vinning, forklarer direktøren. 

For enkelte avfallstyper betales et tilskudd til leverandøren.
– Remiks får kun betalt hvis det sorterte avfallet er rent, 

med det dekker likevel ikke alle kostnadene ved å samle det 
inn. Skulle avfallet være dårlig sortert må Remiks betale for å 
bli kvitt det, istedenfor å få tilskudd. Hvis mye av det sorterte 
avfallet er av dårlig kvalitet, vil det på sikt få en negativ 
konsekvens. Da øker prisene som Remiks Husholdning må 
betale for å bli kvitt innsamlet avfall.

Jobber for å holde prisen nede

Administrerende direktør i Remiks Miljøpark AS, Bård 
Jørgensen holder blikket på videre utvikling, selv om 
mange av de store målene allerede er oppnådd eller i 
ferd med å innfris.



Vår felles verdibaserte 
vekstbedrift
Remiks har Norges mest fornøyde husholdningskunder, og har klart å bli ledende 
på avfall i nord. Samtidig produserer selskapet gode overskudd på sin forret-
ningsmessige virksomhet. 7, 1 millioner kroner er de siste fire årene overført som 
utbytte til Tromsø kommune. Penger til barnehager, skoler og sykehjem.

kRoNikk AV: SiDSel HeleNe MeyeR, AVTRoppeNDe STyReleDeR

I 2010 startet en prosess med å profesjonalisere og indus-
trialisere Remiks som konsern. Ut fra det som den gang var 
de kommunale foretakene Remiks Tromsø KF og Tromsø 
Miljøpark KF, ble Remiks etablert med et morselskap og tre 
heleide datterselskap. Siden har Remiks jobbet målrettet 
mot til pasning til et konkurranseutsatt marked og for å skape 
lønnsom drift, samtidig som samfunnsansvar, innovasjon, miljø 
og regional utvikling har stått i fokus. Vi har vært gjennom 
mange prosesser i disse årene som gjør selskapet godt rustet 
for fremtiden, og for å møte fremtidig  konkurranse. 

mest fornøyde kunder
I årene som aksjeselskap har Remiks Husholdning AS klart på 
holde gebyrene nede mens de har utviklet et stadig bedre 
tilbud til sine kunder. Det å kunne kildesortere avfall, kaste 
alt i en dunk og samtidig få levere annet avfall gratis på 
Returstasjonen gjennom avfallskortet, er tiltak som får god 
respons. Den ferskeste nasjonale kundeundersøkelsen viser 
at Remiks Husholdning AS har landets mest fornøyde kunder!
Det er godt, for det å få fornøyde kunder er noe vi har lagt 
stor vekt på. Samtidig som vi arbeider for å skape  forståelse 
for at kildesortering er viktig. Søppel er ikke lenger bare 
søppel, en byrde du må bli kvitt. Avfall er en ressurs som kan 
brukes på flere måter. Vi er ennå bare i starten av en epoke 
hvor vi vil se at vi kan bruke stadig mer av avfallet til nye 
produkter!

Å se nye muligheter er viktig. I Remiks har vi allerede 
omstilt oss flere ganger, for å evne å utnytte ressursene vi rår 
over enda bedre. Optimalisering av organisasjonen har vært 
viktig for å bli lønnsom.

Et konkret eksempel kom da vi i 2011 fikk Karlsøy kommune 
som kunde. Dette klarte vi å absorbere uten å øke beman-
ningen, kun ved endring i logistikk og bemanningsplaner.

dialog og inVolVering
Veldig mange hadde liten tro på at Remiks skulle klare over-
gangen fra kommunal enhet og foretak, til et aksjeselskap 
som både skulle drive lovpålagt og kommersiell virksomhet. 
Første fase i etableringen var svært spesiell. Da var jeg styre-
leder og daglig leder i alle Remiks-selskapene fram til vi fikk 
ledelsen på plass. Den viktigste ansettelsen var selvsagt 
konserndirektør Bård Jørgensen.

Vi startet tidlig jobben sammen 
med alle de fire fag foreningene 
som medarbeiderne var orga-
nisert i. Spesielt Fagforbundet, 
som de fleste medarbeiderne er 
organisert i, har hele tiden vært 
en god samspillspartner. Sammen 
etablerte vi et godt forhold og 
en god dialog om hvilke tanker vi 
hadde rundt det å gå fra KF til AS. 
Hvordan vi skulle bli både lønnsom 
og konkurransedyktig. I denne 
prosessen hadde vi jevnlig dialog 
med medarbeiderne i selskapet. 
Mange fryktet de ville miste 
mange av rettighetene de hadde 
hatt som kommunalt ansatte.

Utviklingsarbeidet foregikk på mange arenaer, også 
gjennom styrearbeid. Sammen skapte vi vår felles visjon 
og våre felles verdier, og en felles forståelse for innholdet i 
disse verdiene. Kombinasjonen av involvering, informasjon 
og synlig lederskap var viktig i denne prosessen. Likedan at 
vi hele tiden gjorde det vi sa vi skulle gjennomføre. Det var 
innskudd på tillitskontoen både hos kunder og ansatte. Tillit 
kan du kun bygge over tid. Det er ikke noe du kan beslutte!

Jeg vil benytte anledningen til å berømme den gode 
dialogen som har vært mellom styret og hele ledelsen i 
Remiks, både i mor og i datterselskap, og ikke minst de 
ansattes representanter i styret. Vi har fått utviklet et 
samspill, som har handlet om forståelse på roller og på 
ansvaret vårt.

kildesorterings- og kretsløpsanlegg
Det at vi har fått flyttet ut av Tromsdalen og har samlet all 
virksomhet på Tromsøya, gjør at vi har fått rom og mulighet 
for å etablere flere tjenester. Selskapet måtte tåle noen 
ekstraordinære kostnader for å komme hit, men det er en 
lønnsom investering på både kort og lang sikt. Nå kan vi fort-
sette å utvikle det flotte arealet nord på Tromsøya, og vi ser 
allerede konturene av hva dette kommer til å bli i fremtiden: 
et moderne kildesorterings- og kretsløpsanlegg. Her har vi 
potensiale til å samarbeide mer med forskningsmiljøer og til 
å skape ytterligere innovasjon. 

Når jeg nå gir meg som styreleder, må jeg nok si at jeg er 

kronikk

Sidsel Helene Meyer, 
avtroppende styre-
leder i Remiks 
Miljøpark AS
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stoltest av helheten som vi har skapt, men jeg vil trekke fram 
Remiks Produksjon som har evnet å tenke videre innenfor 
både innovasjon og industrialisering. Remiks Produksjon er 
selve hjertet i Remiks-konsernet. Det som skjer der har stor 
betydning for hvordan de andre selskapene kan utvikle seg. 
Industrialiserte prosesser og volum vil være suksesskriteriet 
for ytterligere utvikling og vekst for Remiks. 

store muligheter
Ti år fra nå håper jeg vi har et kommunalt eid selskap som 
evner å utnytte den tomta, byggene og arealet som gir 
produksjonsmulighet på nordøya. Dernest at Remiks har et 
tett samarbeid med flere aktører i bransjen, eller selskaper 
relatert til bransjen. Så håper jeg vi har funnet løsninger for 
å utnytte annet avfall enn det vi videreforedler i dag. Blir det 
lønnsomt for oss å lage biosubstrat av matavfall og slam, er 
det et marked for dette i hele Europa. 

Prosjektene som gjøres på innovasjonssiden må være lønn-
somme. For å få til lønnsomhet er volum en del av hemme-
ligheten. Om få år håper jeg at flere avfallsselskap i Troms 
har slått seg sammen med Remiks, og at vi sammen kan 
ta større deler av verdikjeden. Istedenfor å sende avfall til 
Sverige eller Tyskland, kan vi skape nye arbeidsplasser både i 
Tromsø og i distriktene ved å videreforedle flere avfallspro-
dukter lokalt.

langsiktig eierskap
Så er det to forhold til: Remiks er offentlig eid. Det er mer 
enn litt ditt, det er BARE ditt. Alt overskudd som skapes, 
kommer tilbake til eierne. Utbyttet kan brukes på skoler, 

barnehager og sykehjem. Jeg håper flest mulig støtter opp 
om Remiks i dagens organisering, fordi overskuddet vi klarer 
å generere kommer alle i kommunen til gode. Fra Remiks ble 
aksjeselskap i 2010 er over syv millioner overført til Tromsø 
kommune. Samtidig har Remiks utviklet eiendommen på 
nordøya uten å ta opp nevneverdig gjeld. Denne vil, ferdig 
utviklet, ha en betydelig verdi for alle i Tromsø kommune.

Når noen så sier at de ønsker seg mer konkurranse-
utsetting, så er det helt ok. Men da må vi være klar over 
at vi samtidig sier at vi ønsker mindre utbytte til Tromsø 
kommune.

Remiks har allerede vist at det går an å klare flere ting 
samtidig. At det går an å tjene penger samtidig som vi tar 
vare på miljøet og driver holdningsskapende arbeid. 

Selv med skiftende politiske regimer må Tromsø kommune 
klare å være en god og langsiktig eier av  profesjonaliserte 
foretak, som jobber for å tilby gode tjenester, gode 
 økonomiske resultat, bidrar til innovasjon og ikke minst er 
seg bevisst sitt samfunnsansvar. Avfallsbransjen er en veldig 
ung bransje, pålagt svært mange restriksjoner, lover og 
forskrifter. Det kreves kompetanse for å kunne investere og 
utvikle et selskap i forhold til det. Det kreves miljø, kapital og 
kreativitet.  

