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REMIKS MILJØPARK AS

En blomstrende strategi

– Dette er ingen ny strategi, kun en revi
dering av den vi satte i 2012. Av og til 
er det viktig å stoppe opp og spørre om 
vi har jobbet riktig eller om strategien 
må videreutvikles. Evalueringen viste at 
vi har hatt bra fokus på hvor vi ville med 
selskapet. Å visualisere strategien i form 
av en blomst er for å forenkle hva vi 
jobber mot, og for å gjøre strategien mer 
forståelig for alle som ser den, forklarer 
administrerende direktør Bård Jørgensen i 
Remiks Miljøpark AS.

– Innenfor de fire kronblad har vi ulike 
prosjekter: Arealutvikling, regional vekst, 
ta større del av verdikjeden og samfunns
ansvar. Selve fruktknuten består av økono
miske måltall, mens stilken er eierstrate
gien, forklarer han. 

BLÅTT KRONBLAD: 
SAMFUNNSANSVAR
– Under kronbladet SAMFUNNSANSVAR 
har vi som strategi å jobbe målbevisst 
med å styrke kommunikasjonsdelen. Vi 
skal styrke kunnskapen om gjenvinning 
og miljøriktige valg i befolkningen, blant 
annet ved å fortsette å jobbe med ulike 
grupper innbyggere på ulike nivå. 

For eksempel planlegger vi at 
skoleklasser i et visst klasse
trinn legger Remiks inn i 
skoleruta, og at vi fort
setter å være aktive i 
samarbeid med alt fra 
barnehager til univer
sitet, forteller han.

Få ting er så viktig 
for Remiks som 
bedriftsbesøk fra barn i 
skole og barnehage.

– Barn og unge er Remiks 
sine beste ambassadører. Når 
de har vært her og fått forklart hva 
som skjer med avfallet, og hvorfor det 
er så viktig med ombruk og gjenvinning, 
vet vi at de drar hjem og tar sine foreldre 
i skole. Barna er vår viktigste miljøres
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surs, og kunnskap er deres 
viktigste våpen, sier Jørgensen.

FIRST LEGO LEAGUE
Direktøren er tydelig imponert over hva 
en gjeng skoleelever fra Hamna har klart å 
oppnå. Etter et besøk på Remiks hvor de 
fikk lære om avfallsløsningene i Tromsø og 
Karlsøy, ble de inspirert til å konstruere en 

legorobot som ble skandinavisk 
vinner i First LEGO League, 

og dermed fikk delta i 
verdensmesterskapet i 
USA i april 2016. Ved 
siden av roboten som 
sorterer legoklosser slik 
det optiske anlegget 
hos Remiks sorterer 
avfallsposer, har 

ungene kommet med 
ide til en app som gjør 

at du inspireres til å rydde 
avfall i naturen. Rydder du opp 

selv tildeles du miljøpoeng, er det for 
stort til å klare alene tilkaller du hjelp. 

Remiks og støttet de syv ungene med 
35.000 kroner, og Avfall Norge bidro med 
20.000 for at de skulle kunne delta i VM.

I 2015 reviderte Remiks Miljøpark AS sin 
strategi. Resultatet av dette er at  strategiske 
handlingsmål nå er forenklet og formulert i 
form av en blomst: Strategiblomsten.

KRETSLØPSPARK
Selve krumtappen i det 
holdningsskapende arbeidet 
overfor befolkningen ligger 
fortsatt i den planlagte kretsløpsparken. 
Her er det meningen at Remiks skal gi 
innbyggerne mulighet til å bidra til bedre 
miljø og større aktivitet knyttet til ombruk 
og gjenvinning gjennom egne aktiviteter.

– Remiks skal arbeide for økt gjen
vinning og bedre miljøforhold i hele sitt 
geografiske nedslagsfelt. Avfallspyramiden 
er førende for alle våre miljø og 
forretnings messige avveiinger, poengterer 
Jørgensen.

DELE KUNNSKAP
Ved siden av samfunnsansvar knyttet til å 
bygge kunnskap og gode miljøholdninger, 
er Remiks opptatt av å tilby kompe
tanse innen avfall til sine eiere, Tromsø 
og Karlsøy kommune. For eksempel i 
å stille miljøkrav i innkjøpspolitikken til 
 kommunene. 

«Barna er vår viktigste 

miljøressurs, og kunnskap er 

deres viktigste våpen»

Bård Jørgensen,  
administrerende direktør
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REMIKS MILJØPARK AS

En blomstrende strategi
– Remiks skal etablere infrastrukturen 

som er nødvendig for å ivareta eier
kommunenes renovasjonsbehov i et lang
siktig perspektiv. Vi vil også bistå når det 
gjelder kommunale nybygg. Vår kunnskap 
vedrørende avfall og avfallshåndtering bør 
brukes aktivt i samfunnsplanleggingen, 
sier Jørgensen. 

– Vi driver også kompetanseutvikling i 
samarbeid med FOUinstitusjoner ved å 
delta i nasjonale programmer for å utvikle 
kunnskap innenfor avfall og miljø (REdu). 
Vi tilbyr internship gjennom Norges 
Arktiske Universitet – UiT, og har også 
andre kompetanseprogram lokalt, sier 
Jørgensen.

ISOsertifiseringen er en selvpålagt 
del av samfunnsansvaret. Selskapet 
resertifiseres hvert fjerde år, og bruker 
HMSverktøyet aktivt for å kunne  garantere 
høy kvalitet og standard på sine tjenester, 
høy kompetanse og høy kundetilfredshet.

RØDT KRONBLAD:  
STØRRE DEL AV VERDIKJEDEN
Det røde kronbladet i strategien handler 
om det Remiks har jobbet målrettet med 
i mange år nå: Å ta hånd om en større 
del av verdikjeden selv og i samarbeid 
med andre, slik at de blir mer enn bare en 
råstoffleverandør. 

Datterselskapet Remiks Produksjon 
oppnådde for 2015 å tredoble prisen på 
salg av avfall, gjennom å levere renere 
avfall til gjenvinning. Noe av det som 
Remiks produserer er for eksempel ren 
flis som kan brukes som biobrensel ved 
Kvitebjørn Varmes anlegg i Breivika.

Nå er Remiks i ferd med å vurdere 
etablering av et anlegg som kan produ
sere biogass av matavfallet. Dette gjøres 
gjennom selskapet Origo som Remiks 
Produksjon og Avfallsservice i Skibotn eier 
halvt om halvt.

– Vi vil jobbe for å øke avkastningen 
på lokale avfallsstrømmer – sørge for 
sluttbehandling i nordnorske anlegg 
som produserer energi og fjernvarme 
og biogass. Dette vil vi gjøre gjennom 
bruk av teknologi, areal, kompetanse og 
 industrielt samarbeid. Slik vil vi bidra til det 
grønne skiftet. Å håndtere større del av 
verdikjeden selv er Remiks sitt bidrag til en 
sirkulærøkonomi, sier Bård Jørgensen.

GULT KRONBLAD: 
AREALUTVIKLING
Det gule kronblad i Remiks sin strategi 
handler om arealutvikling: Å på best mulig 
måte skape aktivitet på området nord på 
Tromsøya som Remiks Miljøpark eier, og å 
utvikle eiendom andre steder. 

– Et areal har ingen verdi i at det 
ligger dødt, areal er tross alt 
verdier som bør forrentes, 
og vi har noen ideer 
om hvordan vi best 
mulig skal gjøre 
dette, forteller 
Jørgensen.

Remiks ønsker 
blant annet å drive 
eiendom og støt
tetjenester til andre 
aktører enn sine 
egne datterselskaper, 
og å drive arealutvik
ling og eiendomsdrift på 
andre lokasjoner enn i dag, slik 
tilfellet  allerede er i Skibotn i Storfjord 
kommune.

– Vi ser også til naboene våre og har 
også tidligere uttalt at vi ønsker å danne 
en industriklynge med de som etablerer 
seg på nedsiden av veien.  For Tromsø 
kommune vil det kunne ha stor verdi å 

samordne industrien på Tromsøya i dette 
området, istedenfor å spre den langs hele 
Stakkevollveien, mener Bård Jørgensen. 

GRØNT KRONBLAD:  
REGIONAL VEKST 
Remiks Miljøpark har lenge vært tydelig på 
å bidra til regional vekst, og som et ledd 
i dette forsøke å etablere samarbeid og 
arbeidsplasser også utenfor Tromsø. 

– Det har aldri vært meningen at vi skal 
sluke de små. Når vi snakker om regi
onal vekst handler det for eksempel om 
at det er mye å hente både økonomisk 
og miljømessig på å samordne avfall
sløsninger og gå flere sammen om å 
forhandle nedstrømsavtaler, forklarer Bård 
Jørgensen. 

Han er tydelig på at Remiks Miljøpark AS 
ønsker å vokse. Konsernet ønsker å 
utvide sitt marked der det er mulig, ved 
å etablere forretningsmessig virksomhet 
selv, eller slå seg sammen med andre 
avfallsselskap der det er riktig. 

GLOBALT MARKED 
– Vår konkurranse er ikke bare internt 
i regionen, den kommer utenfra, sier 
Jørgensen, og avfall er i ferd med å bli 
virkelig big business.

Et av Norges største avfallsselskap, 
konsernet Norsk Gjenvinning 

AS, har internasjonale 
eiere. Selskapet er den 

aktøren i Norge som 
har størst geografisk 
dekning, med cirka 
70 anlegg spredt 
over landet. NG har 
også virksomheter 
i Sverige, Danmark 

og Storbritannia. 
86 prosent av 

avfallet de samler inn 
gjenvinnes og selges 

som sekundære råvarer 
og brensel til industri i Norge, 

Europa og Asia. Avfall er en global busi
ness og Jørgensen er tydelig på at vi i 
nord må slutte å behandle hverandre som 
fienden.  

– Vi ønsker å bryte opp kommune
grenser i større grad der det er naturlig, 
og vil gjerne innlemme flere i vårt optiske 

«Vi ønsker å bryte opp 

kommunegrenser i større grad 

der det er naturlig, og vil gjerne 

innlemme flere i vårt optiske 

 sorteringssystem, slik vi har  

gjort i Karlsøy»

Bård Jørgensen,  
administrerende direktør
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sorteringssystem, slik vi har gjort i 
Karlsøy. Det billigste for en region er om 
alle gjør likt. Vi har over år etablert et 
godt og fungerende sorteringssystem, 
som det er fullt mulig å selge inn til 
andre kommuner i nord. Fordi vi er store 
har vi også gunstige leveranseavtaler 
som flere burde få ta del av, mener han.

