


Vi kan se tilbake på nok et år med sterk vekst i om-
setning og fortjeneste. TOMRA har oppnådd disse
resultatene takket være vår evne til å finne og vide-
reutvikle lokale markedsmuligheter og bygge opp
nye forretningsmodeller og aktiviteter i nye geogra-
fiske områder. Vi er stolte over å være den fore-
trukne leverandøren til detaljhandelen og andre
partnere i bransjen verden over, og vil gjøre vårt
ytterste for å beholde denne posisjonen i årene 
som kommer.

Denne årsrapporten er ment å gi deg et innblikk i
TOMRAs fremtidige muligheter. Temadelen, med
tittelen "En verden av muligheter", gir deg et over-
blikk over hvordan og hvor TOMRA vil skape
lønnsom vekst i årene fremover. Da vi formulerte
vår forretningside, "Helping the World Recycle" for
to år siden kommuniserte vi samtidig en retning for
vår utvikling på lang sikt: TOMRA skal utvikle og
drive systemer for resirkulering av drikkevareembal-
lasje verden over. Våre ambisiøse mål i kombinasjon
med de enorme mulighetene som finnes i ulike
markeder, setter TOMRA i en enestående stilling
ved inngangen til et nytt årtusen.

Verdens befolkning vokser, og forbruket av drikke-
varer øker i takt med den. Tendensen i retning av
mer bruk av engangsemballasje fører til enorm
vekst i avfallsmengden på verdensbasis og er en
drivkraft i det offentliges fokusering på effektiv
behandling av avfall og effektive systemer for
gjenvinning av materialer.

Håndtering av husholdningsavfall og kildesorte-
ringsordninger som tradisjonelt har vært et offentlig
ansvar, viser seg å være kostbare å drive, og de gir
ikke tilstrekkelig store mengder rene fraksjoner av
gjenvinnbare materialer. Derfor går utviklingen i
retning av at industrien i stadig større utstrekning
gjøres ansvarlig for gjenvinning og resirkulering,
mens myndighetene fastsetter overordnede målset-
tinger. EUs emballasjedirektiv illustrerer denne
utviklingen på en utmerket måte. Fordi drikkevare-
emballasje kan utgjøre så mye som 40 % av alt hus-
holdningsavfall i den vestlige verden (målt i volum),
er motivasjonen for å opprette velfungerende resir-
kuleringsordninger for denne typen avfall sterk -
hensikten er både å redusere kostnader og bevare
miljøet.

Til Aksjonærene

Erik Thorsen,

President / CEO

TOMRA Group



I de senere årene har TOMRA vokst fra å være en
leverandør av returautomater til å bli en total-
leverandør av systemer for håndtering av tom
drikkevareemballasje. Dette omfatter:

• Teknologi for innsamling, registrering, sortering
og komprimering

• Logistikkløsninger for transportadministrasjon
og drift

• Materialhåndteringssystemer for sortering,
prosessering og komprimering av store volumer

• Administrative tjenester for datainnsamling og
kontroll med penge- og materialstrømmer

• Incentivprogrammer for å sikre forbruker-
deltagelse og -lojalitet.

Vårt mål er å skape lønnsom vekst og vår ambisjon
er å være den eneste globale tjenesteleverandøren
som kan tilby integrerte systemer for gjenvinning av
emballasje. Disse systemene omfatter teknologi,
logistikk, materialprosessering, datainnhenting og
regnskapsløsninger.

I dag har TOMRA installert mer enn 37.000 retur-
automater og et stort antall resirkuleringssentre i
mer enn 25 land og i 33 amerikanske delstater.
Likevel samler vi inn mindre enn 2 % av de i alt
700 milliarder flasker, bokser og kartonger til drik-
kevarer som forbrukes i verden hvert år - det betyr
at vi befinner oss på et meget tidlig stadium i utvik-

lingsprosessen. For å vokse videre må vi bygge
videre på og styrke vår stilling innen de ulike tjenes-
tene vi har utviklet for det europeiske og amerikan-
ske markedet. Vi må også svare på bransjekrav som
kan åpne for at TOMRA deltar i nye innsamlings-
ordninger. Dette vil i neste omgang sette TOMRA i
stand til å utvide aktivitetene innen verdikjeden
ytterligere.

TOMRA er unik på flere måter. Ingen annen
bedrift har noensinne operert innen dette markeds-
segmentet som vi har identifisert og bygget opp.
Følgelig er det heller ingen vi kan vende oss til for å
sammenligne prestasjoner etterhvert som vi rykker
videre fremover. Våre prestasjonsmål må ta utgangs-
punkt i en forståelse av markedstrender og i de
utfordringer som møter bransjen. 

Vår evne til å lykkes er drevet av vår evne til å frem-
bringe nyskapende løsninger og rekruttere, utvikle
og beholde høyt kvalifiserte mennesker på alle
nivåer i organisasjonen. Mer enn 1.700 TOMRA-
ansatte - de aller dyktigste som finnes i bransjen 
- vil være nøkkelspillere i den videre utviklingen av
selskapet. De legemliggjør våre kjerneverdier:
Integritet, personlig initiativ, innovasjon, entu-
siasme og "fighting spirit" - viktige ingredienser i en
bedriftskultur som skal realisere "En verden av
muligheter" og sørge for at TOMRA fortsetter sin
fremgang inn i det nye tusenåret.



Asker, 18 februar 1999

Erik Thorsen
President / CEO





Nøkkeltall

Nøkkel tal l 1998 1997 1996 1995

Driftsinntekter MNOK 1 728 1 201 784 501
Driftsresultat MNOK 291 206 152 84
Resultat før skatt MNOK 265 192 147 80
Resultat etter skatt MNOK 180 131 102 63

Totalkapital MNOK 1 834 1 409 884 606
Egenkapital MNOK 1 275 1 027 500 395

Egenkapital rentabilitet % 15,6 17,2 22,8 20,7
Totalkapital rentabilitet % 19,2 18,9 21,7 17,7

Fortjeneste pr. aksje NOK 4,40 3,38 2,72 1,85
Fortjeneste pr. aksje, fullt utvannet NOK 4,35 3,34 2,70 1,80

Netto investeringer MNOK 322 328 228 134
Antall ansatte pr. 31.12. 1 720 915 661 431
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TOMRA hadde et nytt godt år i 1998. Drifts-
inntektene økte til 1 728 MNOK, opp fra 1 201
MNOK i 1997, en økning på 44%. I tillegg kom-
mer en gevinst på 43 MNOK fra salg av selskapets
hovedkontor i Asker. Driftsresultatet økte til 291
MNOK etter nedskivning av goodwill med 43
MNOK, opp fra 206 MNOK i 1997 som er en
økning på 41%. Resultatet før skatt ble 265
MNOK sammenlignet med 192 MNOK i 1997,
en økning på 38%. 

TOMRA-gruppens resultat etter skatt ble
180 MNOK mot 131 MNOK i 1997, en
økning på 38%. Dette tilsvarer en inntje-
ning pr. aksje på NOK 4,40 mot NOK

3,38 i 1997. Gruppens skatter utgjorde 32,2% mot
31,6% i 1997. Aksjekursen ved årets begynnelse var
NOK 165,00 og den sluttet året på NOK 250,00,
en økning på 52%.

Gruppens totalbalanse pr. 31. desember 1998 var 
1 834 MNOK (+30%). Økningen i balansen
skyldes effekter av oppkjøp samt økt kapitalbinding
i omløpsmidler som følge av vekst i omsetning.
Likviditeten er god og egenkapitalandelen utgjorde
ved utgangen av året 69,4%.

Selskapets kombinerte produksjons- og kontorbygg
i Asker ble solgt i desember 1998 for 107 MNOK.
TOMRA har inngått en leieavtale for 10 år med

Styrets beretning for



Stående fra venstre:
Erik Thorsen, Gregory S.
Garvey, Jan Chr. Opsahl,
Svein Jacobsen,
Christian H. Thomessen.

Sittende fra venstre:
Jørgen Randers, Klaus
Nærø, Andreas
Nordbryhn, Tharald
Brødvig



rett til fornyelse og har i tillegg en opsjon på til-
bakekjøp til tilnærmet markedspris ved
leieperiodens utløp. 

I forbindelse med en full gjennomgang og sanering
av deler av tidligere Haltons produktportefølje og
merkenavn, besluttet styret å foreta en nedskrivning
av goodwill knyttet til disse postene. Den samlede
nedskrivning av goodwill relatert til Halton beløp
seg til 39,5 MNOK. Det er i tillegg foretatt en
mindre nedskrivning av goodwill i USA som er
beskrevet i notene til regnskapet.

MARKED

EUROPA

Omsetningen i Europa utgjorde 609 MNOK mot
515 MNOK i 1997, en økning på 18% som
forventet i fjorårets beretning. Organisk vekst
utgjorde 13%.

TOMRA signerte i september 1998 en avtale om å
kjøpe eiendelene i Halton's distributør-selskap i
Østerrike, Topercher GmbH, med regnskapsmessig
effekt fra 1. oktober 1998. Kjøpesummen utgjorde
9,2 MNOK. 

I desember 1998 inngikk TOMRA avtaler med
norske Hakon Gruppen og Norgesgruppen om
levering av i alt inntil 850 nye automater og om-
bygging av inntil 150 automater i løpet av 1999.
Installasjoner vil bli påbegynt i februar 1999 og
størsteparten forventes levert i løpet av første halvår.

TOMRAs markedsandel i Europa har ligget stabilt i
overkant av 95% gjennom året. TOMRA forventer
en høyere veksttakt i Europa for 1999 enn i 1998,
hvorav en betydelig del vil bli generert i det norske
markedet.

AMERIKA

Omsetningen i Amerika utgjorde 1.119 MNOK
mot 686 MNOK i 1997 - en økning på 63%.
Organisk vekst utgjorde 22%. Det amerikanske
markedet har også i 1998 hatt sterkest vekst innen
materialhåndtering og administrasjon.

Med regnskapsmessig effekt fra 1. mars 1998 kjøpte
TOMRA vestkyst-operasjonen til Reynolds
Recycling divisjonen med aktiviteter i California
samt fire ikke-pant stater. TOMRA Pacific Inc. ble
opprettet for å ivareta disse  aktivitetene samt vide-
reutvikle markedet i California. Kjøpesummen på
8,0 MUSD omfattet tomter, bygg, driftsmidler og
goodwill på totalt 2,6 MUSD. 

Med regnskapsmessig effekt fra 1. juli kjøpte
TOMRA Pacific alle eiendeler i Recycling
Resources LLC med aktiviteter nord i California.
Kjøpesummen var 5,2 MUSD og inkluderte good-
will på 3,7 MUSD. Kjøpet av Recycling Resources
operasjoner ga positive synergieffekter mot
TOMRA Pacific's etablerte aktiviteter.

Med regnskapsmessig effekt fra samme dato, 1. juli
1998, investerte TOMRA i en 50% eierandel i
Wise Recycling LLC med aktiviteter i 23 ikke-pant
stater.  Dette selskapet overtok i mars 1998 den
resterende del av Reynolds Recycling Division og
hadde i 1998 en omsetning på 90 MUSD med et
resultat før skatt på 2 MUSD. Selskapet konsoli-
deres etter egenkapitalmetoden.

Med regnskapsmessig effekt fra 1. oktober 1998
overtok TOMRA Pacific alle eiendeler i Mobile
Recycling Corp. med aktiviteter i California.
Kjøpesummen på 7,15 MUSD inkluderer goodwill
på 5,1 MUSD. Kjøpet ble delvis finansiert gjen-
nom utstedelse av 200.000 aksjer til kurs NOK
216. Dersom den statlige håndteringsgodtgjørelsen
til resirkulerings-sentre opprettholdes eller bedres
vil kjøps-prisen på 7,15 MUSD bli øket med inntil
2,15 MUSD.

Gjennom disse oppkjøpene har Tomra Pacific sikret
seg en solid posisjon innen drift av resirkulerings-
sentre i California med 425 sentre i drift. Omset-
ningen i California utgjorde 19 MUSD i 1998 og
forventes å øke betydelig i 1999. Den raske veksten
selskapet opplevde i 1998 vil gi positive synergi-
effekter samt effektivitetsgevinster for 1999.

1998





TOMRAs markedsandel i USA og Canada utgjorde
80% ved utgangen av 1998. Styret er fortsatt opti-
mistisk i vurderingen av mulighetene i det ameri-
kanske markedet.

FORRETNINGSUTVIKLING

En analyse av verdens drikkevare- og emballasje-
volumer viser at TOMRA hittil har fokusert på de 
geografiske områder hvor mulighetene har vært
størst. Volumvekst, kombinert med økt fokus på
resirkulering og gjenvinning fra både lokale myn-
digheter og industrien, åpner for et stort fremtidig
potensiale innenfor nye markeder og aktivitets-
områder.

Forretningsutvikling i TOMRA omfatter utvikling
av nye automater, integrerte serviceløsninger for
materialhåndtering, datainnsamling og administra-
sjon, ulike former for markedsføringskonsepter
tilknyttet automatene samt utvikling av nye geogra-
fiske markeder.

TOMRA brukte totalt 85 MNOK på forretnings-
utvikling i 1998, en økning på 27% fra 1997.
Andelen i prosent av samlet omsetning er redusert
fra 5,6% i 1997 til 4,9% i 1998. 

TEKNOLOGI

Ved overtagelsen av Halton ble det bestemt at den
teknologiske bredden i konsernet skulle benyttes til
å utvikle helt nye løsninger for små butikker med
lavere mottaksvolum. MicroLite, ble den første
automaten i en ny produkt-familie, MINIMA
familien, som utvikles i Finland og skal bidra til å
etablere TOMRA som den ledende leverandør av
automater også i dette markedssegmentet.

Automaten er en kombinertløsning som håndterer
boks og engangs plastflasker i samme enhet. Det ble
installert 200 enheter i Sverige i 1998. I februar
1999 relanseres automaten i en ny versjon,
TOMRA Duo, samtidig som neste automat i
MINIMA familien, TOMRA Solo, blir introdusert.
Dette er en løsning for mottak av plastflasker, med
sortering og komprimering. 

På verdens største dagligvaremesse, Euroshop i
Dusseldorf i februar 1999, lanserer TOMRA i til-
legg to nye automater i ULTIMA familien for det
øvre markedssegmentet. TOMRA 610 vil være

flaggskipet og er en videreutvikling av TOMRA 600
som har hatt stor suksess siden lanseringen i 1997.

I markeder med hovedsakelig gjenfyllbar emballasje
etterspørres funksjonalitet i mindre grad og pris-
følsomheten blir derfor større. Samtidig med lanse-
ringen av TOMRA 610 introduseres derfor en ny
automat i ULTIMA familien, TOMRA 500.
Denne automaten er utviklet og produseres i
Finland og håndterer alle typer gjenfyllbar embal-
lasje samt kasser, og vil prismessig ligge noe under
TOMRA 610. De nye produktene forventes å styr-
ke TOMRAs markeds- og konkurranseposisjon.

I USA, Sverige og Finland ble det i 1998 lansert en
ny generasjon software produkter for datainn-
samling, administrasjon og logistikk-planlegging
innen materialhåndtering. Software produktene er
sentrale i arbeidet med å sikre kostnadseffektiv drift
og løste samtidig år 2000 problematikken som de
tidligere systemene ikke håndterte.

TOMRA har i løpet av 1998 gjennomført full kart-
legging av alle potensielle problemområder knyttet
til tusenårsskiftet. De fleste nødvendige utbedringer
er allerede gjennomført og de resterende forventes
ferdig innen utløpet av første halvår 1999.

VEKSTSTRATEGIER

TOMRA har målsatt minimum 30% årlig vekst i
omsetning. Dette skal nåes gjennom videre utvik-
ling av ny teknologi, nye tjenester og gjennom opp-
kjøp innenfor kjerneområdene. Planene for 1999
tilsier at denne målsetningen kan innfris.

TOMRAs mål om å være ledende innen sitt forret-
ningsområde krever at man utvider konseptene fra
primært å være konsentrert om pantmarkeder til
også å dekke alternative løsninger for markeder
uten pant. Dette omfatter også samarbeide med
drikkevarebransjen om etablering av industridrevne
retursystemer.

Skal man lykkes på dette området må det skapes
attraktive løsninger som motiverer publikum til høy
grad av deltakelse samt ivaretar kravet om høy
kosteffektivitet. Nye insentivordninger som rabatt-
kuponger, donasjonsprogrammer og bonuspoeng
testes ut i flere markeder.





TOMRA har i 1998 hatt sterkest vekst innenfor
området materialhåndtering. Dette utgjør nå 30%
av total omsetning. Også i 1999 forventes material-
håndtering å få den sterkeste veksten. Marginene er
lavere innen dette segmentet enn TOMRA's øvrige
aktivitetsområder.

AKSJONÆRER OG KAPITALFORHOLD

TOMRA gjennomførte i 1998 tre emisjoner til
ansatte på tilsammen 254 700 aksjer. Ved opp-
kjøpet av Mobile Recycling Corp. ble det i desem-
ber utstedt 200 000 aksjer til kurs NOK 216,-.
Etter dette har selskapet 41,09 millioner aksjer til
pålydende  NOK 4,-, tilsvarende en aksjekapital på
164,4 MNOK

TOMRA hadde 4 485 aksjonærer ved utgangen av
1998. Andelen av aksjer eiet av utlendinger var
69,3% ved inngangen til året og 68,5% pr.
31.12.1998. Likviditeten i aksjen har vært god med
en samlet omsetning på 72,4 millioner aksjer i
1998, opp fra 55,9 millioner aksjer forrige år.

ORGANISASJON

Antall ansatte i TOMRA-gruppen var ved utgangen
av året 1 720, hvorav 234 arbeidet i Norge. Ved
inngangen til året var tallene henholdsvis 915 og
194. Økningen på 805 ansatte fordeler seg med
766 i USA og 39 i Europa.

TOMRA gjennomførte med effekt fra 1. januar
1999 en organisasjonsendring ved hoved-kontoret i
Asker gjennom utskillelse av produksjonen og
Europa administrasjonen i selvstendige aksjesel-
skaper. Endringene ble gjennomført for ytterligere å
rendyrke fokus i alle ledd i organisasjonen.

Som oppfølging av implementering og praktisering
av TOMRA’s kjerneverdier, presentert i forrige års-
rapport, gjennomførte selskapet for andre år på rad
en intern verdiundersøkelse mot samtlige ansatte i
konsernet. Resultatene fra denne undersøkelsen
benyttes bl.a. i arbeidet med å videreutvikle

konsernets "Human Resource" strategi med vekt på
å utvikle dyktige mennesker i en global satsing.
TOMRA har også implementert et system for 
mål- og resultatstyring for samtlige ansatte.

TOMRAs miljøarbeid er etablert i henhold til
retningslinjer fra International Chamber of
Commerce. Gruppens produkter og produksjons-
prosesser har alltid vært tilrettelagt med en miljø-
profil. TOMRA forurenser ikke det ytre miljø mer
enn det som er vanlig for denne type virksomheter. 

Det ble i 1998 vedtatt en ny norsk regnskapslov
som trådte i kraft fra 1. januar 1999. Som en
konsekvens av den nye loven er det foreslått en
rekke endringer av god regnskapsskikk som også vil
påvirke TOMRAs regnskaper.

Den nye loven gir hjemmel for at kompensasjons-
elementet fra bonusaksjer og opsjoner, fra og med
regnskapsåret 1999 skal resultatføres. TOMRAs styre
er av den oppfatning at en slik omlegging av praksis
vil virke direkte ødeleggende på selskapets evne til å
motivere ansatte og tiltrekke seg de dyktigste lederne
internasjonalt hvor konkurrentene ikke utgiftsfører
slike ordninger. Den nye loven danner grunnlag for
et stadig økende press fra norske myndigheter, som
medfører at TOMRA vil måtte vurdere alternative
løsninger. 

LØNN OG GODTGJØRELSER

Styret har i 1998 mottatt styrehonorar på NOK
840 000. Det er utbetalt NOK 1 382 070 i lønn til
adm. direktør Erik Thorsen og NOK 59 972 som
andre skattepliktige godtgjørelser. Antall aksjer eiet
av selskapets tillitsvalgte samt sluttvederlag er
beskrevet i note 17.

Det er utbetalt NOK 325 000 i revisjonshonorar til
KPMG as for Tomra Systems ASA. Det er i tillegg
utbetalt NOK 406 033 for konsulentarbeid. Samlet
revisjonshonorar utgjør for konsernet NOK 3,4
millioner.





RESULTATANVENDELSE

Årets overskudd ble NOK 83 485 000 i Tomra
Systems ASA. Styret anbefaler følgende dispone-
ring, herunder forslag om å betale NOK 0,50 i ut-
bytte pr. aksje, som er en økning på 25% fra 1997.