Remiks ligger godt an i løypa for den fremtiden som vi 
allerede har startet på. Den siste tiden har selskapet fått på 
plass alt av viktige sertifiseringer som gjør Remiks i stand til 
å levere tjenester til alle bransjer. For eksempel er Remiks 
ISO-sertifisert på både kvalitet og miljø etter ISO 9001 og 
ISO 14001. 

Det er, og kommer også framover å være veldig viktig 
at kommunen som eier, evner å forstå og vise interesse for 
denne typen virksomhet som Remiks driver nå, og ikke minst 
det selskapet kan utvikle for fremtiden. Remiks er et viktig 
verktøy for sine eiere. Både for å kunne drive en miljøvennlig 
samfunnsutvikling av byen og regionen, og ikke minst ved 
at et veldrevet selskap kan gi jevnlig utbytte – kjærkomne 
ekstra kroner i kommunekassa.

 «Remiks Produksjon er selve hjertet i 
Remiks-konsernet. Det som skjer der 
har stor betydning for hvordan de 
andre selskapene kan utvikle seg»

Remiks har Norges mest fornøyde husholdningskunder!
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– Vi så at kostnadsbildet og vår kostnadsutvikling ikke var i 
takt med utviklingen av inntekter. Derfor måtte vi gjennom 
en hestekur for å tilpasse oss. Det at vi har et bra resultat i 
2014 skyldes godt driftsmessig fokus, både på inntjenings-
potensiale og utnyttelse av avfallsstrømmene. Jo renere 
avfallsstrømmene er – jo enklere er det å skape verdier ut av 
det, sier administrerende direktør Bård Jørgensen.

Resultatene av hestekuren er oppsiktsvekkende. Fra fem 
og en halv million i minusresultat fra 2013, leverer konsernet 
16,2 millioner i pluss året etter.

– Nå var 2013 et spesielt år på grunn av forutsette og 
 uforutsette ekstraordinære kostnader. For eksempel  
kostet det oss 3,5 millioner kroner mer enn planlagt å flytte og 
rydde vekk Returstasjonen i Tromsdalen, forklarer Jørgensen.

Selve nedbemanningsprosessen gikk imidlertid rolig for seg.
– Det er alltid heftig å nedbemanne, og for de som går er 

det en dramatisk situasjon, men vi gjennomførte det på to 
måneder. Først og fremst ble det administrasjonen som tok 
støyten. Vi reduserte med totalt fem årsverk. 80 prosent tok 
vi fra administrasjonen. Det betyr at vi som er igjen må bli 
flinkere til å realisere samordningsgevinster. Vi må gjøre ting 
smartere.

Ved siden av å ha fått på plass en bedre kostnadskontroll 
nå enn tidligere år, har de delene av konsernet som driver 

 «Jo renere avfallsstrømmene er – jo 
enklere er det å skape verdier ut av 
det»

 «Å opprettholde en stabil 
lønnsomhets utvikling, betinger at vi 
investerer i infrastruktur»

Samlet industri
Tvers over veien fra Remiks Miljøpark ligger den nye tomta 
til Tromsø Skipsveft. Mudringsarbeidene er i full gang. 
På miljøparkens område starter snart byggingen av et 
energigjenvinningsanlegg med rensing, som skal brenne 
avfallet som nå fraktes sørover og ut av landet til andre 
slike anlegg.

– Vi går en spennende tid i møte. Vi i Remiks bygger 
på eget område for å bli enda flinkere til å utnytte gjen-
vinningsprodukt, og til å håndtere flere avfallstyper i en 
Kretsløpspark. Når i tillegg Kvitebjørn Varme har klart sitt 
anlegg og Tromsø Skipsverft har flyttet inn, blir området 
et maritimt industrielt senter i nord, sier Bård Jørgensen, 
administrerende direktør i Remiks Miljøpark AS.

Hestekur  
ga resultater
2014 ble et godt år for Remiks Miljøpark, 
selv om selskapet svelget bitter medisin: 
Nedbemanning.

en sterk industriell trio blir å vokse fram i dette 
området nord på Tromsøya: Remiks Miljøpark, 
kvitebjørn Varme og Tromsø Skipsverft. 

Remiks Miljøpark AS måtte gjøre kutt i egne kost-
nader for å forbedre resultatet.

med forretning bedret sin inntektsutvikling. Det er denne 
kombinasjonen av inntektsskapende aktivitet og kostnads-
bevissthet som gir det nødvendige overskuddet.

– Å opprettholde en stabil lønnsomhetsutvikling, betinger 
at vi investerer i infrastruktur. Utvikling av eksisterende areal, 
og å ta det aktivt i bruk, er derfor den viktigste investerings-
oppgaven i de kommende år. Slik vil vi styrke den  industrielle 
utviklingen av konsernet, og videreutvikle vår rolle som 
industriell aktør i regional sammenheng.

Remiks har stadig besøk som vil lære mer om selskapet, 
enten det er sørnorske tekniske sjefer som vil se på bruk av 
teknologi, eller nordiske fagforbund som vil ha foredrag om 
hvordan selskapet gikk fra kommunal enhet og over til å bli 
aksjeselskap. Administrerende direktør Bård Jørgensen synes 
han har verdens beste arbeidsplass:

– Det er rett og slett utrolig givende å gå på jobb i Remiks!



Breivika

Skattøra

Seminaret

Strandkanten

Åsgård
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Avtale med kvitebjørn Varme 

Remiks Miljøpark AS har skrevet en langtidsavtale om å levere 
alle sine tonn med restavfall direkte til Kvitebjørn Varme. 
Avfallet kvernes og sendes rett inn i ovnen med transport-
bånd, istedenfor at det som i dag pakkes og sendes hundrevis 
av kilometer med trailer til energigjenvinningsanlegg lenger 
sør. Endelig, vil mange si om etableringen av anlegget. 
Allerede i 1967 vedtok Tromsø kommunestyre at byen 
skulle ha et forbrenningsanlegg for avfall. Konsernsjef Bård 
Jørgensen i Remiks Miljøpark AS ser ikke bort fra at Tromsø 
kan bli et nav for avfall som produseres i nord. I alle fall kan 
restavfallet enkelt videreforedles til energi, og med et anlegg 
som det Kvitebjørn Varme bygger, kan trailer- og båtlastene 
med avfall komme inn til byen istedenfor at det sendes ut.

– Tromsø kommune og vi har lagt til rette for optimal 
 plassering av anlegget til Kvitebjørn Varme. Hver eneste 
omlasting av avfall fordyrer prosessen. Det er derfor vi 
bygger transportbånd mellom produksjonshallen og 
 forbrenningsanlegget, sier Jørgensen.

Foreløpig utgangspunkt for Remiks sine leveranser til 
anlegget er basert på eksisterende kildesorteringssystem i 
Tromsø og Karlsøy, som genererer en mengde restavfall på 
mellom 26.000 og 27.000 tonn i året.

Hvis andre avfallsselskap leverer ubehandlet avfall til 

anlegget, må det først prosesseres av Remiks Produksjon 
som mener å ha god kapasitet til å kunne håndtere enda 
større mengder med avfall. Allerede sommeren 2015 starter 
byggingen av fjernvarmerør bort til fjernvarmenettet rundt 
Varmesentralen i Breivika, som i dag forsyner sykehuset, 
universitetsområdet og nærliggende områder med fjern-
varme. Hovedmottaker av varmen fra det nye anlegget vil i 
første omgang være eksisterende nett, men det planlegges 
videre utvikling av fjernvarme til andre deler av Tromsøya.

– Samarbeidet med Kvitebjørn Varme er positivt, og det 
blir et løft at vi får forbrenning som en del av avfallsløsninga 
i Tromsø. Uten avtale med Remiks ville ikke anlegget kunne 
realiseres, forklarer Jørgensen.

 «Samarbeidet med Kvitebjørn Varme 
er positivt, og det blir et løft at vi får 
forbrenning som en del av avfalls-
løsninga i Tromsø»

I 2017 vil et nytt energigjenvinningsanlegg stå klart på Skattøra, mer eller 
mindre vegg i vegg med produksjonsenheten til Remiks Produksjon AS.

Skisse av energigjenvinningsanlegget «Valemon» 
som skal bygges tett ved mottaksanlegget til Remiks 
produksjon.

Varmesentralen i Breivika.

 Avfallsenergianlegg   Ny spisslastsentral  
 eksisterende varmesentraler 
 eksisterende ledninger 
 planlagte ledninger innenfor eksisterende konsesjon 
 planlagte ledninger utenfor eksisterende konsesjon
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remiks kaValkade 2014

hyggelig besøk
Hvert år er flere grupper på besøk på 
Remiks sine anlegg. Besøkene varierer 
mellom foredrag/undervisning og 
omvisning. I 2014 hadde Remiks totalt 
cirka 60 slike besøk, med alt fra skoler, 
organisasjoner, bedrifter og annet. 
Dessuten stiller Remiks opp og holder 
foredrag når det ønskes. Det kommer 
for eksempel forespørsler om å hente 
ting, som skal brukes i redesign, kunst-
prosjekt og liknende. For Remiks er det 
spennende å se hva «barn i alle aldre» 
kan få ut av det avfallet som kommer 
inn. Et av besøkene i år var fra et kunst- 
og designverksted i regi av NODA, der 
elever i alderen 9-13 deltok. Med stor 
entusiasme og med media til stedet, 
tok de ut ting på Returstasjonen som 
kunne brukes i kunst og redesign.