Remiks Miljøpark har i 2015 inngått 
avtale med Avfallsservice som leverer 
deler av sitt avfall via Tromsø, mens 
de nylig har startet dialog med andre 
selskap lenger unna.

– Tromsø skal være en motor i lands
delen, og Remiks har absolutt tenkt å 
oppfylle denne forventningen på avfalls
siden. Vi ønsker å utvikle bransjen regio
nalt og innlemme flest mulig i felles
skapet. 

FRUKTKNUTEN: ØKONOMIEN
Selve fruktknuten eller frøanlegget midt 
i strategiblomsten består av økonomiske 
måltall. Også 2015 blir et veldig godt år 
for konsernet som helhet. 

– Økonomisk har vi nå hatt to veldig 
gode år både i 2014 og 2015, men 
selv ikke vår strategiblomst vokser 
inn i himmelen. Skal jeg spå, tror jeg 
vi kommer til å slite litt i 2016. I all 
 forretningsdrift går det litt opp og 
ned. Noe handler om konkurransen og 
at vi ser et tøffere marked. Selvsagt 
ønsker vi å oppfylle eiernes ønske om et 
konkurranse dyktig utbytte i forhold til 
måltall i bransjen for øvrig, men vi må ta 
høyde for å ha kapasitet i selskapet for å 
 absorbere befolkningsveksten. For å klare 
det kreves investeringer. Samtidig ønsker 
vi å ha en stabil utvikling av renovasjons
gebyret og at dette ikke skal øke mer 
enn konsumprisindeksen, sier Bård 
Jørgensen.

Han sier at Remiks har som mål i all 
overskuelig framtid å være en tjeneste
yter, og alltid kunne håndtere det som 
publikum leverer. Det finnes alltid 
en balanse på hvor mye man må øke 
gebyret for å opprettholde eller utvikle 
et godt tjenestetilbud.

– Alle snakker om prisnivå på tjenesten 
vår, men jeg vil også snakke om tjeneste
nivå og servicenivå. Gebyret må sees i 
forhold til ambisjonsnivå. Vi kan komme 
lavere på pris, men vil da ikke score 
like høyt hva angår tjenesteutøvelse 
og service, og vi har i øyeblikket veldig 
fornøyde kunder.

UTVIKLING KOSTER
Han håper eierne forstår hvor kostbare 
planer Remiks er nødt å legge for årene 
som kommer, og utviser nødvendig 
forståelse for hvor mye de kan ta ut av 
utbytte. 

– Det er alltid hyggelig når du kan 
komme til eierne og si at det går bra. 
Økonomi ligger i sentrum for alt vi 
foretar oss. Uten å drive på en god 
økonomisk måte har vi ikke livets rett. Vi 
blir prøvd på det vi leverer, og skal ha en 
god og sunn økonomi i alt vi gjør. Det å 
ta samfunnsansvar koster, men hele vårt 
ideologiske grunnlag som selskap tilsier 
at vi skal ta den type ansvar – at dette er 
en betydelig del av vår virksomhet. I all 
hovedsak handler det om å hjelpe befolk
ningen til å gjøre bedre valg for miljøet.

STILKEN: EIERSTRATEGI 
Selv om Remiks har to offentlige eiere 
som kan skifte ledelse og politisk veivalg 
hvert fjerde år, er det for Remiks som 
selskap nødvendig å ha en strategi som 
varer langt ut over en kommunestyre
periode. 

– Vi ønsker å markere at det vi gjør, 
gjør vi på vegne av våre eiere som har 
en uttrykt politikk. Nå er det ikke alltid 
like klart hva eierne vil bestandig. Derfor 
er det avklarende når kommunen legger 
fram sine eierskapsmeldinger som 
sier noe om retning på lengre sikt. Vi 
trenger å holde fast ved en langsiktig 
strategi for å utvikle selskapet. Da kan 
vi for eksempel ikke ha brudd i styrets 
sammensetning hver gang vi får nytt 
kommunestyre. Vi er nødt å jobbe i 
mye lengre perspektiv, poengterer Bård 
Jørgensen. 

Han skynder seg å presisere at Remiks 
heldigvis ikke har vært plaget med at 
styret skiftes ut hver gang kommunen 
opplever et maktskifte. 

– En ansvarlig eier må skjele til hva 
som finnes av behov for kompetanse
tilførsel til styret, og ikke la sammen
setningen i styret preges av politikk.

Han mener at hovedeieren Tromsø 
gjennom sin eiermelding har en mer 
realistisk forventning til hvordan Remiks 
skal utvikle seg, og at utbyttegrad ikke 
kan vedtas. 

– En ting er å forvente avkastning på 
aksjer, noe helt annet er å  budsjettere 
med en sum. Her har vi opplevd en 
holdnings endring over tid til det 
bedre. De skriver i eiermeldingen at de 
forventer et utbytte som er konkurranse
dyktig i forhold til tilsvarende virksom
heter. Det å betale store utbytter til 
eierne når du driver i en så kostnads
krevende industri som vår, er ikke så 
veldig vanlig, påpeker Jørgensen.

Hva er igjen til Lotte (6) når hun er 60?
Hvis vi fortsetter å bruke 
ressurser som i dag vil Lotte 
(6) gradvis måtte tilpasse 
seg en verden uten råstoff 
som olje, gass, sølv, gull og 
kobber. Kildesorteringen hun 
lærer seg hjemme i kjøkken-
benken kommer til å bli et 
stadig viktigere bidrag til nye 
produkter.

2015 er året hvor vi fikk en global klima
avtale, undertegnet av 150 statsledere. 
2015 er året hvor EU kom med en «pakke 
om sirkulærøkonomi», som i Norge følges 
opp med en egen stortingsmelding.

– Hva betyr disse globale initiativene for 
innbyggerne i Tromsø og Karlsøy, og oss 
som jobber i Remiks?

KREVER ENDRING
Spørsmålet administrerende direktør Bård 
Jørgensen stiller, er blant de viktigste 
akkurat nå. For å klare å løse de globale 
utfordringene må problemstillingene 
trekkes ned på lokalt nivå. Det er her de 
må løses. Det er gjennom endring i hold
ninger, og vilje til endring hos hver enkelt, 
at klimamålene kan nås. Kombinert med 
at det blir enda mer penger i å samle inn, 
og ikke minst selge avfall som råstoff.

– Men la oss ta utgangspunkt i de 
yngste blant oss, de som er i ferd med å 
begynne på skolen. Når de en gang får 
egne førsteklassinger vil vi ha en verden 
som er i ferd med å gå helt tom for en del 
råvarer vi i dag tar for gitt. Trolig vil både 
bensin og dieselbilene på det nærmeste 
være avskaffet før disse er gamle nok til å 
ta lappen.

Lotte og klassen hennes kommer garan
tert til å besøke Remiks i løpet av årene på 
barneskolen. Her vil de få  lære om krets
løpet som hvert produkt er en del av, og 
vite hva slags konsekvens det har når man 
kjøper mer enn man bruker. Utviklingen 
som Remiks håper å inspirere til, er at 
stadig flere ser sin rolle når det gjelder å 
ta ansvar for kloden vår. At flere forstår at 
det viktigste er å produsere minst mulig 
avfall, og spesielt lite av det som må bli 
restavfall. Deretter handler det om å 
sortere det du kaster, slik at det blir renest 
mulig råstoff til nye produkter.
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Hva er igjen til Lotte (6) når hun er 60?
SIRKELØKONOMI
Sirkulær økonomi er ikke dagligtale ennå. 
Men det betyr kort fortalt at vi er nødt til 
å ta overgang til en sirkeløkonomi, basert 
på gjenbruk, reparasjon, forbedring, 
materialgjenvinning og andre former for 
bærekraftig utnyttelse av ressursene. Det 
handler om nye forretningsmodeller som 
fører til avfallsminimering, gjenbruk og 
reparasjon av råvarer i omløp.

– Det å sørge for at minst mulig av 
ressursene våre går tapt, er ikke bare 
viktig. Det er vårt eneste alternativ, 
forklarer Jørgensen.

I korte trekk handler «EUpakken» om 
at EU ønsker å ta en ledende posisjon i 
arbeidet med å nå en mer bærekraftig 
ressursbruk. Middelet for å nå dette 
målet er å stimulere til økonomisk vekst 
og arbeidsplasser. Faktisk beregnes det i 
EUs framlegg at en overgang til sirkulær 
økonomi i Europa vil skape 580.000 nye 
arbeidsplasser og en årlig reduksjon på 
450 millioner tonn klimagassutslipp!

– Gjenvinningsindustrien har en nøkkel
rolle når det gjelder å løse de store klima 
og ressursutfordringene som verden har, 
påpeker Jørgensen.

RÅVARELEVERANDØR
Remiks deltar allerede i denne sirkel
økonomien der de samler inn avfall lokalt, 
foredler det i industrielle prosesser, for 
så å selge det som råvarer både på det 
nasjonale og globale markedet.

– Regelverket for å øke ressurs
effektiviteten kommer til å bli betydelig 
tilstrammet. Norge følger nå opp EUs 
pakke om sirkulærøkonomi med en egen 
stortingsmelding. I Remiks ser vi fram til 
at denne kommer, og jobber for å lage en 
kretsløpspark slik at det blir enda enklere 
og enda mer naturlig for  innbyggerne 
i Tromsø og Karlsøy å gjenvinne og 
ombruke produkter.

Jørgensen har tro på at det grønne 
skiftet er kommet lengre enn vi tror. At en 
stadig større del av befolkningen innser at 
vi ikke kan fortsette å stadig øke forbruket 
slik dagens 30 og 40åringer – foreldrene 
til årets førsteklassinger – har vært vant 
til.

– Vår spennende bransje og vårt 
samfunnsoppdrag blir bare mer og mer 
viktig!

«Den dag – og den 

kommer meget snart – hvor 

alverdens industrialister indser at 

for brugerne kræver forbrugsvarer 

som kan genbruges, så bliver de lavet 

sådan. Verden venter kun på at vi 

forlanger det»

Tor Nørretranders,  
Avskaff avfall, 2012

Lotte Haugan Varmedal (6) er en av de som skal begynne på Reinen skole i høst. I 
løpet av hennes levetid må verden gjennom et omfattende grønt skifte om det skal 
finnes ressurser nok.

