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FNs bærekraftsmål 8 handler 
om å fremme varig, inklude-
rende og bærekraftig økono-
misk vekst, full sysselsetting 
og anstendig arbeid for alle. 
For Glomma Industrier handler 
dette om å tilrettelegge for de 
ansatte, sikre gode arbeidsvil-

kår og trygge langsiktige arbeidsforhold. 

Glomma Industrier har som mål å vokse og kunne 
tilby flere arbeidsplasser, samt vil tilrettelegge for at 
mennesker som av ulike årsaker står utenfor arbeids-
livet kan få mulighet til arbeidtrening. 

FNs bærekraftsmål
FNs bærekraftsmål er verdens felles 
arbeidsplan for å utrydde sult, bekjempe 
ulikhet og  stoppe klimaendringene innen 
2030. 

Glomma Industrier ønsker å bidra til 
realiseringen - da med fokus på anstendig 
arbeid og økonomisk vekst ref. mål 8, 
ansvarlig forbruk og produksjon ref. mål 
12, og stoppe klimaendringene ref. mål 
13. 
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Gjennom Glomma Industrier 
sitt virke bidrar vi til å nå FNs 
bærekraftsmål 13. Gjenbruk/
omtrekk av møbler bidrar til en 
mindre belastning på miljøet 
og klimaet enn produksjon av 
nye produkter. 

Glomma Industrier har som mål å inspirere bedrifter, 
organisasjoner og private forbrukere til å gjenbruke/
ombruke. 

For hver stol som trekker om spares miljøet for at det 
blir produsert en ny stol.

Glomma Industrier ønsker å 
bidra til realiseringen av FNs 
bærekraftsmål 12 ansvarlig for-
bruk og produksjon. Ved å tilby 
gjenbruk/omtrekk av møbler, 
forlenges møblenes levetid og 
det produsere mindre nytt. 

Glomma Industrier gjenbruker mer enn 90% av alt 
materiale som kommer inn, og har 100% som mål. 
Målet vil nås gjennom fokus på å finne bruk av rest-
produktene i nye produkter, eksempelvis gjennom at 
resttekstiler blir til isolasjonsmateriale.
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Glomma Industrier
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” Privatpersoner og bedrifter i EU kvitter seg med om lag 10 millioner 
tonn møbler årlig. Mesteparten havner på søppelfyllinger eller går til 
forbrenning. Glomma Industrier sitt virke med omtrekking og repara-
sjon av kvalitetsmøbler  bidrar til at ressurser blir ivaretatt og forblir i et 
sirkulært kretsløp og vil kunne spare enorme ressurser og gi betydelig 
miljøgevinst.”

Robert Kalstad, daglig leder i Glomma Industrier 
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Det er mer enn 50 år siden møbelproduksjonen på Årnes i Nes kommune i Akershus startet. Den første tiden 
ble det produsert sovesofaer her, så lenestoler og etterhvert kontorstoler. Omtrekk og gjenbruk kom først i 
2009 - men har de siste årene vært hovedaktviteten hos oss i Glomma Industrier. Fokus på kompetanse, råva-
rer, kvalitet og miljøet har derimot vært konstant i alle år og i 2018 formaliserte vi også vårt fokus på miljøet 
- med medlemskap i Grønt Punkt Norge og Norsk Senter for Sirkulær Økonomi. 

Gjennom vårt virke bidrar vi til at møblene forblir i kretsløpet - vi er et godt eksempel på sirkulærøkonomi 
i praksis. Vi vasker, reparerer, polstrer, trekker om og forsterker spesielt svake deler av møblene vi får inn. I 
mange tilfeller blir resultatet bedre enn da de var nye. Ved at vi forlenger levetiden på møblene bidrar vi til en 
betydelig miljøgevinst. Vi har videre fokus på at alt brennbart avfall fra vår produksjon som egner seg til bio-
fyringsanlegg blir omdirigert til lokale biofyringsanlegg samt at vi ser på muligheten for en avtale med Fretex 
om håndtering av alt tekstilmateriale, slik at dette blir gjenvunnet og ikke går i restsøppel. 