Vårens vakreste 
eventyr – de årlige 
rydde aksjonene
Hvert år, når snøen har tint, kommer 
ikke bare blomster til syne. Rusk og 
rask og etterlatenskaper, med andre 
ord søppel, kommer også til syne. Et 
forsøk på å rydde opp, gjøres ved hjelp 
av diverse ryddeaksjoner. Med aksjoner 
som Strandryddedagen, Tromsø Rein 
og ryddeaksjon der lag og foreninger 
rydder en rode mot et visst honorar, 
så får vi tatt en god del hvert år. Her 
er dugnadsånden høyst levende. I år 
kan ryddeaksjonen i sentrum være 
et eksempel. Her stilte folk opp, med 
 ordføreren i spissen, og ryddet i 
sentrumsgatene. Alle bekker små….

sjakk ol i tromsø
En stor happening må det sies å være. 
1570 spillere deltok. Vi snakker altså 
om sjakk-OL, som denne gangen 
var lagt til Tromsø. Selv om Magnus 
Karlsen ikke var på sitt beste, så ble det 
en stor sportslig suksess. Remiks hadde 
full kontroll på det avfallsmessige og vi 
var også det man kalte ambassadør for 
arrangementet.

ny returstasjon  
ble åpnet i juli
Det som skal bli den nye helårsdrevne 
Returstasjonen ved Remiks Miljøpark, 
ble innviet i juli 2014. Den er modul-
oppbygget og modulene er hule, slik 
at man kan utnytte plassen til mye 
forskjellig. For eksempel lager og 
oppholdsrom. 2014 ble et prøveår 
og siden anlegget ennå ikke har 
vann og strøm, så ble den lukket ned 
senhøstes. Tilbakemeldingene var 
at den fungerte meget godt og at 
folk var begeistret. Returstasjonen 
er det vi kan kalle et «Drive thru»-
konsept. Man slipper blant annet å 
rygge med tilhengere, noe som øker 
gjennomstrømningen i anlegget 
betraktelig. Returstasjonen takler 
langt større trafikk enn den som er 
helårs stasjon i dag. Etter hvert vil den 
nye Returstasjonen bli det vi kaller 
en Kretsløpspark – en utvidet form 
for Returstasjon, med et langt større 
spekter av tjenester enn i dag. Et 
eksempel på en type Kretsløpspark, 
finnes i Gøteborg.

kick-off 2014
Hvert år, i januar, har Remiks en 
fellessamling for alle ansatte i samt-
lige selskaper i konsernet. Her er 
det alltid både et faglig og et sosialt 
program. Denne gangen gikk turen til 
Sommarøy. Blant foredragsholderne 
var Steinar Nilsen, trener for Tromsø IL.

fyrverkeri tok fyr
2014 går inn i historien som det året 
der Remiks opplevde hele fire branner 
eller branntilløp! Fyrverkeri som ikke 
er brukt opp, er en  utfordring. I den 
tro at det er brukt opp, så kaster man 
 beholderen i restavfallet. Når denne 
går igjennom kverna, så antennes 
det som måtte være ueksplodert 
fyrverkeri. Vi fikk flere av denne typen 
i starten på året. Heldigvis ble disse 
brann tilløpene raskt slukket av egne 
mannskaper, uten skader.

jan mai jul

jan

jun

aug
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debut på Boligmessa
For første gang deltok vi på Boligmessa 
i Tromsø. Over 6000 besøkende kom 
innom Boligmessa som totalt gikk over 
to og en halv dag. Remiks opplevde sin 
deltakelse som en formidabel suksess, 
og hadde hele tiden folk som samlet 
seg rundt egen stand. – Vi hadde 
bygget den opp slik at det ble rett så 
koselig. Egne avfallsdunkmøbler gjorde 
susen og det er mangt et familiealbum 
som nå har bilder av barna trygt plas-
sert i en av dunkmøblene våre. Det 
viktigste ved å delta på slike arrange-
ment er å møte folk. For alle oss som 
deltok var det en opplevelse som vi 
gjerne gjentar. Så 2015 er allerede 
booket inn, opplyser informasjonsleder 
Ivar Sture Handeland i Remiks.

studeXpo –  
på  universitetet
For tredje året på rad, stilte Remiks opp 
på studentenes StudeXpo. I slutten av 
august får alle studentorganisasjoner 
ha en stand, der de promoterer sin 
virksomhet. Remiks har fått anledning 
til å presse seg inn her. Med så mange 
studenter som kommer til Tromsø og 
som studerer ved universitetet i Tromsø, 
så er god sortering og holdning til 
avfallshåndtering viktig å få formidlet. 
Her får Remiks en gylden mulighet å 
komme studentene i tale, og forklare 
Tromsøs optiske sorteringssystem på 
både norsk og engelsk.

trygg trailer – 
bedre trafikk-
sikkerhet
I cirka to år har Remiks vært del av 
kontrollsystemet for kjøretøyer, som 
kalles Trygg Trailer. Trygg Trailer 
er et samarbeidsprosjekt mellom 
Statens vegvesen og transportkjø-
pere. Bedriftene får informasjon om 
vinterdekk- og kjettingkrav av vegve-
senet, og kan foreta en enkel sjekk av 
«sine» vogntog. Vogntog som kommer 
til bedriften og ikke er godt nok 
rustet, kan bli nektet last. Da Statens 
Vegvesen hadde kickoff for prosjektet, 
så ble Remiks invitert til å holde et 
lite foredrag om erfaringene så langt. 
Odd Arne Pedersen er ansvarlig 
for Trygg Trailer hos Remiks. Han 
fortalte et lydhørt publikum, deriblant 
samferdselsministeren, om trusler og 
graverende mangler ved kjøretøyene 
i starten av kontrollene. Men at de 
kjøretøyene som nå får last hos Remiks 
har fått en svært god standard. Det 
er ingen tvil om at dette tiltaket er 
et godt utgangspunkt for å forbedre 
trafikksikkerheten langs veiene.

arctic race  
of norway
Arctic Race of Norway er et norsk 
etappe ritt i landeveissykling som er en 
del av Europatouren. I 2014 var Tromsø 
en av arrangørene med siste etappe i 
sykkelrittet. I 2014 startet Arctic Race of 
Norway i Finnmark med første etappe 
fra Hammerfest til Nordkapp-platået. 
Ideen om Arctic Race of Norway – et 
internasjonalt etapperitt på sykkel i 
Nord-Norge – har sitt utspring fra en vill 
idé på Andørja i Troms, hvor de har vist 
at Nord-Norge er perfekt for sykkelritt, 
og årlig arrangerer Tour de Andørja. 
Remiks ville gjerne gjøre stas på arrange-
mentet da det besøkte Tromsø og bidro 
med å lage installasjoner av sykler langs 
ruten i Tromsø. Samtidig arrangerte 
Remiks en rebus, ved å feste bokstaver 
til hver installasjon. Til sammen utgjorde 
det til slutt et ord/setning for de som 
klarte å samle inn alt. 

øyriket i sentrum
For andre året på rad, deltok Remiks 
på Øyriket i Sentrum. Dette er et 
arrangement der Næringsforeningen 
i Karlsøy promoterer og viser fram 
sin kommune, sitt næringsliv og den 
varierte aktivitet som er i kommunen. 
Remiks er svært beæret over å få lov til 
å være en del av dette.

hht-dagene
For andre år på rad, hadde Remiks 
stand på HHT-dagene på universi-
tetet. Dette er altså konferansen til 
studentene ved Handelshøyskolen i 
Tromsø. På egen hjemmeside skriver 
de: «Konferansen som skal bygge bro 
mellom studenter og næringsliv ble 
arrangert for femte år på rad, og tradi-
sjonen tro var årets konferanse enda 
større enn året før med nærmere 600 
påmeldte.» Remiks møtte i alle fall på 
et yrende liv og godt humør. Et riktig 
sted å delta på, og interessen for avfall 
og miljø er absolutt til stede blant 
studentene.

aug aug sep

aug

sep

noV
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remiks produksjon as

Økt kvalitet på både 
produkt og produksjon
Bevisste grep som blant annet ISO-sertifiseringer gjør 
at Remiks Produksjon AS gradvis øker både kvaliteten 
og lønnsomheten.

Gjennom ulike tiltak klarte Remiks Produksjon å tredoble 
verdien av sine gjenvinningsprodukt fra 2013 til 2014. 
Selskapet har hatt et sterkt fokus på å tilegne seg kunnskap 
om markedet for gjenvinningsprodukter. I tillegg er laste-
bæreravtalen som selskapet har med Coop Nord en viktig 
bidragsyter til dette. Alt av lastebærere som brukes for å 
frakte varer ut til butikkene, for eksempel trepaller, plast-
paller, plastkasser og -kurver, plast og papp, blir returnert til 
Remiks Produksjon som sorterer og reparerer lastebærerne 
slik at de kan brukes om igjen. For selskapet handler dette 
om å få kvalitet på råvarene inn og kvalitet på råvarene ut, 
uansett hvilket avfall det er snakk om.