FORBRUKERMAKT
Remiksdirektøren håper og tror at Lotte 
og hennes klassekamerater kommer til å 
stille helt andre krav til de som produ
serer varer og tjenester når de vokser 
opp. Selv lar han seg inspirere av Tor 
Nørrestranders sitat:

– Vi kunne har vært der allerede, 
hadde vi forbrukere vært bevisste nok. 
Men forbrukermakten kommer til slutt 
å kreve at alt som produseres kan gjen
brukes, det er jeg sikker på, sier direk
tøren.
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Remiksdagen  
– fint vær – ny rekord
Etter hvert har Remiksdagen blitt en 
tradisjon og snakkis, dog har den vært 
avholdt kun fire ganger. Her viser man 
stolt fram et fantastisk avfallsanlegg 
sammenflettet med diverse aktivi
teter. Ca 1400 besøkte Remiks denne 
lørdagen i september, som badet i sol. 
Denne gangen hadde vi faktisk tog, 
Ishavstoget, som fraktet folk rundt på 
det etter hvert store anlegget vårt. Vi 
kalte det «den lille NordNorgebanen». 
En scene var bygget og der var det 
både musikk, kjemishow mm. Bandet 
Resirkulert og koret Risikoret hadde 
konserter. Vi gleder oss til neste år 
 allerede.

Verdens minste 
utested – en av våre 
nye kunder
I 2015 fikk Rakettkiosken i Tromsø 
Sentrum nye eiere og de åpnet kiosk 
med uteservering. Alle som kjenner 
Rakettkiosken, vet at den er meget 
liten, men med stor sjarm. Remiks fikk 
det ærefulle oppdraget å håndtere 
avfallet hos denne bedriften. På bildet 
ser vi daglig leder Kartrine Blom og 
representant for Remiks Næring, Bengt 
Åge Lind.

Boligmessa  
– vi var der
For andre året, så deltok vi på 
Boligmessa i Fløyahallen. Mellom 6000 
og 7000 mennesker kom innom messa 
en helg i november. Vi rigget oss til 
med selvkomponert utstilling. Vår stand 
ble meget godt besøkt og vi gikk fri 
for det meste vi hadde med oss. Blant 
annet ble det levert ut 1500 reflekser.

Øyriket i sentrum – 
fast deltakelse
I år som i fjor som året før der, kom 
Karlsøy til Tromsø. To rekker med 
 festivaltelt, med en scene i midten, 
preget Strandtorget, midt mellom mer 
kjente bygg som Nerstranda, Skarven, 
og ikke minst, nye og  staselige The 
Edge. I starten var det smått med 
gjester, som seg hør og bør på en 
lørdag formiddag, men etter hvert 
våknet Tromsø, og Øyriket i sentrum 
fikk sin del av lørdagshandelen. Her fikk 
næringsliv og organisasjoner i Karlsøy 
vise seg fram. Remiks også.

No Limits  
– en fantastisk gjeng 
– til finalen i USA
I starten av 2015 ble vi kontaktet av 
en gjeng skoleelever, som sa de het 
No Limits og deltok i noe som het First 
Lego League. De hadde vunnet den 
regionale finalen og var nå klar for 
den skandinaviske finalen. Årets tema 
var fremtidens avfallshåndtering. «No 
Limits» har forsket på hvordan det skal 
bli artigere for folk å levere søppelet 
sitt. De har også laget prototypen til 
en app som heter «Skrotbekjemperen». 
Dessuten hadde de laget en sorterings
maskin etter prinsipp av det optiske 
sorteringsanlegget vårt. Remiks valgte 
å støtte disse, slik at de kunne komme 
til finalen i USA. De vant den skandina
viske finalen og fikk dermed delta på 
verdensmesterskapet i USA.

SMAK festivalen  
– fokus på restmat
En gang må være den første. Vi deltok 
på det kjempestore arrangementet 
i sentrum av Tromsø, som heter 
SMAKfestivalen. Her stiller alt som 
kan krype og gå av matleverandører. 
Remiks valgte å delta for å fokusere 
på mat svinn, matrester og matkas
ting. Det kastes for mye brukbar mat. 
190.000 brød kastes hver dag i Norge. 
Vi fikk tak i kokken Erik Lindstrøm – han 
lagde fantastiske fruktretter av frukt 
og grønnsaker som ellers ville ha blitt 
kastet. Vi fikk også laget en liten film
snutt, som ble vist under festivalen. 
Dessuten ble det en direkte sorterings
konkurranse også. Stor suksess og vi er 
klar til neste år.
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StudeXpo 2015 
– fokus mot nye 
studenter
14.august var det igjen tid for å besøke 
Universitet i Tromsø. Hvert år har man 
arrangement for nye studenter. Remiks 
har vært der i fire år tidligere for å 
forklare nye studenter hvordan kilde
sorteringssystemet fungerer i Tromsø. 
Som alltid er studentene interesserte 
og har mange spørsmål. Vi er på plass 
neste år også.

Besøk fra Romerriket 
– nei Romerike
Det var altså tekniske sjefer fra 
 kommunene i regionen rundt Romerike, 
samt avfallsselskaper i området, som 
tok turen nordover for å få inntrykk 
på hvordan vi gjorde det her. De ble 
behørig tatt imot, foredratt og omvist.

Nordisk renovasjons-
konferanse – besøk 
Rundt 70 deltakere fra fagforeninger, 
blant annet tilknyttet renovasjons
bransjen i Norden, hadde konferanse i 
Tromsø i april 2015. En av postene på 
programmet var besøk til Remiks sitt 
anlegg. Her foredro vi og viste de rundt 
på anlegget. De var fornøyd, vi var 
fornøyd og vi fikk vist fram hvordan vi 
gjør avfallshåndtering hos oss.

Branntilløp i papp-
lageret – batteri var 
årsaken
At batteri i avfallet er farlig visste vi, 
men her fikk vi det beviset vi trengte. 
Bare flaks og årvåkenhet fra ansatte 
forhindret at det ble brann i papp
lageret. Ved nærmere undersøkelser 
fant man et litiumbatteri som var helt 
forkullet. Batteriet hadde kommet 
sammen med pappen, reagert og 
begynt å brenne. Tidligere har vi hatt 
en storbrann hos oss, som vi mistenker 
ble forårsaket av et litiumbatteri.

Russlandsprosjektet – 
Natur og Ungdom
Vi fikk storfint besøk av en gjeng 
russiske ungdommer. De var på 
besøk hos oss under det som kalles 
Russlandsprosjektet. Natur og Ungdoms 
Russlandsprosjekt er Natur og Ungdom 
(NU) sitt administrative organ for 
samarbeid med russiske ungdoms
organisasjoner som driver med miljø
vern. Etter besøket hos oss gikk de 
 likegodt ut i Storgata og promoterte 
bedre kilde sortering – det ble en 
helside i lokalavisen.

Innsamling av juletrær 
– flere plastrær
Juletreinnsamling har blitt en tradisjon. 
Selv om andelen plasttrær nå har økt, 
så har vi en rimelig stabil innsamling 
av ca 30 tonn juletrær av ekte tre. Vi 
samler inn juletrær i såkalte sentrum
snære områder i Tromsø kommune. 
Man kan også selv levere trær direkte 
til Returstasjonene i Tromsø og 
Karlsøy. Trærne blir fliset opp og går 
til bio brenselanlegget i Breivika som 
varmer opp Universitetssykehuset og 
bygningene rundt. Fra juleglede til 
 hjerte varme – for å si det slik.

Besøk 2015
I løpet av 2015 hadde vi mellom 7080 
besøk fra alt fra barnehager, skoler, 
videregående, organisasjoner og andre. 
Holder vi Remiksdagen for seg selv, har 
vi i 2015 tatt imot ca 800 besøkende. 
Blant annet har vi hatt en økning i 
besøk fra voksenopplæringen og frem
medspråklige på videregående skoler. 
På bildet ser vi fremmedspråklige elever 
fra Breivika videregående skole. For oss 
er det viktig å få drive med holdnings
skapende arbeid. Elevene var mektig 
imponert av anlegget vårt og skjønner 
nå hvordan avfallssystemet fungerer.



Spaden gikk i jorda for energigjenvinningsanlegget på Skattøra Miljøpark i 2015. Estimert byggetid er 24 måneder, slik at den 
første varmen fra anlegget skal kunne leveres i løpet av 2017. Omtrent samtidig som byggingen startet i 2015, begynte også 
Remiks Produksjon AS å planlegge å mellomlagre restavfall som med tiden skal brennes i anlegget.
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Lagrer «traktoregg» med restavfall 

Mens det nye energigjenvinningsanlegget til Kvitebjørn 
Varme reiser seg tett ved produksjonsanlegget til Remiks 
Produksjon AS, mellomlagres restavfall slik at anlegget som 
starter opp neste år kan være i full drift fra dag en.

De som kjører forbi anlegget til Remiks 
kan ikke unngå å legge merke til det 
enorme anlegget som er under bygging 
på tomta like ved det eksisterende 
produksjonsbygget til Remiks Produksjon 
AS. Den 60 meter høye pipa til det nye 
energigjenvinningsanlegget ruver i 
terrenget.

Er du enda litt mer observant kan 
du også se et stort antall såkalte «trak
toregg» som står stablet på området. 
Remiks Produksjon har siden januar 2016 
mellomlagret restavfall i disse «eggene». 
Eksporten av restavfall til energigjenvin
ningsanlegg i Sverige er kraftig redusert. 

TO ÅRSAKER
– Det er to årsaker til mellomlagringen. 

Den ene handler om at prisen for å ta 
imot restavfall føk i været i Sverige i 2015. 
Vi pleide å sende restavfallet vårt til et 
anlegg i Boden i NordSverige der det 
ble energigjenvunnet. Samtidig som vi 
så behovet for å kunne tilby Kvitebjørn 
tilstrekkelig med restavfall til å kunne ha 
full drift i anlegget helt fra første dag, 
forklarer Nicolai Sebergsen, nestleder ved 
Remiks Produksjon AS. 

Etter planen skal Remiks levere tre fjer
dedeler av avfallet til anlegget, slik lyder 
langtidskontrakten som er inngått mellom 
Remiks Produksjon AS og Kvitebjørn 
Varme. Den siste fjerdedelen skal leveres 
av andre kunder. Her er ingen avtaler 
signert ennå, men mens disse kommer 
på plass er altså Kvitebjørn Varme sikret 

nok avfall fra Remiks til full drift i lang tid 
framover.