Til utbytte NOK 20 576 930
Til frie fonds NOK 62 908 070
Sum disponert NOK 83 485 000
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Resultatregnskap

1998 1997 1996 Tall i 1 000 NOK 1998 1997 1996

328 106 292 020 380 833 Driftsinntekter 1 1 727 968 1 200 813 783 537 
42 656 - - Andre inntekter 3,6 42 656 - -

Dri f tskostnader
163 755 163 245 247 243 Tilvirkningskost 2 969 583 640 724 364 165 
54 622 51 299 43 239 Lønn og sosiale kostnader 208 172 152 489 125 191 
15 905 17 564 28 999 Andre driftskostnader 3 143 129 109 038 88 154 

7 112 6 576 6 005 Ordinære avskrivninger 6 116 108 92 496 53 725 
36 156 - - Nedskrivning av eiendeler 6,10 43 065 - -

277 550 238 684 325 486 Sum driftskostnader 1 480 057 994 747 631 235 
93 212 53 336 55 347 Driftsresultat 290 567 206 066 152 302 

Finansinntekter  og -kostnader
30 482 15 082 10 299 Finansinntekter 20 420 11 109 9 708 
25 152 11 184 6 677 Finanskostnader 37 414 19 202 12 875 
14 220 52 575 - Utbytte fra datterselskaper - - -
19 550 56 473 3 622 Netto finansposter 4 (16 994) (8 093) (3 167)

- - - Minoritetsinteresser (8 560) (5 979) (2 067)
112 762 109 809 58 969 Resultat før skatt 265 013 191 994 147 068 
29 277 13 873 14 954 Skattekostnad 7 85 268 60 663 44 892 
83 485 95 936 44 015 Årsresultat 179 745 131 331 102 176 

Som disponeres
20 577 16 254 11 295 Utbytte
62 908 79 682 32 720 Til frie fonds
83 485 95 936 44 015 Sum disponert

Fortjeneste pr. aksje 16 4,40 3,38 2,72 
Fortjeneste pr. aksje, fullt utvannet 16 4,35 3,32 2,70 
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Balanse pr. 31 Desember

1998 1997 Tall i hele 1 000 kroner 1998 1997

Eiendeler Omløpsmidler
8 927 54 566  Kontanter, bank, postgiro 5 55 992 129 214 
4 039 1 904 Kundefordringer 3 369 090 202 952 

71 584 316 737 Fordringer konsernselskaper - -
13 249 12 947 Andre kortsiktige fordringer 140 395 64 219 
42 786 40 373 Varelager 2 213 426 176 553 

140 585 426 527 Sum omløpsmidler 778 903 572 938 
Anleggsmidler

403 018 438 979 Aksjer og andeler 10,15 70 679 2 200 
588 778 3 500 Lån til konsernselskaper - -

- - Langsiktige fordringer 48 743 45 965 
25 421 16 100 Pensjonsmidler 11 25 421 16 100 
5 300 1 508 Utsatt skattefordel 7 22 228 17 003 

- - Goodwill 6,15 338 931 288 383 
- - Leasing utstyr 6 262 940 265 708 

16 530 78 944 Varige driftsmidler 3,6 286 094 200 444
1 039 047 539 031 Sum anleggsmidler 1 055 036 835 803 
1 179 632 965 558 Sum eiendeler 1 833 939 1 408 741 

Gjeld og Egenkapi tal Kortsikt ig  Gjeld
- - Kassekreditt 5 104 850 - 

17 191 8 041 Leverandørgjeld 107 401 74 860 
84 652 30 209 Kortsiktig gjeld konsern - -
29 802 10 257 Betalbar skatt 7 40 003 32 540 
48 483 37 208 Annen kortsiktig gjeld 8 159 182 136 999 

180 128 85 715 Sum kortsiktig gjeld 411 436 244 399 
Langsikt ig  Gjeld

- 42 500 Pantelån 5 - 42 500 
37 500 - Andre langsiktige lån 5 48 494 30 254 

7 118 4 508 Utsatt skatt 7 77 447 50 448 
44 618 47 008 Sum langsiktig gjeld 125 941 123 202 

- - Minoritetsinteresser 21 303 14 568
Egenkapi tal

164 359 162 540 Aksjekapital (41 089 700 à NOK 4) 164 359 162 540 
156 582 156 582 Reservefond 156 582 156 582 
633 945 513 713 Frie fond 901 959 685 467 

- - Omregningsdifferanse 52 359 21 983
954 886 832 835 Sum egenkapital 14,16 1 275 259 1 026 572 

1 179 632 965 558 Sum gjeld og egenkapital 1 833 939 1 408 741
- 42 500 Pantstillelser 5 - 52 431 

144 609 1 153 Garantiansvar 12 62 765 -

TOMRA Systems ASA Konsern







1998 1997 1996 Tall i hele 1 000 kroner 1998 1997 1996

Kontantstrøm fra Operasjonel le  Akt iv i teter
112 762 109 809 58 969 Resultat før skattekostnad 265 013 191 994 147 068 
(10 914) (15 568) (6 788) Periodens betalte skatter (56 030) (32 574) (16 571)
(42 656) 14 46 Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler (42 656) 14 46 

7 112 6 576 6 005 Ordinære avskrivninger 116 108 92 496 53 726 
36 156 - - Nedskrivning anleggsmidler 43 065 - 1 637 
(2 413) 3 765 (6 690) Endring i varelager (36 873) (35 850) (31 547)

243 018 (168 221) (51 996) Endring i kundefordringer (166 138) (53 532) (52 323)
63 593 (35 257) 28 163 Endring i leverandørgjeld 32 541 2 178 29 091 
(9 321) (6 400) (6 148) Forskjell mellom kostn. ført pensjon (9 321) (6 400) (6 148)

og inn/utbet. i pensjonsordning
- - - Effekt av valutakursendringer 2 027 (16 983) (3 293)

6 682 (4 514) (1 205) Endring i andre tidsavgr. poster (86 633) 187 1 762 
404 019 (109 796) 20 356 Netto kontantstrøm fra operasjonelle akt. 61 103 141 530 123 448

Kontantstrøm fra Invester ingsakt iv i teter

106 084 30 395 Innbet. v. salg av varige driftsmidler 130 954 31 823 25 129 
(8 127) (7 613) (13 053) Utbet. v. kjøp av varige driftsmidl.   1) (240 497) (231 148) (173 525)

4 318 909 Innbet. v. salg av aksjer og andeler 3 162 3 767 - 
(200) (163 239) (112 113) Utbet. v. kjøp av aksjer og andeler (176 963) (132 834) (79 172) 

97 762 (170 504) (123 862) Netto kontantstrøm fra investeringsakt. (283 344) (328 392) (227 568)
Kontantstrøm fra f inansier ingsakt iv i ter

- - 47 500 Innbet. v. opptak av ny langs. gjeld - - 56 634 
- - 20 823 Innbet. v. opptak av korts. gjeld 25 573 462 20 823 

(5 000) (5 000) - Utbet. v. nedbet. av langs.gjeld (24 261) (67 743) - 
- (20 823) - Utbet. v. nedbet. av korts. gjeld - (20 823) - 

(585 277) - - Utbetalinger v. lån til datterselskaper - - -
- (9 064) 1 420 Netto endring i kassekreditt 104 850 (6 487) 2 746 

59 143 377 785 9 035 Innbetaling av egenkapital 59 143 377 785 9 035 
(16 286) (11 295) (9 320) Utbetalinger av utbytte (16 286) (11 295) (9 320)

- - - Egenkapital justering - - 8 091 
(547 420) 331 603 69 458 Netto kontantstrøm fra finansieringsakt. 149 019 271 899 88 009 
(45 639) 51 303 (34 048) Netto endringer i kontanter og (73 222) 85 037 (16 111) 

kontantekvivalenter
54 566 3 263 37 311 Lividitetsbeholdning per 01.01 129 214 44 177 60 288 

8 927 54 566 3 263 Lividitetsbeholdning 31.12   2) 55 992 129 214 44 177 

1) Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler" inkluderer også inngående balanse i datterselskaper som er kjøpt og 
konsolidert for første gang i regnskapsåret.

2) Bundne bankinnskudd er inkludert med 2,4 MNOK.

TOMRA Systems ASA Konsern

Kontantstrømanalyse pr. 31 Desember



FORRETNING, KUNDER OG SPESIELL RISIKO
Tomra Systems ASA med datterselskaper utvikler, produ-
serer samt selger og driver systemer for håndtering av
brukt drikkevare emballasje. TOMRAs kunder er daglig-
varebransjen i Europa og Nord- og Sør-Amerika.

BRUK AV ESTIMATER
Årsrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med god
regnskapsskikk. Estimater og forutsetninger som kan ha
innvirkning på eksisterende og fremtidige eiendeler og
gjeld, samt rapporterte inntekter og kostnader for perio-
den, er utarbeidet etter beste evne. Faktiske resultater kan
variere fra disse estimatene.

FORTJENESTER PR. AKSJE
Fortjeneste pr. aksje presenteres basert på veiet gjennom-
snittlig utestående aksjer for perioden. Potensiell utvan-
ningseffekt av utestående opsjonsavtaler er hensyntatt.

KONSOLIDERINGSPRINSIPPER

KONSOLIDERTE SELSKAPER
Konsernregnskapet omfatter morselskapet Tomra Systems
ASA og de selskaper der morselskapet direkte eller indi-
rekte har bestemmende innflytelse. Datterselskaper erver-
vet/solgt i løpet av året er inkludert i regnskapet fra og
med kjøpstidspunktet/til og med salgstidspunktet.

TILKNYTTEDE SELSKAPER
Tilknyttede selskaper, hvor konsernet har en eierandel på
20-50%, samt har betydelig innflytelse i driftsmessige og
finansielle beslutninger, er i konsernregnskapet medtatt
etter egenkapitalmetoden. Konsernets andel av tilknytte-
de selskapers resultat etter skatt og avskrivninger på mer-
verdier, vises under finansposter i resultatregnskapet.

ELIMINERING AV AKSJER I DATTERSELSKAPER
Aksjer i datterselskapene er eliminert etter kjøpsverdi me-
toden. Differansen mellom bokført verdi av aksjer i dat-
terselskaper og bokført verdi av egenkapitalen i de samme
datterselskaper på de tidspunkt aksjene ble ervervet, er de
analysert og henført til de poster i balansen merverdiene
er tilknyttet. Goodwill er oppført med kontantverdien
betalt ved kjøp, og avskrevet basert på forventet inntje-
ning (jfr. note 6)

OMREGNING AV UTENLANDSKE DATTERSELSKAPER
Resultatregnskapet for utenlandske selskaper ført i uten-
landsk valuta er omregnet til gjennomsnittskurser for
året. Balansen er omregnet til kurser pr. 31.12.
Omregningsdifferanser er ført direkte til konsernets
egenkapital, og er spesifisert som egen post.

INTERNE TRANSAKSJONER/MELLOMVÆRENDE
Alt kjøp og salg mellom konsernselskaper er eliminert,
likeledes fordringer og gjeld.

REGNSKAPSPRINSIPPER

INNTEKTER
Inntekter fra salg og salgslignende leasingkontrakter av
TOMRA-produkter blir generelt ført til inntekt ved
installasjon av produktene. Inntekter som relaterer seg til
servicekontrakter og operasjonelle leasingkontrakter føres
til inntekt over den periode kontraktene gjelder. Annen
serviceinntekt tas på det tidspunkt tjenesten ytes.

KONTANTER, BANK, POSTGIRO
Posten, kontanter, bank og postgiro inkluderer i tillegg
pengemarkedsfond og andre kortsiktige investeringer
med opprinnelig varighet på tre måneder eller mindre.

Konsoliderings- og r



Rapporteringsstruktur
Driftsinntektene i de respektive selskaper i TOMRA konsernet er som følger:

TOMRA Systems ASA BU Europa BU Amerika
Tomra Butikksystemer AS (N) Tomra North America Inc.(CT)
Tomra Systems AB (S) Tomra Metro LLC (CT,NY)
OY Tomra AB (FIN) Mobile Redemp. Inc. (CT,MA)
Tomra System A/S (DK) BICS LLC (60%) (NY)
Tomra Systems BV (NL) Tomra NY Recycling Inc. (NY)
Tomra Systems GmbH (D) Upstate Tomra LLC (55%)
Tomra Leergutsysteme GmbH (A) Tomra Massachusetts (MA)
Tomra Systems OY (FIN) Halton System Inc. (ME)
Halton System SA (F) Tomra Pacific Inc. (CA)
B-burken AB (S) UBCR (51%) (MI)
Halton System A/S (DK) Tomra Systems Inc. (CAN)
Halton System GmbH (D)

Alle selskaper i listen ovenfor eiers 100% med unntak av Upstate Tomra LLC (55%), 
BICS LLC (60%) og UBCR LLC (51%).



FORDRINGER OG GJELD I FREMMED VALUTA
Kortsiktige fordringer og gjeld er bokført til kurser på
balansedagen. Langsiktige fordringer og gjeld i fremmed
valuta er omregnet til laveste/høyeste kurs på transak-
sjonstidspunktet og balansedagens kurs. Fordringer og
gjeld sikret ved terminkontrakter er omregnet til termin-
kurs. Netto urealisert gevinst inntektsføres ikke.

VARELAGERVURDERING
Beholdning av råvarer er vurdert til laveste verdi av
anskaffelseskost og virkelig verdi. Varer i arbeid og ferdig-
varer er vurdert til laveste verdi av full tilvirkningskost og
virkelig verdi. Reservedeler og deler hos serviceforhandle-
re er vurdert til anskaffelseskost. Det er gjort fradrag for
ukurante varer.

AKSJER OG ANDELER
Aksjer og andeler bestemt til varig eie er oppført i balan-
sen under langsiktige plasseringer. Disse er vurdert til
kostpris med mindre forhold som ikke anses å være av
forbigående karakter har betinget en lavere vurdering.
Nedskrivninger føres under andre driftskostnader.

VARIGE DRIFTSMIDLER OG AVSKRIVNINGER
Varige driftsmidler er ført i balansen til kostpris justert
for ordinære avskrivninger. Ordinære avskrivninger
gjennomføres lineært over driftsmidlets antatte
økonomiske levetid.

IMMATRIELLE EIENDELER
Immaterielle eiendeler inkluderer goodwill, rett til bruk
av merkevarer og ikke-konkurranse avtaler.
Avskrivningssatsene for goodwill er basert på den
inntjening som det oppkjøpte selskap forventes å få etter
tidspunktet for ervervelsen og revalueres periodisk.
Øvrige immaterielle eiendeler avskrives over den tid
kontrakten gjelder.

OPPSTARTS- OG UTVIKLINGSKOSTNADER
Oppstartskostnader samt forsknings- og utviklings-
kostnader utgiftsføres løpende.

PENSJONSFORPLIKTELSER
Pensjonsforpliktelser knyttet til forsikringsmessig dekkede
pensjoner samt pensjonspremie er tatt inn i balansen etter
nettoprinsippet. Morselskapet er det eneste selskapet i
gruppen med en pensjonsordning etter ytelsesplan. Se
forøvrig note 11 for beskrivelse av pensjonsforpliktelsene.

GARANTIAVSETNINGER
Det er foretatt en generell avsetning for fremtidige garan-
tikostnader basert på siste års omsetning i alle konsern-
selskapene.

SKATTER
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både perio-
dens betalbare skatt og endringen i utsatt skatt.
Endringen i utsatt skatt reflekterer de fremtidige betal-
bare skatter som oppstår som følge av årets aktiviteter.
Utsatt skatt er den skatten som påhviler det akkumulerte
resultatet, men som kommer til betaling i senere perio-
der. Det er beregnet utsatt skatt av netto positive midler-
tidige forskjeller og underskudd til fremføring etter
gjeldsmetoden. Se forøvrig note 7 "Skatter".

NY NORSK REGNSKAPSLOV 1999
Den norske regnskapsloven endres med effekt fra 1. janu-
ar 1999. Dette vil medføre endringer i rapportstrukturen
med effekt fra første kvartal 1999. Den samlede effekt av
de vedtatte endringer vil få minimal effekt på konsern-
regnskapet, med unntak av signaliserte endringer av
norske regnskapsprinsipper vedrørende håndteringen av
aksje- og opsjonsordninger. TOMRA vil komme tilbake
med en avklaring av dette spørsmålet så snart det forelig-
ger klare retningslinjer.

Regnskapet for morselskapet, Tomra Systems ASA, blir i
større grad berørt av lovendringen uten at dette påvirker
konsernregnskapet.

egnskapsprinsipper







Noter
Note 1 Segmentfordeling

Tall i hele mill. Kroner
Dri f ts inntekter  pr.  marked 1998 1997 1996 1998 i % 1997 i % 1996 i %
Bu Europa
Norge 33 27 20 1,9 % 2,2 % 2,5 %
Sverige 107 89 134 6,2 % 7,4 % 17,1 %
Finland 62 48 50 3,6 % 4,0 % 6,4 %
Danmark 57 60 44 3,3 % 5,0 % 5,6 %
Nederland 97 81 42 5,6 % 6,8 % 5,4 %
Tyskland 160 147 115 9,3 % 12,2 % 14,6 %
Østerrike 62 34 16 3,5 % 2,8 % 2,0 %
Andre 31 29 17 1,8 % 2,5 % 2,3 %
BU Europa total 609 515 438 35,2 % 42,9 % 55,9 %
BU Amerika
New York 488 409 175 28,2 % 34,0 % 22,3 %
Connecticut 117 114 92 6,8 % 9,5 % 11,8 %
Massachusetts 110 44 5 6,4 % 3,7 % 0,6 %
Michigan 115 84 62 6,6 % 7,0 % 7,9 %
California 146 - - 8,5 % - -
Ikke-pant stater 110 - - 6,4 % - -
Andre 33 35 12 1,9 % 2,9 % 1,5 %
BU Amerika total 1 119 686 346 64,8 % 57,1 % 44,1 %
Totale driftsinntekter 1 728 1 201 784 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Dri f ts inntekter  pr.  akt iv i tet 1998 1997 1996 1998 i % 1997 i % 1996  i %
BU Europa
Salg, leasing 414 364 294 24,0 % 30,3 % 37,5 %
Service 180 142 138 10,4 % 11,8 % 17,6 %
Administrasjon 9 8 6 0,5 % 0,7 % 0,8 %
Promotion 6 1 - 0,3 % 0,1 % -
BU Europa total 609 515 438 35,2 % 42,9 % 55,9 %
BU Amerika
Salg, leasing 169 179 165 9,8 % 14,9 % 21,0 %
Service 104 100 52 6,0 % 8,3 % 6,6 %
Materialhåndtering 501 359 110 29,0 % 29,9 % 14,0 %
Resirkuleringssentre 256 - - 14,8 % - -
Administrasjon 86 48 19 5,0 % 4,0 % 2,5 %
Promotion 3 - - 0,2 % - -
BU Amerika total 1 119 686 346 64,8 % 57,1 % 44,1 %
TOMRA gruppen
Salg, leasing 583 543 459 33,7 % 45,2 % 58,5 %
Service 284 242 190 16,4 % 20,1 % 24,2 %
Materialhåndtering 501 359 110 29,0 % 29,9 % 14,0 %
Resirkuleringssentre 256 - - 14,8 % - -
Administrasjon 95 56 25 5,5 % 4,7 % 3,3%
Promotion 9 1 - 0,6 % 0,1 % -
Totale driftsinntekter 1 728 1 201 784 100,0 % 100,0 % 100,0 %

TOMRA baserer hovedsakelig sine aktiviteter rundt returautomatene, og de fleste kontrakter prises som en pakkeløsning. 
Fordelingen av driftsinntektene er derfor basert på estimater. 





Note 2 Tilvirkningskost og varelager

KONSERNET
Delkrederefondet beløper seg til 4,8 MNOK per 31
desember 1998, og utgjorde sammenliknet med 1997 
3,1 MNOK, og er inkludert i balanseposten kunde-
fordringer.  Samlet tap på utestående fordringer utgjorde
for konsernet 1,1 MNOK.

ÅR 2000
Tusenårsskiftets innvirkning på EDB-systemer og andre
automatiserte driftssystemer er analysert på gruppebasis.
TOMRA har gjort de nødvendige endringene i de fleste
systemer som trenger tilpasninger og planlegger å være
ferdig med alle tilpasninger innen 30 juni 1999.
Kostnader knyttet til oppgraderinger er små og inkludert
i det ordinære driftsbudsjettet for 1999 og derfor ikke av-
satt i regnskapet. 

MORSELSKAP
Tomra Systems ASA har ikke hatt tap på utestående for-
dringer i 1998. Delkrederefondet var uendret ved utgang-
en av 1998 i forhold til fjoråret og utgjør 0,1 MNOK og
er inkludert i balanseposten kundefordringer.

Tomra Systems ASA solgte i desember 1998 sitt bygg i
Asker for 107,3 MNOK og en gevinst på 42,7 MNOK.
Bygget er leiet tilbake for en 10-års periode med rett til
fornyelse i ytterligere 10 år. Årlig leie er fastsatt til 8,3
MNOK med en fast årlig justering på 1,9%. Leien for
desember 1998 utgjorde 0,5 MNOK. Avtalene gir også
TOMRA en opsjon på å kjøpe tilbake bygget til tilnær-
met markedsverdi ved utløpet av den initielle
leieperioden.

Andre driftsinntekter/-kostnaderNote 3

FinansposterNote 4

Morselskap Ti lv i rkningskost Konsern

1998 1997 1996 Tall i hele 1000 kroner 1998 1997 1996
151 237 142 463 232 399 Materialforbruk 947 426 611 715 367 099
16 719 17 480 20 320 Direkte lønn produksjon 25 361 23 707 20 320

167 956 159 943 252 719 Tilvirkningskost brutto 972 787 635 422 387 419
(4 201) 3 302 (5 476) Beholdningsendring (3 204) 5 302 (23 254)

163 755 163 245 247 243 Tilvirkningskost 969 583 640 724 364 165
Varelager

14 662 16 502 Råvarer 40 038 23 790
15 490 13 250 Varer i arbeid 16 652 14 336
3 889 1 928 Ferdigvarer 84 218 67 397
8 745 8 693 Reservedeler 72 518 71 030

42 786 40 373 Sum varelager 213 426 176 553

Finansposter for konsernet består av:
Tall i hele 1000 kroner 1998 1997 1996
Renteinntekter 9 701 5 613 3 583
Agio 2 751 3 406 3 342
Opsjonsinntekter 412 173 -
Res.andel tilknyttet selskap 7 556* 1 917 2 783
Sum finansinntekter 20 420 11 109 9 708
Rentekostnader 17 723 18 953 12 821
Disagio 19 691 249 54
Sum finanskostnader 37 414 19 202 12 875
Netto finansposter (16 994) (8 093) (3 167)

* Resultatandel tilknyttet selskap relaterer seg til TOMRAs andel av resultat før skatt i Wise Recycling LLC. TOMRA investerte i en
50% eierandel med regnskapsmessig effekt fra 1. juli 1998.





Rentebærende balanseposterNote 5

Tall i hele 1000 kroner 1998 1997
Bundne bankinnskudd 3 092 2 397
Bankinnskudd 52 900 96 417
Pengemarkedsfond - 30 400
Sum bank, plasseringer 55 992 129 214
Kassekreditt 104 850 -
Pantelån - 42 500
Andre langsiktige lån 39 225 30 254
Sum rentebærene gjeld 144 075 72 754

Årlige avdrag på langsiktige lån er:
1999 2000 2001 2002 2003+

5 862 5 862 5 000 5 000 17 500

Avdragene er basert på valutakurser tilsvarende balansekurs 31.12.98. Pantelån er konvertert til lån med negativ pantsettelsesklausul.

Note 6 Anleggsmidler

Bygg/ Maskiner/ Transport- Total Immaterielle Leasing 
Tall i hele 1000 kroner tomter Inventar midler eiendeler utstyr
Konsern  1)
Anskaffelseskost 1.1, 1998   2) 143 101 112 480 36 911 292 492 350 491 409 982
Tilgang dette år 59 961 101 415 22 294 183 670 115 219 56 826
Avgang dette år, kostpris 70 206 9 451 3 629 83 286 3 162 8 849
Akkumulert avskriving   3,4) 7 213 79 909 19 660 106 782 123 617 195 019
Bokført verdi 31.12, 1998 125 643 124 535 35 916 286 094 338 931 262 940
Ordinær avskr. dette år   4) 5 059 21 351 8 239 34 649 21 120 60 339
Avskrivningssatser 2-4 % 10-33% 15-33% 5-20% 14 %
MORSELSKAP
Anskaffelseskost 1.1. 1998   2) 69 807 42 698 500 113 005
Tilgang dette år 5 119 3 008 - 8 127
Avgang dette år, kostpris 70 168 592 - 70 760
Akkumulert avskriving 3) - 33 664 178 33 842
Bokført verdi 31.12, 1998 4 758 11 450 322 16 530
Ordinær avskr. dette år 1 903 5 109 100 7 112
Avskrivningssatser 2-4% 15-25% 20 %

1) Utenlandske datterselskapers anleggsmidler er omregnet til kurser 31.12.98.
2) Herav tomter 4,8 millioner NOK i morselskap, og 10,2 millioner NOK i gruppen.
3) Akkumulerte avskrivninger 1.1.98 var 260,6 millioner NOK for konsernet og 34,1 millioner NOK for morselskapet.
4) Goodwill er i tillegg nedskrevet med 43,1 millioner NOK for konsernet.