– Vi har gjort noen grep som gir resultater. Bevissthet er 
første bud. Gjennom at vi ble ISO-sertifisert på ISO 9001 
og ISO 14001, har vi fått satt både kvalitets- og sikkerhets-
arbeidet enda bedre i system. Terskelen for når vi rappor-
terer avvik er svært lav. Dermed skal det mindre til før vi 
iverksetter tiltak for forbedring. Vi er derfor en organisa-
sjon som kan vise at vi er i en stadig prosess for å bli bedre, 
sikrere og tryggere, noe ISO-rapporteringen dokumenterer, 
forklarer daglig leder Harald W. Østbø.

Sjekklistene er digitaliserte, hvilket gjør det enkelt for den 
ansatte å fylle ut og sende inn der og da.

inVesteringer
Vekst i mengden avfall fordrer også investeringer for å hånd-
tere alle de ulike fraksjonene på en god og effektiv måte. I 
2014 ble det investert i to nye hjullastere, to nye sorterings-
maskiner og en fliskutter.

Fliskutteren bidrar til at Remiks Produksjon enklere blir kvitt 
trevirke, rett og slett fordi det som flis kan leveres direkte til 
sluttbehandling, og ikke minst er bedre komprimert under 
transport.

– Hageavfall som består av små trær og busker kutter 
vi her og leverer som flis til varmeanlegget til Kvitebjørn 
Varme i Breivika. Like over nyttår brukes for eksempel 
alt av  innsamlede juletrær til å varme opp sykehuset og 
universitets området.

Tidligere hadde hageavfallet en tendens til å hope seg opp 
i store dunger. Nå freses alt som kan brukes som brensel i 
varmesentralen opp med en gang, og krever kort mellom-
lagring.

– Vi er en liten bidragsyter til anlegget i Breivika, men 
leverer ren flis dit. I tillegg frakter vi flis til ulike energi-
gjenvinningsanlegg med rensing, av den typen som nå 
bygges i Bodø.

Remiks produksjon håndterer alt av lastebærere for Coop 
i Nord-Norge nord for Tysfjord.

Hageavfall i Tromsø brukes til å varme opp universitets-
området og sykehuset, etter først å ha blitt kvernet i 
 fliskutteren Shark2.

 «Vi har gjort noen grep som gir 
 resultater. Bevissthet er første bud»
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Fem minutter 
fra katastrofen
Sent en søndag kveld, midt 
i en dunge med avfall, 
flammer det plutselig opp. 
Aldri har Harald Willumsen 
Østbø vært mer takknemlig 
for direktealarmen til 
Tromsø Brann og redning, 
og de korte avstandene på 
Tromsøya.

– Ifølge brannvesenet var det snakk om minutter før brannen 
hadde vært for stor til at de hadde klart å få kontroll. Da 
hadde vi nok mistet hele bygget, sier Harald W. Østbø, daglig 
leder i Remiks Produksjon AS.

Overvåkningskameraet fanger hele brannen på film. 
Remiks har lagt ut videoen fra de første seks minuttene av 
brannen på YouTube, for å vise hvor utrolig raskt brannen 
flammer opp og får liv. Og for å vise konsekvensen av at 
farlig avfall havner i restavfallet.

selVantenning
– Vi vet ikke hva som selvantente, men vi har flere teorier. 
Mest sannsynlig snakker vi om litiumbatterier. Det betyr at 
noen har kastet småelektronikk i restavfallet, at det fortsatt 
har vært spenning igjen i batteriet, og at dette i kontakt 
med fukt trolig har skapt en kortslutning som har utviklet 
varme som igjen har antent noe brennbart, forklarer Østbø.

Men det er dessverre også mye annet avfall, som ikke skal i 
restavfallet, som kan være synderen.

– Like etter nyttår har vi problemer med at folk kaster 
rester av fyrverkeri i restavfallet. Dette er så farlig å 
destruere at det ikke kan kastes, det må innleveres til  politiet 
som har ansvar for å ta hånd om slikt. Tidligere var ikke 
dette så stort problem fordi fyrverkeri stort sett besto av 
raketter. Bakkefyrverkeriet derimot, er bygget slik at det kan 
være en ladning igjen i batteriet som er avfyrt. Vi hadde like 
over nyttår i 2014 et slikt branntilløp i kverna som kverner 
restavfallet, men også denne gangen fungerte varslings- og 
slukkerutinene, i tillegg til at vi hadde litt flaks. En av våre 
ansatte var snarrådig og fikk slukket med brannslangen, og 
vi unngikk store skader på anlegget. Likevel er slike tilfeller 
veldig uberegnelige og uforutsigbare, med stort skade-
potensiale.

reddet aV tilfeldigheter
Avfallet transporteres i en fast løype gjennom maskineriet 
før det pakkes. I teorien kunne brannen startet under taket 
i en dyp trakt sammen med annet brennbart materiale. Der 

LITIUMBATTERI: Disse finner du i svært mye små 


elektronikk. Dette skal returneres som EEavfall. Du 
kan enten gjøre det i butikker eller andre som tar 
imot EEavfall, eller levere det på en av Remiks sine 
 returstasjoner.

FYRVERKERI: Avfall fra fyrverkeri og udetonert 
 fyrverkeri skal leveres direkte til politiet, som har 
rutiner for videre håndtering av slikt avfall.

TRYKKBEHOLDERE/GASSBEHOLDERE: Skal leveres 
tilbake til steder som selger slike. Dette gjelder også de 
små som du har med deg på tur. Skulle en slik havne 
i restavfallet og finne sin vei helt til søppelkverna har 
Remiks en potensielt livsfarlig situasjon om beholderen 
eksploderer og det er ansatte i nærheten.

ville ikke de ansatte kommet til og da ville den spredt seg 
svært raskt. Brannen kunne også spredt seg til maskinene 
med flere 100 liter med hydraulikkolje eller det elektriske 
anlegget. Tilfeldighetene ville det imidlertid slik at  objektene 
som brant fortsatte sin ferd ned mot bakkenivå og ble 
pakket inn med mer og mer avfall slik at brannen aldri fikk 
spredt seg skikkelig i omfang.

– Det eneste tiltaket vi kan gjøre for å unngå storbrann er 
å forsøke å forklare hvor farlig det er å levere farlig avfall eller 
EE-avfall i restavfallet, sier Østbø. Nedenfor er det en oversikt 
over ulike brannfarlige avfallsprodukt og hvor de skal leveres.
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remiks næring as

Aktivitet = avfall = vekst
Remiks Næring AS har vokst seg stor i Tromsø, men daglig leder 
Atle Wasmuth Robertsen ser langt utenfor kommunegrensen når 
han jobber for å utvikle selskapet.

– I løpet av året har store milepæler kommet på plass 
hos oss. Vi er ISO-sertifisert på kvalitet og miljø, vi har 
Achillesregistrering på plass og godkjenning for å kunne 
jobbe for leverandørindustrien i petroleumssektoren, som 
for eksempel Aker, forteller den daglige lederen. Han hadde 
trolig ikke trengt noen av disse skulle selskapet kun fortsatt 
med det samme som i dag. Men visjonære Atle Wasmuth 
Robsertsen er overhodet ikke der.

– Av og til er dette en spennende tankeøvelse å ta for en 
bedrift: Om 25-50 år fra nå – hvor stort er selskapet ditt og 
hvor har veksten kommet?

Robertsen minner om Remiks sine visjoner: Tilgjengelig, 
Nyskapende, Miljøbevisst og Pålitelig.

– SINTEF bedriftsutvikling har gjennom vår deltakelse i 
Vekst i Nord-programmet lært oss at de selskapene som 

Atle Wasmuth Robertsen har fokus på Sandnessjøen og kirkenes, like mye som Tromsø når han planlegger hva slags 
utvikling han ønsker for Remiks Næring AS.

lykkes best over tid er de som evner å være tro mot sine 
egne visjoner. Vi skal oppfylle våre visjoner i en del av verden 
som er blant de stedene med størst potensiale for nærings-
utvikling i årene som kommer. Det gir oss fantastiske mulig-
heter!

stor diskusjon om fossile energikilder
Robertsen ser tre grunner til større næringsutvikling i nord 
når det gjelder fossile energikilder:
· Det internasjonale energibyråets (IAE) oppfattelse av 

energi behovet i verden de neste 30 år
· Anslaget av kjente og forventede ressurser av olje og gass i 

norsk og i russisk sektor
· Investeringsønskene i Nordområdene

– Det høres fjernt ut at vi som lokalt selskap skal være 
opptatt av hva IAE definerer av globalt energibehov, men 
det kombinert med mengde ressurser i Barentshavet og 
investerings takt i nord, gir oss et fundament for hvilke 
beslutninger vi bør ta om utvikling lokalt og regionalt. For 
uansett hva du holder på med produserer du avfall.

Robertsen holder fram Sparebanken Nord-Norges 
konjunktu rbarometer for å se hvilke andre næringer som vil 
ha sterk vekst i nord i årene framover.

 «Vi skal oppfylle våre visjoner i en del 
av verden som er blant de stedene 
med størst potensiale for nærings-
utvikling i årene som kommer» 
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operativ med Arctic 
Waste Management
1. august 2014 var en milepæl for avfallssamarbeid i 
nord. Da ble Arctic Waste Management AS stiftet av fire 
samarbeidende avfallsselskap.