BLIR TIL VARME
Anlegget skal produsere fjernvarme til 
ulike deler av Tromsøya. Ved siden av 
byggingen av selve forbrenningsanlegget, 
pågår gravearbeid for å få ned rørene som 
skal frakte fjernvarmen til bygninger som 
skal varmes opp.

– Vi har gjort en langsiktig avtale med 
Kvitebjørn om å levere vårt brennbare 
restavfall til energigjenvinning. Ingen av 
selskapene i Remikskonsernet har eierin
teresser i Kvitebjørn. Remiks har sånn sett 
ikke tatt noen risiko med realiseringen av 
dette anlegget, sier konsernleder Bård 
Jørgensen i Remiks Miljøpark AS.

For å skape en mest mulig effektiv 
produksjon og kutte kostnader i fored
lingsprosessen skal restavfallet fra Remiks 
Produksjon fraktes direkte fra produksjons
anlegget og inn i ovnen til Kvitebjørn med 
transportbånd.



 

Da «traktoregg» nummer 100.000 
var produsert feiret de ansatte ved 
Remiks med en egen traktoreggkake.
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AVTALE OM LAGRING
I og med at det blir en del «traktoregg» 
før energigjenvinningsanlegget står 
ferdig, har Remiks Produksjon inngått en 
avtale med Origo i Skibotn om mellom
lagring av inntil 60.000 tonn avfall. 

– Vi har inngått en avtale med Origo, 
som vi allerede har en komposteringsav
tale med i Skibotn. Nå mellomlagrer vi i 
inntil tre år disse «eggene» med restav
fall der. Origo har også inne en søknad 
om å få bygge et deponi på området. 
Hvis det går gjennom ønsker vi å depo
nere masser der som for eksempel aske, 
gips og bygningsstein.

Totalt kan altså Remiks Produksjon 
mellomlagre inntil 60.000 tonn rest
avfall i Skibotn i inntil tre år. Foreløpig 
planlegger de å lagre rundt 15.000 tonn 
i avfall i året der fram til energigjenvin
ningsanlegget til Kvitebjørn Varme står 
ferdig.

Like før påske i 2016 passerte Remiks 
Produksjon 100.000 produserte egg 
med restavfall totalt. Det meste av 
det som produserer nå går direkte til 
mellomlagring i Skibotn.

FAKTA
l	 3/4 av avfallsmengden som skal 

brennes i anlegget til Kvitebjørn 
Varme AS forutsettes levert av 
Remiks Produksjon AS.

l	 Restavfallet brennes og varmen 
blir sendt som fjernvarme som 
skal varme opp bygninger på 
Tromsøya.

l	 Kun restavfall skal brennes i 
anlegget. Mat, plast, papir, 
drikkekartong og annet som kan 
bli til nye produkter, sorteres ut 
og blir til nye produkter. Akkurat 
som i dag.

Remiks Produksjon AS ser allerede nå grunn til å presisere for 
befolkningen at det kun er restavfall som skal brennes i det 
nye energigjenvinningsanlegget. De øvrige avfallstypene skal 
fortsatt materialgjenvinnes.

I tråd med miljøavtalen i Paris skal 
befolkningen bli enda flinkere til 
å sortere sitt avfall slik at det kan 
material gjenvinnes, altså bli til nye 
produkt.

– Vi hører allerede rykter om at folk 
nå tror at sorteringen i Tromsø skal 
opphøre når energigjenvinningsan-
legget står ferdig. Dette er overhodet 
ikke sant! Anlegget er kun beregnet 
på den mengden av restavfall som nå 
leveres. Aller helst skal inn byggerne 
i Karlsøy og Tromsø levere enda 
mindre restavfall, slik at det blir plass 
til restavfall fra andre kommuner i 
dette anlegget, sier konsernsjef Bård 
Jørgensen i Remiks Miljøpark AS.

MER MATERIALGJENVINNING
EU har vedtatt et krav om material-
gjenvinningsgraden på husholdnings-
avfall og husholdningsliknende avfall 
skal være på 60 prosent i år 2025, og 
på 65 prosent i 2030.

– Til første mål er det bare ni år. I 
dag er denne gjenvinningsgraden på 
kun 38 prosent på landsbasis. Vi har 
noen år vaket rundt 50 prosent hva 

angår husholdningsavfallet. Det er 
bra, men også vi i Tromsø og Karlsøy 
skal bli enda flinkere. Samtidig med at 
også resten av landet blir enda  flinkere 
til å materialgjenvinne husholdnings-
avfallet, forklarer Jørgensen.

Den siste plukkanalysen viste 
imidlertid at halvparten av det som 
leveres som restavfall kan  gjenvinnes 
som mat, plast, drikkekartong, papp 
 eller papir. Med andre ord kan 
tromsø- og karlsøyværinger bli 
 betydelig flinkere til å sortere avfallet 
sitt. Hvis alle husholdninger hadde 
sortert riktig, kunne kostnadene til å 
bli kvitt restavfall vært redusert med 
8,5  millioner kroner hvert år!

MER OMBRUK
Samtidig oppfordrer Remiks rent 
generelt alle til å bli flinkere til ombruk 
av produkter. At klær går i arv, bytte-
ringer og andre delingsordninger som 
gjør at klær, møbler og utstyr brukes 
helt opp før de leveres til gjenvinning.

– Å øke livslengden på et produkt 
gir et godt bidrag til klimaregnskapet, 
sier Nicolai Sebergsen.

Drikkekartong som skal sorteres i den oransje posen, blir ny kartong. 
Neste gang du ser melkepakken din er den kanskje blitt til eske utenpå 
frokost blandingen. Alle produktene av lettkartong i denne monteren hos 
 produsenten, er laget av materialgjenvunnet drikkekartong.

Kun restavfall skal brennes!



I 2015 etablerte Remiks Produksjon selskapet Origo i 
Skibotn sammen med Avfallsservice. Målet er å utvikle et 
 biogassanlegg, som kan levere drivstoff til kjøretøy eller 
strømproduksjon, og gjødsel til landbruket.

– Remiks har gjennom å bli deleier i 
Origo, også kjøpt seg inn i det eksiste
rende komposteringsanlegget. Vi ser det 
som viktig å være med på prosessen helt 
til slutt. Nå er vi i gang med et forpro
sjekt som skal se på muligheten for å 
 kompostere og heller etablere et biogass
anlegg. Istedenfor å gjøre matavfallet om 
til ny jord, ønsker vi å produsere drivstoff 
til kjøretøy eller til strømproduksjon. Vi ser 
også for oss at vi kan produsere gjødsel, 
forklarer Harald Willumsen Østbø. Han er 
daglig leder i Remiks Produksjon, og også 
styreleder i Origo.

SINTEF I FORPROSJEKTET
Sigleif Pedersen fra Avfallsservice, er 
daglig leder i det nye selskapet. Han 
forteller at både SINTEF og Norsk  institutt 
for bio økonomi (NIBIO), tidligere Bioforsk, 
er blant de mange gode kreftene som 
leverer kompetanse inn til biogass
prosjektet. Uten at noe er avklart, mener 
han anlegget står nærmere å bli realisert 
nå enn noen gang tidligere.

– Det er flere utfordringer vi ønsker 
å løse med et biogassanlegg. Tromsø 
ønsker å bli kvitt både matavfall og slam 
fra kloakkrenseanleggene. Ellers ser vi for 

Digital deklarering av farlig avfall
Fra 1. mai 2016 må alt farlig avfall deklareres digitalt via 
Altinn.no. Pål Teisnes (bildet) har jobben med å lære opp 
 leverandørene til å registrere riktig.

oss at vi skal kunne bygge så stort at vi for 
eksempel kan ta syk fisk som må slaktes fra 
oppdrettsnæringen, og annet slakteavfall.

Pedersen forklarer at når du produserer 
biogass, så får du et restprodukt som 
må behandles. I mengde består det av 
80 prosent av avfallet.

ØKOPELLETS
– Her ønsker vi å lage et gjødselprodukt, 
nærmere bestemt et økologisk natur
gjødsel som kan brukes både i landbruket 
og i vanlige hager. Politisk er det viktig for 
oss å ta vare på ikke fornybare råvarer som 
fosfor og nitrogen. Etter å ha kjørt avfallet 
gjennom et biogassanlegg vil disse verdi
fulle stoffene fortsatt ligge i bioresten og 
kunne nyttiggjøres av landbruket. Brenner 
du avfallet forsvinner de helt, forklarer 
Pedersen.

Det er strenge regler knyttet til biogass
produksjon. Alt av innhold som kommer ut 
som biorest vil måtte dokumenteres nøye, 
for å være sikker på at prosessen har ødelagt 
alt som måtte finnes av smittestoffer i 
avfallet, som for eksempel salmonella. 

Skulle et biogassanlegg bli etablert blir 
det helt slutt på kompostering i Skibotn. Alt 
av matavfall vil da gå inn i det nye anlegget.

– Vi har nok vært flinke til å skjemme folk 
bort, og kjenner litt på akkurat det når 
innføringen trer i kraft. Før hadde vi et 
papirskjema med fem gjennomslag. Et 
skulle følge avfallet, et skulle sendes til 
miljømyndighetene ved COWI. Et skulle 
sendes inn for registrering, et skulle vi 
lagre her i fem år og et skulle kunden ha 
som kvittering. Vi pleide å fylle det ut for 
kunden slik at han bare kunne signere. Nå 
er det litt mer for kunden å finne ut av, i 
og med at de selv må fylle inn alle opplys
ninger i skjemaene på nett, men det er 

egentlig ganske enkelt når du kommer inn 
i det. Det meste av innkjøringsproblemene 
bunner vel egentlig i litt klassisk endrings
vegring, slik vi alle har når vi må venne 
oss til nye systemer, forteller Pål Teisnes, 
som er avdelingsleder for farlig avfall ved 
Remiks Produksjon.

– Det går bra, men ideelt sett hadde vi 
sett at Altinn hadde lagt innføringen til en 
annen måned en mai. Mai er tradisjonelt 
høysesong for alle avfallsbedrifter. I og 
med at vi ufrivillig opplever å bli en slags 
helpdesk for Altinn nå i startfasen, blir det 

Reno Vest, som står for innsamling 
av avfall på Svalbard, har begynt 
å bruke Remiks Produksjon som 
nedstrømsaktør.

Avfallet kommer til Remiks 
med båt, og Remiks produksjon 
tar imot og videreforedler alt fra 
bilvrak og farlig avfall til vanlig 
restavfall, papp og ikke minst 
avfall fra skip.