Fremtiden ser lys ut 
Vi i Glomma Industrer arbeider med tiltak som spesielt vil bidra til å nå FNs bærekraftmål nr 8, 12 og 13. Vi vil 
videre arbeide med planer om å utvide selskapets egenproduksjon av tjenester for å kunne styrke selskapets 
stilling i gjenbruksmarkedet og som samarbeidspartner for interiørkonsulenter/arkitekter og industridesigne-
re. I 2019 planlegger vi større investeringer av nye maskiner og  anlegg.

Robert Kalstad
Daglig leder

Glomma Industrier AS

Sirkulærøkonomi i praksis
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Glomma Industrier 
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Bærekraft som 
konkurransefortrinn

Gjenbruk = bærekraft
Gjenbruk, reparasjon og/eller omtrekk bidrar til at møblenes levetid dobles og kanskje til og med tredobles. 
Dette gir mindre avfall og bedre utnyttelse av ressurser som forblir i et sirkulært kretsløp.

Gjenbruk = Lønnsomt
Ved å velge og gjenbruke møbler gjennom å gi dem nytt liv sparer vi miljøet. I tillegg til dette er omtrekk/
reparasjon i de aller fleste tilfeller rimeligere enn å kjøpe nytt. 

Eksempelvis vil omtrekk og service av en gammel kontorstol koste omlag en tredel av hva en stol av samme 
kvalitet koster ny.  Denne vil da fremstå som tilnærmet ny både på mekanikk, polstring og stoff, og i mange 
tilfeller bli bedre enn en ny stol siden brukeren har mulighet til å påvikre komforten.

”En bærekraftig utvikling imøtekommer dagens behov uten å ødelegge 
muligheten for at kommende generasjoner får dekket sine behov” 

(FNs definisjon på bærekraft).



Omtrekk/Gjenbruk
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Rehabilitering og ombruk av møbler
Flere og flere bedrifter og 
offentlige institusjoner åpner for 
gjenbruk av egne møbler i stedet 
for å kjøpe nye.  I stor grad er det 
snakk om enkeltprosjekter, men 
flere og flere inngår serviceavtaler 
og rammeavtaler med Glomma 
Industrier for å sikre en kvalifisert 
vurdering av hva som bør gjøres 
med møblene.

I tillegg har vi et godt samarbeid 
med flere forhandlere av brukte 
møbler i østlandsområdet.  Brukt-
omsetningen av møbler gjennom 

spesialiserte bruktforhandlere er  
økende, stadig flere av disse gjør 
avtaler med oss for å få en profe-
sjonell rehabilitering før møblene 
sendes ut på markedet igjen. 

Vår virksomhet har lang tradisjon 
med designbistand.  Markedet 
er ikke stort, men vi kan med 
vår ekspertise bistå med råd om 
teknisk holdbare løsninger og 
produksjonskostnader for ferdig 
utviklede produkter.
Produksjon av møbler har det  
etter hvert blitt lite av i Norge.  

For oss er dette også et økende 
marked for de som ønsker korte 
leveringstider på mindre produk-
sjonsserier.  Vi har blant annet 
produksjon av NOVA kontorstol-
serie og TYNES institusjonsmø-
bler og retrostolen NOR for både 
privat- og institusjonsmarkedet.  
Utenlandsk produksjonskostnad 
nærmer seg suksessivt det norske 
kostnadsnivået. Mange erfarer at 
totalkostnaden ved å legge pro-
duksjon til utlandet krever større 
og større volum.

Norsk Senter for Sirkulær 
Økonomi (NSSØ) er et senter 
som bistår bedrifter og orga-
nisasjoner som ønsker å styrke 
sin konkurransekraft gjennom 
fokus på sirkulær økonomi. 