Arctic Waste Management skal sørge for bærekraftig 
håndtering av alle fraksjoner av farlig avfall.

Selskapet har allerede investert millioner i utstyr som 
gjør det operativt fra dag en. Base for drift er Sortland, 
men selskapet har inngått avtale med underleveran-
dører andre steder i landsdelen. Målet er at selskapet 
skal kunne operere i hele Nord-Norge.

– Ved hjelp av Arctic Waste Management har vi nå 
mulighet til å ta del i også dette markedet, sier Atle 
Wasmuth Robertsen, daglig leder ved Remiks Næring AS.

fire eiere
Eierne som har gått sammen om denne felles 
satsingen er Remiks Næring AS, Reno-Vest Bedrift AS, 
Avfallsservice AS og Senja Avfall Næring AS.

Eierne vil med Arctic Waste Management AS være 
totalleverandører av avfallstjenester, og ha mulighet 
til å gi totalpriser på avfallshåndtering. Selskapet har 
som målsetting å skape verdier for aksjonærene ved 
å være en offensiv og innovativ aktør innen forsvarlig 
inn henting, transport og behandling av farlig avfall.
– Vi har foreløpig investert i en sugebil som tømmer 
oljeavskillere i Nord-Norge, og den betaler seg alle-
rede. Planen er å gradvis bygge oss opp både ved 
hjelp av egne investeringer og samarbeidsavtaler med 
andre selskaper. Det handler om å kunne håndtere hele 
avfallsbildet, og hjelpe kundene med alt de trenger å 
bli kvitt på en forsvarlig måte, forteller Robertsen.

spennende
– Jeg er svært glad for at vi har fått til dette 
sam arbeidet mellom næringsselskapene til Reno-Vest 
i Lofoten og Vesterålen, Avfallsservice i Nord-Troms, 
Senja Avfall i Sør-Troms og Indre Troms og oss i Remiks 
som betjener Tromsøregionen.

Robertsen mener at det blir viktig å tørre å satse i 
slike prosjekt, både offentlige bedrifter i samarbeid 
og ikke minst at offentlig- og privateide selskap tør å 
samarbeide mer.

– Det som oppstår i spennet mellom den post-
kommunale tankegangen og kynisk fokus på forretning 
er spennende. Når vi blander slike ressurser og erfaring, 
kan vi samlet skape mye større verdier enn vi har mulig-
heten til alene, mener Robertsen. «De investeringer som er planlagt i 

Nordområdene de neste ti årene er 
ekstreme»

Skarv-feltet 210 kilometer 
vest for Sandnessjøen har 
vært i produksjon siden 
nyttår 2013. 
FoTo: Bp NoRge

«goliat» er den første 
 plattformen som settes i 
drift i Barentshavet. 
FoTo: eNi NoRge

– Sparebanken peker ut tre næringer ved siden av olje- og 
gass som vil vokse betydelig i nord. Det er reiseliv, det er 
matproduksjon – først og fremst gjennom havbruk, og det er 
bergverks- og gruveindustri.

– Havbruk er meget spennende for oss. Hva slags kompe-
tanse må avfallsbransjen ha for å kunne gi havbruksnæringen 
gode forhold?

loVende Bakteppe
Alle disse faktorene danner bakteppet for fremtidig  utvikling 
i nord, og alle forventer en oppblomstring i næringslivs-
aktivitet i og rundt de nevnte næringene.

– Og alle produserer avfall, noe som kan bety vekst for 
oss om vi er våken og i stand til å utvikle oss sammen med 
øvrig næringsliv, påpeker Atle Wasmuth Robertsen, i det ENI 
Norges «Goliat» ankommer Hammerfest etter å ha brukt 
de siste fire månedene på å reise jorden rundt fra verftet 
i Sør-Korea. Nå settes riggen, som den første noensinne, i 
produksjon i Barentshavet.

– I Norskehavet er det til nå boret 2500 hull, og gjennom 
50 års drift i Nordsjøen har vi et godt bilde av hva vi kan 
forvente oss i Barentshavet. Her er det til nå bare boret 117 
hull i norsk sektor, men disse har allerede gitt betydelige 
funn. I russisk sektor er forventningene mye større, og de 
orienterer seg nå for finne ut hva de kan hente av tjenester 
og kompetanse fra norsk side. Tromsø ligger svært gunstig til 
for nær sagt all næringsutvikling i Nordområdene.

– Mange er pessimister nå på grunn av oljeprisens fall og 
den pågående kostnadskorreksjonen både hos olje selskapene 
og i leverandørindustrien. Men Oljedirektoratet mener at 
investeringstakten i norsk sektor vil være tilbake igjen på 
2013/2014-nivå, det som var toppår, allerede i 2016/2017. 
De investeringer som er planlagt i Nordområdene de neste 
ti årene er ekstreme! Det finnes nesten ingen steder i verden 
hvor det er like stor investeringslyst som her i nordområdene 
akkurat nå! Det må vi posisjonere oss for! sier Robertsen.

 «Alle produserer avfall, noe som kan 
bety vekst for oss om vi er våken og i 
stand til å utvikle oss»

Sugebilen til Arctic Waste Management.



Morten Bangås, 
daglig leder i Remiks 
Husholdning AS.
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Hodestups inn på ny returstasjon
Etter en knallhard innspurt åpnet Remiks Husholdning AS 
første del av sin nye returstasjon for husholdningskunder i juli 
2014. Fram til 2016 skal stasjonen være en sesongstasjon.

– Vi har valgt en modulbasert løsning for vår nye retursta-
sjon, som gjør at vi kan utvikle og tilpasse den etter hvert 
som behovene endres. Vi jobbet på spreng for å få den 
åpnet så fort som overhodet mulig, og den første sommeren 
ble veldig lærerik, forteller daglig leder Morten Bangås i 
Remiks Husholdning AS.

Trafikken til Returstasjonen er ekstra stor om sommeren, 
men Remiks kunne ikke fullføre byggingen før etter at snøen 
var tint. Derfor ble det hektisk foran åpningen.

– Så har vi lært oss underveis hvordan den best bemannes, 
og ikke minst driftes på en god måte. Nå vil vi videre fort-
sette å bygge en enda bedre infrastruktur for våre kunder. 
På grunn av dette vil stasjonen første del av sesongen 2015 
kun være åpen for hageavfall, men planen er åpning for alle 
typer avfall fra og med juli.

ren og innBydende
– Fram til 2016 vil vi kun bruke «Returstasjon sør» for 
husholdningskunder i Remiks Miljøpark som en sommer-
stasjon. For å kunne drifte den hele året trenger vi tak over 
anlegget, vi må ha lys, vann og avløp.

Returstasjonen består av hule moduler som biler kan 
kjøre opp på. Modulenes hulrom er effektiv lagringsplass for 
dunker og annet materiell. På overflaten er modulene enkle 
å holde rene, slik at returstasjonen til enhver tid fremstår 
innbydende, ren og ryddig. I tillegg har Remiks Husholdning 
lagt brostein rundt anlegget.

– For oss er det viktig at stasjonen fremstår på best mulig 
måte og at den ikke svines ned. Vi ønsker at den skal være 
attraktiv og ha høy standard, både for de som jobber der, for 
publikum og for helheten. Vi kan ikke jobbe for å få publikum 
til å levere inn avfall og la være å forsøple, og så ha det 
rotete selv.

Modulløsningen gir Remiks stor 
fleksibilitet. Returstasjonen kan 
bygges ut gradvis, og kan utvides 
og innskrenkes etter behov. For 
eksempel kan fremtiden kreve 
at enda flere sorterte fraksjoner 
kan ivaretas. Nytt av året er for 
eksempel gips som fra nå av 
sorteres i separat container, og 
ikke skal blandes med restavfallet.

kretsløpspark
Det langsiktige målet for 
Returstasjonen til Remiks 
Husholdning er å gjøre den til en 
Kretsløpspark. Målet er å samle 
ulike aktører som jobber med 
ombruk, gjenbruk og miljø. Kanskje redesignsverksted, brukt-
butikk for byggematerialer og byttetorg. Bare fantasien 
setter grenser.

– Vi ønsker å lage et aktivt område i Tromsø med fokus på 
miljø, endring, sortering og kretsløp, etter modell fra de som 
er fremst i verden. Med utstillinger og informasjon ønsker vi 
å synliggjøre samfunns- og miljøansvaret i et konsekvensper-
spektiv, forklarer Morten Bangås.

Det er ingen hemmelighet at Remiks inspireres av den 
første Kretsløpsparken i Norden. Den ligger i Göteborg. 
Bangås ser for seg gjenbruksbutikker, verksted, gallerier, og 
ikke minst kontorer for organisasjoner som jobber med miljø- 
og samfunnsnyttige formål. Her er en link til en film om 
hvordan svenskene gjør det:.  
https://www.youtube.com/watch?v=kg7O_Xv59A8

Remiks Husholdning AS åpnet første del av sin nye returstasjon i juli 2014.
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All informasjon fra Remiks kommer nå i  digitalisert 
form. Du kan for eksempel laste ned en app 
og få varsel på telefonen når det er endringer 
i tømmedag, eller at Remiks har annen viktig 
 informasjon til sine abonnenter.

