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Nå kan du levere
udetonert/ubrukt
fyrverkeri til Remiks

Husk at julepapir 
sorteres som 
restavfall

Enkelte  innbyggerne 
i Tromsø holder på å 
 ødelegge hele  ordningen 
med plast innsamling. 

 Plast sjokket
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Blå pose med «toalett-avfall». 

Blå pose med isopor. Blå pose med annet avfall. 

Blå pose med restavfall. Blå pose med restavfall.

Blå pose med tekstiler. 

Eksempler fra revisjonarapporten:
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Noen få ødelegger for alle
Enkelte kaster så mye mat, bleier og annet avfall i de blå optiske 
posene, at hele ordningen med plastinnsamling og -gjenvinning 
i Tromsø og Karlsøy, står i fare for å måtte opphøre.

Remiks har fått svært nedslående og fortvi-
lende nyheter på bordet. For Remiks vet at 
nesten alle av de som kildesorterer avfallet 
sitt, gjør det helt riktig. Tromsø står nå i 
en klassisk situasjon hvor noen få – kanskje 
bare noen hundre husstander – ødelegger 
for absolutt alle.

Grønn Punkt Norge har revidert Remiks 
Husholdning og har tidligere i år åpnet 
og gått gjennom 440 kilo plastavfall fra 
Tromsøs husholdninger, i alt cirka 3500 
blå poser.

«Relativt mange poser ment for plast-
emballasje, inneholdt restavfall som for 
eksempel toalettavfall, dyreekskrementer 
og brukte bleier», heter det i revisjonsrap-
porten fra Grønn Punkt Norge.

En pose med restavfall veier cirka det 
samme som 25 poser med plastavfall. Der-
for får noen få blå poser som inneholder 
restavfall enorme konsekvenser for den 
totale sorteringsgraden i Tromsø.

Konklusjonen er at Tromsø får et stempel 
som tilsier at innbyggerne er de sløveste 
i landet når det gjelder kildesortering. Til 
tross for at Tromsø var blant kommunene 
her til lands som først startet med å sortere 
ut plast.

– I utgangspunktet skulle Grønn Punkt nå 
sagt: Beklager Tromsø! Å sortere ut plast 
klarer dere ikke. Vi nekter å ta imot mer 
plast fra dere, sier Morten Bangås, daglig 
leder i Remiks Husholdning.

 
Tillater 10 prosent  
– fant 28 prosent
Grønn Punkt Norge tillater inntil 10 prosent 
innblanding av annet avfall. I plastavfallet 
fra Tromsø var innblandingen av annet 
avfall på 28 prosent!

Enkelte blå poser inneholdt kun metall-
emballasje, andre kun tekstiler, støvsuger-
poser eller ordinært restavfall fra kjøkke-
net.

– Har Remiks informert husholdningene 
for dårlig om hvordan de skal sortere?

– Vi går alltid i oss selv, og det kan sik-
kert aldri bli nok informasjon. Men etter 

Han tror befolkningen i Tromsø og 
Karlsøy vil hilse velkommen en strengere 
kontroll, fordi de aller fleste innser hvor vik-
tig det er med gjenbruk på en jordklode 
med stadig større knapphet på ressurser, 
og et alarmerende forurensningsproblem.

 
Bruk vrengt handlepose
– Renovasjonsforskriften pålegger deg å kil-
desortere. Om du likevel velger å la være 
så må du bruke vrengt handlepose når du 
leverer avfall. Ikke bruk de fargede posene 

til restavfall, understreker Bangås.
Han sier det å finne synderne 

og ilegge dem kraftige 
gebyr er dyrt, men at det 

ikke er vanskelig.
– Men det er trist at 

vi trolig må dit.
Strengere kontroll 

vil koste innbyg-
gerne i Tromsø og 
Karlsøy cirka en mil-

lion kroner, pluss at 
noen hundre tonn med 

plast i en periode ikke kan 
sendes til gjenvinning.

Morten Bangås, daglig leder i Remiks Hus-
holdning.