En del av skipsavfallet kommer 
fra land der man ikke er trygg 
på smittefare, og må håndteres 
deretter.

– Dette er en sesongaktivitet 
for oss. Avfallet fra Longyearbyen 
mellomlagres der vinterstid, og 
fraktes hit om sommeren. For oss 
betyr dette mer omsetning og 
ikke minst at vi får brukt flere sider 
av vår kompetanse, sier Harald 
Willumsen Østbø, daglig leder i 
Remiks Produksjon AS.

Fra og med 2015 har Remiks 
Produksjon AS tatt imot avfall 
fra innbyggerne på Svalbard. 

Tok imot 
avfall fra 
Svalbard

10

REMIKS PRODUKSJON AS

Utvikler nytt biogassanlegg



Digital deklarering av farlig avfall

Harald Willumsen Østbø fra Remiks Produksjon AS og Sigleif Pedersen fra Avfallsservice AS samarbeider om selskapet Origo, som er 
i gang med å utrede mulighetene for å bygge et biogassanlegg. De to er henholdsvis styreleder og daglig leder i det nye selskapet.

– Vi tar i dag avfall fra oss selv her i 
Avfallsservice, fra Remiks i Tromsø pluss 
at vi får avfall fra VestFinnmark. Med 
et biogassanlegg vil vi ha kapasitet til 
å ta imot matavfall og slam fra andre 
kommuner også, sier Pedersen.

Foreløpig er Origos anlegg på 
for prosjektstadiet. SINTEF ser på en del 
tekniske løsninger og på hvilke avfallstyper 
som kan gå inn i et slikt anlegg.

– Vi har allerede besøkt slike anlegg 
på Lillehammer og i Stavanger. Det på 

Lillehammer har den beste løsningen 
sett med våre øyne, men er også mest 
krevende å bygge.

BESLUTNINGSGRUNNLAG
Hvor et eventuelt anlegg skal ligge er det 
heller ikke tatt endelig stilling til.

– Det som er klart er at et biogass
anlegg vil være et kjempegodt miljøtiltak. 
Her kan vi offentlige selskap vise at vi kan 
og vil samarbeide om de beste løsningene 
for regionen vår. Klimamessig vil dette 

være et kjempegodt tilbud. Ikke minst til 
Tromsø som ønsker at bybussene skal gå 
på biogass.

Pedersen er forsiktig med å love noe, 
men håper at det tidlig høsten 2016 fore
ligger et beslutningsgrunnlag for hvilket 
anlegg som bør utredes videre.

– Jeg vil også være forsiktig med å love 
nye arbeidsplasser som følge av anlegget, 
men det blir nok på ingen måte færre 
ansatte enn det komposteringsanlegget 
vårt krever i dag, mener han.

enklere å føre statistikk på hva som leveres 
inn, hvor mye og når. Tidligere har Remiks 
måttet hente ut disse rapportene på fore
spørsel fra den enkelte bedrift.

– Nå logger kunden selv seg inn på avfalls
deklarering i Altinn og kan få opp oversikt 
over alt han har sendt fra seg, forteller Pål 
Teisnes ved Remiks Produksjon AS.

litt hektiske dager, sier han.
Uansett hjelper Remiks Produksjon 

kundene så godt de kan med å komme i 
gang med digital deklarering.

– Vi vil heller ta imot avfallet enn å 
risikere at det havner i fjæra et sted. Vi 
hjelper derfor kunden, og løser deklare
ringsutfordringen mens han er hos oss. 
Det blir noen ekstra telefoner mens dette 
står på, men jeg vil tro at vi bare trenger 
litt tid nå i innkjøringsfasen så har dette 
gått seg fint til. Det er ingen tvil om 
at fordelene ved digital deklarering er 
enorme, sier Teisnes.

Ikke minst blir det nå lett for bedriftene 
å fremskaffe statistikk over hvor mye farlig 
avfall de har levert når Fylkesmannen gjør 
sine kontroller. Det blir også betydelig 
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REMIKS HUSHOLDNING AS
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Feilsorteringen koster 
8,5 millioner hvert år
Halvparten av hva den vanlige innbygger kaster i restavfallet, kunne vært sortert 
ut som papir, plast, drikkekartong eller matavfall. Hadde alle gjort riktig, kunne 
 husholdningene i Tromsø spart ca 8,5 millioner kroner hvert år i avfallsgebyr.

Plukkanalysens dårligste resultat havnet i 
restavfallet. I denne posen er det mange 
som ender opp med å kaste både mat, 
plast, papir, lettkartong og drikkekartong.

– Vi har nok litt oss selv å takke her. Vi 
har vært veldig iherdig på å  kommunisere 
at «Hvis i tvil, kast det i restavfallet» 
for å unngå at vi fikk dårlig sortering i 
mat avfallet eller plasten. Men nå er vi så 
flinke som helhet at vi kan fokusere mer 
på det som havner i restavfallet. Vi ser 
 gevinsten av «er du usikker»kommunika
sjonen spesielt når vi sjekker posene for 
mat og papir. For der er det nesten 100 
prosent mat og papir. Der er resultatene 
rett og slett fantastiske. Også plasten bør 
få godkjent med sine 75 prosent, men 
vi vil jo gjerne forbedre plastsorteringen 
også, sier Morten Bangås, daglig leder i 
Remiks Husholdning AS. 

BEDRE SORTERING  
– LAVERE GEBYR
Men potensialet til å kunne bli enda bedre 
er der altså. Remiks Husholdning vil med 
bakgrunn av plukkanalysen se om det er 
mulig å få tromsø og karlsøyværingene til 
å kildesortere enda bedre.

– Det at kun halvparten i restavfalls
posen faktisk er restavfall, viser oss at det 
er betydelig mer å hente, og vi planlegger 
derfor et prosjekt over noen år nå, for å 
se om vi kan forbedre resultatene i plukk
analysen enda mer, sier Bangås.

Han poengterer at det ikke bare er 
miljøet som får gevinsten av dette om 
Remiks Husholdning lykkes med en enda 
bedre sorteringsgrad.

– Denne feilsorteringen gir totalt en 
ekstra kostnad på rundt 8,5 millioner i 
året. Hvis alle fra i morgen hadde sortert 
100 prosent rett, så hadde renovasjons
gebyret gått ned med fem eller seks 
prosent, sier han. 

Bangås sier noen fortsatt oppfører seg 
som de Atle Antonsen gjennom hele våren 
har bedt om å skjerpe seg: De dropper 
hele kilde sorteringen. Bangås er likevel 
svært glad for at disse i stor grad kun 
bruker restavfallsposer. 

– Det finnes alltid unnskyldninger for 
å la være å kildesortere. Ingen av dem 
er gode. Noen skylder på at det tar så 
mye plass i kjøkken benken med alle 
posene. Her er Kildeboksen et  fantastisk 
bra  alternativ. Med den får du plass til 

Kildeboksen tar lite plass, slik at du får 
plass i kjøkkenbenken til alle de fem 
posene du skal kildesortere avfallet 
ditt i.

SAMMENSETNING AV RESTAVFALL I HVIT POSE

Gjennomsnitt av fem områder i Tromsø.

Metall 2,7%

Matavfall 22,2%

Papir 7,0%

Lettkartong 
6,8%

Drikke kartong 
2,0%

Plast 14,0%
Farlig avfall 0,2%

EE-avfall 0,3%
Glass 2,7%

Restavfall 42,0%

alle posene i kjøkkenbenken, og du får 
Kildeboksen gratis her hos oss, sier Bangås. 

SJEKKET 2.854 KILO 
Totalt har poser med til sammen 2.853 kg 
restavfall fra fem ulike områder i Tromsø 
blitt åpnet og sortert i ti ulike kategorier.

Resultatet viser at 58 prosent av rest
avfallet består av gjenvinningsmateriale 
i form av matavfall, papir, drikkekartong, 
plast, glass og metallemballasje, EE og 
farlig avfall.

Bleier, tekstiler, tilgriset papir, plast, 
støvsugerposer, porselen, keramikk og 
annet restavfall utgjør 42 prosent av den 
hvite posens vekt.

Resultatet viser at av de 123 kiloene 
med restavfall som hver person 
 produserer i Tromsø per år, så er 71 kilo 
gjen vinningsmateriale som har kunnet 
sorteres og gjenvinnes i stedet for å kastes 
i restavfallet.

– Det er ganske mye, og når vi vet at de 
vedtatte klimamålene fra klimatoppmøtet 
i Paris tilsier at kildesorteringsgraden skal 
øke fram mot 2030, har vi all grunn til å ta 
tak i dette nå, sier Bangås.

Det finnes alltid 

unnskyldninger 

for å la være å 

kildesortere. 

Ingen av dem 

er gode.

Morten Bangås, 
daglig leder i Remiks 
Husholdning AS.
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Bruker svensker til 
å analysere avfallet

Remiks Husholdning har siden 2015 begynt 
å bruke det svenske firmaet Envir, som har 
spesialisert seg på å gjøre plukkanalyser 
for renovasjonsselskap, og har som mål å 
gjennom føre plukkanalyser årlig.

Årsaken til at selskapene gjør plukk
analyser er først og fremst for å øke 
kunnskapen om hvordan den valgte 
renovasjons løsningen fungerer, slik at den 
kan sammenliknes med andre innsam
lingssystem. Den gjør også at man kan 
følge samfunnsutviklingen, basert på hvor 
store mengder og hvilken sammensetning 
avfallet har.

KVALITETSKONTROLL
Plukkanalysen er selvsagt også en kvalitets
kontroll av innbyggernes kildesortering, 
for å kontrollere om kommunens  definerte 
mål i avfallsplaner nås. Analysen sier også 
noe om hvordan avfallssystemet bør 
dimensjoneres, slik at det er mest mulig 
effektivt og gir minst mulig kostnader per 
innsamlet kilo.

– En plukkanalyse og en plukkana
lyse kan være to forskjellige ting. Hvis du 
ikke gjør den på nøyaktig samme måte 
fra år til år, kan du heller ikke sammen
likne  resultatene. Envir har spesialisert 

seg på dette området, og gir oss også 
svært gode rapporter og verktøy vi kan 
bruke videre, forklarer daglig leder Morten 
Bangås i Remiks Husholdning.

