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Emballasje blir viktigere og viktigere, både for å påvirke forbrukere til økt forbruk/økt salg, og for å ivareta kvalitet, 

effektivitet og miljø. Og, det stilles større krav til matsikkerhet og bærekraftige løsninger.  

 

Coop har inngått nye rammeavtaler med emballasjeleverandører til frukt og grønt, både for å lettere kunne ivareta krav 

og ha kontroll på verdikjeden, og for å legge tilrette for effektive og gode løsninger for den enkelte produsent. Vår 

ambisjon er at disse avtalene – på sikt – skal sikre mer konkurransedyktige vilkår til alle medlemmer av Nordgrønt, 

uavhengig av størrelse og behov. For å få til det er vi avhengig av samarbeid og åpenhet, og oppfordrer derfor samtlige 

produsenter i Nordgrønt til å benytte disse avtalene på innkjøp av emballasje til produkter som skal leveres til Coop.  

 

Nedenstående følger 8 spørsmål og svar som forklarer hvorfor vi har tatt dette initiativet nå, og hva det skal gi av fordeler 

både for dere, Coop og emballasjeleverandørene vi velger å samarbeide med. 

 

1. Hvorfor er det skrevet nye rammeavtaler? 

De gamle avtalene stammer fra 2011-14 og trengte fornyelse. De nye avtalene er mer omfattende og presise på bl.a. 

prisjustering, arbeid med bærekraft, ansvar for restbeholdninger, arbeid med emballasjeutvikling, håndtering av 

feil/mangler, rapportering og flytting/tildeling av volumer. Teksten stiller også tydelige krav til leverandørene til 

sporbarhet og dokumentasjon mot mattrygghet. Mattilsynet har økt fokus på dette og det er derfor helt nødvendig at 

Coop får bedre kontroll. Samtidig får emballasjen stadig større betydning for kundenes valg på salgspunktet. Coop legger 

derfor vekt på at det skal være 100% kontroll på hvilken emballasje som skal inn i butikkene våre. Aktiviteten med nye 

rammeavtaler er selvsagt også et grep for å sikre større grad av volumkonsentrasjon og styring av volum mot de beste 

leverandørene. På sikt vil dette gi både produsentene i Nordgrønt, Coop og våre utvalgte emballasjeleverandører økt 

konkurransekraft.  

 

2. Hvilke emballasjeleverandører er det skrevet rammeavtale med? 

Vi har vurdert et større antall leverandører, men endt opp med nedenstående 7 emballasjeleverandører. Alle disse leverer 

til Nordgrønt-produsenter i dag, og samtlige ble av dere vurdert som gode leverandører gjennom en spørreundersøkelse 

gjennomført i 2020. En prissjekk har også vist at p.t. kan ingen andre av de store emballasjeleverandørene med 

tilstedeværelse på lokalplan i Norge utfordre disse.  

 

 
 

Ved Coop-unik emballasje bestemmer Coop hvilke leverandører som skal ha tilgang til designfilene.  

 

De nye rammeavtalene omfatter ikke plastkasser (IFCO) og etiketter (Skanem). Der eksisterer egne avtaler, og det er per 

nå ingen endringer på dagens praksis.  
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3. Fra når gjelder de nye rammavtalene? 

Fra 1. januar 2021. I utgangspunktet skal avtalene gjelde ut 2023, men de løper deretter videre til en av partene velger å 

si opp avtalen. 

 

4. Hvordan vil produsentene i Nordgrønt merke at nye rammeavtaler er tatt i bruk? 

Vedlagt i de nye rammeavtale er salgsbetingelsene for handel mellom emballasjeleverandør og Nordgrønt-produsent. I 

disse salgsbetingelsene har vi avklart forhold rundt bl.a. kjøpsloven, betalingsbetingelser, generiske og kundeunike 

produkter, restbeholdning, forsikringer, mislighold og force majeure. Dersom dette ikke sendes ut sammen med 

ordrebekreftelser kan dere be om at dette blir gjort. Salgsbetingelsene skal være en del av dialogen deres med 

emballasjeleverandørene.  

 

5. Hva gjør jeg som leverandør til Coop dersom jeg ønsker å kjøpe emballasje fra andre enn de som har 

rammeavtale med Coop? 

Dersom andre emballasjeleverandører/avtaler vurderes mer attraktive enn de vi har fremforhandlet, ber vi om at dere 

kontakter Coop, og informerer om hvorfor dere vurderer avtalen bedre. Ved å dele denne informasjonen vil Coop lettere 

kunne evaluere leverandørene/avtalene, og på sikt sikre å ha de beste leverandørene/betingelsene med en rammeavtale. 

Tilsvarende oppfordrer vi til dialog med rammeavtaleleverandørene knyttet til deres betingelser, og ber om rapportering 

når dere av ulike årsaker oppnår bedre betingelser, slik at vi på sikt lettere vil kunne bidra til best mulige vilkår for alle 

produsenter i rammeavtalene.   

 

6. Er det slik at Coop har cash-back/bonus-avtale med emballasjeleverandørene som har sentral avtale? 

Ja, det inngår en liten cash-back på maksimalt 2% fra hver leverandør på Coop-unik emballasje. Intensjonen er at denne 

bonusen skal deles mellom Coop og Nordgrønt når vi ser at det sluttes lojalt opp om de nye avtalene. 

7. Hvordan blir avtalene fulgt opp for å sikre lave priser fremover? 

Emballasjeleverandørene vil rapportere sine priser og volum hvert kvartal. Det vil da etter hvert danne seg en trend på 

hvilke leverandører som kan tilby de beste betingelsene i praksis. Vår intensjon er over tid å flytte mer volum mot disse 

leverandørene, bl.a. gjennom å ha strenge regler på hvilke leverandører som får tilsendt designfiler og å invitere kun de 

beste leverandørene inn i nye prosjekter. 

 

8. Hvilken informasjon får vi fremover om Coops arbeid med emballasjeleverandørene? 

Vi har satt opp et årshjul for oppfølging av avtalene der Nordgrønt vil bli involvert i to aktiviteter: I fjerde kvartal vil vi 

spørre dere om hvilke erfaringer, positive og negative, dere har med de ulike leverandørene i sesongen som har vært. Det 

vil deretter bli gjennomført kontraktsmøter med hver leverandør i januar, der vi presenterer planer for kommende sesong 

og hvordan vi har tenkt å involvere dem i prosjekter og leveranser. Informasjon fra kontraktsmøtene som er relevant for 

Nordgrønt vil bli formidlet. Ellers vil naturligvis all kommunikasjon dere har med emballasjeleverandørene rundt 

løpende drift og prosjekter fortsette akkurat som før.  

 

Vi håper dere ser verdien av arbeidet vi har lagt ned i rammeavtalene, og vil bidra til å styrke betingelsene i avtalene 

gjennom å benytte leverandørene med rammeavtale ved innkjøp av emballasje til produkter som skal leveres til Coop, 

samt bidra med åpenhet og dialog om forhold som kan styrke betingelsene for fellesskapet på sikt.  

 

Spørsmål vedr. rammeavtalene bes rettet Jan.Savareid@coop.no, mobil. 92896990. 

 

 

Med vennlig hilsen    

Coop Norge SA   Nordgrønt SA 

 

Brennhovd, Hanne   Johan Presthus 
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