TILGANG/AVGANG SISTE 5 ÅR

Bygg/ Maskiner/ Transport- Total Immaterielle Leasing 
Tall i hele 1000 kroner tomter inventar midler eiendeler utstyr
Konsern  1)
1994 Tilgang 28 345 15 079 5 143 48 567 43 166 32 444

Avgang 16 954 3 878 2 293 23 125 - 1 578
1995 Tilgang 26 701 12 711 8 742 48 154 25 905 63 723

Avgang - 1 289 1 658 2 947 - 221
1996 Tilgang 7 488 44 555 10 518 62 561 78 209 130 284

Avgang - 5 528 1 686 7 214 16 999 962
1997 Tilgang 71 225 20 897 14 155 106 277 175 643 130 102

Avgang 1 374 15 276 7 829 24 479 32 294 12 588
1998 Tilgang 59 961 101 415 22 294 183 670 115 219 56 826

Avgang 70 206 9 451 3 629 83 286 3 162 8 849





Note 7 Skatter

Morselskap Konsern

1998 1997 1996 Tall i hele 1000 kroner 1998 1997 1996
Skat tegrunnlag

112 762 109 809 58 969 Resultat før skatt 265 013 191 994 147 068
(14 220) (52 575) - Utbytte fra datterselskaper - - -

(141) (7 240) 149 Permanente forskjeller (9 987) (32 062) 1 117
4 238 (13 361) (5 717) Endr. midl. forskjeller (56 615) (43 318) (47 449)

102 639 36 633 53 401 Grunnlag betalbar skatt 198 411 116 614 100 736
29,71 % 24,24 % 25,36 % Effektiv skattesats 32,18 % 31,60 % 30,52 %

Skattekostnad
28 739 10 257 14 952 Årets betalbare skatt 62 247 38 042 30 062

1 720 616 2 Formuesskatt inkl. endr. tidl.år 1 247 2 473 1 532
(1 182) 3 000 - Utsatt skatt netto endring 21 774 20 148 13 298
29 277 13 873 14 954 Skattekostnad 85 268 60 663 44 892

156 616 - Skatt til utlandet 55 310 46 330 29 579

Utsatt skatt representerer netto endring av utsatt skattefordel/-forpliktelse gjennom endringer av midlertidige forskjeller og
underskudd til fremføring. Utsatt skattefordel og -forpliktelse, som er presentert som nettobeløp etter skattesatser i de respektive
land, representerer fremtidige skattereduksjoner eller forpliktelser og utgjør per 31.12:

Morselskap Konsern

1998 1997 Tall i hele 1000 kroner 1998 1997
Utsat t  Skat tefordel

574 - Omløpsmidler 3 631 3 170
4 145 1 043 Anleggsmidler 16 398 8 916

581 465 Kortsiktig gjeld 1 056 2 072
- - Fremførbart underskudd 1 143 2 845

5 300 1 508 Sum utsatt skattefordel 22 228 17 003
Utsat t  Skat teforpl ik telse

- - Anleggsmidler 65 935 42 706
- - Kortsiktig gjeld 4 394 3 234

7 118 4 508 Pensjonsmidler 7 118 4 508
7 118 4 508 Sum utsatt skatt 77 447 50 448

Midlertidige negative og positive forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Utsatt skatt er beregnet på
grunnlag av midlertidige forskjeller og fremførbart underskudd som er utlignet. Midlertidige forskjeller mellom de ulike skatteobjekte-
ne er ikke utlignet. Selskapet vil i perioden forskjellene reverserer, få en skattepliktig nettoinntekt som er tilstrekkelig til å realisere den
utsatte skattefordelen. Fremførbart underskudd relaterer seg til virksomheten i USA og enkelte av de oppkjøpte enhetene i Halton
System Group og løper seg frem til år 2011.

Bygg/ Maskiner/ Transport- Total Immaterielle Leasing 
Tall i hele 1000 kroner tomter inventar midler eiendeler utstyr
Morselskap
1994 Tilgang 28 345 2 970 441 31 756

Avgang 16 954 48 1 050 18 052
1995 Tilgang 26 701 7 136 149 33 986

Avgang - - - -
1996 Tilgang 7 488 5 439 - 12 927

Avgang - - 441 441
1997 Tilgang 587 6 661 351 7 599

Avgang 46 2 438 442 2 926
1998 Tilgang 5 119 3 008 - 8 127

Avgang 70 168 592 - 70 760
Leasing
Selskapene i TOMRA gruppen hadde ved utgangen av 1998 totalt 5038 automater for leasing til kunder. Oversikten nedenfor
viser fremtidig minimum leasinginntekter på eksisterende portefølje. Utover denne inntekten er TOMRA sikret leasinginn-
tekter gjenom kontrakter hvor disse er en integrert del av avtaler om materialhåndtering, serviceavtaler, etc.
Minimum leaseinntekt fra leasingporteføljen: 1999 2000 2001 2002 2003+

44 950 36 629 21 012 16 323 12 710





Annen kortsiktig gjeldNote 8

Aksjer eiet av tillitsvalgte, sluttvederlagNote 9

Morselskap Konsern

1998 1997 Tall i hele 1000 kroner 1998 1997
Skattetrekk, folketrygd

12 038 19 295 feriepenger og påløpt skatt 35 873 39 231
- - Forskudd fra kunder 7 103 9 479
- - Kortsiktig rentebærende gjeld 26 035 462

15 900 1 659 Ikke rentebærende gjeld 69 626 71 573
20 545 16 254 Avsatt utbytte 20 545 16 254
48 483 37 208 Sum 159 182 136 999

Aksjer og andelerNote 10

Antall aksjer eiet av selskapets tillitsvalgte pr. 31.12.1998:
Jan Chr. Opsahl 65 024
Gregory S. Garvey 532 329
Svein S. Jacobsen 39 423
Klaus Nærø 1 078
Tharald Brøvig 99 811
Andreas Nordbryhn 2 263
Jørgen Randers 10 041 
Administrerende direktør Erik Thorsen 42 594 
Revisor, KPMG as -

Administrerende direktør vil, dersom han skulle bli oppsagt, motta lønn i 12 måneder.

Totalt Ant.aksjer Pålydende                         Bokført verdi i hele 1000 kroner
antall aksjer i vår eie pr. aksje Konsern Morselskap Eierandel

Konsernselskaper
Tomra Butikksystemer AS 1 200 1 200 NOK 2 500 - - 100 %
Tomra Systems AB 1 000 1 000 SEK 1 000 - 1 070 100 %
OY Tomra AB 1 000 1 000 FIM 1 000 - 1 073 100 %
Tomra System AS 2 500 2 500 DKK 1 000 - 1 089 100 %
Tomra Systems GmbH 750 750 DEM 1 000 - 2 200 100 %
Tomra Systems BV 300 300 NLG 1 000 - - 100 %
Tomra Leergutsysteme GmbH 1 000 1 000 ATS 1 000 - 31 775 100 %
Halton Systems International BV 8 400 8 400 NLG 1 000 - 95 300 1)      100 %
Tomra North America Inc 40 000 40 000 USD 1 000 - 266 995 100 %
Tomra Systems Inc 500 500 CAD 1 000 - 3 316 100 %
Tomra Europe AS 100 100 NOK 1 000 - 100 100 %
Tomra Production AS 100 100 NOK 1 000 - 100 100 %
Sum aksjer i datterselskaper - 403 018
Øvrige Aksjer
Wise Recycling LLC 64 694 - 50 %
DAC 2 368 - 19 %
Mac Casualty 274 - 9 %
Predio 73 KB 2 817 - 3 %
Retourette BV and CV 244 - 21 %
Atlant System NV 100 - 10 %
Tomra s.r.o. 10 - 40 %
Diverse mindre poster 172 -
Sum aksjer totalt 70 679 403 018

1) Bokført verdi av aksjene i Halton System International BV er nedskrevet med 36,2 MNOK.





Pensjoner og pensjonsforpliktelserNote 11

Forsikrede pensjonsordninger omfatter alle medarbeidere
i faste stillinger med minst 50% arbeidstid.
Pensjonsalderen er 67 år for alle medarbeidere.
Pensjonsordningen er tilrettelagt som en netto avtale ved
at den garanterer et tillegg til Folketrygdens ytelser på
20% av den del av pensjonsgrunnlaget som overstiger 1,5
ganger grunnbeløpet (G= 45 370 kr) og 30% av pen-
sjonsgrunnlaget som overstiger 8 ganger grunnbeløpet.
Det foreligger ingen ytterligere kompensasjonsavtaler for
nedtrappingen i Folketrygdens ytelser.
Premieberegningsstrukturen har ikke vært endret i årene
1996-98.  Utover pensjonsordningen som beskrevet
ovenfor foreligger det ingen pensjonsforpliktelser.

Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold
til NRS for pensjonskostnader.  Det er kun morselskapet

Tomra Systems ASA som har pensjonsordninger etter
ytelsesprinsippet i TOMRA gruppen.  Morselskapets ord-
ning dekker også de ansatte i Tomra Butikksystemer A/S,
og omfatter i alt 188 personer inklusive 3 pensjonister
ved utgangen av 1998.  Ordningen gir rett til definerte
fremtidige ytelser.  Disse er i hovedsak avhengig av antall
opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og
størrelsen på ytelsene fra folketrygden.  Forpliktelsene er
dekket gjennom forsikringsselskapet Gjensidige Liv.  Som
aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og
avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger
innen forsikring. Årets innbetaling til pensjonspremiefon-
det var 5,8 MNOK. Pensjonspremiefondet kan benyttes
til dekning av årlige premier som for 1998 var 3,8
MNOK.

GarantiansvarNote 12

Morselskap Konsern
1998 1997 Tall i hele 1000 kroner 1998 1997

Tomra Systems ASA: 
144 609 1 153 for datterselskap - -

Tomra North America Inc.
- - for Upstate Tomra LLC 5 683 -
- - for Wice Recycling LLC 57 082 -

144 609 1 153 Sum garanti 62 765 -

Tall i hele 1000 kroner 1998 1997 1996
Nåverdi av årets 
pensjonsopptjening 2 166 2 084 1 857
Rentekostnad av
pensjonsforpliktelser 1 256 1 240 1 077
Avkastn. på pensjonsmidl. (2 804) (2 191) (1 258)
Amortisering av
estimeringstap (100) 138 321
Arbeidsgiveravgift 1 079 1 061 439
Netto pensjonskostnad 1 597 2 332 2 436
Finansier t  s tatus pr.  31.12
Beregnede forpliktelser (21 147) (21 010)
Pensjonsmidler til 
markedsverdi 47 204 33 369
Utsatt forpliktelse til
amortisering (1 985) 2 662
Forskuddsbetalt
arbeidsgiveravgift 1 349 1 079
Pensjonsmidler 25 421 16 100
Økonomiske Forutsetninger
Diskonteringsrente 7,0 % 7,0 %
Forventet lønnsregulering 3,3 % 3,3 %
Regulering av folke-
trygdens grunnbeløp 3,3 % 3,3 %
Forventet avkastning på
fondsmidler 8,0 % 8,0 %





Endring i egenkapitalen for konsernetNote 14

Aksje Reserve Frie Omregn. Sum Antall
Tall i hele 1000 kroner kapital fond fond differanse egenkap. aksjer
Balanse pr. 31. 12. 1995 149 121 149 022 105 577 (8 367) 395 353 37 280 250
Årsresultat 1996 102 176 102 176
Justering av egenkapitalen 8 091 8 091
Ansatte emisjon mars 1996 400 3 680 4 080 37 380 250
Ansatte emisjon april 1996 400 3 880 4 280 37 480 250
Ansatte emisjon mai 1996 475 475 37 599 068
Utøvet opsjon mai 1996 200 200 37 649 068
Endring omregn. differanse (3 293) (3 293)
Avsatt utbytte for 1996 (11 295) (11 295)
Balanse pr. 31.12.1996 150 596 156 582 204 549 (11 660) 500 067 37 649 068
Årsresultat 1997 131 331 131 331
Ansatte emisjon april 1997 1 280 17 792 19 072 37 969 068
Ansatte emisjon april 1997 150 150 38 006 500
Ansatte emisjon april 1997 2 2 38 007 000
Rettet emisjon mai 1997 1 860 63 240 65 100 38 472 000
Utøvet opsjon mai 1997 52 679 731 38 485 000
Rettet emisjon september 1997 7 200 284 130 291 330 40 285 000
Utøvet opsjon desember 1997 1 400 1 400 40 635 000
Endring i omregn. differanse 33 643 33 643
Avsatt utbytte 1997 (16 254) (16 254)
Balanse pr. 31.12.1997 162 540 156 582 685 467 21 983 1 026 572 40 635 000
Årsresultat 1998 179 745 179 745
Ansatte emisjon mars 1998 321 5 654 5 975 40 715 200 
Utøvet opsjon mai 1998 618 8 590 9 208 40 869 700 
Utøvet opsjon august 1998 80 1 112 1 192 40 889 700 
Rettet emisjon desember 1998 800 41 968 42 768 41 089 700 
Omregn. differanse 30 377 30 377
Avsatt utbytte for 1998   1) (20 577) (20 577)
Balanse pr. 31.12.1998 164 359 156 582 901 959 52 360 1 275 259 41 089 700

1)  Utbytte er avsatt med NOK 0,50 pr. aksje i 1998.

Styret har fullmakt fra generalforsamlingen til innen generalforsamlingen våren 1999 å utstede inntil 4 000 000 aksjer til markedskurs
i forbindelse med oppkjøp. Av denne fullmakten er ialt 200 000 aksjer benyttet ved utgangen av 1998. Styret har også fullmakt til å ut-
stede inntil; for plan 1, 512 500 aksjer og for plan 2, 500 000 aksjer til selskapets ledere. Denne fullmakten er knyttet til resultatbaser-
te opsjonsavtaler med lederne. Pr 31.12.98 er det for plan 1, 432 500 opsjoner tildelt og for plan 2, 379 000 opsjoner.
Utøvelseskursen for aksjene er NOK 63,10  i plan 1 og NOK 155-200 i plan 2. 

Poster som ikke inngår i balansenNote 13

Terminkontrakter benyttes for å sikre fremtidige valu-
tainntekter. I de tilfeller hvor selskapet har faste ordre el-
ler kontrakter i valuta, bokføres terminkontraktene til
terminkurs. For terminkontrakter som ikke er sikring av

faste ordre/kontrakter, bokføres disse til balansedagens
valutakurs.  Pr. 31 desember, 1998 var  totalt 65 millio-
ner USD valutasikret for 1-12 måneder. Gjennomsnittlig
terminkontraktskurs var 7,6996.





Følgende oppkjøp foretatt i 1997 og 1998 er medtatt i
regnskapet etter oppkjøpsmetoden. Kjøpesummen er
allokert til de underliggende eiendeler og gjeldsposter
basert på den reelle verdi. Det overskytende beløp er ført
som goodwill. Selskapene er konsolidert fra oppkjøpstids-
punktet. De oppkjøpte selskapene opererer innenfor sam-
me forretningsområde som TOMRA.

CARCO INC.
Med regnskapsmessig effekt fra 1. august 1997 overtok
Tomra North America Inc. alle eiendeler i selskapet
CARCO Inc., Albany, New York for 2,9 USD mill.
(21,1 MNOK) Goodwill ble beregnet til USD 0,1 mill.
(0,7 MNOK)

UPSTATE TOMRA LLC
Med regnskapsmessig effekt fra 1. august 1997 overtok
Tomra North America, Inc. (TNA) ytterligere 5% av
komplementarandelene i selskapet Upstate Tomra LLC,
Albany, New York, for USD 0,4 mill. (2,7 MNOK)
Goodwill ble beregnet til USD 0,3 mill. (2,0 MNOK)
TNA eier etter dette 55% av andelene i selskapet og
Upstate Tomra LLC er fra samme tidspunkt konsolidert i
TOMRA gruppens regnskap.

TOMRA LEERGUTSYSTEME GMBH
Med regnskapsmessig effekt fra 1. januar 1997 overtok
Tomra Systesms ASA 100% av aksjene i selskapet Tomra
Leergutsysteme GmbH, Østerrike, for ATS 55 mill.
(31,8 MNOK). Goodwill er beregnet til 30,0 MNOK.

HALTON SYSTEM INTERNATIONAL B.V.
Med regnskapsmessig effekt fra 1. mai 1997 overtok
Tomra Systems ASA 100% av aksjene i selskapet Halton
System International B.V. (HSI) Nederland, for FIM
91,4 mill. (129,5 MNOK) HSI hadde følgende datter-
selskaper: Halton System Oy, Finland (utvikling produk-
sjon av retur-automater), Halton System AB, Sverige
(salg, service), Halton System A/S, Danmark (salg,
service) og Halton System B.V., Nederland (salg, service).
Ved utgangen av 1997 var aktiviteten i selskapene i
Sverige, Danmark, og Tyskland integrert med TOMRAs
datterselskaper gjennom overtagelse av eiendeler.
Selskapet i Nederland ble fusjonert med Tomra Systems
B.V. Goodwill er beregnet til 94,4 MNOK og fordelt på
følgende kategorier: patenter tilsvarende 35,4 MNOK,
ikke-konkurranse klausul (5år) tilsvarende 4,2 MNOK,
bruk av merkenavn (5 år med rett til fornyelse) tilsva-
rende 2,8 MNOK, teknisk knowhow tilsvarende 14,2
MNOK og salg/service nettverket tilsvarende 37,8
MNOK.

HALTON SYSTEM INC.
Med regnskapsmessig effekt fra 1. juli 1997 overtok
Tomra North America, Inc. 100% av aksjene i selskapet

Halton System Inc., Maine, for USD 1,5 mill. (10,6
MNOK). Overtagelsen var priset til markedsverdi av
selskapets eiendeler.

REYNOLDS RECYCLING
Med regnskapsmessig effekt fra 1. mars 1998 overtok
Tomra North America Inc. alle eiendeler i Reynolds
Recycling Division's operasjoner på vestkysten av USA
med aktiviteter i Calefornia, Washington, Colorado, New
Mexico og Hawaii. Kjøpesummen var USD 8 mill. (60,9
MNOK), og inkluderer en goodwill på USD 2,6 mill.
(19,8 MNOK). Tomra Pacific Inc. ble opprettet med
basis i den overtatte virksomheten.

RECYCLING RESOURCE LLC
Med regnskapsmessig effekt fra 1. juli 1998 overtok
Tomra Pacific Inc. eiendeler i selskapet Recycling
Resources LLC i California. Kjøpesummen var USD 5,2
mill. (39,6 MNOK) som medførte en goodwill på USD
3,7 mill. (28,4 MNOK). Virksomheten ble fusjonert
med Tomra Pacific Inc. ved årsslutt 1998.

WISE RECYCLING LLC
Med regnskapsmessig effekt fra 1. juli 1998 investerte
Tomra North America Inc. USD 7,5 mill. (57,1
MNOK) i Wise Recycling LLC og har dermed 50%
andel i selskapet. Wise Recycling LLC opererer i 23 ikke-
pant stater på det amerikanske markedet. Investeringen
førte ikke til ytterligere goodwill.

RECYCLE CLUB
I forbindelse med serviceavtalen med supermarkeds-
kjeden Ralph's i september 1998 overtok Tomra Pacific
Inc. alle eiendeler i Recycle Club LLC. Kjøpesummen var
USD 1,5 mill. (11,4 MNOK) og inkluderte goodwill på
USD 1,1 mill. (8,5 MNOK).

MOBILE RECYCLING CORP.
Med regnskapsmessig effekt fra 1. Oktober 1998 overtok
Tomra Pacific Inc. eiendeler i Mobile Recycling Corp. i
California. Kjøpesummen var USD 7,15 mill. (54,4
MNOK) og inkluderer goodwill på USD 5,1 mill. (39,1
MNOK). Avtalen inkluderer i tillegg en betinget forplik-
telse på USD 2,15 mill (16,4 MNOK) knyttet til forny-
else eller økte statlige håndteringsgodtgjørelser til resirku-
leringssentre.

TOPERCHER GMBH, ØSTERRIKE
Med regnskapsmessig effekt fra 1. oktober 1998 overtok
Tomra Leergutsysteme GmbH eiendeler i selskapet
Topercher GmbH, Haltons tidligere distributør i
Østerrike. Kjøpesummen var ATS 14,3 mill. 
(9,2 MNOK) som medførte en goodwill på 
ATS 10 mill (6,5 MNOK).

OppkjøpNote 15





Forskjellen mellom norske og amerikanske regnskapsprinsipperNote 16

GENERELT
TOMRA har tatt N GAAP i betraktning da TOMRAs
bonusordning  ble fastsatt. Effekten av å implementere
US GAAP avstemning har ikke blitt ansett som vesentlig.

1)  AKTIVERTE RENTER
TOMRA aktiverer ikke utviklings- eller rentekostnader. I
henhold til amerikanske regnskapsprinsipper er det be-
regnet aktiverte renter relatert til nybygg i Norge på til
sammen 3,5 MNOK. Dette er fordelt over byggeperio-
den 1992-1995. Avskrivninger av aktiverte rentekostna-
der utgjør i samme periode 0,1 MNOK.

2)  PENSJONER
TOMRA endret i 1994 føringen av pensjonskostnader.
Implementeringseffekten ble ført direkte mot egenkapita-
len etter N GAAP. I henhold til US GAAP (SFAS No.
87) skal implementeringseffekten amortiseres over gjen-
nomsnittlig gjenværende løpetid.

3)  UTSATT SKATT
Under N GAAP tar TOMRA skattefradraget ved
godtgjørelse av aksjer (gjelder i USA for 1998) som en 
reduksjon av skattekostnad i den perioden fradraget er

mottatt. Under US GAAP skal utsatt skattefordel relate-
res til samme periode som aksjegodtgjørelsen.
Egenkapital krediteres for skattefordeler i den grad
TOMRAs skattereduksjon overstiger beløpet for aksje-
godtgjørelse.