Glomma Industrier valgte i 2018 
å melde seg inn i NSSØ og har 
gjennom året deltatt på senterets 
nettverkstreff, samt holdt fore-

Medlemskap i Norsk Senter for Sirkulær Økonomi
drag om Glomma Industrier på ett 
av treffene. For 2019 er det plan-
lagt å igangsette flere prosjekter 
med støtte fra NSSØ. Prosjektene 
er basert på det grønne skiftet 
og vil bidra til økt innovasjon og 
lønnsomhet. 

Glomma Industrier vil samarbei-
de med andre aktører for å nå 
målene.
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Ikke bare gjenbruk

Ikke bare gjenbruk
Noen ganger er det også behov 
for noe nytt, for eksempel når det 
gjelder funksjonalitet,  ny materi-
alteknologi, form, farge og profil.

Glomma Industrier bygger på 60 
års erfaring innen utvikling og 
produksjon av møbler og inventar.
Dette har gitt selskapet solid 
kunnskap om vedlikehold av 
brukte møbler med mer. Dette er 
også kunnskap vi benytter for å 
bidra til videreutvikling av møbler. 
Ved vår fabrikk får designere bi-
stand til utvikling av nye produk-
ter og redesign til dagens krav og 
smak.

Designere
Flere designere har benyttet 
oss i mange år som samarbeids-

partnere på både utvikling og 
produksjon. Vi har en effektiv 
produksjon av produkter som 
selges i små kvanta, samt produk-
ter med mange tilpasninger. Blant 
de produktene som vi har solgt 
mest av det siste året finner man 
NOVA kontorstolserie, Tynes NOR, 
SAGA retro-serier og Mokassers 
designmøbler.  I tillegg produse-
res en del inventar til barnehager 
og lignende.

Arkitekter/Interiørarkitekter
Vi samarbeider med arkitekter og 
interiørarkitekter. Etter utvidelse 
med en fabrikk som tar seg av 
treverk, Corian og aluminium kan 
vi tilby produksjon av de fleste 
typer innredninger. Der vi ikke 
har egen kapasitet, supplerer vi 

med underleveranser fra andre 
fabrikker eller utvikler en helhet i 
samarbeid med andre.  

Fast pris og kvalitet
Glomma Industrier leverer alltid 
basert på fast pris, slik at kunden 
skal unngå å få negative overras-
kelser i etterhånd. Dette forut-
setter en grundig gjennomgang 
forut for leveranse. Kunden får 
direkte kontakt med de som skal 
stå ansvarlig for produksjonen når 
det er behov for spesielle løsnin-
ger.
  
Fast pris gis både på gjenbruk, til-
pasningsarbeid og nye produkter.



Årsra Selskapets resultat og disponering
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Selskapets resultat og disponering
Miljømessig resultater
Glomma Industrier har gitt miljøet 
et ikke kvantifisert resultat i form 
av gjenbruk av flere titusener mø-
belobjekter i 2018. Hele resultatet 
har bidratt til en reduksjon av de 
klimautfordringer verden sliter 
med. Det er ikke satt inn ressurser 
på å kvantifisere dette resultatet, 
men vi er trygge på at det har en 
vesentlig betydning innenfor vårt 
fagfelt. Vi arbeider med prosjekter 
som vil gi ytterligere forbedringer 
på dette området.

Glomma Industrier har så langt 
prioritert praktiske tiltak fremfor 
sertifiseringer og teoretisk be-
regnede gevinster, dette vil også 
være hovedlinjene i selskapets 
politikk i 2019.

Økonomisk resultat
Når det driftsøkonomiske resul-
tatet foreligger gjøres det en 
fordeling av dette til bonus for de 
ansatte, skatteavsetning, styrking 
av arbeidskapital og utbytte.  
80 % av utbyttet har hittil blitt 

avleiret i morselskapet for å bidra 
til nyinvesteringer i driftsmidler.  
Dette har bidratt til at vi i 2019 har 
kunnet investere i oppstart av en 
ny fabrikk for å utvide vår filosofi 
på gjenbruk og samtidig kunne gi 
våre kunder mer komplette tilbud.  