Digitaliserer 
informasjonen

Suksess med 
avfallskortet
Avfallskortet som ble lansert i 2013, 
er blitt en stor suksess. Hvert år får 
alle husholdningsabonnenter lastet 
inn seks gratis klipp i avfallskortet 
sitt, som deretter registreres 
elektronisk når de leverer avfall 
direkte på Returstasjonen. Plastkortet har 
samme størrelse som et kredittkort og ble sendt ut til alle 
 abonnenter like før jul i 2012. De som mister kortet sitt får 
kjøpe et nytt på anlegget til Remiks Miljøpark mot et lite 
gebyr.

– Vi merker et rush i romjula hvert år, siden mange ønsker 
å bruke opp klippene sine. Derfor har vi forlenget gyldig-
heten av klipp fra året før ut januar året etter. Etter det 
slettes de gamle klippene automatisk, forteller Morten 
Bangås, daglig leder i Remiks Husholdning AS.

For de fleste er seks gratis klipp i året mer enn nok for det 
de trenger å levere til Returstasjonen. Derfor er det sjelden 
noen må betale ekstra for å levere avfall. Uansett er det 
gratis å levere det aller meste av avfallet, forutsatt at det er 
sortert og leveres i riktig container ved Returstasjonen.

– Poenget er at du må sortere avfallet ditt i ulike fraksjoner 
før du pakker bil og henger og kjører til Returstasjonen. Ellers 
er det umulig for servicemedarbeiderne på Returstasjonen 
å se hva som er gratis og hva du må betale for, og de må 
derfor ta betalt for hele lasset, forklarer Bangås.

– Vi opplever at Avfallskortet er et godt tilbud til 
 befolkningen, og det er også lettvint for oss å håndtere, sier 
han.

Renere returpunkt
Ved å videoovervåke de mest utsatte Returpunktene, unngår 
Remiks at de forsøples. Fortsatt er det et problem at noen 
setter fra seg søppel og skrot ved containere for glass og 
metall eller klær. Dette er til stor sjenanse for beboere i 
området, og innebærer også ekstra kostnader for å rydde 
opp.

– Vi får fra tid til annen tips om ulovlige private fyllinger, 
eller steder hvor folk bare har dumpet avfall, men dette skjer 
heldigvis stadig sjeldnere. Remiks jobber veldig aktivt for å få 
bukt med dette og ser at tendensen nå er positiv, sier daglig 
leder Morten Bangås i Remiks Husholdning AS. Ideelt ønsker 
han seg flere Returpunkt i Tromsø og Karlsøy.

– Videoovervåkning av Returpunkt hjelper, men også det 
er selvsagt et kostnadsspørsmål, og man må være nøye på at 
man handler i tråd med lovpålagt personvern sier Bangås.

Stadig flere Returpunkt har nedgravde containere.
– Vi ønsker flest mulig slike. Erfaring viser at jo penere og 

ryddigere det er på et Returpunkt, jo mindre forsøples det 
rundt. I noen områder er vi likevel nødt til å ha  containere 
oppå bakken. Enten fordi de bare kan stå der i en tids-
avgrenset periode, eller fordi vi av kostnadshensyn eller 
av andre årsaker ikke har mulighet til å grave de ned, sier 
Bangås.

2014 ble siste år med kastekalender på papir. Fra 
og med årsskiftet 2014/2015 ble informasjonen 
fra Remiks heldigitalisert. Kunder kan enten bruke 
internett eller en mobilapp for å holde oversikt over 
tømmedatoer, endringer som følge av helligdag og 
annen viktig informasjon fra Remiks.

– Først og fremst gjør vi dette for å kunne være mer 
fleksibel i forhold til å kunne gi løpende  informasjon 
om endringer som måtte oppstå i løpet av et år. 
Dernest fordi en stadig større del av  befolkningen nå 
er vant til å bruke elektroniske plattformer. Der hvor 
folk fortsatt ønsker kastekalender i papir, har vi forsøkt 
å være raus på å fortsatt informere på papir, opplyser 
daglig leder Morten Bangås i Remiks Husholdning.

– Samtidig bruker vi mye mindre papir, det er miljø-
vennlig. Det er også rimeligere for oss å informere 
digitalt, noe som vil komme abonnentene til gode.

Den nye digitale løsningen har hatt noen små 
innkjøringsproblemer som måtte feilrettes etter lanse-
ring, men det ble aldri noe stort problem. Fokuset 
var å ha et bra servicenivå til de som hadde behov for 
tradisjonell løsning.

– Vi kan i framtida bruke en kombinasjon av 
hjemme sida og oppdateringer i appen. Dette gir 
oss en helt annen mulighet til å kommunisere med 
innbyggerne enn før. Vi vil nok også fortsatt bruke 
noen av de tradisjonelle kanalene for å spre informa-
sjon, men behovet blir mindre. Før innføringen av den 
digitale løsningen, sendte vi for eksempel ut en folder 
til alle husstander om hvor de nå kunne finne informa-
sjon om sine tømmedager. Dette bidro positivt til at vi 
fikk et så bra utfall, sier Bangås.
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Samarbeidsavtale med 
Ungt entreprenørskap
Remiks vil drive holdningsskapende arbeid. Ungt Entreprenørskap kan sette 
dette ønsket inn i et pedagogisk system, der de lager tilpassede program 
til elever i grunnskole og videregående skole. Så langt er samarbeidet 
vinn-vinn for begge aktørene, og ikke minst for samfunnet.

Da Ungt Entreprenørskap besøkte niendeklassingene 
på Tromstun skole i Tromsø, resulterte det like godt i et 
bærekraftig kjøpesenter hvor alt av produkter var gjen-
brukte materialer som var videreutviklet av elevene til nye 
produkter. Både klær, mat, pynte- og nyttegjenstander.

– Det handler om å bevisstgjøre de unge til å ta ansvar for 
miljøet med sine handlinger, både privat og på skole eller i 
jobb, oppsummerer daglig leder Anne Grete Johansen i Ungt 
Entreprenørskap Troms.

miljøutfordring
I tilfellet Tromstun gikk Ungt Entreprenørskap inn med 
metode og verktøy for å skape et bærekraftig kjøpesenter, 
lærerne kjørte kreativ prosess, elevene skapte ideer og dannet 
elevbedrifter innen miljø og gjenbruk. I tillegg var én av elev-
bedriftene organisert som senterledelse med særskilt ansvar 
for koordinering og praktiske oppgaver til å drive kjøpesenter.

– Gjennom elevbedrift får ungdommer trene på 
 ferdigheter som samarbeid, problemsløsning og kreativitet, 
og erfarer at fagkompetansen deres kan anvendes i reelle 
 praktiske oppgaver også. Dette er hva vi i framtida har bruk 
for. På Tromstun brukte de vår verktøykasse med å etablere 
elevbedrift, for å skape bærekraftige produkter, forklarer 
hun.

Ungt Entreprenørskaps samarbeid med Remiks startet 
høsten 2014, og har allerede resultert i flere konkrete 
prosjekter i barne- og ungdomsskole.

– Vi har tilgang til alle nivå i skolen og kan sette det 
 holdningsskapende arbeidet som Remiks driver med, inn i 
et pedagogisk system. Vi kan integrere dette i et tverrfaglig 
arbeid i skolen, forklarer Johansen.

nÅr alle aldre
På barnetrinnet i grunnskolen jobbes det med Smart, som 
er et pedagogisk program som gir elevene erfaring med og 
kunnskap om hvordan de kan utvikle nye løsninger på miljø-
utfordringer de selv har kartlagt. For Remiks sin del innebærer 
dette blant annet at de får klassene på bedriftsbesøk, og ellers 
bistår både lærere og elever underveis. For eksempel har 
elevene hentet ut avfall fra anlegget til  gjenbruksprosjekter.

– Høsten 2015 kjører vi i gang med kick-off for ungdoms-
bedrifter (UB) i videregående skole. Miljø skal stå i fokus 
for kommende skoleårs UB’er, forklarer Johansen. Hun er 
svært begeistret for den langsiktige avtalen som Ungt 
Entreprenørskap har inngått med Remiks, fordi selskapet 
ivaretar en så viktig oppgave i samfunnet.

hÅper pÅ permanent aVtale
– Framtidas næringsliv kommer i enda større grad til å etter-
spørre endringskompetanse, og folk som kan jobbe tverr-

faglig, for å være i stand til å snu deg den veien verden 
snur seg. Våre programmer ivaretar dette på ulike nivå i 
 utdanningen, sier Johansen.

Hun ser at de unge veldig tydelig fenges av miljø-
tematikken. Det at de får gjøre noe som er bra for andre og 
for samfunnet, er noe Ungt Entreprenørskap har hatt god 
respons på lenge.

– Jeg håper avtalen med Remiks kan bli permanent. For 
oss der det en viktig og riktig avtale. Uansett bransje vil miljø 
og bærekraft alltid være viktige elementer å ha med seg, sier 
Johansen.

aVtrykk i konferanse
I 2016 er Remiks arrangør av den store nasjonale avfallskon-
feransen, og har utfordret Ungt Entreprenørskap på å gi 
konferansen et solid fotavtrykk fra barn og unge, og deres 
tanker og ideer om miljø- og klimaspørsmål.

– Det arbeidet er allerede igangsatt, og ved siden av å vise 
fram elevbedrifter og ungdomsbedrifter som har løst miljø- 
og avfallsutfordringer, kommer det til å bli mange utstillinger 
fra ulike prosjekter. Både fra de som allerede har vært, og 
de som vi skal gjennomføre i tiden fram mot konferansen, 
forklarer Johansen.