4) UTBYTTE
Etter US GAAP blir utbytte ført mot egenkapitalen i det
året det utbetales, mens etter N GAAP reduserer egen-
kapitalen det år det avsettes.

5) GODTGJØRELSE I FORM AV AKSJER
Godtgjørelse i form av aksjer har en finansiell innvirk-
ning på resultatregnskapet for US GAAP som ikke er
hensyntatt i norsk GAAP. Innvirkningen på egenkapital
kan føre til en forskjell i midlertidige forskjeller. TOMRA
behandler aksjegodtgjørelsen i samsvar med APB
Opinion 25 i US GAAP. Forskjellen mellom kostpris av
aksjene og markedspris på måle-tidspunktet (tidspunktet
hvor både kostpris på aksjene og antall aksjer de ansatte
kommer til å motta er kjent) er  ført som tap/gevinst. Ved
aksjeopsjoner fordeles godtgjørelsen over perioden opsjo-
nene gjelder.

Tall i hele 1000 kroner 1998 1997 1996
Avstemning av Årets  Resul tat
Årsresultat iht. N GAAP 179 745 131 331 102 176
Justering mot US GAAP
Aktiverte renter, netto avskrivninger  1) (112) (112) 50
Urealisert valutagevinst - (3 168) 3 168
Pensjoner  2) (170) (170) (170)
Utsatt skatt  3) 29 671 966 (853)
Godtgjørelse i form av aksjer  5) (82 694) (68 141) (12 476)
Salg/ tilbakeleie hovedkontor  7) (42 656) - -
Årsresultat iht. US GAAP 83 784 60 706 91 894
Fortjeneste pr. aksje N GAAP  8) 4.40 3.38 2.72
Fortjeneste pr. aksje fullt utvannet N GAAP  8) 4.35 3.32 2.70
Fortjeneste pr. aksje iht. US GAAP  8) 2.05 1.56 2.45
Fortjeneste pr. aksje, fullt utvannet US GAAP  8) 2.03 1.54 2.41
Egenkapi talef fekt  av forskjel l ig
Egenkapital iht. N GAAP 1 275 259 1 026 572 500 067
Justeringer mot US GAAP
Aktiverte renter  1) 3 237 3 349 3 462
Urealisert valutagevinst - - 3 168
Pensjoner  2) 1 812 1 982 2 152
Utsatt skatt  3) 35 398 (1 491) (2 457)
Utbytte  4) 20 545 16 254 11 295
Fordring på utstedte aksjer  6) - (1 400) -
Salg/tilbakeleie hovedkontor  7) (42 656) - -
Egenkapital iht. US GAAP 1 293 595 1 045 266 517 687
Egenkapital pr. aksje iht. US GAAP 31.33 26.44 13.57
Egenkapital pr. aksje iht. N GAAP 31.04 25.26 13.28
Beregnet  antal l  aksjer
Gj.snittl. antall aksjer  8) 40 886 058 38 863 184 37 551 250
Aksjer iht. opsjonsavtale - 311 129 335 930
Aksjer iht. ansattes bonusplan 100 762 27 076 -
Aksjer iht. utøvet opsjonsavtale 302 545 327 980 -
Antall aksjer, fullt utvannet N GAAP 41 289 365 39 529 368 37 887 180
Aksjer iht. utøvet opsjonsavtale - - 249 246
Antall aksjer, fullt utvannet US GAAP 41 289 365 39 529 368 38 136 426





6)  FORDRING PÅ UTSTEDTE AKSJER
N GAAP anbefaler at aksjekapitalen reflekterer vedtatte
kapitalutvidelser selv om disse formelt ikke er registrert.
Under US GAAP skal ikke aksjekapitalen justeres før
innbetaling og registrering er gjennomført.

7)  SALG/TILBAKELEIE AV HOVEDKONTOR
Under N GAAP ga salg  og tilbakeleie av bygget i Asker
en gevinst på 42,7 MNOK. På grunn av at TOMRA har
en opsjon på tilbakekjøp, anses ikke transaksjonen som et
salg etter US GAAP. Som følge av dette blir transaksjonen
behandlet som finansiering og inkluderes i selskapets
balanse under US GAAP.

8)  GRUNNLAG FOR BEREGNING AV INNTJENING
PR. AKSJE
I løpet av 1997 ble det vedtatt en ny standard for bereg-
ning av fortjeneste pr. aksje (SFAS No. 128) som regule-
rer både basis og utvanningseffekt. Basis fortjeneste pr.
aksje fastsettes gjennom bruk av gjennomsnittlig antall

utestående aksjer for året. Fullt utvannet fortjeneste pr.
aksje inkluderer effektene av potensiell utstedelse av
aksjer etter opsjons- og bonus-programmer. Utvannings-
effekten beregnes basert på gjennomsnittlig aksjekurs
gjennom året. Det totale antall aksjer for perioden frem-
kommer i tabellen. 

IMMATRIELLE EIENDELER
TOMRA foretar en løpende vurdering av langsiktige
anleggsmidler, inkludert goodwill og andre immaterielle
eiendeler, ved bruk av estimert fremtidig kontantstrøm.
Avvik fastsettes basert på neddiskontert fremtidig kon-
tantstrøm basert på TOMRAs gjennom-snittlige kapital-
kostnad.

AVSKRIVNINGER
Det foreligger ingen vesentlige differanser for TOMRA
mellom N GAAP og US GAAP med hensyn til avskriv-
ninger. TOMRA avskriver goodwill over inntil 20 år.

TIL GENERALFORSAMLINGEN I TOMRA SYSTEMS ASA
Vi har revidert årsoppgjøret for Tomra Systems ASA for
1998 som viser et årsoverskudd på kr 83 485 000 for
morselskapet og et årsoverskudd på kr 179 745 000 for
konsernet. Årsoppgjøret, som består av årsberetning,
resultatregnskap, balanse, kontantstrømanalyse, noter og
konsernoppgjør er avgitt av selskapets styre og adminis-
trerende direktør.

Vår oppgave er å granske selskapets årsoppgjør, regn-
skaper og behandlingen av dets anliggender forøvrig.

Vi har utført revisjonen i henhold til gjeldende lover, for-
skrifter og god revisjonsskikk.  Vi har gjennomført de
revisjonshandlinger som vi har ansett nødvendige for å
bekrefte at årsoppgjøret ikke inneholder vesentlige feil

eller mangler.  Vi har kontrollert utvalgte deler av grunn-
lagsmaterialet som underbygger regnskapspostene og
vurdert de benyttede regnskapsprinsipper, de skjønnsmes-
sige vurderinger som er foretatt av ledelsen, samt innhold
og presentasjon av årsoppgjøret.  I den grad det følger av
god revisjonsskikk har vi gjennomgått selskapets formu-
esforvaltning og interne kontroll.

Styrets forslag til disponering av årsoverskuddet tilfreds-
stiller de krav allmennaksjeloven stiller.

Etter vår mening er årsoppgjøret gjort opp i samsvar med
aksjelovens bestemmelser og gir et forsvarlig uttrykk for
selskapets og konsernets økonomiske stilling pr. 31. de-
sember 1998 og for resultatet av virksomheten i regn-
skapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk.

REVISJONSBERETNING 1998

Oslo, 18 februar 1999
KPMG as

Henning Aass
Statsautorisert revisor
Sign.





Aksjer og aksjonærer
TOMRAs aksjonærpolitikk har som hovedmål å
maksimere aksjonærenes avkastning over tid, noe
som blant annet betyr at vi målsetter å gi våre ak-
sjonærer, og finansmarkedet generelt, så god og
hyppig informasjon som mulig. Dette bidrar til at
kunnskapsnivået om selskapet heves, slik at prising-
en best mulig reflekterer de underliggende verdier
samt fremtidige vekstmuligheter.

TOMRA har ingen begrensninger på omsettelighet
av aksjer i sine vedtekter. Hver aksje gir èn stemme
på selskapets generalforsamling. Andelen av uten-
landsk eide aksjer var 68,6% ved utgangen av 1998,
ned fra 69,3 % i 1997. Aksjene i TOMRA er notert
på Oslo Børs og dessuten gjennom et ADR
(American Depositary Receipts, Level 1) program i

USA. Kursen på TOMRA-aksjen var ved utgangen
av 1998 kr 250,00 opp fra kr165,00 ved inngangen
til året, tilsvarende en økning på 52%. Totalindeks-
en på Oslo Børs gikk i samme periode ned med
27%. Høyeste kurs notert i 1998 var kr 255,00 i
mai, mens laveste kurs var kr 140,00 i oktober.

Børsverdien av TOMRA var ved utgangen av 1998
NOK 10,3 milliarder mot NOK 6,7 milliarder ved
inngangen til året. Det ble i 1998 omsatt 72 millio-
ner aksjer i TOMRA sammenlignet med 56 millio-
ner i 1997. Tomra Systems ASA og dets dattersel-
skaper eier ingen egne aksjer. Styret foreslår et ut-
bytte for 1998 på kr 0,50 pr. aksje, opp fra kr 0,40 i
1997 (+25%). Det foreslåtte utbytte representerer
et utdelingsforhold på 11%.

Selskapets største aksjonærer
Registrert pr. 31.12 1998 Antall aksjer Andel

1. State Street Bank - Kunder 3 901 075 9,49%
2. Chase Manhattan Bank - UK kunder 2 080 550 5,06%
3. Kommunal Landpensjon 1 532 350 3,73%
4. Chase Manhattan Bank - US kunder 1 459 084 3,55%
5. Caisse des Depots et Consignations 1 413 500 3,44%
6. Folketrygdfondet 1 400 000 3,41%
7. Swedbank Markets 1 320 750 3,21%
8. Deutsche Bank AG - Kunder 1 053 140 2,56%
9. Goldman Sachs & Co - Kunder 955 289 2,32%

10. Caisse Nationale de Agricole 843 360 2,05%
11. ABN Amro Global - Kunder 783 301 1,91%
12. Storebrand Livsforsikring 653 750 1,59%
13. Den Danske Bank - Kunder 633 465 1,54%
14. Morgan Guaranty Trust - Kunder 611 028 1,49%
15. Bankers Trust - US kunder 588 055 1,43%
16. Gjensidige Livsforsikring 565 217 1,38%
17. DG Bank, Luxembourg - Kunder 516 050 1,26%
18. Skandinaviska Enskilda Foreign Securities 513 195 1,25%
19. Morgan Stanley Trust - Kunder 502 469 1,22%
20. Norsk Hydro - Pensjonskassen 497 800 1,21%

Sum 21 823 428 53,10%
Andre aksjonærer 19 266 272 46,90%
Sum (4 501 aksjonærer) 41 089 700 100,00%
Andel aksjer eiet av norske aksjonærer 12 919 826 31,44%
Andel aksjer eiet av utenlandske aksjonærer 28 169 874 68,56%
TOTAL 41 089 700 100,00%



Kapitalutvidelser med justeringseffekt

Tall i hele 1000 kroner Økning aksjekapital Nominell aksjekapital
Year Type of issue Innbetalt Aksjekapital Total Pålydende Antall aksjer Justeringsfaktor

1985/Jan Børsintroduksjon - - 36 700 50 734 000 -
Jan Splitt 5:1 - - 36 700 10 3 670 000 0,200

1986/Des Emisjon m. tegn.rett 5:2 51 992 48 933 68 506 4 17 126 655 0,633
1992/Apr Fondsemisjon 1:10 - 7 694 84 634 4 21 158 500 0,909
1994/Jan     Emisjon m. tegn.rett 1:2 45 691 44 107 132 321 4 33 080 250 0,746



Økonomidirektør Helge Nerland er

ansvarlig for TOMRAs Investor

Relations aktiviteter.
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Nøkkeltall for konsernet 1994-1998

Tall i hele 1000 kroner 1998 1997 1996 1995 1994
Resul tat
Omsetning 1 727 968 1 200 813 783 537 501 026 386 015
Andre inntekter 42 656 - - - -
Tilvirkningskost 969 583 640 724 364 165 217 815 188 383
Dekningsbidrag 801 041 560 089 419 372 283 211 197 632
Driftskostnader 266 270 194 762 169 690 136 963 108 317
Fremtidsrettede prosjekter   1) 85 031 66 765 43 655 30 236 25 370
Ordinære avskrivninger 116 108 92 496 53 725 31 706 16 822
Nedskrivning av immaterielle eiendeler 43 065 - - - -
Driftsresultat 290 567 206 066 152 302 84 306 47 123
Netto finanskostnader 16 994 8 093 3 167 4 256 5 060
Minoritetsinteresser 8 559 5 979 2 067 - -
Resultat før skatt 265 013 191 994 147 068 80 050 42 063
Skatt 85 268 60 663 44 892 17 362 8 992
Resultat etter skatt 179 745 131 331 102 176 62 688 33 071
Eiendeler
Omløpsmidler
Likvider 55 992 129 214 44 177 60 288 22 618
Utestående fordringer 369 090 202 952 149 420 97 097 65 877
Varebeholdning 213 426 176 553 140 704 109 156 85 917
Andre omløpsmidler 140 395 64 219 36 569 26 134 13 030
Sum omløpsmidler 778 903 572 938 370 869 292 675 187 442
Immaterielle eiendeler 338 931 288 383 145 601 90 599 76 343
Leasing 262 940 265 708 185 883 95 633 45 303
Andre anleggsmidler   2) 453 165 281 712 181 654 126 987 67 478
Sum anleggsmidler 1 055 036 835 803 513 138 313 219 189 124
Sum eiendeler 1 833 939 1 408 741 884 007 605 894 376 566
Gjeld og Egenkapi tal
Kortsiktig gjeld
Kassekreditt 104 850 - 6 487 3 741 12 556
Leverandørgjeld 107 401 74 860 72 682 43 591 31 428
Annen kortsiktig gjeld 199 185 169 539 133 729 75 722 53 568
Sum kortsiktig gjeld 411 436 244 399 212 898 123 054 97 552
Langsiktig gjeld 48 493 72 754 140 497 83 863 65 722
Utsatt skatt 77 447 50 448 26 493 3 624 3 916
Minoritetsinteresser 21 303 14 568 4 052 - -
Egenkapital
Aksjekapital 164 359 162 540 150 596 149 121 132 321
Fond 1 110 901 864 032 349 471 246 232 77 055
Sum egenkapital 1 275 259 1 026 572 500 067 395 353 209 376
Sum gjeld og egenkapital 1 833 939 1 408 741 884 007 605 894 376 566





Tall i hele 1000 kroner 1998 1997 1996 1995 1994
Rentabi l i tet
Driftsmargin   3) 16,8% 17,2% 19,4% 16,8% 12,2%
Resultatgrad   4) 15,3% 16,0% 18,8% 16,0% 10,9%
Egenkapital rentabilitet   5) 15,6% 17,2% 22,8% 20,7% 18,5%
Totalrentabilitet   6) 19,2% 18,9% 21,7% 17,7% 17,2%
Kapital  pr.  31.12.
Egenkapital   7) 1 275 259 1 026 572 500 067 395 353 209 376
Egenkapitalandel   8) 69,5% 72,9% 56,8% 65,3% 55,6%
Likviditetsgrad I  9) 1,9 2,3 1,7 2,4 1,9
Likviditetsgrad II   10) 1,4 1,6 1,1 1,5 1,0
Gjeldsnedbetalingsevne   11) 1,1 -0,4 1,0 0,7 2,5
Arbeidskapital   12) 367 467 328 539 152 971 169 621 89 890
Aksjer
Aksjekapital pr. 31.12. 164 359 162 540 150 596 149 121 132 321
Fortjeneste pr. aksje   13) 4,40 3,38 2,72 1,85 1,00
Fortjeneste pr. aksje, fullt utvannet   14) 4,35 3,32 2,70 1,80 0,98
Utbytte pr. aksje 0,50 0,40 0,30 0,25 0,20
Børskurs pr. 31.12. 250,00 165,00 99,50 50,50 15,30
Børsverdi (NOK mill.) 10 272 6 705 3 746 1 883 506
Kurs/fortjeneste (P/E)   15) 56,8 48,8 36,6 27,4 15,3
Ansat te
Antall ansatte (gj.snitt) 1 318 788 633 404 295
Omsetning/årsverk (MNOK) 1 311 1 524 1 238 1 240 1 309

Definisjoner av nøkkeltall

1) Fremtidsrettede prosjekter inkluderer direkte produktutviklingskostnader samt andel av administrative kostnader.
2) Andre anleggsmidler inkluderer varige driftsmidler og langsiktige finansinvesteringer. 
3) Driftsresultat i % av driftsinntekter.
4) Resultat før skatt i % av driftsinntekter.
5) Ordinært resultat etter skatt i % av gjennomsnittlig egenkapital.
6)  Resultat før rentekostnader i % av gjennomsnittlig totalkapital.
7) Aksjekapital og fonds.
8) Egenkapital som definert i pkt. 7 i % av totalkapital.
9) Omløpsmidler dividert med kortsiktig gjeld.

10) Omløpsmidler eksklusive varebeholdninger dividert med kortsiktig gjeld.
11) Rentebærende gjeld redusert med betalingsmidler dividert på netto kontantstrøm fra driften.
12) Omløpsmidler minus kortsiktig gjeld.
13) Årsresultat dividert med gjennomsnittlig antall aksjer (1998= 40 886 058)
14) Årsresultat dividert med gj.sn. antall aksjer inkl. opptjente opsjoner (1998 = 41 289 365).
15) Børskurs pr. 31.12. dividert med fortjeneste pr. aksje (ref. pkt. 13).





HVA VIL VI MED STYRET

-EN PERSONLIG BETRAKTNING
I årsberetningen for 1997 presenterte vi vårt syn på
Corporate Governance-prosessen, både i generelle
vendinger og når det gjelder status i TOMRA.
Siden da har debatten forsterket seg, så vel interna-
sjonalt som her hjemme. Det er ingen tvil om at
utviklingen i USA har satt dagsorden i denne
debatten, men at Europa nå følger godt etter. 

Institusjonelle investors skjerpede krav og globalise-
ringen av kapitalmarkedene har ført til at også
europeiske konserner i økende grad har måttet se på
styrets rolle. Kjernespørsmålet er: Hva vil vi
egentlig med styret? 
For å si det kortfattet: Vi må sørge for å ha et styre
som både har evne og vilje til å utvikle selskapets
strategi og som sørger for at det finnes ressurser til å
sette den ut i livet.

Hva  er så skjedd i TOMRA på dette området det
siste året? En av de mest konkrete handlinger var at
jeg som styreformann erkjente at jeg satt i for
mange styrer. Dette er sett i lys av den etter hvert
allmenngyldige erkjennelsen av at et engasjert og
bidragsytende styremedlem ikke bør sitte i mer enn
fem- seks styrer, dersom det er vedkommendes
profesjon. En person med linjeansvar i en etablert
bedrift bør, etter mitt syn, ikke ha mer enn to
eksterne styreverv.

I perioden september 1997 til april 1998 avviklet
jeg derfor, i samråd med mine kollegaer i de
respektive eierposisjoner, mitt styreengasjement i to
børsnoterte og to unoterte selskaper. Etter dette var
jeg da styreformann i fire børsnoterte selskaper og i

to unoterte selskaper. Senere har jeg gått ut av styret
i ytterligere et børsnotert selskap.

ABB-styreformann Percy Barnevik er av dem som
har engasjert seg i debatten om Corporate
Governance. Han mener at et selskap oppnår bedre
resultater om man har et sterkt, aktivt styre som er
godt balansert med den daglige ledelse. Barnevik
advarer mot for rigide regler for et styres sammen-
setning og dets arbeidsmåte, men samtidig under-
streker han tilsvarende sterkt behovet for styret som
et effektivt og entusiastisk team. Det er dette behov
vi søker ivaretatt i de retningslinjer som vi er i ferd
med å etablere når det gjelder Corporate
Governance i TOMRA-konsernet. Entusiasmen er,
i likhet med våre fire andre kjerneverdier, noe vi
søker å etterleve i vårt arbeid.

Vi har dog definert noen enkle rammer for hva vi
tror er et optimalt antall styremedlemmer, antall
styremøter, antall styreverv et medlem maksimalt
bør inneha, møteprosent pr. medlem, aksjeinnehav
og definerte fagansvarsområder med krav til
kompetansetilføring.

En styredeltakelse konsentrert om færre selskaper
vil, for det enkelte styremedlem, gi anledning til
dypere innsikt og sterkere engasjement.
Styreformannens mulighet for å skape lagånd og
entusiasme forsterkes. Styrets effektivitet bør derfor
i fremtiden måles, ikke bare på de regnskapsmessige
resultater, men like meget på det enkelte medlems
engasjement og fighting spirit for selskapet, samt
evne til å tilegne seg ny kompetanse og kunnskap,
og til å tilføre denne. Jeg har selv tatt initiativet til
at styret som kollegium definerer og videreutvikler
målekriterier og styrer etter disse. 

Arbeidet med Corporate Governance, og at vi tar
konsekvensen av at styremedlemmene konsentrerer
innsatsen, vil også føre til at vi må se på en økning
av styremedlemmenes honorarer, på aksjeopsjoner
og andre incentiver. Dette er et terreng det ikke
alltid er så lett å bevege seg i.

Men bevege oss, det må vi!

Jan Chr. Opsahl
Styreformann

Styrets formann





Helping the World Recycle
TOMRA har definert "Helping the World Recycle" som sin misjon, og
vi har en visjon om å være "Verdens ledende tilbyder av løsninger
som gjør det attraktivt for folk å returnere emballasje for gjenbruk
og gjenvinning".

I denne delen av årsrapporten setter vi søkelyset på de utfordringer
og muligheter som vi kan se konturene av i et lengre tidsperspektiv.
Ser vi på verden som helhet, finnes det en rekke felles utviklings-
trekk i forbruk av drikkevarer og drikkevareemballasje - samt i det
tilhørende behovet for å gjenvinne emballasjen. Den samlede
effekten av disse utviklingstrekkene er hva vi legger i uttrykket 
"En verden av muligheter".



H VA E R S Å D I S S E U T V I K L I N G S T R E K K E N E?
• Forbruket av drikkevarer øker, veksten er sterkest i utviklingsland.  
• Økende inntak av drikkevarer utenfor hjemmet.
• Engangsemballasje foretrekkes, etterspørselen er drevet av industriens ønske om

konsolidering av produksjonskapasitet og effektivisering av distribusjons-
systemene samt av vekst i forbruket.

• Sterk preferanse for plastflasker blant forbrukere har ført til utstrakt omlegging
fra glass til PET for mineralvann i USA. Preferansen for PET påvirker også
markedet for aluminiumsbokser, og resulterer i lavere priser på aluminium som
skrapmateriale.