Remiks må følge 
myndighetenes krav, 

derfor ser vi oss nødt å 
vurdere å innføre straffe-

ordninger.
Morten Bangås, daglig leder i  

Remiks Husholdning

alt fokus som har vært i media vedrørende 
plast det siste året, kan jeg ikke forstå at 
det er mulig å ikke få med seg hvor viktig 
det er å sortere ut og gjenvinne plast. Hel-
ler ikke forstår jeg at de som har hentet ut 
eller fått levert optiske poser, ikke forstår at 
ulikt kildesortert råstoff til gjenvinning skal 
i de ulike optiske posene. Det virker faktisk 
som om noen saboterer ordningen, eventu-
elt gir fullstendig blaffen, sier Bangås. 

 
Vurderer «søppelpoliti»
Uansett årsak er resultatet at Tromsø kan 
få en betydelig dyrere innsamlingsordning. 
Remiks Husholdning vurderer nå å gjøre 
som Bodø, nemlig innføre «søppelpoliti».

Det betyr at det ansettes personer som 
har som jobb å kontrollere avfall fra dunker 
og oppsamlingssteder, slik at det er mulig 
å identifisere husholdningene som gjør så 
grove feil som det Grønt Punkt Norge nå 
har avdekket.

De som tas kan ilegges saftige bøter, 
siden de ødelegger for hele gjenbruksord-
ningen.

Å la være å kildesortere er ikke noe alter-
nativ. Følgende nasjonale målsettinger er 
vedtatt når det gjelder gjenbruk av avfall: 
Innen 2020 skal 50 prosent av alt avfall 
gjenvinnes.

Hittil i 2018 er sorterings-
graden på husholdnings-
avfallet fra Tromsø og 
Karlsøy på 40 prosent.

 
 Kontrollere 
 bedre og 
 sortere mer
– Remiks må følge 
myndighetenes krav, 
derfor ser vi oss nødt 
å vurdere å innføre 
straffeordninger. Vi må 
både få på plass tiltak som 
gir oss mindre forurensing inn-
blandet i det kildesorterte avfallet, pluss 
at vi også må kildesortere enda mer i årene 
som kommer, sier Bangås.
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Den reneste 
pappen i Norge
Mens resultatene for plast er nedslående, 
kan Remiks Husholdning trøste seg med at 
resultatene for papp er eventyrlige. 

– Pappen fra Tromsø er den reneste i 
hele Norge! Vi får absolutt høyeste karak-
ter hver eneste gang vi leverer. Papp som 
leveres inn fra husholdningene på våre 
returstasjoner, gjenvinnes som regel til ny 
papp. Uansett: Her har folk forstått hvor 
viktig det er å ikke blande papp med annet 
avfall, sier Morten Bangås. 

80 prosent av plasten
materialgjenvinnes
Kildesortert plastemballasje går til oppsamling og pressing før det 
fraktes til store sorteringsanlegg i Tyskland.

Omlag 80 prosent av all innsamlet mengde blir sortert ut til 
materialgjenvinning. Resten er urenheter, etiketter og plast-
liknende emballasje av sammensatte kvaliteter.

Plasten som kan gjenvinnes blir sortert i fem til sju ulike kvalite-
ter. Kvaliteten på plasten avgjør hva slags type plastindustri som 
kan gjenbruke den som råvare  i sin produksjon.

Årlig formidles ca. 76 576 tonn plastemballasje via Grønn Punkt 
Norge fra selskaper som Remiks som driver med husholdnings-
renovasjon. Dette betyr at hver nordmann må kvitte seg med over 
18 kilo plast i løpet av et år.

Plast som ikke kan materialgjenvinnes blir energiutnyttet, for 
eksempel i fjernvarmeanlegg.

Jo renere avfall,
desto høyere verdi
Jo renere avfallet som sorteres ut til gjenvinning er, desto 
høyere verdi har det. Det betyr bedre pris når avfallet 
kjøpes som råstoff av neste ledd i gjenvinningskjeden. 

Remiks Husholdning har ikke lov å bruke eventuelt over-
skudd på drift til annet enn bedre tjenester eller lavere 
renovasjonsgebyr. Innsatsen som et samlet befolkning 
gjør, kommer alle til gode.