Analysen ble gjort i oktober 2015, hvor 
seks ulike lass ble valgt ut til analyse. Den 
ene var fra en baklaster i Tromsø sentrum 
som henter avfall fra fellesdunker. Så var 
det en sidelaster fra sentrum og en litt 
utenfor sentrum som begge henter avfall 
fra eneboliger. Deretter analyserte de 
avfall fra en bil som hadde hentet avfall 
fra et avfallssug og enda en som hentet 
avfall fra en fellesløsning under bakken. 
Den siste bilen som ble analysert hadde 
hentet avfall fra eneboliger i Karlsøy 
kommune. Envir hentet ut cirka ett tonn 
fra hvert av lassene. Totalt analyserte de 
seks tonn med avfall. Det betyr at alle 
poser ble åpnet og gjennomgått.

RESTAVFALL KOSTER
– Hele analysen ble gjort innenfor samme 
uke. Envir skjærer opp alle poser og veier 
alt innholdet. I posene med restavfall fant 
de mye avfall som kunne vært kildesortert. 
Litt over halvparten kunne vært kastet i 
de andre posene. Å levere dette som rest
avfall gir oss totalt en ekstra kostnad på 

8,5 millioner kroner i året, sier Bangås. Han 
begrunner det med at det er kostbart å 
kvitte seg med restavfall.

– For eksempel så har plast en positiv 
verdi, den kan vi selge når vi leverer den 
fra oss. Men når plasten havner i rest
avfallsposen betaler vi for å bli kvitt 
den. Det er derfor det er lønnsomt for 
 forbrukerne å sortere mest mulig.

PÅVIRKNINGSPROSJEKT
Han forteller at selskapet nå går i 
gang med et omfattende analyse og 
 påvirkningsprosjekt for å se hva slags virke
midler som kan gjøre tromsøværingen til 
en mester i kildesortering.

– Er det en ting vi i Remiks Husholdning 
har lært av plukkanalysen i oktober 
2015, så er det at disse må gjøres ofte, 
 systematisk og grundig.

Han forteller at et konkret prosjekt med 
en i utgangspunktet liten målgruppe skal 
i gang. Etter at denne gruppen har blitt 
overdynget med informasjon og hjelp til å 
kildesortere, vil man sjekke om de faktisk 
skjerper seg. Resultatene vil gjøre Remiks 
Husholdning i stand til å stake ut videre 
kurs for å få husholdningene til å levere 
enda mindre restavfall.

Plukkanalyse er vanskelig. Hvis du ikke gjør det på nøyaktig samme måte 
fra gang til gang, så går det ikke an å sammenlikne resultatene.



Alltid til 
tjeneste

– What is your problem, how can we help 
you?

Lære og levesetningen til daglig leder 
Atle Wasmuth Robertsen kan du bare 
lære deg først som sist. Han lever og 
ånder for å kunne bidra positivt med den 
 kompetansen som selskapet besitter. Etter 
fem års drift sitter gründerånden ennå 
tungt i alle veggene, og preger på sitt vis 
alle ansatte i selskapet. De ser ingen grunn 
til å redusere på innsats og tempo. Selv 
om de raskt har kommet dit at de leverer 
gode resultater, ser de også at de raskt 
kan tape inntekter om de ikke står på.

– Vi ønsker å bli husket fordi vi er til å 
stole på, at vi er konkurransedyktig på pris 
og på at vi har medarbeidere med høy 
kompetanse. Klarer vi vise markedet hvem 
vi er og hva vi står for, får vi et omdømme 
som i neste omgang rekrutterer flere 
kunder, sier Robertsen.

NETTVERK, NETTVERK, NETTVERK
Noe av dette har de åpenbart allerede 
lyktes med siden kronene ruller inn, men 
Robertsen er tydelig der: Skal du bygge 
opp et nytt selskap uansett bransje, krever 
det at du som leder er ildsjel, og evner å 
få de du har med deg til å gå den ekstra 
mila og den ekstra timen for å oppnå 
 resultater. Kort fortalt stiller du der det 
er bruk for deg. Når og hvor blir mer 
 underordnet. Det er arrangementer både i 
og utenfor arbeidstid mange dager i uka.

Selv har den daglige lederen ikke tall 
på hvor mange nettverk han deltar i, hvor 
mange foredrag han har holdt og i hvor 
mange fora han har snakket om Remiks.

– Vi skal hjelpe privat og offentlig 
næringsliv til å oppfylle myndighetenes 
krav til riktig og miljøvennlig håndtering av 

avfall. Det skjer ikke av seg selv. Vi må ut 
å fortelle at vi kan og vil hjelpe,  så mange 
som mulig. Slik har vi et håp om at det er 
hit de ringer når de trenger hjelp.

KOMPETANSE
Og telefonene kommer. Ved siden av at 
Remiks Næring konkret får stadig flere 
kunder, er de også stadig mer involvert i 
rådgivningssammenheng.

– Flere tenker at avfall krever en infra
struktur som må løses før bygget blir 
bygd. Vi blir i flere sammenhenger brukt 
for å anbefale ulike avfallsløsninger i 
forkant av nybygg eller totalrenovering av 
gamle bygg, forklarer han.

– Vi elsker ambisjoner! Troms fylkeskom
mune har satt seg som mål å bli grøn
nest i landet. Når de kommer til oss er det 
fordi noen der har hørt at vi snakker om 
det grønne skiftet. Vi skal selvsagt bidra 
så langt som vi kan! Det grønne skiftet gir 
oss i avfallsbransjen store muligheter – og 
utfordringer!

Slik foregår i praksis hele Remiks Næring 
sin markedsføring: gjennom å delta der 
de kan for å vise seg fram. Robertsen 
innrømmer at det er en fordel å både 
brenne for miljøet og for det å skape 
resultater for egen bedrift.

– Vi ser dette i en større sammen
heng. Kanskje gir ikke hvert møte og hver 
deltagelse klingende mynt i kassa, men vi 
bygger merkevaren vår.

EN GRØNN TRÅD
– Det er krevende, men du må stå løpet 
skal du lykkes, og det hjelper å se at det er 
en rød, eller aller helst en grønn, tråd i alt 
Remiks driver med, poengterer han.

– Den jobben vi gjør for næringslivet 

Fem år etter at Remiks Næring AS startet opp er det 
fortsatt gründerånden som preger selskapet, med 
innsats nær sagt døgnet rundt for å komme i kontakt 
med potensielle kunder og samarbeidspartnere.

begynner faktisk med at selveste frem
tiden, ungene i barnehagen, kommer 
inn hit på Remiks. Storøyde får de lære 
om kildesortering og om hva som skjer 
etter at de har kastet avfallet i riktig pose 
hjemme i kjøkkenbenken. Så drar de 
hjem og blir miljøagenter for  foreldrene 
hjemme. Foreldrene begynner å lure 
på hvorfor det er riktig å kaste alt i en 
dunk på jobben når de sorterer så bra 
hjemme, og så ruller snøballen. Etter 
hvert håper vi også å øke bevisstheten 
rundt det å produsere mindre avfall. Vi 
må sørge for at det meste av det vi kjøper 
kan ombrukes når det er snakk om å 
bytte til nye  størrelser eller nyere modell. 
Enten det nå er klær, kontormøbler eller 
ITsystemer.

Gjennom å være aktive på arrange
menter: på studentmesser, nærings
nettverk og hos frivillige organisasjoner, 
sprer Remiks budskapet om kretsløpet 
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Selv etter å ha 
blitt en økono-
misk ryggrad i 
morkonsernet 
Remiks Miljøpark, 
agerer Remiks 
Næring og Remiks 
Produksjon 
sammen som 
gründersel-
skap, og står 
på for å gjøre 
kjennskapen til 
firmaet og deres 
tjenester kjent i 
byen og regi-
onen. Fra venstre. 
ansatte i Remiks 
Næring: Stein 
Åge Kaspersen, 
Hilde Solvang, 
Anne M. Bakken, 
Atle Wasmuth 
Robertsen, Lise-
lotte Paulsen og 
Bengt Åge Lind.

vi alle er en del av, og at stadig mindre 
råstoff må skaffes til veie, dersom man 
resirkulerer og gjenbruker avfall.

STØRRE MILJØANSVAR
– Den globale miljøpolitikken legger et 
enda større ansvar på oss. Vi i Remiks må 
gjøre oss i stand til å hjelpe kundene med 
å ta bedre vare på avfallet. Klimaavtalen 
i Paris krever økt grad av kildesortering, 
og bedre håndtering av avfallet. Der er 
oppdraget vårt forankret, presiserer han.

Hver dag på Remiks Næring begynner 
med å spørre seg selv hvordan privat og 
offentlig næringsvirksomhet kan få hjelp 
til å oppfylle de målene som de har for 
seg selv lokalt, og de som er satt og settes 
globalt.

– Dette skal vi gjøre gjennom å hele 
tiden utvikle oss selv, slik at kundene får 
best mulig tjenester for lavest mulig pris, 
sier Atle Wasmuth Robertsen.
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Fin utvikling for AWM
– For oss er det en fordel at markedet 
ikke er for opphauset. Det gjør at 
vi kan fortsette å jobbe oss opp i 
det små, uten å ta for store skritt, 
forklarer Atle Wasmuth Robertsen 
som er daglig leder i selskapet.

I 2016 er jobb nummer en å få på 
plass organisasjonen som skal lede 
selskapet videre.

– Jeg har ledet selskapet en periode 
nå, men døgnet mitt strekker ikke 
helt til i og med at jeg også er daglig 
leder for Remiks Næring AS. Jeg var 
vel litt for optimistisk da jeg trodde 
at de to jobbene skulle gå an å 
 kombinere.

Arctic Waste Management er eid 

av selskapene Remiks Næring AS, 
 Reno-Vest Bedrift AS, Avfallsservice AS 
og Senja Avfall Næring AS. Selskapets 
har som målsetting å skape verdier 
for aksjonærene ved å være en 
offensiv og innovativ aktør innen 
forsvarlig innhenting, transport og 
behandling av farlig avfall. Selskapet 
ble etablert i 2014 og hadde umiddel-
bart en bil i drift som betjener kunder 
over hele Nord-Norge.
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Politiet 
suger

I hver eneste etasje på Politihuset i Tromsø 
blåser det fra tid til annen en meget lokal 
sterk kuling. Vi snakker om vindstyrken 
inne i de to rørene som frakter optiske 
poser med kildesortert avfall ned til 
miljøstasjonen i første etasje. Posene fyker 
gjennom rørene med en fart på 10 meter 
i sekundet, drevet fram med en lufthas
tighet på 18 m/s ved normaldrift – skal vi 
være helt presis. Ved behov kan lufthastig
heten økes til 26 meter i sekundet.