• Panteordninger gir de høyeste gjenvinnings- og resirkuleringsandelene.
• Kildesortering er det beste alternativet til panteordninger. Selv om kildesortering

er behagelig for forbrukeren, har denne typen ordninger svært høye innsam-
lingskostnader. I tillegg til en vesentlig reduksjon i tallet på nye kildesorterings-
programmer, har en del eksisterende ordninger blitt trukket tilbake.

• Selskaper som håndterer husholdningsavfall og som tidligere ble sett på som
logiske tilbydere av resirkuleringstjenester til husholdninger, er mindre opptatt
av å yte slike tjenester og har redusert sine investeringer på området.

Gitt at disse utviklingstrekkene representerer muligheter, hvordan er TOMRA posi-
sjonert for å delta i utviklingen og dra nytte av den?

Først og fremst har industrien blitt betydelig mer oppmerksom på TOMRA i løpet
av de senere årene. Det er i stor grad et resultat av TOMRAs jevne vekst de siste
årene og vår evne til å utvikle og implementere nye løsninger for gjenvinning og
resirkulering. TOMRA har lykkes med omleggingen fra å være en leverandør av
returautomater til å bli en totalleverandør av systemløsninger.

Som ledd i denne utviklingsprosessen, har TOMRA konsolidert en fragmentert
innsamlings- og prosesseringsindustri i de markedene i USA der vi er aktive. Veien
har gått via automatisering og utnyttelse av ny teknologi, til større effektivitet og
reduserte kostnader. TOMRAs virkelig store potensiale ligger i vår evne til å utnytte
pantesystemets positive egenskaper i utviklingen av nye løsninger for markeder uten
pant - i nært samarbeid med industrien. 

TOMRA mener at nøkkelen til suksess er å motivere forbrukerne til å delta i gjen-
vinnings- og sorteringsarbeidet. Økt bekvemmelighet gjennom at gjenvinningssta-
sjoner plasseres i tilknytning til butikker i kundenes nærområder kan føre til at
resirkulering blir en integrert del av deres normale handlemønster.

Hvis TOMRA lykkes på dette området, befinner vi oss definitivt i fremste rekke til
å kunne dra nytte av "En verden av muligheter".

På de neste sidene ser vi på sentrale utviklingstrekk og deres betydning for vår virk-
somhet med utgangspunkt i hvordan husholdningsavfall håndteres generelt.









Håndtering av husholdningsavfall har tradisjonelt vært et offentlig ansvar.
Volumvekst, hovedsakelig på grunn av vekst i emballasjeavfall, har de senere årene
gjort at politikere i økende grad har overført ansvaret for gjenvinning og resirkule-
ring til industrien.
Drikkevareemballasje utgjør en betydelig andel av den samlede mengden avfall fra
husholdninger. Ifølge undersøkelser utført i USA utgjør drikkevareemballasje 10 %
av alt avfall målt i vekt og hele 40 % målt i volum.
En rekke større undersøkelser av avfallshåndtering kan tyde på at resirkulering er et
spill av tid og ressurser. Fellesnevneren for disse studiene er imidlertid at forbruker-
nes deltagelse er begrenset eller helt fraværende. TOMRA mener at resirkulering må
begynne med forbrukerne, deres bidrag er avgjørende for ethvert gjenvinnings-
systems effektivitet og økonomiske lønnsomhet.

L I V S L Ø P S A N A LY S E R

Tidlige miljøanalyser var ofte basert på inntrykk og oppfatninger som ikke alltid var
dokumentert. Forskning på området har gitt oss begreper som "miljøeffektivitet"
(eco-efficiency) for å beskrive miljømessige effekter på omgivelser og samfunn.
Livsløpsanalyser (Life Cycle Assessments, LCA) er verktøy som brukes til å beregne
miljøeffektiviteten av forskjellige emballasjetypers livsløp - fra råmateriale, via pro-
duksjon og bruk, mulig gjenbruk - til endelig nedbrytning. Over hele verden har
det de siste årene blitt vedtatt en rekke nye direktiver og bestemmelser som pålegger
industrien å dokumentere miljøeffektene av ulike emballasjetyper gjennom livsløps-
analyser. Muligheten for gjenvinning av råmaterialer er den viktigste faktoren å be-
lyse. Nyere nordiske studier konkluderer med at gjenvinning av materialer er den
avgjort mest miljøeffektive løsningen så lenge disse materialene erstatter nye råvarer
i produksjonsprosessen.

A LT E R N AT I V E R E S I R K U L E R I N G S M O D E L L E R

Det finnes i dag fire alternative modeller for resirkulering av husholdningsavfall.

Resirkulering direkte fra avfallsstrømmen har vært prøvd ut i flere områder av
verden uten at man har kunnet dokumentere miljøeffektivitet utover energigjenvin-
ning av brennbare materialer. Sortering av avfall i rene materialfraksjoner har hittil
vist seg å være svært vanskelig. Fordelene med systemet er selvsagt at det er lettvint
og har relativt lave transportkostnader gitt at innsamlingen er effektivt organisert.

Kildesortering er utbredt over hele verden og fungerer bra i boligstrøk og områder
hvor kravene til returandeler er relativt lave. Oppnådde returandeler i disse systeme-
ne ligger i størrelsesordenen 20-50 %. Kildesortering betyr at emballasjen sorteres i
separate beholdere innen hver husstand for deretter å plasseres ut for å bli hentet
samlet med spesialkonstruerte biler eller hver for seg av flere operatører. Svakheten i
systemet er først og fremst de høye transportkostnadene, særlig i ordninger hvor ma-
terialene samles inn hver for seg. I tillegg lider kildesorteringsordninger under høye
utgifter til ettersortering og lav gjenvinningsgrad av materialer med høy kvalitet.

Iglosystemer, hvor forbrukerne bringer emballasjen til resirkuleringsstasjoner i na-
bolaget, har lavere transportkostnader enn kildesortering. Svakheten i slike systemer
ligger i mangelen på kontrollmekanismer i sorteringen, som igjen gir høye utgifter
til ettersortering. Avstand og plassering av nærmeste iglo vil være avgjørende for
forbrukernes bidrag.

Husholdningsav





De største svakhetene ved innsam-
lingsdelen i ordningene som er
beskrevet over, løses av automatiserte
eller manuelt betjente resirkulerings-
sentere. Forbrukeren bidrar her
gjennom å ta med seg emballasjen til
senteret, som i de fleste tilfeller er
plassert i eller ved en nærbutikk.
Returautomater eller operatører sikrer
sortering i rene fraksjoner. Gjennom å
legge senteret til et sted som forbru-
kerne besøker jevnlig, utnyttes trans-
portkapasiteten best mulig. 
Hovedutfordringen når det gjelder
drift av disse sentrene er å oppmun-
tre forbrukerne til å ta med seg mate-
rialer som kan resirkuleres til sen-
trene. I markeder der det er innført
pant på emballasje, er TOMRAs
automater i supermarkeder et godt
eksempel på et effektivt retursystem
med høye returandeler. Returandelen
i slike markeder kan i dag komme
opp i 98 %. 

TO M R A S RO L L E

TOMRAs mål er å utvikle løsninger
som gjør det attraktivt for forbruker-
ne å bidra til resirkulering av embal-
lasje. I løpet av våre første 25 år fo-
kuserte vi hovedsakelig på markeder med etablerte panteordninger. I dag
dreier vi i økende grad vår oppmerksomhet mot de muligheter andre mar-
keder og et bredere spekter av resirkuleringstjenester representerer. 
TOMRA har lenge vært en pioner innen returautomater for mottak av
flasker, bokser og kasser for drikkevarer. Nå er TOMRA i ferd med å ut-
vikle seg til en totalleverandør av systemer for returemballasje til verdens
drikkevareindustri og dagligvarehandel. Vi er en dynamisk, lønnsom og
fleksibel bedrift som benytter avanserte metoder for gjenkjenning av em-
ballasje, materialhåndtering, regnskapsførsel og logistikk for å imøtekom-
me markedets behov. Fra denne posisjonen vil vi fortsette arbeidet med å
utvikle industridrevne løsninger på fremtidens behov for resirkulering.

TOMRA har ingen ambisjon om å påvirke politiske myndigheter i be-
stemte retninger når det gjelder hvordan returemballasje bør håndteres.
Det ligger utenfor mandatet vi har som bedrift og vil ikke være riktig bruk
av våre aksjonærers penger. Vi blir imidlertid hyppig kontaktet av politi-
kere fra ulike deler av verden som ønsker spesifikk informasjon om alter-
native løsninger. Denne kontakten er et viktig ledd i arbeidet med å vide-
reutvikle våre forretningsmuligheter.



fall og resirkulering

TOMRA mener at de mest
kostnadseffektive resirku-
leringsordningene er basert
på intelligent samhandling
med forbrukerne for å sikre
rene materialfraksjoner.
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Forbruket av drikkevarer viser sterk vekst i utviklingsland, spesielt vokser forbruket
av alkoholfrie drikkevarer (med unntak av melk). Samlet vekst utgjorde i gjennom-
snitt 4 % per år i perioden fra 1992 til 1996. Verdens samlede forbruk i 1996 var på
474 milliarder liter, i snitt tilsvarer det 83 liter per innbygger. Dog skjuler dette tal-
let store variasjoner mellom markeder og regioner. Det totale forbruket fordelt på
de inkluderte kategorier er vist i tabellen nedenfor.

F O R B RU K AV E M B A L L A S J E PE R K AT E G O R I

Dagens panteordninger fokuserer på innholdet av emballasjen og ikke på materialet
emballasjen er laget av. De fleste panteordninger er begrenset til å gjelde kullsyre-
holdige drikker. Av de totalt ti amerikanske delstatene som har innført panteord-
ninger, har bare delstaten Maine pant på emballasje uavhengig av innhold. Verdens
forbruk av drikkevarer fordelt på innholdskategorier er vist i tabellen nedenfor.

(Milliarder liter) Markedsandel  1996 1992 Vekst 1992-96

Mineralvann 28,5 % 135,2 103,8 30,2 %
Tappet vann 13,0 % 61,7 45,3 36,1 %
Juice & fruktdrikker 6,9 % 32,9 27,4 20,2 %
Melk & andre 22,7 % 107,7 101,5 6,1 %
Sum, alkoholfritt drikke 71,1 % 337,5 278,0 21,4 %
Øl 23,4 % 111,4 101,9 9,3 %
Vin & sprit 5,4 % 25,5 24,4 4,5 %
Sum alkoholholdig drikke 28,9 % 136,9 126,3 8,3 %
Totalt forbruk 100 % 474,4 404,3 17,3 %

1996 volum Europa Nord- Sør- Verden Totalt
Amerika Amerika for øvrig



D R I K K EVA R E E M B A L L A S J E :  U T V I K L I N G S T R E K K

Det finnes fire hovedgrupper drikkevareemballasje: bokser, plastflasker, glassflasker
og kartong. For enkelte geografiske markeder er det statistiske materialet basert på
estimater fordi man mangler pålitelige kilder. Disse estimatene har imidlertid mini-
mal statistisk betydning for verdens samlede volumer som er kryssjekket mot for-
bruksdata fra flere kilder.

F O R B RU K AV D R I K K EVA R E E M B A L L A S J E P Å V E R D E N S B A S I S

Verdens forbruk

Befolkning (millioner) 727 293 482 4 214 5 716
Antall beholdere (mrd.) 248,6 188,7 119,2 142,9 699,4
Bokser 31,6 103,9 15,0 67,6 218,1
Plastflasker 41,8 47,2 27,6 5,9 122,5
Glassflasker 112,5 25,3 63,9 36,1 237,8
Drikkekartonger 62,7 12,3 12,7 33,3 121,0
Per innbygger:
Antall beholdere (enheter) 342 644 247 34 122
Antall liter 260 417 161 20 83

Årlig vekst 2-12 % 2-7 % 6-15 % 4-15 % 2-15 %



Alkoholfritt
Med kullsyre     Uten kullsyre

Alkoholholdige
Med kullsyre     Uten kullsyre

Verden totalt
(milliarder enheter)

Sum

Boks 104,1 19,4 94,6 218,1
Plastflasker 78,2 43,0 0,1 1,2 122,5
Glassflasker 53,5 59,2 91,9 33,2 237,8
Drikkekartong 1,0 119,3 0,7 121,0
Sum 236,8 240,9 186,6 35,1 699,4

S E N T R A L E T R E N D E R O G K A R A K T E R I S T I K A

• Boks og plast dominerer markedet for beholdere på under 0,5 liter
• Plast og kartong dominerer markedet for beholdere som er større

enn 1 liter
• Trend i retning av mer bruk av PET-flasker over hele verden.

PET har 45 % av volumet for alkoholfrie drikker, men bare 18 %
av emballasjevolumet totalt

• Glassflasker dominerer fortsatt i utviklingsland, men PET har
sterkest vekst

• Engangsemballasje foretrekkes i markeder med store transport-
avstander

• Drikkevareindustriens store investeringer i alternative produk-
sjonslinjer begrenser endringstakten

• Emballasjetrendene påvirkes av råvareprisene og endringer i dem

Som diagrammene viser er det store forskjeller i emballasjemiks mel-
lom USA og Europa. Hovedårsaken er at det amerikanske markedet
har vært mer åpent enn det europeiske, man har hatt lengre transport-
avstander mellom produsent og forbruker. En åpning av det europeis-
ke markedet vil kunne medføre vesentlige endringer i emballasjemiks i
retning av den vi ser i USA. Kompleksiteten i markedet både i form av
større utvalg av emballasjematerialer, størrelse og form er en fordel for
TOMRA fordi variasjonene nødvendiggjør mer avansert teknologi for gjen-
kjenning, sortering og håndtering av returemballasje.

av drikkevarer

20 %

10 %
70 %

27 %

20 %
53 %

Cans
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EMBALLASJEMIKS FOR KULLSYREHOLDIGE DRIKKER



EUROPA NORD-AMERIKA



Emballasjeindustrien opplever et stadig økende offentlig og politisk press på å ta
ansvar for avfallet som følger av produktene. De politiske hovedargumentene har
vært basert på følgende fakta:

• Enorm økning i mengden av avfall
• Utvikling bort fra gjenbruksemballasje
• Økte kostnader ved avfallshåndtering
• Økt press på avfallsdeponier
• Ressurssparing: resirkulering lønner seg
• Kommunale resirkuleringssystemer er dyre i drift og oppnår ikke tilstrekkelig

høy miljøeffektivitet 
• Ønske om å redusere søppelmengden i naturen

TOMRA har tro på industridrevne løsninger på resirkuleringsproblemer. Industrien
vet selv hvordan man best kan håndtere utfordringer knyttet til innsamling, gjen-
bruk, og resirkulering. Som spesialister som kan dokumentere resultater, vil TOM-
RA kunne bli en stadig viktigere ressurs for produsenter av drikkevarer og emballa-
sje. EUs medlemsstater og land som Norge som har samarbeidsavtaler med unio-
nen, har nedfelt de stadig større utfordringene knyttet til håndtering av brukt
emballasje i lover og regelverk. 
Det europeiske direktivet for emballasjeavfall som ble vedtatt av EU parlamentet i
1994, er det første eksempelet på et regelverk som primært tar sikte på å sette min-
stemål for gjenvinning og resirkulering for industrien per materialkategori. EU-po-
litikerne definerte følgende mål for emballasjeindustrien, her presentert i prioritert
rekkefølge:

1 Reduser bruken av emballasje
2 Bruk emballasje om igjen
3 Gjenvinn emballasje
4 Utnytt energien i gjenvunnet materiale gjennom forsvarlig forbrenning
5 Kast avfallet

R E D U S E R B RU K E N AV E M B A L L A S J E

Hovedfokus på dette området har vært å redusere eller unngå bruk av sekundær-
emballasje, for eksempel kasser, bokser eller flere lag med emballasje. Industrien
fokuserer også på å redusere materialbruk per emballasjeenhet, noe som har resultert
i lettere bokser og flasker i alle kategorier.

B RU K E M B A L L A S J E O M I G J E N

For bare 20 år siden dominerte gjenfyllbare flasker verdensmarkedet. Utviklingen i
retning av større bruk av engangsemballasje har skutt fart til tross for at disse typene
emballasje gjerne er dyrere, hovedsakelig som følge av konsolidering av tapperier og
forbrukerpreferanser. Økt bruk av engangsemballasje vil ventelig føre til vesentlige
endringer i emballasjemiksen i alle markeder unntatt i Nord-Amerika.



Utfordringer for



industrien
G J E N V I N N E M B A L L A S J E

Hovedutfordringen knyttet til resirkulering er å utvikle ordninger med tilstrekkelig
høye returandeler til lavest mulig kostnad. Kostnadene varierer avhengig av skrap-
verdien av materialene som resirkuleres.
I dag er aluminiumsboksen den eneste typen drikkevareemballasje som har en skrap-
verdi som er høy nok til å bære egne resirkuleringskostnader i et effektivt organisert
resirkuleringssystem. Aluminiumsboks utgjør 84 % av totalvolumet for drikkevare-
bokser på verdensbasis. Resirkuleringsandelen av boks er beregnet til 55 % på ver-
densbasis. Det innebærer at det årlig kastes totalt 1,2 millioner tonn aluminium med
en skrapverdi på 10 milliarder kroner. Produksjon av aluminium basert på brukte
bokser sparer 95 % av energien som går med til å produsere bokser av ny råvare.

Det har vært store svingninger i prisen på resirkulert PET de siste årene. Prisen var
35 cent per pund i 1995, bare ett år senere hadde den falt til 2 cent per pund.
Internasjonalt har drikkevareindustrien de senere årene tatt initiativ til prosjekter
for resirkulering av PET med sikte på å utvikle løsninger og teknologi som gjør det
mulig å etablere lukkede systemer hvor flaskene alene inngår som innsatsfaktor.
Slike systemer vil kunne sikre rene materialer og mer stabile priser. TOMRA deltar i
flere av disse prosjektene.

Glass er det mest kostnadskrevende materialet å resirkulere. Lav
materialverdi kombinert med høy vekt gjør det i praksis umulig
å etablere innsamlingsordninger uten en eller annen form for
subsidiering.

U T N Y T T E N E RG I E N I G J E N V U N N E T M AT E R I A L E

En rekke livsløpsanalyser av plastflasker og drikkekartong har
indikert at disse emballasjetypene under spesielle forhold bør
brennes for energigjenvinning i stedet for å resirkuleres. Denne
typen argumentasjon er basert på en antagelse om at netto ener-
gibalanse i resirkuleringsprosessen er negativ sammenlignet med
energigjenvinning. I områder med lave volumer og store trans-
portavstander kan brenning være et fornuftig alternativ.
Imidlertid er det satt spørsmålstegn ved disse studiene på grunn
av mangelfull dokumentasjon. Som nevnt tidligere konkluderer
nyere nordiske studier med at resirkulering er den langt mest
miljøeffektive løsningen, spesielt for plastflasker.

K A S T AV FA L L E T

EU-direktivet ser på det å kvitte seg med avfallet på søppeldepo-
nier som det minst ønskelige alternativet fordi det simpelthen
betyr at man graver ned et miljøproblem som fremtidige genera-
sjoner blir nødt til å løse. 





På verdensbasis er det enorme forskjeller i forbruk av drikkevarer og emballasje. I
tillegg til variasjoner i demografi og distribusjon gjør disse forskjellene at det er
behov for fleksible resirkuleringssystemer -- noe som igjen gjør det nødvendig for
TOMRA å utvikle kompetanse innenfor ulike innsamlings- og håndteringssystemer. 
TOMRA må også utvikle alternative former for belønning for å sikre tilstrekkelig
forbrukerdeltagelse. Midler til å finansiere resirkuleringsordninger kan hentes inn
fra salgsfremmende tiltak knyttet til innsamlingsstrukturen. Grundig kjennskap til
markedsforhold er nødvendig for å dra fordel av forretningsmuligheter.

Tilleggstjenester som materialhåndtering, dataoversikter og administrasjon represen-
terer et betydelig inntektspotensiale i markeder med engangsemballasje. Verdi-
økende tjenester som salgsfremmende kampanjer representerer en mulig inntektskil-
de som kan brukes til å finansiere fremtidens resirkuleringsordninger. TOMRA til-
byr sine kunder fleksible løsninger og totalleverandørtjenester på følgende områder:

S A LG,  L E I E O G S E RV I C E

TOMRAs opprinnelige forretningside var å tilby dagligvarebutikker i markeder
med etablerte panteordninger automatisert mottak av tom drikkevareemballasje. Per
i dag har TOMRA utplassert nærmere 37 000 returautomater verden over. I 1995
utgjorde inntektene fra disse automatene 88 % av TOMRAs totale omsetning. Etter
1995 har TOMRA hatt en årlig vekst i omsetningen fra returautomater på 25 %,
men segmentets relative betydning har minsket og utgjør nå bare 50 % av selskapets
salgsinntekter. TOMRAs automatteknologi vil likevel fortsatt utgjøre kjernen i våre
resirkuleringstjenester. 

M AT E R I A L H Å N D T E R I N G

I 1992 kjøpte TOMRA sitt første materialhåndteringsselskap, NEROC Inc. i USA.
Selskapet hadde aktiviteter i delstatene Connecticut og New York. Målet med opp-
kjøpet var å fortsette å integrere våre aktiviteter innen returautomater i USA inn i
verdikjeden for drikkevareemballasje og dermed skape nye forretningsmuligheter.
Materialhåndteringstjenester omfatter henting av returemballasje i dagligvareforr-
etninger samt sortering, komprimering, rengjøring, deponering og salg av materia-
ler til gjenvinningsindustrien. Alle disse tjenestene tilbys til og utføres på vegne av
produsenter av drikkevarer.

Hele prosessen er integrert gjennom bruk av returautomatens database; opplysning-
ene benyttes til å øke effektiviteten i retursystemets logistikk. I 1995 utgjorde dette
forretningssegmentet 9 % av totalomsetningen. I 1998 utgjorde slike tjenester 29 %
av omsetningen.

TOMRAs tjenes

TO M R A S O M S E T N I N G F O R D E LT P Å A K T I V I T E T E R

Tall i mill. kr. 1998 1997 1996 1995

Salg, leie, service 867 785 649 442
Materialhåndtering 501 359 110 47
Administrasjon 95 56 25 12
Consumer collection 256 - - -
Salgsfremmende tj. 9 1 - -
Sum omsetning 1 728 1 201 784 501





tetilbud
A D M I N I S T R A S J O N

Administrasjon omfatter regnskapsførsel for pant og administrasjonsgodtgjørelse til
supermarkeder samt kontroll med kontanter og materialflyt i pantesystemene.
Gjennom ny teknologisk utvikling og online-kommunikasjon mellom automater og
sentrale databehandlingssystemer er administrasjonstjenestene nå automatisert i
meget stor utstrekning. 

