
Bærekraft er
god økonomi



Vår kunnskap og ekspertise sikrer helhetlige løsninger.  
Vi jobber for effektiv bruk av nye og resirkulerte  
ressurser med fokus på naturen og miljøet og for 
en bærekraftig skogsforvaltning. Når et tre felles til 
papp-produksjon, plantes to nye.

I Norge er gjenveksten av skog langt større enn  
avvirkningen og frisk skog er den viktigste forbruker av 
CO2 fra luften. Et balansert skogbruk og gjenvinning av  
fiberprodukter er dermed et svært viktig bidrag  
i drivhusbalansen og er bra for miljøet. 

Vi bruker blant annet miljøvennlige
trykkfarger, lokale leverandører og
samarbeidspartnere av hensyn til miljøet.

Glomma Papp er en moderne
og innovativ produsent av

bølge-- og massivpapp.

Vi designer, utvikler og produserer 
emballasje- og displayløsninger  
for det Skandinaviske markedet.

Papp er resirkulerbart, fleksibelt,
økonomisk, miljø-- og transportvennlig.
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Bra for miljøet = Bra for alle



De globale klimaendringene er et felles samfunnsansvar. 
Vi vil ta vår del av ansvaret, og jobbe aktivt for å minimere 
vårt miljøfotavtrykk i alle ledd i verdikjeden.
Glomma Papp ønsker å bidra til realiseringen av FNs 
bærekraftsmål og har valgt å ha hovedfokus på fem  
av målene: 

De utvalgte målene er rettet mot både klima/miljø,  
økonomi og sosiale forhold. 
Glomma Papp vil utvikle produkter og løsninger som 
baseres på gode bærekraftsprinsipper.  
Vi vil utvikle produkter og emballasje med redusert 
klimapåvirkning og samarbeide med myndigheter og 
organisasjoner for å fremme bærekraftig produksjon  
og forbruk.

FEFCO 2020:

531 KG CO2  
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Brukt bølgepapp er en verdifull og internasjonal etterspurt råvare og blir etter 
sortering solgt til papirfabrikker. Returfiberen brukes som råstoff i produksjon 
av nytt papir, som igjen blir nye bølgepappesker. 100% av den innsamlede 
bølgepappemballasjen blir materialgjenvunnet. Siden 70-tallet har Glomma Papp 
gått i bresjen for innsamling av bølgepapp til gjenvinning og i 1992 tok blant 
andre Jan Arthur Iversen i Glomma Papp initiativ til oppstart av Norsk Resy,  
da man så et økende behov for å systematisere innsamlingen og håndteringen 
hos markedsaktørene. Glomma Papp mottok allerede i 1976 Industriforbundets 
Miljøpris for sin særlig betydningsfulle innsats på miljøvernets område.

NORSK RESY (Returselskap for bølge og massivpapp.)
Gjenvinning av bølgepapp – Det naturlige kretsløpet.
Norsk Resy og de øvrige returselskapene finansierer sine innsamlings- og 
gjenvinningsordninger gjennom et miljøvederlag for bruk av all ny emballasje. 
Hvert returselskap skal bære sine egne kostnader, derfor varierer vederlagets 
størrelse mellom de forskjellige materialslagene.

GRØNT PUNKT NORGE
– Er et selskap som eies av Norsk Resy og de andre ledende returselskap for 
emballasje. På vegne av sine eiere administrerer Grønt Punkt finansieringen 
av innsamling og behandling av brukt emballasje. Medlemmene i Grønt 
Punkt er alle typer bedrifter som bringer emballasje til det norske markedet; 
emballasjeprodusenter, emballasjeimportører, vareprodusenter (pakker/fyller)  
og vareimportører.

Miljø- og ressurssparing

BRUKT 
PAPPEMBALLASJE

SLUTT-
BRUKER

BIOLOGISK
NEDBRYTBAR

Verdikjede

RESIRKULERING

EMBALLASJE 
I BØLGEPAPP

PAPIRPRODUKSJON

FORNYBAR RESSURS
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Bølgepapp er verdens mest brukte materiale i 
produksjon av emballasje og åpner opp for uendelige 
muligheter. Materialet har flere åpenbare fordeler og  
er blant annet:
• Resirkulerbart
• Miljøvennlig
• Transportvennlig
• Økonomisk
• Fleksibelt

En studie fastslår at holdbarheten på frukt og grønt 
forlenges med tre dager dersom det oppbevares i 
esker av bølgepapp, sammenlignet med plastkasser. 
Frukt og grønt som pakkes i bølgepapp utkonkurrerer 
også plastemballasje på friskhet og mikrobiologisk 
forurensning. 

Kilde: 2016_06_27_Press Release Bologna survey_0.pdf (fefco.org)

Det miljøvennlige og 
økonomiske alternativet

ER 100 %
RESIRKULERBART
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Glomma Papp var en av initiativtakerne til smartPACK, forløperen til Circular Packaging 
Cluster (CPC).  CPC driver aktivt samarbeid i en sirkulær verdikjede for emballasje og 
emballering i Norge og har medlemmer fra hele verdikjeden.

Formålet med Fiberfokus er å bidra til kunnskapsutveksling og kompetanseheving 
om fiberemballasje for derigjennom å fremme faktabasert budskap om dens positive 
betydning i en sirkulær økonomi.

Norsk Resy bidrar til at et balansert innsamlings- og gjenvinningssystem
opprettholdes. Ordningen finansieres gjennom et miljøvederlag på all ny
brun papiremballasje som brukes i Norge.

Grønt Punkt er et non-profit selskap som sørger for finansiering av returordningene  
for emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp.