Temaene Ungt Entreprenørskap Troms fordyper seg i, 
gjenspeiles av hvilke samarbeidspartnere de har, og hva 
som ligger an til å bli framtidig satsing i Nord-Norge. Både 
gjennom samarbeidet med sjømatnæringa og gjennom 
avtalen med Remiks handler det mye om å utfordre de unge 
entreprenørene på miljø og bærekraftig utvikling.

elevene på 9.trinn på Tromstun Ungdomsskole 
 arrangerte kjøpesenter på skolen. Dette har vært et 
samarbeid mellom Ungt entrepenørskap og skolen. 
pengene de fikk inn gikk til Fremtiden i være hender.  
Her selger Natalie Vevang, Rebekka Haravik og Janne 
Sofie isaksen hjemmelagede tennbriketter.
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Drikkekartong  
og lettkartong  
har skilt lag
Fra nå av er det kun drikkekartonger, det vil si 
kartonger som kan inneholde væske, som skal leveres 
i de oransje posene. Alt av lettkartong, for eksempel 
pasta-, majones- og frossenpizzaesker skal heretter 
sorteres sammen med papir i de røde posene.

– Endringer i sorteringsløsninger oppstår først og 
fremst fordi vi gjør oss erfaringer. Vi hadde en løsning 
for drikkekartong og lettkartong som ikke fungerte 
optimalt, så derfor kom det forslag om å blande lett-
kartong med papir, som var gunstig for konsernet. 
Lettkartong og papir sammen kunne vi få en god 
løsning på. Mens det er etablert en veldig god retur-
ordning for drikkekartonger, forklarer daglig leder 
Morten Bangås i Remiks Husholdning AS.

Når det gjelder drikkekartongen, er det viktig å 
huske at den ikke bare omhandler melkepakker og 
juicepakker. Sauskartonger, puddingkartonger og 
ellers alt av vanntette kartonger som inneholder 
hermetiske produkt, kan resirkuleres gjennom retur-
kartongordningen.

– Her er det viktig å skrive navn og telefonnummer 
på kartongkubben etter at du har brettet og stappet 
kartongene sammen. Da er du med i det nasjonale 
returkartonglotteriet og kan vinne pengepremier, 
forklarer Bangås.

Alle kan delta og vinne i Returkartonglotteriet: 
privatpersoner eller organisasjoner, skoler, barnehager, 
idrettslag etc. Årlig deles det ut premier for til sammen 
1,6 millioner kroner. Dette er fordelt på 120 premier á 
kr. 10.000 og 4 premier á kr. 100.000. For å delta må 
du skylle, brette og stappe minst seks drikkekartonger 
i en syvende, slik at det utkjør en kubbe. Korker og lokk 
kan henge utenfor. Deltager skriver på tydelig navn og 
telefonnummer på den de ønsker skal vinne.

Remiks Husholdning vil sammen mer resten av 
Remiks-konsernet jobbe for å optimalisere retur-
løsningene for ulike sorterte produkter. Det at 
selskapet oppnår gode gjenvinningsavtaler, er igjen 
viktig for forbrukeren for å holde avfallsgebyrene lavest 
mulig.

glass og metall 
sammen igjen
Remiks Husholdning AS tar nå imot glass og metall i samme 
container igjen, etter at glass i noen år har vært egen 
 fraksjon og metall har vært levert som restavfall.

– Remiks Produksjon har valgt en ny mottaker av returglass 
og metall, som vil ha dette levert samlet. Glass som trans-
porteres sammen med metall knuser mindre og er lettere 
å sortere fra hverandre ved mottaks-
stedet, forklarer daglig leder Morten 
Bangås ved Remiks Husholdning.

Glass gjenvinnes til nytt glass og 
metallavfallet blir til nye metall-
produkter.

Historisk lav 
gebyrutvikling 
Etter at Remiks Husholdning AS tok over innsamlingen av 
husholdningsavfallet i Tromsø og Karlsøy i 2011, har den 
gjennomsnittlige gebyrutviklingen ligget på 1,6 prosent i 
året. Det er lavere enn konsumprisindeksen som fra 2013-
2014 var på 2,0 prosent.

– Vi klatrer stadig nedover på lista over hvem som er 
dyrest, sammenliknet med andre kommuner her til lands, 
sier daglig leder Morten Bangås i Remiks Husholdning.

– Vi tok et stort steg med bygging av Miljøparken, som sto 
for høy økning i perioden før 2010, men har nå stabilisert oss 
til tross for at vi enda investerer og bygger ut. Flere andre 
kommuner med betydelig lavere gebyrer har ikke kommet 
like langt som Tromsø i å moderninsere sine avfallsløsninger, 
og vil nok med tiden kunne ta oss igjen.
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Årsberetning 2014
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.

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 avfalls-
tjenester gjennom sine døtre. Konsernet skal videre være 
et kunnskaps- og innovasjonssenter og en regional utvikler 
innenfor tema knyttet til avfall, miljø og gjenvinning.

Remiks Husholdning AS – ivaretar den lovpålagte renova-
sjonstjenesten for eierkommunene Remiks Næring AS – total-
leverandør 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 Strandvegen i Tromsø og i Karlsøy.

remiks og samfunnsansVar
Remiks er eierkommunenes viktigste kompetansebedrift og 
samarbeidspart innen miljø og gjenvinningsspørsmål. I 2014 
har konsernet arbeidet aktivt med byutvikling og avfalls-
håndtering, sluttført et forprosjekt vedrørende etablering 
av avfallssug i Tromsø sentrum og videreført informasjon og 
opplæring overfor både barnehager, grunnskoler og vide-
regående utdanning. Remiks er også en viktig samarbeids-
part for kommunen i oppryddingsprosjekter, blant annet 
Strandryddedagen.

utVikling innen aVfallsBehandling
Det er en markant økning av innsamlet avfall i 2014. 
Samtidig ser vi en sterk økning i andelen som kundene sjøl 
leverer til vår returstasjon. Ut fra benchmarking og andre 
analyser tyder dette på at kundene oppfatter det enkelt og 
fleksibelt å levere sitt avfall. Både åpningstider, leverings-
betingelser og tilgjengelighet er tilpasset kundens behov. 
Materialgjenvinningsgraden har økt i 2014. Alt avfall er på en 
eller annen måte en råvare. Kvalitet på innsamlet materiale 
er derfor viktig, både for videre utnyttelse til gjenvinning 
og av økonomiske årsaker. Dårlig kvalitet gir dyr behand-
ling, som igjen påfører kundene høyere priser. Kvalitet på 
 sortering vil bli spesielt prioritert i kommende år.

remiks husholdning as
Remiks Husholdning AS ivaretar Tromsø og Karlsøy 
kommuner sine lovpålagte renovasjonstjenester, som betyr 
at økonomien i selskapet i all hovedsak finansieres over 
renovasjonsgebyrene i disse kommunene samt noen refu-
sjonsbeløp på avfall og salg av tjenester til søsterselskaper. 
Selskapet skal drive uten fortjeneste og er vurdert som skat-
tefri institusjon etter skatteloven §2-32 nr.1. Selskapet er 

underlagt selvkostregler og skal derfor, innenfor en 3-5 års 
periode, gå i balanse.

Renovasjonsgebyret i Tromsø kommune har vært stabilt 
de fire siste årene, og har i gjennomsnitt økt med 1,6 %. 
For 2014 økte gebyrnivået i snitt med 3,5%, men økningen 
fordeler seg ulikt mellom ulike innsamlingsløsninger. 
Grunnen er at selskapet vil stimulere til økt bruk av moderne 
og effektive løsninger.

Avfallsmengden fra private husholdninger er ikke spesielt 
sensitiv for konjunkturendring og de siste årene viser avfalls-
mengden en jevn økning hvert år.

Driftsmessig har 2014 vært et stabilt år. Selskapet har jobbet 
aktivt med å etablere og sette i drift ny returstasjon på 
Tromsøya. Returstasjonen i Tromsdalen ble avviklet i 2013. 
Den nye returstasjonen ble godt mottatt av publikum og vil 
bli utviklet videre de neste årene.

remiks næring as
Selskapet selger miljøriktige løsninger for avfallshåndtering til 
næringslivet. Næringslivet har færre krav på seg for sortering 
sammenlignet med Husholdning, men Remiks Næring AS er 
i god dialog med sine kunder for å tilrettelegge for en bedre 
handtering. Med økt fokus på fremtidig ressursutvikling basert 
på Olje, Gass og Mineraler i Nord, får vi en endring i avfallsinn-
hold og kundestruktur. Remiks ble sertifisert under ISO 9001 
og ISO 14001 den 30.5.2014. Det betyr økte krav til avfalls-
planer, bedre sortering og gode statistikker og avfallsrapporter.

remiks produksjon as
Remiks Produksjon AS har to store hovedkunder som er søster-
selskapene Remiks Husholdning AS og Remiks Næring AS.

Det er en målsetting at Remiks Produksjon behandler større 
del av avfallet i egen regi og/eller i samarbeid med andre 
aktører. Samarbeidet med Kvitebjørn Varme /Kvitebjørn 
Energi vedrørende energigjenvinning er et eksempel på en 
slik positiv utvikling. Arealet i Remiks Miljøpark vil utvikles 
videre i tråd med forventet økt produksjon.