Administrasjonssystemet tjener som hovedforbindelse mellom innsamlede volumer
og kontanter i panteordningen for engangsemballasje. I 1995 utgjorde administra-
sjonstjenester 2 % av TOMRAs totalomsetning; andelen hadde økt til 6 % i 1998. 

M OT TA K F R A F O R B RU K E R

Mottak fra forbruker var en ny aktivitet for TOMRA i 1998. Gjennom oppkjøp i
California foretatt i løpet av 1998, tok TOMRA fullt ansvar for all håndtering av
resirkulerbar drikkevareemballasje fra forbruker til resirkuleringsindustrien fra 425
retursentre plassert i tilknytning til dagligvareforretninger. 

Vårt neste mål er å automatisere disse sentrene slik at de holder åpent 24 timer i
døgnet for bedre tilgjengelighet og dermed øke mengden av emballasje som leveres
inn. Deretter vil vi fokusere på en ytterligere forbedring av effektiviteten på alle
nivåer, inkludert transport og prosessering. Inntekter fra disse tjenestene utgjorde
15 % av totalomsetningen i 1998, og forventes å bli det raskest voksende segmentet
for TOMRA i 1999. 

S A LG S F R E M M E N D E T J E N E S T E R

Fordi returautomater fanger forbrukernes oppmerksomhet når de bruker dem, har
TOMRA utviklet ulike salgsfremmende tjenester. Slik kampanjemarkedsføring er
mulig fordi vi har utviklet teknologiske løsninger som muliggjør sentral online-
kommunikasjon med utplasserte automater. Da veldedighets- og rabattkupongpro-
grammer ble testet ut for første gang i midten av 1980-årene, var de ikke vellykke-
de, hovedsakelig på grunn av høye programmeringskostnader og utilstrekkelig
fleksibilitet.

Fra 1996 av har TOMRA satt i gang en rekke tester med det formål å fremskaffe
oppdatert erfaring på dette området. I den første testen kunne forbrukere i Norge
velge å gi flaskepanten til veldedige organisasjoner. Konseptet er satt i drift i
Finland, Sverige og Danmark og skal etter planen innføres også i andre markeder i
de kommende årene. I 1997 testet TOMRA en ordning med rabattkuponger i den
amerikanske delstaten Michigan. Kundene mottok rabattkuponger trykket på kvit-
teringen for innlevert returemballasje. Testresultatene var meget lovende ved pro-
sjektets begynnelse i 1998. I 1999 kommer TOMRA til å innføre ordningen i New
York, og i løpet av de kommende årene ventes den å bli satt i drift i europeiske land.
Ordningen vil bli utvidet etter hvert som TOMRA etablerer seg i nye markeder
med ulike behov for belønning til forbrukere. 
Prosjekter som fokuserer på ulike incentiver som bonuspoeng i forbindelse med lo-
jalitetskort, lotterier eller prisavslag på produkter som selges i butikken, er testet i de
senere årene. Noen mindre programmer er innført i det europeiske markedet.
Inntekter fra denne typen markedsføringstjenester var ikke-eksisterende i 1995, i
1998 utgjorde de beskjedne 1 % av samlet omsetning.
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Pant innebærer at forbrukerne betaler litt ekstra (pant) når de kjøper produktet og
får tilsvarende beløp tilbake når de leverer inn tom emballasje. Panteordninger er
den eneste typen ordninger vi kjenner som sikrer høye returandeler og i tillegg
reduserer mengden av søppel i naturen. Opprinnelig ble pant innført som et in-
citament for tilbakekjøp av flasker som kunne brukes på nytt.

Fortsatt er hoveddelen av panteordningene i Europa private, industridrevne syste-
mer for gjenbruksflasker. Så langt er det bare Sverige, Finland og Island som har
innført panteordninger på engangsemballasje. Norge følger etter i mai 1999. I USA
er alle eksisterende panteordninger fastsatt i lovs form og regulert av lover.

Panteverdien av emballasje som ikke leveres tilbake, bidrar til å dekke kostnader for-
bundet med panteordningen, det vil si at forbrukere som ikke leverer tilbake brukt
emballasje "sponser" ordningen.

Størrelsen på panten har svært stor betydning for hvor stor andel av brukt emballa-
sje som leveres inn. Statistisk materiale viser at frivillige innsamlingsordninger uten
incitamenter i form av penger i beste fall oppnår en returandel på mellom 50 og 
65 % mens ordninger der det gis en pant per innlevert enhet på mer enn en krone,
vanligvis gir en returandel på over 90 %. 

I de fleste panteordninger for engangsemballasje mottar dagligvarebutikkene en
godtgjørelse for håndtering som dekker kostnadene ved returautomater eller
manuelt mottak.
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panteverdi og returandel.

D E P O S I T VA LU E S A N D R E COV E RY R AT E S

Pantsystemer







Markeder

Uavhengig av hvordan TOMRA etablerer seg i en by, en
delstat eller et land – enten det er gjennom å etablere
lett tilgjengelige retursentre i en butikkjede eller gjen-
nom å sørge for at flasker blir levert raskere fra forbru-
ker til resirkulering – vil resultatene i siste instans være
de samme: større effektivitet og mer fornøyde kunder.
Vi tar nå for oss "En verden av muligheter" som står
åpen for TOMRA, og vi begynner i Europa.



Befolkningstall: 727 millioner   Drikkevarekonsum pr. innbygger/år: 342 enheter



Europa:

Alkoholfritt
Med alkohol    Uten alkohol

Alkoholholdig
Med kullsyre     Uten kullsyre

Milliarder 
enheter

Sum

Boks 18,1 0,8 12,7 31,6
Plast 23,5 17,0 0,1 1,2 41,8
Glass 19,7 28,2 41,9 22,7 112,5
Kartong 0,1 62,0 0,6 62,7
Sum 61,4 108,0 54,7 24,5 248,6

Det er store forskjeller i det europeiske markedet når det gjelder forbruk av emballa-
sje og drikkevarer. Det mest markante skillet går mellom Vest-Europa og Øst-
Europa. I denne delen av årsrapporten skal vi se nærmere på typiske trekk i det
europeiske markedet gjennom å belyse tre bestemte markeder – Tyskland, England
og Sverige – der forbruksmønstre, lovgivning og resirkuleringsordninger varierer. 

R E S I R K U L E R I N G

Emballasjelovgivning har gradvis fått økt betydning på forbruksmønstre, og det er
blitt fokusert mye på drikkevareemballasje fordi den utgjør en betydelig del av den
totale mengden avfall. EU-direktivet som omhandler emballasje og avfall
(92/62/EC), ble vedtatt i desember 1994 og implementert i de ulike landenes nasjo-
nale lovgivning i løpet av 1996 og 1997. Direktivet oppmuntrer til reduksjon av
avfallsmengden og setter spesifikke mål for gjenvinning og resirkulering som skal
nås innen begynnelsen av juni 2001. 

I tillegg til å etablere standarder for Europas økonomisk ledende land, koordinerer
EU-direktivet tiltak myntet på å redusere avfall og forebygge innføring av nye han-
delshindre. Landenes myndigheter skal fortsatt få avgjøre hvordan man vil organise-
re og finansiere gjenvinningsorganisasjoner lokalt, men på betingelse av at statenes
ordninger ikke kommer i konflikt med EUs bestemmelser. 

EU parlamentet og kommisjonens direktiv om emballasje og avfall (94/62/EC)

Prioriteringer:
Forebygging - Gjenbruk - Resirkulering - Forbrenning - Kaste som avfall

• Gjenvinning, målt i vekt > 50 % < 65 %, innen 3. juni 2001 
- Hellas, Irland, Portugal > 25% innen 31.12.2005

• Resirkulering av materialer > 25 % < 45 %, hver materialtype > 15 %
• Betydelig høyere krav de påfølgende fem årene
• Gjenbruk og resirkulering like viktige
• Livsløpsanalyser skal dokumenteres av industrien
• Nasjonale tiltak som begrenser frihandel, godtas ikke







Negative virkninger på frihandelen, slik som Danmarks forbud mot engangsemballa-
sje, har så langt vært blant de viktigste temaene som er tatt opp i EUs rettsinstanser. 

Det fokus som er satt på miljøarbeid i Europa, har gitt resultater. Andelen emballa-
sje som resirkuleres har økt, og i 1996 utgjorde den 37 % for aluminiumsbokser, 45
% for bokser av stål, 54 % for glass, 10 % for plast og 37 % for kartong. De fleste
europeiske land har innført pant på gjenfyllbare flasker. Hele 50 % av glassflasker
og 35 % av PET-flasker kan brukes om igjen.

E M B A L L A S J E

Bokser som inneholder drikke utgjør 13 % av totalt emballasjeforbruk målt i antall
enheter. Omtrent 60 % av alle bokser som omsettes i det europeiske markedet er
laget av stål, men deres andel av totalmarkedet er på vei nedover til fordel for bokser
laget av aluminium. Sammenlignet med Nord-Amerika burde det være et potensiale
for økt forbruk av bokser i Europa. I virkeligheten mister både bokser og glass-
flasker markedsandeler til PET-flasker i det europeiske markedet. 

PET er det materialet som viser sterkest volumvekst, fulgt av HDPE (high density
polyethylene). HDPE brukes i hovedsak til flasker for melk og juice, mens PVC-
flasker fortsatt har en stor del av markedet for mineralvann. PET-flasker kaprer også
markedsandeler for mineralvann både fra PVC og glass. 

Europa er ansvarlig for cirka 50 % av verdens samlede forbruk av drikkekartong, de
fleste kartongene benyttes  til melk. 

Totalforbruket av forhåndspakket drikke i Europa utgjorde 188,7 milliarder liter i
1996, noe som tilsvarer et forbruk per person på 260 liter i året. Forbruket per per-
son er betydelig lavere i Øst-Europa (befolkning: 307 millioner) enn i Vest-Europa
(befolkning: 420 millioner). Forbruket av mineralvann og brus er 125 liter i året per
person i Vest-Europa, men bare 37 liter i Øst-Europa. Forbruket av brus, mineral-
vann og juice ventes å øke i alle deler av Europa. 

Forbruket av øl per person synker i vesteuropeiske land, men øker i Øst-Europa.
Vest-Europa er det største markedet for vin i verden, men forbruket er i ferd med å
stagnere. Forbruket av brennevin er på nedadgående i Vest-Europa, mens Øst-
Europa har verdens høyeste forbruk av brennevin per person – til sammen drikkes
det mer enn en milliard liter brennevin i Øst-Europa hvert år. I østeuropeiske land
øker forbruket av alle alkoholholdige drikker.







Befolkningstall: 8.8 millioner   Drikkevarekonsum pr. innbygger/år: 466 enheter

Sverige

R E S I R K U L E R I N G

Sverige har innført pant både på emballasje
som kan brukes om igjen og på engangsem-
ballasje. Et viktig trekk ved det svenske mar-
kedet er utstrakt standardisering av både
størrelse og form på gjenbruksemballasje.
Standardiseringen reduserer kostnadene til
transport og distribusjon.

Den aller første panteordningen for  gjen-
bruksemballasje i Sverige ble innført i 1885.
I 1984 ble Sverige det første land i Europa
som innførte pant på aluminiumsbokser
med øl og brus. Til å begynne med var målet
å resirkulere 75 % av alle bokser, i 1991 ble
det tilsvarende målet hevet til 90 %.

RefPET-flasker ble innført i 1991. Fem år senere, i 1996, hadde denne typen flasker
en markedsandel på 31 %. Pant på engangsemballasje av PET ble innført tre år
senere. Per i dag returneres 98 % av brukte PET-flasker. 

E M B A L L A S J E

I motsetning til hva som er tilfellet i andre nordiske land, brukes PET i liten grad til
alkoholfrie drikkevarer i Sverige – i 1996 var andelen bare 41 %. En økning av for-
bruket av PET er ventet. I Sverige er en større andel av drikkevarene som selges, fylt
på bokser enn hva tilfellet er i andre nordiske land. 

Totalt forbruk av drikkevarer i Sverige i 1996 var 2,8 milliarder liter. Brus og mine-
ralvann utgjorde størstedelen av markedet, fulgt av øl på andreplass. Forbruket av
brus og mineralvann er økende, mens forbruket av øl per person synker. Sverige har
lavt forbruk av mineralvann og juice, faktisk det laveste av alle EU-land med bare 3
liter per person i 1996. Totalt sett er forbruket av alkoholholdige drikkevarer i
Sverige lavt, dog er det en økning i forbruket av vin.

Milliarder enheter Andel resirkulert

Boks 0,8 90 %
Plast 0,5 76 %
Glass 1,0 72 %
Kartong 1,8 30 %





Befolkningstall: 81.4 millioner   Drikkevarekonsum pr. innbygger/år: 595 enheter

Tyskland

Milliarder enheter Andel resirkulert

Boks 6,3 81 %
Plast 4,5 -
Glass 28,9 79 %
Kartong 8,7 66 %



R E S I R K U L E R I N G

Interessen for miljøspørsmål er større i Tyskland enn i de fleste andre land i verden.
I 1991 innførte Tyskland som ett av de første landene i Europa, emballasjelov-
givning. Loven tar sikte på å fjerne all emballasje som ikke kan brukes om igjen,
resirkuleres eller forbrennes slik at man kan nyttiggjøre seg energien fra den. Denne
målsettingen skal nås ved å gjøre produsenter og distributører ansvarlige for å gjen-
vinne emballasjen de selger. Dersom målene ikke oppfylles, er produsenter og distri-
butører pålagt å ta tilbake brukt emballasje. Kravene til resirkulering er satt til 64 %
for plast, 72 % for glass, aluminium og fortinnet metall og 85 % for kartong.

Duales System Deutschland (DSD) er en sammenslutning av aktører i detaljhan-
delen og produsenter av drikkevarer som har ansvar for å håndtere og resirkulere
avfall slik at kostnadene forbundet med loven blir lavest mulig. En merkelapp i
form av en grønn prikk klistres på produkter for å indikere at de kan kastes i DSDs
utplasserte containere. 

Etter at Tysklands emballasjelov trådte i verk har avfallsmengden fra emballasje blitt
redusert med mellom 30 og 40 %. Hovedproblemet med dagens ordning er at det
samles inn store mengder materiale som man ikke kan nyttiggjøre seg på en rimelig
måte. 

Tysk lovgivning setter også en nedre grense på 72 % for gjenbruksflaskers del av det
samlede markedet for drikkevareemballasje. Denne andelen skal økes til 81 % innen
2001. I 1997 klarte man ikke å oppnå minimumskravet, likevel fikk det ingen
umiddelbare konsekvenser for markedet. Tilsvarende minimumsgrense for melke-
emballasje er satt til 17 %.

E M B A L L A S J E

Tyskland er det største markedet for drikkevarer i Europa, og glassflasker har en
dominerende posisjon i markedet. PET-flasker tar stadig markedsandeler, og i 1996
hadde PET-flasker 41 % av markedet for brus og mineralvann. Innføringen av
gjenfyllbare PET-flasker (RefPET) tidlig på 1990-tallet påskyndet prosessen med om-
legging til PET. Forbruket av drikkevareemballasje forventes å øke i årene som kom-
mer, og et økende marked for ølbokser vil ventelig stå for størstedelen av denne
veksten. Bokser av stål dominerer så langt, men mister markedsandeler til aluminium. 

Totalforbruket av drikkevarer i 1996 var 37,4 milliarder liter – omtrent 65 % av
dette var alkoholfritt drikke. Forbruket av drikkevarer som ikke inneholder alkohol,
ventes å stige. Mineralvann er den største enkeltkategorien av alkoholfrie drikkevarer.

Tyskland har det høyeste forbruket av øl av de europeiske landene – forbruket per
innbygger  var på 132 liter i 1996. I 1990-årene har det vært en nedgang i forbruket
av øl, vin og brennevin i Tyskland.







England
Befolkningstall: 58.3 millioner   Drikkevarekonsum pr. innbygger/år: 518 enheter

Milliarder enheter Andel resirkulert

Boks 7,8 28 %
Plast 10,1 2 %
Glass 9,9 22 %
Kartong 2,4 0 %



R E S I R K U L E R I N G

England innførte nasjonal lovgivning i henhold til EU-direktivet i mars 1997.
Målet for gjenvinning av emballasje ble satt til 52 % innen år 2001, med et minste-
mål på 16 % resirkulering for hver type emballasjemateriale. Industriens målopp-
fyllelse kontrolleres og overvåkes gjennom en ordning der gjenvinningsbedrifter
utsteder en slags kvitteringer, Packaging Recovery Notes (PRN), som bevis på at
minstemålet for resirkulering av returemballasje er nådd.

Loven benytter en definisjon av emballasjeindustri som omfatter produsenter av rå-
materialer, bedrifter som fyller emballasjen, importører, aktører i detaljhandelen og
distributører. Ulike forpliktelser påhviler forskjellige medlemmer av denne emballa-
sjeindustrien avhengig av deres omsetning og det volum de håndterer målt i vekt. 

England har ikke innført pant på drikkevareemballasje. Innsamlingssystemet er
basert på resirkuleringssentre (kalt Bottle Banks). Det er utplassert flere enn 20.000
slike containere – en per 2.800 innbyggere. En tredjedel av lokalsamfunnene har
innført og driver innsamlingsordninger for plastflasker. Ved inngangen til 1998
fantes det mer enn 3.000 Bottle Banks for plast, og mer enn 1,9 millioner hus-
stander hadde tilgang til kildesorteringsordninger. Til tross for god tilgjengelighet,
var andelen resirkulert plast bare 2 % i 1997.

E M B A L L A S J E

England er det landet i Europa som har høyest forbruk av boks. Nesten 50 % av
mineralvann og brus er tappet på bokser, resten selges hovedsakelig i PET-flasker.
Forbruket er stagnerende, og aluminium har 75 % av markedet. Forbruket av glass-
flasker ventes også å stagnere i årene som kommer. Drikkevarer med lavt alkoho-
linnhold som alcopops og øl av bedre merker har ført til noe vekst de senere årene. 

HDPE er det mest brukte plastmaterialet, men bruken av PET øker raskt, og
England er en av Europas største forbrukere av PET. Mineralvann og juice tappes
stort sett på flasker av plast. England skiller seg fra andre land når det gjelder embal-
lasje for melk: 50 % av melken som selges er fylt på glassflasker, 32 % på plast-
flasker (HDPE), beskjedne 18 % selges i melkekartonger.

Totalt forbruk av drikkevarer i 1996 var 17 milliarder liter. Salget av mineralvann
og brus vokser raskest. England er også det største markedet for drikke som skal
spes med vann med et forbruk på 2,8 millioner liter. Kildevann på flaske har så
langt en liten del av markedet, men salget ventes å øke. Forbruket av juice og andre
drikkevarer basert på frukt viser stabil vekst. Derimot faller ølsalget sterkt, det
samme gjør forbruket av brennevin. (65 % av alt øl som omsettes er fatøl.) Salget av
vin har økt på 1990-tallet.





Befolkningstall: 293 millioner   Drikkevarekonsum pr. innbygger/år: 644 enheter

Nord-Amerika:
R E S I R K U L E R I N G

I mangel av en konsistent nasjonal politikk på området ligger ansvaret for å regulere
avfallshåndtering i USA vanligvis på hver enkelt delstat eller lokale myndigheter. Ti
delstater har til nå innført lovgivning som påbyr pant på drikkevareemballasje.
Statene er California, Connecticut, Delaware, Iowa, Maine, Massachusetts,
Michigan, New York, Oregon og Vermont. I tillegg innførte Colombia, Missouri, 
et lokalt regelverk for pant på drikkevareemballasje, en såkalt Bottle Bill, i 1982.

De fleste delstatene i USA har innført kildesortering, men i de senere årene har tal-
let på slike ordninger som er blitt nedlagt oversteget antall nyopprettede ordninger.
Ifølge amerikanske miljøvernmyndigheter i US Environmental Protection Agency,
var andelen av emballasje for øl og mineralvann som resirkuleres 40 % i 1995. I
delstater som har innført pant på emballasjen, var resirkuleringsandelen i overkant
av 85 %. Kildesortering er fortsatt lite økonomisk fordi kostnader forbundet med
innsamling og transport utgjør så mye som 75 % av de totale kostnadene. Følgelig
må de aller fleste systemer tilføres kommunale midler direkte eller indirekte.

E M B A L L A S J E

Engangsemballasje dominerer de fleste markeder i Nord-Amerika, det finnes bare
enkelte "lommer" der størstedelen av drikkevareemballasjen er gjenbruksemballasje.
Den mest dramatiske endringen som har funnet sted innen brus- og mineralvanns-
industrien i løpet av de siste fem årene, er overgangen til plast (PET). Plast har nes-
ten helt erstattet glassflasker. Med økende salg av drikkevarer i små, praktiske behol-
dere laget med tanke på å inntas utenfor hjemmet, har PET-emballasje begynt å ka-
pre markedsdeler fra metallbokser også. Denne veksten sammen med at forbrukerne
foretrekker PET-emballasje i økende grad, har ført til at forbruket av metallbokser
har flatet ut til fordel for PET som opplever betydelig vekst.

Øl selges i overveiende grad tappet på boks eller glassflaske. Ølforbruket er relativt
stabilt med bare moderat vekst i emballasjevolum. Glassflasker viser kun vekst av
betydning for øl av bedre merker og med relativt sett høyere priser. Minst en ameri-
kansk produsent har tatt i bruk PET til større spesialflasker. Det er ennå for tidlig å
si om denne emballasjen vil få gjennomslag på bred basis og føre til en større
endring i ølprodusentenes emballasjebruk.







Alkoholfritt
Med alkohol    Uten alkohol

Alkoholholdig
Med kullsyre     Uten kullsyre

Milliarder 
enheter

Sum

Boks 66,6 2,8 34,5 103,9
Plast 29,8 17,5 47,3
Glass 1,5 6,5 13,6 3,6 25,2
Kartong 0,2 12,1 12,3
Sum 98,1 38,9 48,1 3,6 188,7



Befolkningstall: 9.0 millioner   Drikkevarekonsum pr. innbygger/år: 625 enheter

Michigan
Delstatens nåværende lov om emballasje og pant på emballasje (Michigan Beverage
Container Act) ble innført i 1978. Hensikten med loven er å redusere avfall langs
delstatens veier, gjøre miljøet renere og spare energi og andre naturressurser. Loven
omfatter bestemmelser om øl, brus, mineralvann, alkoholfritt drikke, lettvin og
cocktails solgt i boks.

Offisiell statistikk fra Michigan viser at i årene etter at loven ble innført, ble avfalls-
mengden fra drikkevareemballasje redusert med hele 80 %. Michigan har den høy-
este panten per enhet i USA: 10 cent. Den høye panteverdien har ført til at 98 % av
drikkevareemballasjen blir resirkulert. 