Hvis mer avfall kildesorteres, og hvis råstoffet i de 
optiske posene ikke er innblandet forurensing av annet 
avfall (for eksempel mat i plastavfallet), kan Remiks gi 
innbyggerne i Tromsø og Karlsøy flere og bedre tjenester. 
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Hvor ren må 
plasten være?
Når er plasten «ren nok» for Remiks Hus-
holdning og Grønt Punkt? Daglig leder 
Morten Bangås understreker at all mat og 
eventuelt «puter» eller papir som  ligger 
under maten, må fjernes. Deretter bør den 
skylles i vann om den er litt skitten. Hvis 
plastemballasjen er veldig skitten  hjelper 
det å la den stå en stund i vann slik at mat-
rester løser seg opp. Da er emballasjen 
enklere å skylle ren før den legges i den 
blå posen.

Sjekk emballasjens merking
Ofte er det vanskelig for forbrukeren å 
avgjøre hva slags materiale emballasjen er 
produsert av, og hvordan den skal resirku-
leres. Mange kaffeposer ser for eksempel 
ut som metall inni, men er fortsatt av plast. 
Mange chipsposer er tolagsposer hvor det 
er stoffer av aluminium inni. 

Grønt Punkt har innført en merkeord-
ning som stadig flere produsenter har tatt 
i bruk. En trekant med symbol inni, pluss at 
det gjerne også skrives hva emballasjen skal 
resirkuleres som. 

Om det ikke står noe resirkuleringssym-
bol på emballasjen, og om du selv ikke 
klarer å avgjøre om den er laget av plast, 
aluminium, papir eller kartong, så skal du 
kaste emballasjen som restavfall. 

– Her er oppstått noen gråsoner. Noen 
er enkle å finne ut av, andre ikke. Den vik-
tigste er at returordningen kun gjelder 

Ivar Sture Hande-
land, informasjons-
sjef i Remiks. Ekempel på emballsajemerking.

emballasje. Sugerør er for eksempel ikke 
emballasje og skal derfor ikke kastes i 
plastavfallet. Moralen er som alltid: sjekk 
sortere.no når du er usikker. Hvis du ennå 
ikke klarer å finne ut av det, kan du enten 
spørre oss på Facebook, eller kaste embal-
lasjen som restavfall i vrengt handlepose, 
sier informasjonssjef Ivar Sture Handeland 
i Remiks. 

Plastprodukter som ikke er emballasje, som leker,  hagemøbler, 
bøtter, hageslanger, kjøkkenredskaper, vednett og isopor bør 
leveres på returstasjonen. 

Plastemballasje som er brukt til farlige stoffer og som har 
 produktrester, skal behandles som farlig avfall og leveres til 
spesielle mottak. Kun hvis den er den drypptørr og tom kan 
den leveres i returordningen for plastemballasje hjemme. 

Emballasje for farlig avfall som er merket med «akutt  giftig», 
«oksiderende», «gass under trykk» eller «eksplosjonsfarlig» 
skal ALLTID leveres på returstasjonen som farlig avfall. Selv 
om den er drypptørr og tom. Det samme gjelder emballasje 
som er merket «kronisk helse fare» eller «brannfarlig» og har 
signalordet FARE. Disse må leveres på returstasjon eller annet 
godkjent mottak.

Dette skal ikke i plastavfallet!

I restavfallet fra husholdningene i 
Tromsø og Karlsøy ligger det store 
muligheter. Plukkanalyser viser at 
halvparten av det som i dag kastes 
som restavfall kunne vært sortert ut 
til gjenvinning i de optiske posene. 

– En grov utregning viser at Tromsø 
og Karlsøys befolkning kunne fått 10 
millioner kroner mindre i renovasjons-
gebyr årlig, om de ble enda flinkere til 
å sortere ut avfall til gjenvinning fra 
restavfallet sitt, sier Morten Bangås.