2014 bærer preg av effektiv og miljømessig god drift, og har 
gode utsikter for 2015.

arBeidsmiljø og sykefraVær
Remiks Miljøpark AS hadde i 2014 et totalt sykefravær på 
9,67%. Langtidsfraværet sto for 8,14% og korttidsfraværet 
var på 1,53%. Konsernet hadde i 2014 et totalt sykefravær på 
7,63%. Langtidsfraværet sto for 5,37% og korttidsfraværet 
var på 2,27%. Det jobbes aktivt i selskapet med reduksjon 
i sykefravær, både i samarbeid med ansatte, bedriftshelse-
tjeneste og NAV.

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

Det er i morselskapet ansatt 4 kvinner og 8 menn. Totalt i 
konsernet er det 80 personer fordelt på 78,5 årsverk, som 
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fordeler seg på 9 kvinner og 71 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 hånd-
tere diskriminering og mobbing i selskapet. Alle ledd i 
selskapet har fokus på forebygging.

ytre miljø
Konsernet driver ikke produksjon av varer eller tjenester 
som benytter miljøfarlige innsatsfaktorer. Avfallet blir ivare-
tatt i henhold til gjeldende lover og forskrifter, og sendes 
videre, enten for energigjenvinning, materialgjenvinning 
eller godkjent sluttbehandling på deponi. Våre samarbeids-
partnere forplikter seg gjennom avtaler til å forholde seg 
til gjeldende lover og forskrifter på avfallsbehandling, samt 
rette seg etter Remiks pålegg vedrørende sosial dumping. 
Konsernet er ISO-sertifisert etter 9001 for kvalitet og 14001 
for miljø og utfører løpende leverandørrevisjoner.

Økonomi
nøkkeltall

kontantstrøm
Morselskapet hadde i 2014 en netto negativ kontantstrøm 
på 8 MNOK.

Kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter er positiv 
med 5,8 MNOK. Det er en endring på -13,2 MNOK under 
andre tidsavgrensningsposter som i hovedsak skyldes økte 
andre fordringer som følge av utbytte fra datterselskaper. 
Kontantstrømmen fra investerings- og finansieringsaktivi-

teter er på henholdsvis – 7,2 MNOK og - 6,6 MNOK i 2014. 
Endringen i finansieringsaktiviteter skyldes tilbakebetaling av 
tidligere innskutt kapital i Remiks Husholdning AS.

Selskapet har en likviditetsbeholdning ved årsskiftet på 203 
TNOK.

Konsernet hadde i 2014 en positiv netto kontantstrøm på 
1,4 MNOK. Kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter er 
positiv med 33,4 MNOK, mens kontantstrømmen fra inves-
tering- og finansieringsaktiviteter er henholdsvis 18,4 MNOK 
og 13,5 MNOK. Den likvide situasjonen i konsernet anses som 
god. Likviditetsbeholdning ved årsskiftet er på 46,9 MNOK.

finansiell risiko
Det er en samlet rentebærende gjeld i konsernet på 137,6 
mill. kr. 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 renovasjonsgebyret, 
og tapsføring er derfor normalt lav. For den næringsrettete 
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.

Det foreligger ingen FOU-aktiviteter i konsernet.

fortsatt drift
Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift 
da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe 
annet. Styret mener at årsregnskapet gir en tilfredsstillende 
beskrivelse av selskapets stilling per 31.12.2014.

Årsresultat og disponering
2014 gjøres opp med et resultat for konsernet på kr 11,2 mill 
etter skatt.

Morselskapet hadde et årsresultat på kr. 10.811.153,- etter 
skatt, som foreslås disponert med kr. 3.200.000,- til utbytte 
og kr. 7.611.153,- overført til annen egenkapital.

Selskap omsetning Årsresultat egenkapital ek i %

Remiks konsern 190,7 mill 11,2 mill 133,8 mill 33 %

Remiks Miljøpark AS 35,7 mill 10,8 mill 122,3 mill 44 %

Remiks Husholdning AS 111,7 mill -2,4 mill 9,4 mill 9 %

Remiks Næring AS 73,9 mill 5,1 mill 5,7 mill 26 %

Remiks Produksjon AS 85,4 mill 6,9 mill 11,0 mill 25 %

Tromsø, den 25.03.2015

For styret i Remiks Miljøpark AS

 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 
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Resultatregnskap

    konsern

 note 2014 2013

Salgsinntekt 1  188 977 937   169 458 622 

Annen driftsinntekt   1 725 001   2 592 769 

Sum inntekter  190 702 938 172 051 391

 

Varekostnad   42 457 132 50 052 826

Lønnskostnad 2 59 420 919 56 502 370

Avskrivning varige driftsmidler 4 19 211 817 18 254 584

Nedskrivning av varige driftsmidler 0 2 165 458

Annen driftskostnad 2 44 999 102 42 438 632

Driftsresultat  24 613 968 2 637 521

 

Inntekt fra investering i datterselskap

Renteinntekt fra foretak i samme konsern  0 0

Annen renteinntekt  803 065 1 392 572

Rentekostnad til foretak i samme konsern  0 0

Annen finansinntekt 12 212 265 159 780

Annen rentekostnad  9 325 614 8 941 114

Annen finanskostnad   8 212   779 077 

 

Ordinært resultat før skattekostnad  16 295 472 -5 530 318

Skattekostnad på ordinært resultat 11 5 095 214 -1 196 546

Årets resultat  11 200 258 -4 333 771
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Balanse
     konsern

 note 2014 2013

eiendeler

anleggsmidler

immateriell eiendel 

Utsatt skattefordel 11 0 0

Sum immaterielle eiendeler  0 0

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 4 , 10 248 151 677 246 198 933

Maskiner og anlegg 4 , 10 71 529 790 68 846 913

Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l 4 , 10 18 702 249 23 846 639

Sum varige driftsmidler  338 383 716 338 892 485

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  359 000 320 000

Sum finansielle anleggsmidler  359 000 320 000

Sum anleggsmidler  338 742 716 339 212 485

omløpsmidler

Varelager  492 061 544 836

fordringer

Kundefordringer 5 , 6 12 390 465 11 996 885

Andre fordringer 5, 12 7 010 936 6 607 728

Sum fordringer  19 401 401 18 604 613

Bankinnskudd, kontanter og lignende 7 46 946 832 45 499 123

Sum omløpsmidler  66 840 294 64 648 572

Sum eiendeler  405 583 010 403 861 057
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    konsern

 note 2014 2013

egenkapital og gjeld

egenkapital

innskutt egenkapital

Aksjekapital 8 , 9 13 000 000 13 000 000

Overkurs 9 89 181 074 89 181 074

Sum innskutt egenkapital  102 181 074 102 181 074

opptjent egenkapital

Annen egenkapital 9 31 575 483 23 575 228

Sum opptjent egenkapital  31 575 483 23 575 228

Sum egenkapital  133 756 557 125 756 302

gjeld

Avsetning for forpliktelser

Utsatt skatt 11 1 952 809 1 211 418

Pensjonsforpliktelser 3 16 360 396 16 095 122

Sum avsetning for forpliktelser  18 313 205 17 306 540

annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 10 219 860 163 233 409 888

Øvrig langsiktig gjeld 5 0 0

Sum annen langsiktig gjeld  219 860 163 233 409 888

kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 5 11 490 046 12 985 744

Betalbar skatt 11 4 353 823 0

Skyldige offentlige avgifter  5 961 570 4 602 596

Utbytte 9 3 200 000 0

Annen kortsiktig gjeld 5 8 647 646 9 799 987

Sum kortsiktig gjeld  33 653 085 27 388 327

Sum gjeld  271 826 453 278 104 755

Sum egenkapital og gjeld  405 583 010 403 861 057

Tromsø, den 25.03.2015

For styret i Remiks Miljøpark AS

 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

  2014 2013

kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Resultat før skattekostnad  16 295 472 -5 530 318

Periodens betalte skatt  0 -1 799 646

Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler  -315 000 0

Ordinære avskrivninger  19 211 817 18 254 582

Nedskrivning av driftsmidler  0 2 165 458

Endring i varelager  52 775 219 700

Endringer i kundefordringer  -393 580 -1 914 107

Endringer i leverandørgjeld  -1 495 698 1 356 226

Forskj. kostn.f pensj. og inn-/utbet. i pensj.ordn.  265 274 1 641 224

Endringer i andre tidsavgrensningposter  -196 575 -18 003 519

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  33 424 485 -3 610 400

kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler  2 034 000 0

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler  -20 422 047 -14 131 641

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

Utbetalinger ved kjøp av aksjer/andeler i andre foretak  -39 000 0

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  -18 427 047 -14 131 641

   

kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld  0 0

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld  -13 549 725 -12 308 745

Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld  0 0

Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld  0 0

Innbetalinger av egenkapital  0 0

Tilbakebetaling av innskutt kapital i datterselskap  0 0

Utbetalinger av utbytte  0 -2 600 000

Inn/ utbetalinger av konsernbidrag  0 0

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  -13 549 725 -14 908 745

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter   1 447 713 -32 650 786

kontanter og kontantekvivalenter 01.01   45 499 122 78 149 908

kontanter og kontantekvivalenter 31.12   46 946 832 45 499 122

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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