Detaljhandelen har krav på 25 % av pantepengene som ikke utbetales til kjøperne
fordi de ikke leverer tilbake emballasjen. Men fordi resirkuleringsandelen er så høy
som den er, får disse pengene liten betydning for detaljhandelens netto resirkule-
ringskostnader.



Milliarder enheter Andel resirkulert

Boks 2,9 92 %
Plast 1,9 80 %
Glass 0,8 72 %
Kartong 0,05 40 %



Befolkningstall: 33.0 millioner   Drikkevarekonsum pr. innbygger/år: 650 enheter

California
Nåværende lovgivning, California Beverage Container Recycling and Litter
Reduction Act (AB 2020), trådte i kraft i 1986. Målsettingen var å oppmuntre til
resirkulering og redusere mengden av avfall i naturen. Loven omfatter emballasje for
øl og andre malt-baserte drikkevarer, brus/mineralvann, vin, lettviner, kullsyrehol-
dig vann og kildevann.

Systemet for retur av brukt emballasje i California er basert på innlevering til retur-
stasjoner og ikke til butikker som sådan. Det finnes totalt 2.800 slike innleverings-
stasjoner, 1.700 av dem drives av tradisjonelle skraphandlere mens 1.100 drives som
retursentre av ulike bedrifter innen gjenvinningsbransjen. Per i dag driver TOMRA
425 retursentre.

I California er panten på beholdere som er mindre enn 24 oz.(ca. trekvart liter) 2,5
cent, større flasker eller bokser har en pant på 5 cent. Av de totalt 14 milliarder em-
ballasjeenhetene med pant som ble solgt i delstaten i 1996, ble hele 80 % levert til-
bake mot pant. Ikke-utbetalt pant beløper seg til omtrent 50 millioner dollar årlig.
Pengene tilfaller delstaten og benyttes til å finansiere administrasjonskostnader ved
ordningen, gi tilskudd til veldedige organisasjoner, resirkulerings- og opplærings-
programmer samt til å betale for tjenester fra industrien og selskaper som yter resir-
kuleringstjenester. Statistikk fra delstaten viser at det har vært en reduksjon i avfalls-
mengden fra drikkevareemballasje på 75 % etter at loven ble innført.



Milliarder enheter Andel resirkulert

Boks 8,8 85 %
Plast 7,5 62 %
Glass 3,2 55 %
Kartong 1,9 45 %



Befolkningstall: 482 millioner   Drikkevarekonsum pr. innbygger/år: 247 enheter

Sør-Amerika:
Sør-Amerika har hatt solid økonomisk vekst og kan vise til bedring i levestandarden
de senere årene til tross for enkelte perioder med dramatisk økonomisk uro. Større
velstand har ført til endringer i dagligvarebransjen. Opprinnelig var denne bransjen
dominert av familieeide butikker og mindre supermarkeder. Deler av markedet er nå
tatt over av internasjonale butikkjeder. De store "hypermarkedene" som tar i bruk
avansert teknologi og nye konsepter, blir stadig vanligere i søramerikanske land. 

Selv om befolkningen i Sør-Amerika er stor, er forbruket av emballasje per person
lavt sammenlignet med Europa og Nord-Amerika. En relativt liten del av befolk-
ningen klassifiseres som forbrukere av emballasje. Fortsetter den økonomiske vek-
sten, vil det imidlertid være enorme muligheter for en økning i forbruket i det sør-
amerikanske markedet. 

R E S I R K U L E R I N G

Det finnes ingen panteordning for engangsemballasje. I mange land ivaretas resirku-
lering av folk som plukker ut emballasjen fra søppelfyllinger og leverer den inn til
returmottak for et mindre pengebeløp. I Argentina og Brasil har myndighetene inn-
ledet diskusjoner om hvordan man bør håndtere engangsemballasje. I fremtiden
kan en panteordning vise seg å bli løsningen på problemet. 

E M B A L L A S J E

Sør-Amerika har avhjulpet presset på glass- og metallemballasjeindustrien i USA, en
bransje som har vært under stadig sterkere press i sitt hjemmemarked fordi utvik-
lingen i USA har gått i retning av større bruk av plastemballasje. Påvirkning fra em-
ballasjetrender i USA – og til en viss grad nordamerikanske drikkevareprodusenters
betydelige investeringer lokalt – har gjort at Sør-Amerika har vært raskt ute med å
ta i bruk nye typer emballasje. I markedet for mineralvann tar PET-flasker markeds-
andeler fra tradisjonelle glassflasker i raskt tempo.

Inntil for få år siden dominerte gjenbruksflasker med pant markedene i Sør-
Amerika. Både når det gjelder materialer og størrelser er det enorme forskjeller i
markedssammensetning i regionen. Tendensen tyder på at emballasjemiksen vil
fortsette å endre seg i retning av større bruk av engangsemballasje etter hvert som
den materielle velstanden øker. De største markedene i regionen er Brasil, Argentina
og Mexico, fulgt av Chile, Columbia og Venezuela.



Alkoholfritt
Med kullsyre     Uten kullsyre

Alkoholholdig
Med kullsyre     Uten kullsyre

Milliarder
enheter

Sum

Boks 9,6 0,7 4,7 15,0
Plast 22,6 5,0 27,6
Glass 28,2 19,9 13,0 2,8 63,9
Kartong 0,3 12,3 0,1 12,7
Sum 60,7 37,9 17,7 2,9 119,2





Befolkningstall: 155.8 millioner   Drikkevarekonsum pr. innbygger/år: 155 enheter

Brasil

Brasil er verdens femte største land og et av de
mest mangeartede land i verden. Brasils økono-
mi har vært i fremgang de senere årene, og det
har kommet emballasjeindustrien til gode.
Likevel er forbruket av emballasje per innbygger
fortsatt lavt, og bransjen er fragmentert. Kun 
20 % av befolkningen kan regnes som forbru-
kere av ferdigpakkede produkter.
Drikkevareemballasje er en av de mer velutvikle-
de sektorene, og alle de store amerikanske pro-
dusentene av øl- og mineralvann er representert
i det brasilianske markedet. Ifølge Chemical
Week Association er Brasil verdens tredje største
marked for alkoholfrie drikkevarer.

R E S I R K U L E R I N G

Brasil har ikke etablert noen panteordning for
drikkevareemballasje. For gjenbruksflasker av
glass og plast finnes det imidlertid en slags
bytteordning som har mange fellestrekk med
panteordninger. Forbrukere får rabatt på drikke-
varer de kjøper dersom de leverer inn tomflasker
av samme type.

Store mengder engangsemballasje og andre typer
avfall samt lave resirkuleringsandeler har ført til
diskusjoner om å innføre lovgivning på området. 

E M B A L L A S J E

Emballasjeindustrien har hatt en samlet vekst på
mellom 5 og 10 % per år, men enkelte sektorer
som plastemballasje vokser enda hurtigere. 
Boksen er den dominerende emballasjetypen i Brasil målt i antall enheter. Målt i
liter dominerer plastflasker markedet for alkoholfrie drikkevarer, glassflasker er fort-
satt normen på ølmarkedet. 

Milliarder enheter Andel resirkulert

Boks 10,7 65 %
Plast 4,5 20%
Glass 7,9 28 %
Kartong 1,1 39 %





Verden for øvrig:
Befolkningstall: 4 214 millioner   Drikkevarekonsum pr. innbygger/år: 34 enheter

TOMRA har et godt utgangspunkt for å dra fordel av "En verden av muligheter". I
våre analyser har vi slått sammen Asia, Australia og Afrika, dels fordi offisiell infor-
masjon på området er mangelfull, dels på grunn av disse områdenes relative betyd-
ning for TOMRA så langt. 

Japan er det landet i regionen som forbruker mest emballasje, men samtidig har
landet den høyeste andelen resirkulert emballasje. India, som det siste tiåret har
opplevd et "tigersprang" hva angår økonomisk vekst, har mange hovedtrekk felles
med potensielt store markeder i mindre økonomisk utviklede land. 

Over hele Asia er potensialet for gjenbruk og resirkulering av drikkevareemballasje
stort, både i utviklede og utvklingsland.

E M B A L L A S J E

Øl tappet på flaske har tradisjonelt vært markedslederen i denne enorme regionen.
Mineralvannsindustrien har kommet kort i sin utvikling, men har et kjempemessig
potensiale. 

Asia og Stillehavsområdet er verdens raskest voksende marked for glassemballasje. I
Kina økte flaskeproduksjonen med 60 % fra 1990 til 1996. Thailand, Indonesia og
India er vekstmarkeder, Japan og Taiwan opplever virkningen av et skifte fra glass til
PET-flasker og metallbokser.

Forbruket av drikkevarebokser øker også, og tredelte stålbokser foretrekkes til juice
og til te og kaffe som tappes mens de er varme. Årlig forbruk av bokser i stål og
aluminium er beregnet til 68 milliarder enheter.

Etterspørselen etter PET-flasker vokser sterkt i regionen, forbruket er større enn
antall enheter produsert i Europa. Bare Nord-Amerika slår regionen når det gjelder
forbruk av PET. Selv om Japan nå er områdets største forbruker av PET, ventes det
at Kina kommer til å bli ledende i løpet av de neste fem årene. 
Den økonomiske uroen som rammet de asiatiske markedene i juli 1997, har på dra-
matisk vis reversert regionens vekst. I 1996 økte salget av ferdigtappede drikkevarer
med 4-10 % i Asia og Stillehavsområdet.

R A M M E V E R K F O R R E S I R K U L E R I N G,  E K S E M P L E R

Det er stor variasjonen i lovgivning og i hovedsak begrenset bruk av lovpålagte
panteordninger i regionen:
• Koreco Act (1994), Korea: Resirkuleringsfasiliteter drives av myndighetsorgan.

Pant på flasker for øl og den lokale drikken sojoo sikrer høye resirkuleringsandeler
via distribusjonssentre. 

• Taiwan: Panteordninger drives av individuelle produsenter. EPA målsetting for
resirkulering er satt til 70 % for alle fraksjoner. Lov vedtatt i mars 1998 krever at
detaljhandelen sørger for containere for resirkulering av UBC.

• De fleste markeder: Kommunale myndigheter har plikt til å sørge for kildesortering.



Alkoholfritt
Med kullsyre    Uten kullsyre

Alkoholholdig
Med kullsyre     Uten kullsyre

Sum

Boks 9,7 15,2 42,7 67,6
Plast 2,4 3,5 5,9
Glass 4,1 4,5 23,4 4,1 36,1
Kartong 0,4 32,9 33,3
Sum 16,6 56,1 66,1 4,1 142,9

Milliarder
enheter



Befolkningstall: 125.2 millioner   Drikkevarekonsum pr. innbygger/år: 435 enheter

Japan



Milliarder enheter Andel resirkulert

Boks 37.1 76%
Plast 5.5 8%
Glass 7.6 65%
Kartong 4.2 18%



Ifølge beregninger for 1998 ble drøyt halvparten av all drikkevareemballasje solgt i
Asia/ Stillehavsområdet omsatt i Japan. Det japanske markedets preferanser for øl
og sake på flaske som er underlagt både nasjonal og regional lovgivning, har
resultert i resirkuleringsandeler på 90 % for glassflasker og 76 % for metallbokser. 

R E S I R K U L E R I N G

Den japanske sammenslutningen The Japan Container and Package Recycling
Association spiller en nøkkelrolle i alle de tre ordningene som benyttes i resirku-
lering av emballasje (spesielle organisasjoner og kommuner, uavhengige resirkule-
ringsbedrifter og selvinnsamlere), og som spesifiseres i landets lov om håndtering av
emballasje og resirkulering som trådte i kraft i april 1997. 

Innbyggerne i de kommunene som har etablert ordninger for avfallssortering, er i
prinsippet pålagt å sortere tomflasker i kategoriene klart glass, brunt glass, annet
glass og PET. I visse kommuner er det imidlertid slik at denne typen avfall hentes
samlet og senere sorteres ved en avfallsstasjon. Dersom avfallet sorteres ved en slik
sorteringsstasjon, vil Japan Container and Package Recycling Association motta det
som gjenstander som oppfyller oppsatte kriterier for sortering. Man lar det altså
være opp til hver enkelt kommune å bestemme hvilken avhendingsmetode man vil
benytte. 

Hver kommune etablerer en femårsplan for henting av avfall levert til butikker og
av annet sortert materiale som oppfyller gjeldende sorteringskriterier (basert på
bestemmelser fastsatt av det japanske helse- og velferdsdepartmentet). Dersom en
kommune har inngått en avtale der Japan Container and Package Recycling
Association påtar seg å ta imot sorterte gjenstander, vil en resirkuleringsrepresentant
utnevnt av organisasjonen, komme å hente dem. I regnskapsåret 1997 hadde om-
trent en tredjedel av alle kommuner inngått en slik avtale der Japan Container and
Package Recycling Association tar ansvaret for overføring av sortert avfall. 

R E G E LV E R K S O M S T Y R E R R E S I R K U L E R I N G AV E M B A L L A S J E I J A PA N

• Lov om avfallshåndtering (1970)
• Lov om å fremme bruk av resirkulerbare ressurser (1991)
• Lov om emballasjeavfall (1. april 1997)
• Det innføres ordninger for resirkulering av flasker av glass og PET
• Resirkulering av UBC og emballasje av andre materialer enn PET og papir skal

innføres innen 1. april 2000
• Forbruker plikter å sortere avfall før det kastes
• Kommunene skal innføre henteordninger for sortert avfall
• Bedrifter har plikt til å resirkulere emballasje





India er verdens nest mest folkerike stat, men landet har et meget lavt forbruk av
ferdigpakkede drikkevarer per person. Resirkulering er ikke underlagt noen form for
nasjonal lovgivning, og det er vanskelig å fastslå hvor stor andel av solgt emballasje
som blir resirkulert. 

Økonomisk fremgang og bedret kjøpekraft har ført til vekst i forbruket av drikke-
varer de senere årene. Endringer i lovverket har også påvirket utviklingen. Forbudet
mot å utstede nye konsesjoner til bryggerier som hadde vart i 15 år, ble opphevet i
1991. Etter opphevelsen av forbudet er det utstedt nitti nye konsesjoner for øl.
Salgspotensialet for øl er enormt, offisiell statistikk viser at forbruket per person så
langt er en halv liter per år.

Indias emballasjeindustri ventes å vokse jevnt i årene som kommer. Landets middel-
klasse teller hele 300 millioner mennesker og har en gjennomsnittlig inntekt som
gir økende kjøpekraft. Drikkevareindustrien vil også nyte godt av vestlig kulturs
økende innflytelse, hovedsakelig gjennom satellitt-TV. 

Markedet for mineralvann og brus er beregnet til 850 millioner liter per år, noe som
utgjør mindre enn en liter per innbygger. Cola-drikker utgjør cirka 65 % av mine-
ralvannsalget. Familieeide butikker, mindre supermarkeder og kiosker dominerer
distribusjonskanalene.



Befolkningstall: 935.7 millioner   Drikkevarekonsum pr. innbygger/år: 7 enheter

India

Milliarder enheter Andel resirkulerte

Boks 0,04 Ukjent
Plast 0,3 Ukjent
Glass 3,5 Ukjent
Kartong 2,3 Ukjent



R E S I R K U L E R I N G

Kildesortering er den vanligste formen for resirkulering i Australia. De sørlige deler
av Australia har landets eneste panteordning. Den er regulert i henhold til landets
Container Deposit Legislation, en lov som trådte i kraft i 1977. Loven er en utvi-
delse av et frivillig pantesystem som ble innført i 1912. Loven, som først og fremst
tar sikte på å sikre gjenbruk av emballasje og redusere mengden av avfall, ligner det
lovverket som gjelder i flere land i Europa og Nord-Amerika. 

Andelen PET som resirkuleres er nå på 30 % samlet sett, i Sydney leveres 53 % av
mineralvannsemballasjen som selges tilbake. Hvert år resirkuleres 200 millioner en-
heter HDPE-emballasje som brukes til melk. Den vellykkede resirkuleringen av
HDPE skyldes hovedsakelig at emballasjen omfattes av kildesorteringsordninger.
Ifølge Full Cycle Plastics, sørger henting av kildesortert HDPE for at opp til 85 %
av HDPE-flaskene som brukes til melk, blir resirkulert.

Aluminiumsbokser er den typen emballasje som har den høyeste resirkuleringsande-
len i Australia. Likevel havner mer enn en milliard bokser på søppelfyllinger hvert
eneste år. I alt 52 % av australske husholdninger har tilgang til resirkuleringsord-
ninger for stålbokser. 

Avfallet fra drikkekartonger er redusert med 21 %, og man regner med at 11 % av
denne typen emballasje resirkuleres. Omtrent halvparten av australske husholdning-
er omfattes av kildesorteringsordninger.

Mer enn 40 % av all glassemballasje som produseres i Australia, blir resirkulert eller
brukt om igjen. Andelen innsamlet emballasje varierer fra 64 % for ølflasker og 69
% for flasker med mineralvann eller juice til 81 % for vin- og brennevinsflasker.

E M B A L L A S J E

Den australske emballasjeindustrien ventes å ha en årlig vekst på bare 2-3 % de
nærmeste årene, anslaget er lavere enn veksten i BNP. Veksten i emballasje for mat
og drikkevarer henger sammen med befolkningsveksten som forventes å være knap-
pe 1 % frem mot år 2000.

Australske produsenter av drikkevarer omsatte cirka 4,6 milliarder liter i 1996.
Alkoholfrie drikkevarer utgjorde bare 48 % av samlet volum. Øl er den mestselgen-
de kategorien drikkevarer med 39 % (1,78 milliarder liter) av det samlede marke-
det. Vinsalget er også betydelig med 13 % av samlet produksjon av drikkevarer.
Statistikk fra Australasian Soft Drink Association presenterer ikke tall for ulike typer
alkoholfrie drikkevarer, men kullsyreholdig drikke utgjør drøyt halvparten av samlet
produksjon av alkoholfritt drikke, hvorav ulike typer fruktjuice utgjør mellom 15
og 20 %.



Befolkningstall: 18.1 millioner   Drikkevarekonsum pr. innbygger/år: 641 enheter

Australia

Milliarder enheter Andel resirkulert

Boks 4,4 37 %
Plast 1,7 30 %
Glass 3,2 43 %
Kartong 2,3 11 %



1998 var et år med fortsatt vekst og meget god utvikling for forret-
ningsområdet BU Europa. Alle hovedmarkedene viste solid vekst,
og BU Europa forbedret sine kundetjenester og -relasjoner ytterli-
gere. Returautomaten T-600 fortsatte sin fremgang, og synergi-
effektene av integreringen av salgs- og serviceorganisasjonen til tid-
ligere Halton bidro sterkt til årets fremgang.

Det første hele driftsåret etter oppkjøpet av Halton System Group
tydliggjorde styrken i og fordelene ved en integrert organisasjon.
Våre kunder nyter godt av et bredere tjenestetilbud, vårt produkt-
spekter utvides for å kunne møte krav fra alle markedssegmenter,

og synergieffekter har satt oss i stand til å opprettholde prisene på 1997-nivå. Vi vil
fortsette å søke nye måter å forbedre driften, produkter og kundetjenester på, og
føler at vi har en bedre plattform å bygge videre på enn noen gang tidligere.

O M S E T N I N G

Salgsinntektene fra Europa var 609 millioner kroner i 1998, en økning på 18 %
sammenlignet med 1997. Blant våre viktigste markeder, viste Østerrike sterkest
fremgang med 50 % vekst i forhold til 1997, fulgt av Finland (opp 28 %) og Norge
(opp 24 %). Den totale veksten i BU Europa var i samsvar med våre prognoser for
året og gjenspeiler sterk fremdrift både i salg av returautomater og tjenester.

I N S TA L L A S J O N E R AV TO M R A-AU TO M AT E R

Det høye tempoet i installasjoner av nye TOMRA-automater fortsatte i 1998, og
totalt ble det utplassert 2 337 automater. De fleste av disse nye automatene var av
typen T-600. Disse automatenes brukervennlighet og nye teknologiske plattform
har blitt meget godt mottatt både av forbrukere og detaljhandelen.
Tilbakemeldinger fra butikkundene våre tyder på at de anser den som en optimal
måte å håndtere innlevert brukt drikkevareemballasje på. Suksessen med T-600
signaliserer også en endring i markedet i retning av etterspørsel etter utvidet funk-
sjonalitet og bedre kommunikasjonsteknologi, som primært er drevet av at engangs-
emballasje blir underlagt panteordninger.

MicroLite ble introdusert i Sverige i tredje kvartal 1998. Automaten er den første i
en ny produktfamilie myntet på å etablere TOMRA som en ledende leverandør i
det europeiske markedet for "småbutikker". MicroLite er en kombi-automat som
kan håndtere både bokser og enveis PET-flasker. Etter at TOMRA kjøpte opp
Halton, har den finske produsenten av returautomater fokusert på å bygge en ny
teknologisk plattform for å utvide TOMRAs produkttilbud og møte fremtidens
krav og behov i dette markedssegmentet. 

Totalt er det nå utplassert 29 000 TOMRA automater i Europa. Rundt 8000 av
disse enhetene er forbundet via modemer til TOMRAs nasjonale servicesentre.
Disse "online" installasjonene setter oss i stand til å tilby verdiøkende tjenester som
for eksempel fjernkontrolldrift og nyskapende forbrukerkommunikasjon og
kampanjer i butikkene.



BU Europa

Morthen Johannessen

Administrerende Direktør

TOMRA Europe AS



M A R K E D E R

Til tross for at markedene i Norden anses som relativt modne når det gjelder auto-
matpenetrasjon, noterer vi oss at det fortsatt er god vekst i salget av TOMRAs
produkter og tjenester i regionen. Sett under ett økte omsetningen i Norge, Sverige,
Danmark og Finland med 16 % i 1998. Denne veksten tyder på en ytterligere styr-
king av TOMRAs allerede ledende stilling i markedet. Detaljhandelen i Norden har
tatt imot T-600 automaten med stor entusiasme. TOMRAs nyskapende system der
kundene tilbys å gi pantepenger til veldedige organisasjoner, er testet ut og benyttet
av kunder i alle de fire nordiske markedene. I tillegg har Sverige forberedt utprøving
av en ordning med rabattkuponger trykket på kvitteringer fra returautomatene.

I Norge forbereder drikkevareprodusenter og detaljhandelen seg på innføringen av
pant på bokser og enveis PET-flasker i mai 1999. I desember 1998 mottok TOMRA
store ordre fra to ledende kunder, Hakon og NorgesGruppen. Hver av de to daglig-
varekjedene inngikk en kontrakt med TOMRA Butikksystemer AS for levering og
oppgradering av 500 returautomater. Levering skal etter planen begynne i mai, de
fleste installasjonene vil bli T-600 automater, fulgt av automater av typen T-62.