POTENSIALE: 10 mill. kroner
i lavere renovasjonsgebyr!
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Trevirke fra husholdninger
blir til nye IKEA-møbler
Neste gang du pusser opp, og leverer brukt 
trevirke på returstasjonen, kan du vite at 
trevirket nå gjenvinnes til nye sponplater. 
Disse brukes av globale selskap som blant 
annet IKEA til ny møbelproduksjon. 

Dermed kan også gamle trekommoder og 
klesskap, få nytt liv som moderne møbler.

– Vi kverner opp trevirket fra hushold-
ningene, mellomlagrer det og sender det 
en gang i året med båt til en fabrikk i Polen 
som produserer nye sponplater, sier daglig 
leder Morten Bangås i Remiks Husholdning.

Årsaken til at Remiks Husholdning har 
begynt med dette, er for å få opp sorte-
ringsgraden hva angår materialgjenvinning.

– Alternativet er å sende det til energi-
gjenvinning i fjernvarmeanlegget i Alta, 
men der er det allerede kapasitetsproble-
mer.

Bangås forteller også at forbrukerne 
gjennom miljøbevisste valg, presser 
fram mer miljøvennlig produksjon 
av nye varer.

– Jorda har ikke lenger 
ressurser nok, og flere 
globale selskap skjønner 

nå at stadig flere kunder tenker på sirkulær-
økonomi. Materialgjenvinning blir helt nød-
vendig for å kunne produsere nye varer.

Han forteller at markedet snur seg raskt 
etter trendene. Det er ikke lenge siden IKEA 
først erklærte at de ikke kunne bruke gjen-
vunnet trevirke. Nå har de vedtatt at de 
skal bruke 35 prosent gjenvunnet materiale 
som nytt råstoff i sin møbelproduksjon.

– Om noen er i tvil om de kan levere 
gamle møbler eller annet som trevirke, 
anbefaler Bangås å ta kontakt med kunde-
veileder ved ankomst returstasjonen.

– De gjør raskt en vurdering og hjelper 
deg å finne ut av hva som kan leveres 
som trevirke og ikke. Også hva som må 
destrueres som farlig avfall på grunn av at 
trevirket er impregnert, eller kanskje har 
maling med blyinnhold, forklarer Remiks-
lederen. 

Eget deponi i drift
Remiks har gjennom sitt datterselskap 
Origo, realisert et helt nytt og moderne 
deponi i Skibotn. Dermed kan Remiks ta 
imot forurensede masser og annet risiko-
avfall som krever lagring og deponering. 
Deponiet tilfredsstiller alle miljøkrav.

Vil hente  
glass og metall 
hjemme hos deg
Remiks Husholdning vil i løpet av 
2019 begynne å hente glass og 
metall hjemme hos husholdningene. 
Hver enkelt husholdning får en ekstra 
dunk, og de som har felles løsninger 
får utplassert en container der de bor. 

Ordningen får en egen tømme-
kalender, da de naturlig nok krever 
betydelig sjeldnere tømming enn 
øvrig avfall. 

Emballasje av glass og metall er 
som skapt for gjenvinning. Både glass 
og metall er materialer som har vært 
brukt av mennesker i lange tider. Det 
fine med disse materialene er at de 
kan gjenvinnes i det uendelige uten 
å tape verdi! 

All glass- og metallemballasje fra 
hele Norge sendes til Sirkel Glass AS 
sitt anlegg i Fredrikstad. Her sorteres 
emballasjen og klargjøres for videre 
gjenvinning.

Remiks Miljøpark er nå medeier i for-
brenningsanlegget i Alta, som brenner 
treflis og leverer fjernvarme til boligom-
råder og offentlige bygninger.

Sammen med sine partnere som er 
avfallsselskapene i Vest-Finnmark og 
Nord-Troms, har Remiks brukt det siste 
året på ombygginger og reparasjoner 
av anlegget som tidligere kun tok imot 
skogstrevirke. Nå er det mulig å brenne 
returtrevirke i tillegg, som leveres anleg-
get fra de ulike avfallsselskapene i regio-
nen. 