På grunn av investeringer i, og 
arbeid med ny fabrikk, forventes 
det i 2019 et betydelig svakere 
resultat enn i 2018.



Styrets årsberetning
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Robert Kalstad, 
Daglig leder

Selskapet driver produksjon og 
service på møbler i Nes i Akershus.  

Etter styrets oppfatning gir det 
fremlagte resultatregnskap og 
balansen med tilhørende noter 
fyllestgjørende informasjon om 
driften og om stillingen ved 
årsskiftet.

Styret kjenner ikke til noe forhold 
av viktighet for å bedømme sel-
skapets stilling eller resultat som 
etter styrets syn er av stor betyd-
ning ved bedømmelsen av regn-
skapet.  Regnskapet er lagt frem 
under forutsetning om videre 
drift.  Styret mener forutsetningen 
for videre drift er til stede. 
 
Selskapet har gjennom året 
styrket sin posisjon i markedet 
for gjenbruk av møbler, både til 
privat og bedriftsmarkedet og det 
offentlige. Selskapet har hatt en 
vekst på 12 % i omsetning.

Selskapet har gått over fra en 
oppstartposisjon til en «normal» 
driftssituasjon og det har vært 
gjennomført en ekstraordinær 
lønnshevning på basis av den inn-
sats og leveringsevne de ansatte 
har vist.   

Begrepet «sirkulærøkonomi» har 
blitt det nye slagordet og fokus-
område for utvikling av norsk 
næringsliv.  Dette var et strategisk 
valg eierne av Glomma Industrier 
tok allerede i 2009 som et viktig 
ben i sin næringsvirksomhet.  For 
Glomma Industrier har dette hatt 
ett hovedfokus de siste 5 årene.  
Selskapet er fortsatt et lite selskap, 
men får svært gode tilbakemel-
dinger fra de som har vurdert sel-
skapets fokus og leveringsevne på 
kombinasjonen god økonomi for 
kunden og en ekstraordinær god 
miljøprofil. Selskapet er medlem 
av Norsk Senter for Sirkulær Øko-
nomi og benytter dette senterets 
kompetanse og miljø aktivt.  

Selskapet bidrar også med assis-
tanse til utvikling av prototyper 
av nye møbler for flere designere 
og produksjon av diverse møbler 
både innen privatmarked, institu-
sjonsmøbler og kontorstoler.

Selskapet har stor tro på fortsatt 
vekst neste år. Hadde ved års-
skiftet 11 ansatte. Fordelingen 
mellom kjønnene er relativt jevn.  

Det er vår oppfatning at arbeids-
miljøet og ansattes trivsel på 
arbeidsplassen er god.  Det har 
ikke vært skader eller ulykker av 
betydning i 2018.  Sykefraværet er 
under 1 %.

Selskapets styre har ikke fanget 
opp signaler på at man foruren-
ser det ytre miljø ut over lovens 
rammer for slik virksomhet.  

For resultat og disponering, vises 
det til årsregnskap med noter.

Styrets årsberetning

Lars Erik Nygård, 
Styrets leder

Årnes 2. februar, 2019



Resultatregnskap

Side 11 // 16



Balanse
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Noter
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Revisors beretning



KONTAKT:

Avd. Sand
Nell Gravlies veg 12

2120 Sagstua
Tlf: 91 34 05 20

E-post: gis@hs.no

Avd. Årnes
Glomma Industrier AS

Nedre Hagaveg 15 B
2150 Årnes

Tlf: 92 64 68 35
Epost: robert@glommaindustrier.no

Hjemmeside:
www.glommaindustrier.no 

Facebook: 
@glommaindustrier

Instagram: 
glommaindustrier

LinkedIn: 
Glomma Industrier