Glomma Papp er sertifisert i henhold til ISO 9001. Det er en standard som sikrer  
god kvalitetsledelse og kontinuerlig forbedring. 

FSC er en global, ideell organisasjon som setter standarder for hva som er en 
ansvarlig forvaltet skog, både miljømessig og sosialt. Glomma Papp er FSC-godkjent 
og har godkjente leverandører. 

Glomma Papp har Normpack-godkjente kvaliteter og kan tilby emballasje  
som er godkjent for direktekontakt med mat.

Klimapartnere er et viktig partnerskap for grønn næringsutvikling og er en 
samarbeidspartner for utarbeidelse og kvalitetsikring av Glomma Papp sitt 
klimaregnskap.

Godkjenninger, sertifiseringer   
og samarbeidspartnere

iso.orgcircularpackagingcluster.no, fiberfokus.no, grontpunkt.no, iso.org, fsc.org, ri.se, resy.no
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Vi i Glomma Papp har mottatt flere nasjonale og internasjonale utmerkelser  
for arbeidet vårt.   
Det gir inspirasjon og bekreftelse når man får internasjonal anerkjennelse  
for innsatsen vi legger i optimalisering og produktutvikling for kundene våre.

Enten det dreier seg om palleutnyttelse, kvalitetsoptimering, reduksjon  
av svinn, bedre resirkulering eller rent design, er det en evig drivkraft for oss  
å optimalisere verdikjeden og sluttproduktet på vegne av våre kunder.

Alle ledd i verdikjeden kan optimaliseres

BUTIKK

PRODUSENT

PAIRFABRIKK

LAGERVerdikjede
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For å opprettholde kvaliteten på dagligvarene kreves det en emballasje 
som er optimalisert for håndtering, lagring og transport i tillegg til å være 
salgsutløsende. Fordelene er mange:
 
• Økt produkttilgjengelighet i butikk på grunn av forenklet etterfylling.
• Redusert transportskade på grunn av styrke og stabilitet.
• Bedre forbrukeroppfatning siden produktene er enklere å finne med 
  forbedret tilgjengelighet.
• Redusert lagringsplass og transportkostnader fra optimalisering  

av distribusjon gir lavere totalkostnader.

Optimalisering er en utfordrende, ambisiøs og dynamisk oppgave.
Noe som er optimalt i det ene øyeblikket, er ikke nødvendigvis
optimalt i det neste. Noen av prisene vi har vunnet, har vært for
produkter der vår nye videreutvikling av emballasje har ført til store
besparelser i både materialforbruk, avfall og transport.

Optimalisering 

HØy KOmPETANsE 
OG BRED ERFARING 
GJØR GLOmMA PAPP  
TIL EN INNOVATIV 
MARKEDSAKTØR!
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I nært samarbeid med Norwegian Shores Seafood har Glomma Papp produsert 
en enkel emballasje for et luksuriøst produkt som beviser at bærekraftig 
emballasje også kan være elegant. Kunden har valgt en miljømessig emballasje 
ved å endre fra plast til fiber. Emballasjen er produsert i massivpapp med  
pe-laminat. Laminatet er en liten del av emballasjen noe som gjør at den kan 
resirkuleres. Eskens laminerte overflate isolerer mot fuktighet, og hjørnene er 
utformet slik at væske ikke kan renne ut av esken.

Q-meierienes Skyr hadde tidligere et plastbrett med omslag i bølgepapp. 
I tett samarbeid med Q-meieriene utviklet Glomma Papp en løsning med 
trau og omslag i bølgepapp, noe som førte til reduksjon av plastforbruk.
I tillegg sørger løsningen for god beskyttelse under lagring, transport og 
håndtering gjennom alle ledd i forsyningskjeden. I forhold til den tidligere 
emballeringen gir denne en raskere nedkjøling. Papptrauet er stabilt og
enkelt å håndtere og eksponerer produktet godt i butikkhyllene.

 
GLOmMA PAPP hAR
sOm måL å fINNE DE
BEsTE LØsNINGENE
fOR VåRE KUNDER.
PRISENE VI VINNER 
ER EN HYGGELIG 
BEKREfTELsE.
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Nært kundesamarbeid
gir perfekte løsninger Fra plast til papp

Nå

Før
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ANTALL TRAILERE PR 
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For Coop har vi konstruert en ny grønnsakseske med bedre 
stablestyrke. Det gjorde at vi kunne redusere tykkelse,  
fra dobbel BC-flute til dobbel EE-flute.
Resultatet ble besparelser på papirmengde, vekt og på  
lager- og transportkostnader i flere ledd. 

Stokkebedriften Matbørsen er en del av NorgesGruppen og har en langsiktig 
ambisjon om å være bærekraftig og bli klimanøytrale innen 2025.  
Glomma Papp har hjulpet dem på veien med en kartongløsning for woksaus 
som har resultert i besparelser på 3280 m2, 2120 kg i tillegg til 108 færre 
paller pr år!

Mer enn halvering av antall 
trailere pr år!

Før FørNå Nå

Miljøvennlig woksaus
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GLOMMA PAPP ER GRUNNLAGT PÅ  

Gjennom bevisste samfunnsansvarlige  

valg tar vi vare på ansatte,  

kunder og miljøet rundt oss.

I samarbeid med våre leverandører, 

fagforeninger/ansatte og 

samarbeidspartnere jobber vi  

for gode, etiske arbeids- og klimamål  

 både internt og i våre verdikjeder.

tradisjoner, ærlighet, respekt  
og god forretningsskikk.
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