– Det er vel omtrent den vindstyrken 
som stenger Sandnessundbrua, smiler 
salgssjef Bengt Åge Lind i Remiks Næring 
AS. Han er den som har rådet Statsbygg til 
å velge avfallssug i det nye Politihuset.

PIONER I NÆRINGSBYGG
Avfallssug er allerede en anerkjent løsning 
for mange borettslag i Tromsø. Statsbygg 
har aldri tidligere forsøkt metoden, men 
ser så langt bare fordeler ved investe
ringen.

– Det er rent, det er luktfritt og vi 
opplever heller ingen støy fra anlegget, 
sier Statsbyggs driftsleder ved Politihuset i 
Tromsø, Odd Johan Eriksen.

Driftsleder Odd Johan Eriksen i Statsbygg er svært fornøyd med at det nye 
Politihuset i Tromsø har installert avfallssug. Remiks Næring ved Bengt Åge Lind 
anbefalte løsningen.

Fra dette panelet 
ved avfallscontai-
neren, eller fra sin 
hjemme-PC eller 
kontor-PC, kan 
driftsleder Odd 
Johan Eriksen i 
Statsbygg styre 
avfallssuget.

Tromsø Politihus er første 
næringsbygg her i lands-
delen som etablerer sug 
som renovasjonsløsning. 
Statsbygg er svært fornøyd 
med resultatet.

POLITIHUSET I TROMSØ 
INNFLYTTET I FEBRUAR 2015.

Her finner du Troms politidis-
trikts ledelse og administrasjon, og 
distriktsovergripende funksjonelle 
enheter som Retts- og påtaleenheten, 
Forvaltningsenheten og Politiets sikker-
hetstjeneste.
Følgende geografiske driftsenheter 
ligger her:
• Tromsø politistasjon 
• Namsfogden i Tromsø og Karlsøy
• Landsdelsdekkende Utrykningspoliti 
• Kommunal barnevernsvakt 
I tillegg har Statens barnehus Tromsø, 
Konfliktrådet, Kriminalomsorgen og 
Rådgivningskontoret for kriminalitets-
ofre sine lokaler på politihuset.

Alternativet ville vært å ha et avfallsrom 
i hvert etasje og så noen ansatt til å frakte 
avfallet ned til en tømmestasjon hvor 
renovasjonsbilene kunne hente avfallet. 
Fordelen ved å ha sug, er at du slipper å 
frakte avfallet internt i bygningen.  Det 
er nedkast i hver eneste etasje, anlegget 
tømmer rørene automatisk når mengden 
når et visst nivå. Det tømmes også jevnlig 
på forhåndsprogrammerte klokkeslett.

Nede i miljøstasjonen i Politihusets 
første etasje står det en container med 
to ulike rom: et for papir og et for øvrig 
optisk sortert avfall.

TO LUKER I VEGGEN
Så finner vi tilsvarende tømmeluker i hver 
etasje av det 15.147 kvadratmeter store 
bygget: En for papir og en for annet avfall. 
Politiet sorterer etter de vanlige fargene 
for ulikt optisk avfall som resten av befolk
ningen i Tromsø. Rød for papir, blå for 
plast, grønn for matavfall og oransje for 
drikkekartong. Restavfall skal i hvite poser, 
eller vrengte handleposer.

– Vi blir jevnlig kontaktet av ulike 
arkitekt firma og byggherrer for å gi råd 

vedrørende avfallsløsning. De fleste har 
erfart at også avfall er en type logistikk 
som må planlegges godt under utfor
mingen av bygget, hvis det skal kunne 
løses på den mest optimale måten. Det 
er ikke alle prosjekter som passer til en 
sugeløsning, men i dette bygget hadde 
vi ingen problemer med å anbefale det, 
forklarer Lind.

Kostnadsmessig blir det billigere for 
hver dag anlegget er i drift og du sparer 
egne renovatører i bygget. Selve anlegget 
er en betydelig investering, men på lang 
sikt vil du tjene det inn framfor å bruke 
manuelle løsninger. Den store fordelen 
med sugeløsning er at det er estetisk. 
Avfallet hoper seg ikke opp noe sted, 
unntatt i containerne i avfallsrommet på 
bakkeplan som Remiks Næring AS tømmer 
hver fjortende dag.

– Noen innkjøringsproblemer har vi 
hatt, det er alltid noen som forsøker å 
sende inn løst avfall eller ting som papp
esker eller annet som ikke skal i suget, 
men det ser vi på som forbigående. Alt 
i alt er vi svært fornøyd, sier Eriksen på 
vegne av Statsbygg.
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Fokus på kvalitet 
og arealutvikling
Anna Maria Aursund (bildet) 
har i sitt første år som styre-
leder latt seg imponere over 
kompetansen og kvalitets-
fokuset til de som jobber 
i Remiks. Hun mener at 
konsernets fremste fortrinn 
ligger i arealene nord på 
Tromsøya.

Remiks Miljøpark AS har i 2015 fått en 
styreleder som er mer oppdatert enn 
de fleste angående avfallsbransjens 
muligheter og utfordringer. Anna Maria 
Aursund har tidligere ledet avfallsselskapet 
Perpetuum i Tromsø, hun har også jobbet 
i Troms Kraft i en årrekke med fokus på 
vann og vindkraft. Anna Maria Aursund bor 
og jobber i dag i Oslo, hvor hun er direktør 
i Vann og avløpsetaten i Oslo kommune.

KVALITET OG  LØNNSOMHET
– Jeg kjente Remiks fra før, ut fra at jeg 
tidligere har jobbet i avfallsbransjen. 
Mitt førsteinntrykk da jeg nå kom tett 
på selskapet, er at veldig mange dyktige 
mennesker jobber i Remiks. De har fokus 
på økt kvalitet, effektivitet og lønnsomhet. 
De står på for å gjøre en god jobb og 
sikre fornøyde kunder. I tillegg arbeides 
det aktivt med å fine gode løsninger som 
igjen sikrer økt lønnsomhet. I 2015 kan 
eierne igjen ta ut et stort utbytte. Jeg 
har alltid oppfattet Remiks som en seriøs 
aktør, og er på ingen måte overrasket over 
å finne disse kvalitetene i selskapet, sier 
styrelederen.

Hun kjenner godt til hvilken rivende 
utvikling hele avfallsbransjen har gått 
gjennom de siste 1015 årene. Dette har 
Remiks vært en del av gjennom å hele 
tiden ta steg både innenfor bruk av ny 
teknologi og endrede organisasjons
modeller.

– Det har skjedd mye i avfallsbransjen 
de senere år, og jeg tror det kommer til å 
skje mye i årene som kommer. Bransjen er 
enda ung, interessant og attraktiv. Vi vil se 
nye konstellasjoner og eierskap etter hvert 
som bransjen struktureres ytterligere.

Aursund tror flere selskap, både 

siktig vekst og verdiskaping. Dette vil igjen 
sikre positiv aktivitet og arbeidsplasser. 

Men å utvikle areal er kostnads
krevende, og hun bemerker at Remiks de 
nærmeste årene er nødt å ta solide grep 
for å ikke bare beholde, men også utvikle 
sin  posisjon i bransjen.

– Det må være fokus på lønnsomhet i 
alt man gjør. Langsiktig lønnsomhet og 
effektivitet er viktig både for selskapet og 
for styret, og blir førende for alle inves
teringer, enten det gjelder produksjons
haller, utearealer, biler og annet utstyr.

FORVENTNINGER
Styrelederen har også forventninger til 
Remiks sin plan om å etablere en krets
løpspark.

– Med kretsløpsparken vil vi sikre at 
folk – både voksne og barn får se hva som 
skjer med avfallet etter at det er kastet. 
Kretsløpsparken vil også være en veldig 
viktig bidragsyter i forhold til å få unge til 
å forstå hva de kan gjøre for å forhindre at 
avfall overhodet oppstår. Det handler om 
å bevisstgjøre og påvirke unge mennesker 
til å la være å kjøpe en eller to ekstra av 
det de allerede har. Forklare at det grønne 
skiftet begynner ved at vi sørger for at 
avfall i størst mulig grad ikke oppstår. 
Videre handler det om å sikre gjen vinning 
av avfallet på best mulig måte, og en 
forsvarlig håndtering av restavfallet. Slik 
kan og skal Remiks bidra – også i den store 
sammenhengen, sier styreleder Anna 
Maria Aursund.

offentlig og privat eide, i fellesskap vil se 
på flere utviklingsområder. Hun mener 
det i regionen vil være en styrke med mer 
samarbeid og tettere integrasjon mellom 
offentlige og private selskaper.

– Remiks er en viktig aktør i den største 
byen i nord. Hvor veien går videre står og 
faller mye på Remiks selv. Hvis eierne vil, 
er det fullt mulig å styrke Remiks ved å se 
seg om etter både offentlige og private 
aktører å samarbeide med.

Styrelederen er opptatt av at slike nye 
steg i en ryddig prosess, og er godt foran
kret hos både ledelse, styre og eiere av de 
samarbeidende selskapene.

VIDERE UTVIKLING AV AREALENE
Videre utvikling av eiendommen nord 

på Tromsøya er prioritert. Det er allerede 
gjort mye på eiendommen, men ennå 
gjenstår en del. Styrelederen poengterer 
at det er viktig å ferdigstille arealene, slik 
at Remiks sikrer fremtidig aktivitet som 
igjen kan forsvare investeringene.

– Det største konkurransefortrinnet til 
Remiks er arealene i Miljøparken. Her bør 
både eget og andres avfall foredles i langt 
større grad. Disse arealene gir muligheter 
som til nå har vært utnyttet i begrenset 
grad. Det er et viktig steg i riktig retning 
at det nå kommer et forbrenningsanlegg 
for avfall her. Dette vil ytterligere styrke 
Remiks sin posisjon. Jo mer administra
sjonen kan sørge for skjer på egne arealer, 
jo bedre er det. Det å få mer avfall inn til 
anlegget vil være et viktig bidrag lang

REMIKS MILJØPARK AS
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Årsberetning 2015
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 renovasjons
tjenesten for eierkommunene. 
Remiks Næring AS – totalleverandør for avfallstjenester for 
næringslivet i nord.
Remiks Produksjon AS – mottak, sortering og omlasting av avfall, 
samt sikre forsvarlig videre behandling og bearbeiding av avfall.