Varmer Alta på 
returtrevirke

Fra Tromsø og omegn er det i all 
hovedsak rivningstrevirke fra byggen-
treprenører som kvernes og fraktes til 
Alta. Returtrevirke fra husholdningene 
gjenvinnes til nytt bygningsmateriale.



Julepapir sorteres som restavfall
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Dessverre er det svært mye av jule-
gave  papiret som ikke lar seg material-
gjenvinne fordi det inneholder så mye 
fargestoffer, leire og glansstoffer 
at det rett og slett må behandles 
som restavfall. Vi oppfordrer derfor 
til å se etter gjenvinnbart papir 
når du handler, eller 
enda bedre benytte 

Juletre i plast  
sorteres som 
restavfall
Hvis det er  elektriske 
komponenter i treet, 
må det sorteres  
som elektrisk /  
elektronisk avfall.

deg av for eksempel dette heftet, uke-
blader eller annen reklame til å pakke 
inn gavene du gir bort i år.

Remiks tar i mot udetonert fyrverkeri
Når nyttårsfesten legger seg kan du nå 
levere udetonert fyrverkeri til Remiks sin 
returstasjon i Tromsø. Remiks har nå fått 
tillatelse fra myndighetene til å ta imot og 
oppbevare dette farlige avfallet.

– Udetonert fyrverkeri skal etter reglene 
leveres tilbake der du kjøpte det, eller til 
politiet. Det skal under INGEN omstendig-
het havne i husholdningsavfallet, påpeker 
Morten Bangås i Remiks Husholdning. 

Branntilløp
Likevel har Remiks de senere årene gjen-
tatte ganger opplevd branntilløp på anleg-
get sitt, som følge av at husholdninger har 
kastet såkalte «blindgjengere» og ubrukt 
fyrverkeri i restavfallet.

– Vi ser at ordningen med mottak av 
 udetonert fyrverkeri har fungert for  dårlig. 
Som hovedregel skal det returneres til 
utsalgsstedet, men mange selger fra boder 
som forsvinner den 31. desember. Alterna-
tivet for mange da er å lagre ubrukt fyr-
verkeri  etter nyttårsaften i boder, garasjer 
og kjellere, eller hive det i restavfallet. Alle 
disse alternativene er ulovlig og medfører 
meget stor risiko, påpeker Bangås.

Egen tillatelse
Remiks får lov å ta imot både fyrverkeri og 
krutt. De har lov å lagre inntil ett tonn fyr-
verkeri på området sitt etter gitte regler 
om avstand og sikring. I tillegg har de lov 
å lagre 20 kilo med krutt. 

– Alt må i egen container som isoleres 
fra resten av driften vår, forklarer Bangås.  

Kassert ammunisjon skal fortsatt leveres 
til politiet. 



Vi i Remiks ønsker alle en gledelig jul og et godt nytt år!

Takk for at du tar ut  
all mat og skyller plast-
emballasjen før du 
legger den i blå pose.

Våre åpningstider  
i jul og nyttår
ADMINISTRASJON, ANLEGG OG  
RETURSTASJON I TROMSØ
Mandag 24/12 – onsdag 26/12  – STENGT.  
Torsdag 27/12 og fredag 28/12 – 0900 - 1400
Mandag 31/12 og tirsdag 1/1-2019 – STENGT.

GJENBRUKSBUTIKKEN  
Mandag 24/12 – tirsdag 1/1-2019 – STENGT.

RETURSTASJON HANSNES: 
Mandag 24/12 – tirsdag 1/1-2019 – STENGT.

RETURSTASJON SKÅNINGSBUKT: 
Onsdag 26/12  – STENGT.

Merk at det blir endringer i 
innsamling av avfall i jul og nyttår. 
Sjekk app og hjemmeside nøye.

P.S. Ikke stress i jula for å bruke  
opp  avfalls kort klippene dine.  
De varer ut januar 2019.

NB! Ikke kast avfalls kortene, selv 
om de er tomme – de fylles opp 
automatisk.

Remiks Miljøpark, Ringveien 180, Tromsø
Telefon kundetorg 77 60 19 00
Følg oss på Facebook