En omsetningsvekst på 9 % i Tyskland er lavere enn forventet, men vi
er fortsatt optimistiske når det gjelder mulighetene på kort og lang sikt.
En refokusert lokal TOMRA-organisasjon, ledet av en nyutnevnt admi-
nistrerende direktør, viste svært lovende takter i de siste månedene av
året. I november ble det satt ny rekord i antall automatinstallasjoner i
Tyskland. Vi har satt offensive mål for vekst i 1999, veksten skal støttes
av et bredt spekter av salgs- og markedsinitiativer som vil bli satt i verk i
løpet av året. 

Aktivitetene i Nederland rapporterte en omsetningsvekst på 19 % for
1998. T-600 automatene er blitt meget godt mottatt i det hollandske
markedet også. Det var oppmuntrende at Albert Heijn i oktober inn-
gikk en avtale om levering av 200 T-600 kombi-automater. De bestilte
automatene skal leveres i løpet av de neste to årene. Albert Heijn er en
av Europas ledende aktører i varehandelen, og har 665 butikker i
Nederland.

I Tsjekkia inngikk TOMRA en 40 % joint-venture avtale med en lokal
distributør i oktober 1998. Så langt er 150 automater utplassert i
Tsjekkia, og vi anslår at dette markedet har et potensiale på salg av 100-
150 automater per år.

I oktober 1998 gikk vi inn i det polske markedet ved å undertegne en
distributøravtale med Inter Commerce. Vi forventer at dette markedet
vil gi gode vekstmuligheter for TOMRA i årene som kommer. 





M A R K E D S M U L I G H E T E R

I Norge vil innføringen av pant på engangsemballasje (bokser og PET) i første uke
av mai 1999, gi opphav til betydelige forretningsmuligheter for TOMRA. Vårt mål
er å opprettholde vår posisjon som dagligvarebransjens foretrukne leverandør av
returautomater. Vår organisasjon er fullt ut forpliktet til å støtte og yte service til
alle våre kunder på best mulig måte når pant innføres på nye emballasjetyper. Den
norske dagligvarehandelens egne beregninger tyder på at investeringer i området
300 millioner kroner vil være nødvendig for å håndtere mengden av nye typer
emballasje med pant.

Prosesser er i gang for å vurdere alternativer til nåværende emballasje- og hånd-
teringssystemer i andre europeiske markeder som Nederland, Danmark, Tyskland
og Østerrike. Tendensen går klart i retning av mer proaktive bransjeinitiativer der
man gjennom felles innsats finner frem til de mest kostnadseffektive systemene for å
håndtere brukt drikkevareemballasje. Ledende europeiske aktører anser TOMRA
som godt egnet og posisjonert til å kunne bidra aktivt i disse prosessene. 

TOMRA vil videreføre og intensivere vår satsing på de betydelige vekstmulighetene
som finnes i det europeiske markedet. I europeisk sammenheng betyr det å bygge
videre på "En verden av muligheter" at vi vil søke vekstmuligheter også utover tradi-
sjonelt salg av og service på returautomater. Vi tror at den beste måten å gjøre dette
på er gjennom å arbeide sammen med partnere som er ledende aktører i drikke-
vareindustrien og dagligvarehandelen og gjennom å utnytte den erfaringen
TOMRA har høstet i sine europeiske og amerikanske markeder. 

Med virkning fra 1. januar 1999, er TOMRA Europe AS skilt ut som en egen juri-
disk enhet under TOMRA Systems ASA. Denne utskillelsen setter oss i stand til å
fokusere klarere på å yte førsteklasses kundeservice til våre eksisterende kunder
samtidig som vi offensivt kan søke nye forretningsmuligheter i hele regionen. Vi vil
kombinere de betydelige ressursene som en markedsleder har til rådighet med en
tilnærmelsesmåte og mentalitet som er typisk for en utfordrer for å sikre at vi ut-
nytter enhver mulighet som kan lede til solid vekst for vårt selskap i tiden fremover.





For forretningsområdet BU Amerika var 1998 et år preget av fortsatt
imponerende vekst og viktige nye bekreftelser på berettigelsen av vårt
forretningskonsept. TOMRAs styrke ligger først og fremst i vår evne til
å sette ut i livet kreative nye forretningsløsninger tilpasset hver enkelt
markedssituasjon. Denne evnen har vi bevist i praksis, og den har
konsekvent ført til forretningsmuligheter for oss der andre har mis-
lykkes eller hatt svake resultater. 

Ved årets begynnelse hadde BU Amerika spesifisert en rekke sentrale
målsettinger som skulle sørge for suksess i 1998. Disse målene omfat-
tet innføring av en ordning for innsamling og videre behandling av
emballasje i delstaten Michigan (Michigan Statewide Pickup and
Processing Program), gjennomslag i markedet i California samt utvik-
ling i retning av en fremtidig ekspansjon i markeder uten pante-
ordninger. På hvert av disse områdene var 1998 en ubetinget suksess.
BU Amerikas omsetning var på 1.119 millioner kroner i 1998 mot
686 millioner kroner i 1997 (en oppgang på 63 %).

H E N T I N G O G B E H A N D L I N G AV E M B A L L A S J E I M I C H I G A N

I første halvdel av 1998 ble det ført omfattende forhandlinger med Michigan Beer
and Wine Wholesalers Association (MBWWA). Til tross for at en langsiktig
kontrakt med Michigan Soft Drink Association (MSDA) var inngått allerede i
1997, ble det i første omgang vedtatt å ikke innføre ordningen med henting og
behandling av emballasje inntil man hadde sikret full deltagelse fra ølindustrien.
Forhandlingene med MBWWA ble endelig sluttført sent i andre kvartal 1998.

Mens noen øldistributører var villige til å slutte seg til ordningen umiddelbart, støt-
te andre på problemer knyttet til fagforeninger og kontraktforhold. Likevel forplik-
tet detaljhandelen i Michigan og MSDA seg til å lansere den i hele delstaten - der
det var mulig med full deltagelse fra øl- og mineralvannsbransjen. Denne konstella-
sjonen representerte kun 75 % av det totale volumet, men dette påvirket ikke drif-
ten ettersom det samlede systemvolumet har fortsatt å øke. De gjenværende stedene
vil slutte seg til ordningen i første kvartal 1999. 
Vi ser optimistisk på utviklingen fremover ettersom resultatene så langt har bekref-
tet de driftsmessige antagelsene som lå til grunn for våre opprinnelige prognoser. 

S T R AT E G I I C A L I F O R N I A

I USA er California det største enkeltmarkedet med en etablert panteordning; er
større enn alle de ni andre pantemarkedene til sammen. Det var derfor av avgjøren-
de betydning for TOMRA å lykkes med vår etablering i California-markedet. 

California representerte en rekke unike utfordringer i forhold til delstatens lov-
givning. Vårt primære fokus var på det etablerte nettverket av såkalte "convenience
centers" hvor publikum kan levere inn returemballasje. Sentrene er plassert slik at
de er lett tilgjengelige, og de er etablert fordi detaljhandelen er pålagt å ta imot
returemballasje med pant. Seks store selskaper stod for driften av slike retursentre i
California. Delstatens lovgivning ga ikke TOMRA anledning til å etablere egne
retursentre i konkurranse med eksisterende sentre.

BU Amerika



Gregory S. Garvey,

Administrerende Direktør

TOMRA North America



TOMRA hadde klare planer for hvordan markedet i California skulle videre-
utvikles, men disse planene kunne først settes ut i livet etter at vi hadde sikret oss en
meningsfull markedsposisjon. I februar 1998 gikk TOMRA inn på en offensiv stra-
tegi for å oppnå et gjennombrudd i markedet, som ved utgangen av året hadde
medført at TOMRA var blitt delstatens største operatør av resirkuleringssentere.

I mars 1998 kjøpte TOMRA Reynolds Recycling Divisions aktiviteter på vestkysten
av USA; i California og fire delstater uten etablerte panteordninger. Gjennom opp-
kjøpet fikk vi en markedsposisjon i California som omfattet 90 retursentre og en
betydelig kommersiell infrastruktur for innsamling og viderebehandling av retur-
nerte materialer.

TOMRA overtok driftsmidlene til Recycling Resource LLC i juli 1998. Dette sel-
skapet drev 22 retursentre i det nordlige California og hadde et kommersielt nett-
verk som utfylte det TOMRA selv hadde gjennom Reynolds Northern California. 

I august 1998 lyktes TOMRA i å forhandle frem en eksklusiv langsiktig kontrakt
om å tilby tjenester for retursentre med den største aktøren i Californias dagligvare-
handel. Avtalen har en varighet på fem år og omfatter 170 sentre.

I desember 1998 fullførte TOMRA oppkjøpet av Mobile Recycling Inc., noe som
ga ytterligere 140 retursentre. Oppkjøpet av Mobile gjorde at vår målsetting for
markedet ble oppfylt: TOMRA ble den største operatøren av retursentre i delstaten
med hele 425 slike sentre. En rekke initiativer er igangsatt for å fusjonere oppkjøpte
selskaper, realisere synergieffekter og forbedre driftsmarginene. Så langt har resulta-
tene vært gode. 

I California har vi satt i gang et større utviklingsprosjekt med sikte på å omstruktu-
rere eksisterende retursentre. Dette prosjektet har til hensikt å bidra til å utvide sen-
trenes åpningstider, inkorporere returautomatteknologi og sette i gang omfattende
markedsføringstiltak og PR-initiativer for å øke volumet av brukt emballasje som
leveres inn. Utviklingsprosjektet vil munne ut i et prøveprosjekt som skal teste et
nytt konsept for retursentre i San Diego området i andre halvdel av annet kvartal
1999. Blir prøveprosjektet vellykket, vil nye automatiserte retursentre bli opprettet i
siste del av 1999. Veksten i California har foregått i en periode preget av usikkerhet
m.h.t. lovgivning. Retursentre mottar månedlige utbetalinger på opp til 2.000 dol-
lar hver fra California Deposit Fund. Det er foreslått å øke dette beløpet og forlenge
lovgivningen til å gjelde i ytterligere to år når den eksisterende loven opphører ved
årsskiftet 1998/99. Den avtroppende delstatsguvernøren nedla veto mot ny lovgiv-
ning noe som resulterte i at utbetalingen av administrasjonsgebyr er holdt igjen fra
31. desember 1998. I februar 1999 vedtok de lovgivende myndighetene og guver-
nøren å forlenge eksisterende lovgivning med ett år med tilbakevirkende kraft fra 1.
januar 1999. Vi forventer at ny lovgivning vil være på plass i løpet av 1999, og er
optimistiske når det gjelder dens langsiktige virkning på våre aktiviteter i California. 

N O R D Ø S T L I G E M A R K E D E R

Våre eksisterende markeder i de nordøstlige deler av USA fortsatte å utvikle seg
positivt: flere maskininstallasjoner, økt volum av emballasje og større kapasitet for
de tjenester vi yter distributører av drikkevarer. I Michigan hadde vi en vellykket





lansering av rabattkuponger i siste halvdel av 1998. Ordningen med rabattkuponger
viste seg å være svært effektiv; den hadde en svært positiv virkning på salget av varer
fra de produsentene som deltok. Selv med et tilbud som har vist seg å være svært
effektivt, har vi erfart at det krever betydelig salgsinnsats for å opprettholde delta-
gelse fra produsentene året gjennom.

For at kupongordningen skal være fulltegnet, kreves det deltagelse fra minst 40 pro-
dusenter. Vi har bygget opp en base bestående av ti produsenter og utvikler relasjo-
ner med hver enkelt ny produsent etter hvert som de slutter seg til ordningen. 
I 1999 vil vi fortsette å utvikle kupongprogrammet i Michigan. Interessen for opp-
legget har vært stor både i detaljhandelen og blant produsenter. Lansering i New
York er planlagt i første kvartal 1999.

Det lyktes TOMRA Metro å forlenge alle større leasing-kontrakter for
returautomater i New York for perioder på minimum fem år.
Kontraktene ble fornyet tidlig blant annet fordi det planlegges å innføre
et tilbud med markedsføring via rabattkuponger i 1999.

M A R K E D E R U T E N PA N T E O R D N I N G E R

Som en del av oppkjøpet av Reynolds Recycling, sikret TOMRA seg
direkte kontroll over driften av dette selskapets aktiviteter i fire delstater
som ikke har innført panteordninger: Washington, Colorado, New
Mexico og Hawaii.

I juli 1998 kjøpte TOMRA 50 % av Wise Recycling LLC, et selskap som tidligere
hadde kjøpt opp de gjenværende 23 enhetene som Reynolds Recycling hadde i mar-
keder uten panteordninger. Strategien bak denne investeringen var hovedsakelig å
sikre, opprettholde og bygge videre på Reynolds' nasjonale infrastruktur for inn-
samling og videre håndtering av emballasje.

I dag er TOMRAs hovedfokus på aluminiumsbokser, men fremover ser vi en mulig-
het for å utvide den etablerte infrastrukturen til å omfatte alle typer drikkevareem-
ballasje. Blir resultatene fra testen som skal utføres ved retursentrene i California i
1999 positive, ser vi et betydelig langsiktig vekstpotensiale også i stater uten pante-
ordninger. 

M A R K E D S U TS I K T E R

1999 ventes å bli nok et år med sterk vekst i BU Amerika. Veksten vil hovedsakelig
være drevet av vår ekspansjon i California og fortsatt fremgang i våre markeder i de
nordøstlige deler av USA. Vi ser også nye forretningsmuligheter i å fokusere på ver-
diøkende tjenester knyttet til behandling av plastemballasje. Sistnevnte kan vise seg
å bli et viktig økonomisk element i en fremtidig strategi for markeder uten pante-
ordninger. Vi ser betydelige muligheter i et nærmere samarbeid med drikkevarin-
dustrien når det gjelder å finne løsninger på industriens utfordringer m.h.t. retu-
remballasje i markeder som ikke har innført panteordninger.

TOMRAs forretningsmuligheter i det amerikanske markedet er fortsatt meget gode,
og vi føler oss sikre på vår evne til å anvende våre forretningskonsepter på en kreativ
måte for hver ny markedsutfordring vi møter.





Miljørapport
Som produsent og operatør av automatiserte systemer for retur og resirkulering av
drikkevareemballasje, bidrar TOMRA effektivt til å lukke materialsyklusen og deri-
gjennom til å forbedre øko-effektiviteten generelt. Men TOMRA har også et ansvar
for de negative miljøeffektene som oppstår i egen verdikjede. For å bedre kontrollen
med og ytterligere redusere negative miljøeffekter, er TOMRA i ferd med å innføre
et formelt miljøstyringssystem som er utformet i overensstemmelse med kravene i
den internasjonale ISO14001-standarden for miljøstyringssystemer. 

M I L J Ø S T Y R I N G

TOMRAs miljøstyringssystem er utviklet rundt våre produkters livssyklus.
Modellen sikrer en helhetlig miljøtankegang som først og fremst fokuserer på konti-
nuerlig forbedring på de problemområdene som har størst forbedringspotensiale.

F O U O G P RO D U K S J O N

• Utvikling av mindre miljøskadelige produkter med bedre øko-effektivitet.
• Utvikling av produkter som lett kan resirkuleres og med mindre innhold av

miljøgifter.
• Utvikling av energieffektive produkter som inkorporerer energibesparende

funksjoner.
• Utvikling av renere produksjonsprosesser.

D R I F T O G S E RV I C E

• Produkter skal ha lavt strømforbruk i drift.
• Produkter skal ha høy driftsmessig kvalitet og følgelig redusert behov for service

på utplasseringsstedet.
• Våre returautomater skal benytte online-teknologi for effektiv planlegging av

service.
• Produktene skal være intuitivt forståelige og effektive i drift og følgelig bidra til

verdiøkning og større tilfredshet blant kundene. 

N E D M O N T E R I N G

• TOMRA skal ha oversikt over og analysere eksisterende systemer for resirkule-
ring av elektronisk avfall i våre nåværende markeder for å sikre at våre dattersel-
skaper overholder nasjonal og internasjonal lovgivning.

• TOMRA skal ta et utvidet produsentansvar for automater og tilbehør når disse
tas ut av tjeneste. Alt utstyr skal behandles forsvarlig og skal resirkuleres i den
grad det finnes praktiske systemer for slik produktgjenvinning. I markeder der
slike systemer ikke eksisterer, skal TOMRA aktivt søke å påvirke de ansvarlige
myndigheter til å etablere slike systemer.

TO M R A S M I L J Ø-P O L I C Y

TOMRAs miljø-policy er godkjent av bedriftens styre, som har lagt ansvaret for
implementering og måloppnåelse på ledere på alle nivåer. 
TOMRA skal bidra til den økte samfunnsinteressen for å verne miljøet og hindre
forurensing. Dette skal gjøres gjennom å oppfylle kravene i vår miljø-policy og våre
miljøprogrammer. TOMRA skal ivareta miljøhensyn i utvikling og produksjon, og
skal gjennom en kontinuerlig forbedringsprosess søke å minimalisere negative
miljøeffekter som måtte være et resultat av våre aktiviteter. 
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• Vi skal regelmessig evaluere og revidere vårt miljøstyringssystem og forbedre det
når det er nødvendig. En slik evaluering skal baseres på overvåkning av miljø-
adferd og måling av effekten av vår miljøinnsats.

• Vi forplikter oss til å overholde all relevant miljølovgivning og lovfestede for-
pliktelser samt å søke å overgå de forventinger våre eiere har til oss.

• Vi skal søke å forebygge forurensing, redusere avfallsmengden og energiforbru-
ket samt andre negative miljøeffekter i egen verdikjede. 

• Ledere på alle nivåer i TOMRA skal lede ved eksempel, det gjelder også i miljø-
spørsmål. De skal motivere sine ansatte gjennom proaktive initiativer og
aktiviteter.

• Vi skal oppmuntre til kontinuerlig forbedring av vår miljøinnsats gjennom
personlig initiativ samt korrigerende og forebyggende handling på alle nivåer i
organisasjonen.

• Vi skal oppmuntre og stille krav til våre leverandører, og forvente at de fokuserer
på miljøspørsmål i sin drift.

M I L J Ø R E V I S J O N E R

Integrerte kvalitets- og miljørevisjoner utføres med jevne mellomrom i de sertifiserte
delene av TOMRA Systems ASA. I 1998 ble det gjennomført og rapportert fra sju
interne og en ekstern gjennomgang (Grøner Certification AS). Interne revisjoner
gjennomføres for å sikre at våre kvalitetssikrings- og miljøsystemer er egnede og
adekvate m.h.t. å oppfylle TOMRAs egne målsettinger og de krav som stilles i
ISO9001 og ISO14001.

M I L J Ø P RO G R A M

TOMRAs miljøprogram ble vedtatt av styret in 1998 og er et resultat av et omfat-
tende undersøkelses- og analysearbeid gjennomført internt i TOMRA. Programmet
fokuserer på de viktigste miljøspørsmålene som ble identifisert i den innledende
miljøgjennomgangen av TOMRA. Programmet er opptatt av følgende spørsmål:

• Redusere innkommende emballasje.
• Trygge avhending og resirkulering av automater og tilbehør.
• Endre holdninger og kultur for å redusere energiforbruket og gjøre mer effektiv

bruk av eksisterende resirkuleringsteknologi.
• Studere og øve innflytelse på vår leverandørkjede i retning av å bedre miljø-

innsatsen.
• Utvikle retningslinjer for systematisk forskning og utvikling i henhold til

prinsippet om "design for miljøet".
• Utvikle systemer og kriterier for innhenting av miljødata og rapportering fra

datterselskaper.

Det er etablert en rekke arbeidsgrupper som har ansvaret for å utvikle metoder og
prosedyrer innen hvert av områdene nevnt over. Miljøprogrammet definerer
ansvarsområder, tidsplaner og oppfølgingsaktiviteter. 

O P P S U M M E R I N G AV 1998
• Miljøstyringsprosjektet har arbeidet for å forberede sertifisering av TOMRA

Systems ASA i henhold til ISO14001-standarden.
• En prosjektleder for miljøkontroll er tilsatt.





• Deltagelse i elektronikkindustriens produksjonstekniske forum (EPF) gruppe
for miljøstyring.

• Vi har vært en kjernebedrift i NTNU/SINTEF-prosjektet Produktivitet 2005
(P2005): Industrial Ecology and Life Cycle Assessment.

• En livssyklusstudie ble innledet av TOMRAs systemer for materialhåndtering i
USA.

• En øko-analytiker er tilsatt.

A N N E N AV FA L L S H Å N D T E R I N G

• TOMRA sender mottatt isopormateriale til Rockwool for videreforedling og til
Moss Jern og Stanseindustri for gjenbruk. TOMRA sender materialet til motta-
gerne med returtransporter fra Th. Kristiansen AS og Moss Jern og
Stanseindustri.

• Ca. 200 kg kretskort og elektroniske komponenter samles inn og resirkuleres
hvert år. 

• Paller som ikke holder standardmål, kappes opp til fyringsved og distribueres til
TOMRAs ansatte.

• Datautstyr gis i gave til Asker Lions som distribuerer det til lokale skoler.

A K T I V I T E T E R P L A N L AG T F O R 1999
• Sertifisering i henhold til ISO14001-standarden.
• Miljøopplæring for relevante ledere og ansatte.
• Oppstart av systemer for omfattende miljørapportering.
• Fortsettelse av vårt samarbeid med eksterne forskningsmiljøer og samarbeids-

partnere.
• Oppstart av ordning for resirkulering av maskiner som er tatt ut av drift. Dette

initiativet har sammenheng med vårt arbeid med å utvikle resirkulerbare og lett
demonterbare produkter.

M I L J Ø D ATA,  TO M R A S H OV E D KO N TO R I A S K E R 1998:

Vannforbruk 2000 [m3]
Energiforbruk 1.716.900 [KwH] 
Avfall Papir 2,4 [Tons]

Papp 12,04
Metaller 9,2
Annet 24,51
Totalt 48,15

Tallene over gjelder hovedkontoret i Asker som samlet har 220 ansatte i produksjon og administrative
funksjoner. TOMRA produserte totalt 3.434 returautomater i Asker i 1998. Kontoransatte i Asker
betjener også TOMRAs nasjonale og internasjonale nettverk.



F O R M E R I N F O R M A S J O N,  V E N N L I G S T TA KO N TA K T M E D:

Aleksander Mortensen
Manager, Quality and Environmental Systems
Tlf : 66 79 91 00
E-post : aleksander.mortensen@tomra.no
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