Konsernets hovedvirksomhet er lokalisert i Remiks Miljøpark 
på Skattøra i Tromsø kommune. Avdelinger i datterselskapene 
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 2015 har 
konsernet arbeidet aktivt med byutvikling og avfallshåndtering, 
og videreført informasjon og opplæring overfor både barnehager, 
grunnskoler og videregående utdanning, samt bidratt i oppryd
dingsprosjekter i kommunal og fylkeskommunal regi.

UTVIKLING INNEN AVFALLSBEHANDLING
Det er en markant økning av innsamlet avfall i 2015, først og 
fremst representert ved avfall som kundene selv leverer til 
konsernets returstasjon. Benchmarking og andre analyser viser 
at kundene oppfatter det enkelt og fleksibelt å levere sitt avfall. 
Både åpningstider, leveringsbetingelser og tilgjengelighet er 
tilpasset kundens behov. Materialgjenvinningsgraden har økt i 
2015.

ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR
Remiks Miljøpark AS hadde i 2015 (2014) et totalt sykefravær på 
10,74 (9,67)%. Langtidsfraværet sto for 8,71(8,14)% og korttidsfra
været var på 2,03 (1,53)%. Konsernet, med sine 91 ansatte, hadde 
i 2015 et totalt sykefravær på 8,69 (7,63)%. Langtidsfraværet 
sto for 6,3 (5,37)% og korttidsfraværet var på 2,39 (2,27)%. 
Det jobbes aktivt i selskapet med reduksjon i  sykefravær, både i 
samarbeid med ansatte, bedriftshelsetjeneste og NAV. Alle virk
somhetene i konsernet er i Abedrifter.

LIKESTILLING
Foretaket har gjennom sin styresammensetting en tilfredsstil
lende kjønnsfordeling, og oppfyller med dette myndighetenes 
forventninger og krav.
 
Det er i morselskapet ansatt 8 kvinner og 11 menn. Totalt i 
konsernet er det 91 personer fordelt på 86,6 årsverk, som 
fordeler seg på 10 kvinner og 81 menn. Konsernet arbeider for å 
oppnå en jevnere kjønnsfordeling i arbeidsstokken. 
Foretaket har som mål å være en arbeidsplass hvor det råder full 
likestilling mellom kvinner og menn.

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

YTRE MILJØ
Konsernet driver ikke produksjon av varer eller tjenester som 
benytter miljøfarlige innsatsfaktorer. Avfallet blir ivaretatt i 
henhold til gjeldende lover og forskrifter, og sendes videre, 
enten for energigjenvinning, materialgjenvinning eller godkjent 
sluttbehandling på deponi. Våre samarbeidspartnere forplikter 
seg gjennom avtaler til å forholde seg tilgjeldende lover og 
forskrifter på avfallsbehandling, samt rette seg etter Remiks 
pålegg  vedrørende sosial dumping. Konsernet er ISOsertifisert 
etter 9001 for kvalitet og 14001 for miljø og utfører løpende 
leverandør revisjoner.

FORSKNING- OG UTVIKLING (FOU)
Konsernet deltar i FOUaktiviteter via samarbeidsavtaler med 
nasjonale forsknings og utdanningsinstitusjoner.  I tillegg jobbes 
det, i regi av Avfall Norge, med å øke kompetansen på norske 
universitet og høyskoler ved å delfinansiere to vitenskapelige 
 stillinger.  Remiks Miljøpark er medlem av Nettverk for avfalls
relatert forskning og utvikling (Avfallsforsk).
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Økonomi
NØKKELTALL

Selskap Omsetning Årsresultat Egenkapital EK i %

Remiks konsern 212,1 mill 5,9 mill 136,5 mill 33,2 %

Remiks Miljøpark AS 37,4 mill 10,8 mill 129,9 mill 45,4 %

Remiks Husholdning AS 125,3 mill 8,0 mill 1,4 mill 1,4 %

Remiks Næring AS 77,8 mill 3,3 mill 5,7 mill 28 %

Remiks Produksjon AS 99,9 mill 7,8 mill 14,1 mill 28 %

KONTANTSTRØM

Morselskapet
Selskapet hadde i 2015 en netto kontantstrøm på 14,8 MNOK.

Kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter er positiv med 
18 MNOK. Kontantstrømmen fra investerings og finansierings
aktiviteter er på henholdsvis  40.500, NOK og  3,2 M NOK i 
2015. Endringen i investeringsaktiviteter skyldes salg av et drifts
middel og endring i finansieringsaktiviteter skyldes utbetaling av 
utbytte.

Selskapet har en likviditetsbeholdning ved årsskiftet på 15 MNOK. 

Konsernet
Konsernet hadde i 2015 en positiv netto kontantstrøm på 
9,6 MNOK. Kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter er 
positiv med 31,4 MNOK, mens kontantstrømmen fra  investering 
og finansieringsaktiviteter er henholdsvis 18,6 MNOK og 
3,2 MNOK. Den likvide situasjonen i konsernet anses som god. 
Likviditetsbeholdning ved årsskiftet er på 56,6 MNOK.
 

FINANSIELL RISIKO
Det er en samlet rentebærende gjeld i konsernet på 213,7 mill. 
kr. Dette medfører at konsernet er eksponert for renterisiko. 
Renteavtalene er derfor fordelt på flytende og fastrente, hvor sist
nevnte 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 tilenhver tid skal ha en egenkapital og likviditet som er 
forsvarlig ut i fra risikoen og omfanget av virksomheten.

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 31.12.2015.

ÅRSRESULTAT OG DISPONERING
2015 gjøres opp med et resultat for konsernet på kr 5.933.277, 
etter skatt.

Morselskapet hadde et årsresultat på kr. 10.790.843, etter 
skatt, som foreslås disponert med kr. 3.200.000, til utbytte og 
kr. 7.590.843, overført til annen egenkapital.

Tromsø, den 25.04.2016

For styret i Remiks Miljøpark AS

 Anna Maria Aursund Ketil Arnesen  Svein N. Thomassen Hilde Grimstad
 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 2015 2014

Salgsinntekt 1  208 794 294 188 977 937 

Annen driftsinntekt  3 287 429 1 725 001 

Sum inntekter  212 081 723 190 702 938

 

Varekostnad   51 323 222 42 457 132

Lønnskostnad 2 62 788 954 59 420 919

Avskrivning varige driftsmidler 4 21 036 136 19 211 817

Nedskrivning av varige driftsmidler  4 665 278

Annen driftskostnad 2 55 099 215 44 999 102

Driftsresultat  17 168 919 24 613 968

 

Inntekt fra investering i datterselskap  0 0

Renteinntekt fra foretak i samme konsern  0 0

Annen renteinntekt  1 882 487 803 065

Rentekostnad til foretak i samme konsern  0 0

Annen finansinntekt 12 84 246 212 265

Annen rentekostnad  8 046 840 9 325 614

Annen finanskostnad   64 760 8 212 

Ordinært resultat før skattekostnad  11 024 052 16 295 472

Skattekostnad på ordinært resultat 11 5 090 775 5 095 214

Årets resultat  5 933 277 11 200258
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Balanse
     Konsern

 Note 2015 2014

Eiendeler

Anleggsmidler

Immateriell eiendel 

Utsatt skattefordel 11 0 0

Sum immaterielle eiendeler  0 0

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 4, 10 241 644 652 248 151 677

Maskiner og anlegg 4, 10 67 343 452 71 529 790

Anlegg  under utførelse 4, 10 4 641 828 0

Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l 4, 10 18 866 019 18 702 249

Sum varige driftsmidler  332 495 951 338 383 716

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  359 000 359 000

Andre langsiktige fordringer  802 809 0

Sum finansielle anleggsmidler  1 161 809 359 000

Sum anleggsmidler  333 657 760 338 742 716

Omløpsmidler

Varelager  566 101 492 061

Fordringer

Kundefordringer 5, 6 15 044 344 12 390 465

Andre fordringer 5, 12 5 857 328 7 010 936

Sum fordringer  20 901 672 19 401 401

Bankinnskudd, kontanter og lignende 7 56 571 268 46 946 832

Sum omløpsmidler  78 039 041 66 840 294

Sum eiendeler  411 696 801 405 583 010
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    Konsern

 Note 2015 2014

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 34 308 759 31  575 483

Sum opptjent egenkapital  34 308 759 31 575 483

Sum egenkapital  136 489 833 133 756 557

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Utsatt skatt 11 925 895 I  952 809

Pensjonsforpliktelser 3 22 709 453 16 360 396

Sum avsetning for forpliktelser  23 635 348 18 313 205

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 10 213 689 804 219 860  163

Øvrig langsiktig gjeld 5 0 0

Sum annen langsiktig gjeld  213 689 804 219 860 163

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 5 13 098 312 11 490 046

Betalbar skatt 11 6 117 689 4 353 823

Skyldige offentlige avgifter  4 166 381 5 961 570

Utbytte 9 3 200 000 3 200 000

Annen kortsiktig gjeld 5 11 299 433 8 647 646

Sum kortsiktig gjeld  37 881 815 33 653 085

Sum gjeld  275 206 967 271 826 453

Sum egenkapital og gjeld  411 696 801 405 583 010

Tromsø, den 25.04.2016

 Anna Maria Aursund Ketil Arnesen  Svein N. Thomassen Hilde Grimstad
 Styrets leder Nestleder Styremedlem Styremedlem
 

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

     Konsern

  2015 2014

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Resultat før skattekostnad  11 024 051 16 295 472

Periodens betalte skatt  4 353 823 0

Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler  1 260 500 315 000

Ordinære avskrivninger  21 036 136 19 21 1 817

Nedskrivning av driftsmidler  4 665 278 0

Endring i varelager  74 040 52 775

Endringer i kundefordringer  2 653 879 393 580

Endringer i leverandørgjeld  1  608 266 1 495 698

Forskj. kostn.f pensj. og inn/utbet. i pensj.ordn.  6 349 057 265 274

Endringer i andre tidsavgrensningposter  4 962 963 196 575

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  31 377 583 33 424 485

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler  4 778 300 2 034 000

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler  23 331 446 20 422 047

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

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

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  -18 553 146 -18 427 047

   

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld  0 0

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld  0 13 549 725

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  3 200 000 0

Inn/ utbetalinger av konsernbidrag  0 0

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  -3 200 000 -13 549 725

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter   9 624 437 1 447 713

Kontanter og kontantekvivalenter 01.01   46 946 832 45 499 122

Kontanter og kontantekvivalenter 31.12   56 571 268 46 946 832

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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