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Indkøbsforeningen vil også fremover kæmpe 
for at sikre de bedst mulige 
leveringsbetingelser og papirpriser 
En ny strategi og omstrukturering medfører naturligvis en del ændringer og tilpasninger hos os, og vi er i 
fuld gang med den effektive proces. Trods færre ressourcer ønsker foreningen fortsat at være en 
nøglespiller inden for sit felt, og vi vil sætte alle kræfter ind på at yde en dedikeret og professionel 
medlemsservice. En væsentlig del heraf er at dele nyheder og central information med jer - og da det er 
en travl tid, har vi i denne nye version af FRISKPRESSET masser af nyt at byde på.  

Vi ser frem til en god sæson med mange spændende tiltag. 

Fokus på kerneydelser  
I september 2013 udsendte vi et cirkulære, som beskrev de ændringer, der netop nu er ved at blive 
implementeret i Indkøbsforeningen. Fra 1. januar 2014 koncentrerer vi indsatsen om at udbyde følgende:  
 

• Alle typer papirruller 
• Retur-ctp-plader og returpapir 
• Miljøcertificering 
• Udvalgsarbejde 
• Medlemsservice  

 
Udover salget af ruller kan du som medlem stadig trække på vores viden og professionelle rådgivning 
samt tilbudsindhentning mht. alle papirrulletyper.  (Læs mere om detaljerne i vores sortimentsændring i 
cirkulære nr. 6/2013.) 

Samarbejdsaftaler og fordele overføres direkte til medlemmerne 
Pr. 1.1 2014 varetager medlemmerne selv samhandelsaftalerne. I forbindelse med overdragelsen er det  
lykkedes Indkøbsforeningen, at videregive medlemmerne de samme fordelagtige priser for 2014 som 
hidtil, samt overdrage Indkøbsforeningens fordelagtige bonus og aftalevilkår. Der er udsendt individuel 
medlemsorientering om dette i slutningen af november måned. 
 

  



 

Prisstigning på papirruller 
Trods de seneste måneders øgede aktivitet i forbindelse med kommune- og regionsvalg, har vi desværre 
oplevet en generel nedgang i papirudleveringerne på ca. 7,5%. Indkøbsforeningen forhandler pt. næste 
års papirkontrakter. Sidste år var der overkapacitet i markedet hvilket gav prisnedgange. I år er udbud 
og efterspørgsel i bedre balance, og vi må forvente at markedet går opad. 
På returområdet kører vi uændret videre med Marius Pedersen som samarbejdspartner i 2014 og kan fra 
den 1. januar 2014 se frem til en forbedret afregning på pladerne, nemlig 91% af LME i stedet for de 
nuværende 90% af LME. 

FSC og miljøområdet 
FSC, (licens kode C028215), er et af de miljøtiltag, der fortsat er i kraftig fremgang. I forbindelse med 
omorganiseringen af Indkøbsforeningen viderefører vi de centrale dele af teknisk support, herunder også 
arbejdet med FSC. Vi har i øvrigt lige været igennem en meget vellykket auditeringsprocess og er nu 
certificeret med henblik på 2014. Har du spørgsmål vedrørende jeres fortsatte arbejde med FSC, er du 
som altid meget velkommen til at kontakte os.  
 
Teknisk support i internationale samarbejder  
Videndeling på tværs af landegrænser får stadig større betydning for produktionen, og vi fortsætter da 
også det internationale samarbejde i IFRA-regi. Vi følger med på alle de væsentligste områder, specielt 
avispapir og avisproduktion, og formidler viden, inspiration, trends og muligheder til medlemmerne. 
 
Sammenligning af kvalitetsparametre 
Arbejdet med standarder, kvalitetskontrol og banebrudsstatistik har fortsat høj prioritet i 
indkøbsafdelingens planlægning. Du kan stadig modtage vores papirrapport, og vi vil i den forbindelse 
gerne opfordre dig og vores øvrige medlemmer til løbende at indberette reklamationssager.  
Har I udfordringer med papiret, så kontakt os for assistance! 

Udstyr til låns 
Indkøbsforeningen råder over en række instrumenter til måling af forskellige trykkeri-relevante 
parametre. Og dette udstyr står naturligvis til vores medlemmers dispotition. Du kan fx låne følgende 
apparater hos os: 
 

1. Klemmetryksmåler - håndholdt apparat til sikring af korrekt klemmetryk. 
2. Rullehårdhedsmåler - til måling af ensartetheden i hårdheden på tværs af rullen samt fra hylse 

og ud. 
3. Fugtighedsmåler - måler luftfugtighed eller fugtighed i materialer (håndholdt). 
4. Spektrofotometer - tester trykfarvens og papirets lyshed og kulør. Kan fx bruges til at finde 

optimalt tryk density i forhold til ISO standard (håndholdt). 
5. Ovalitetsmåler - viser papirrullers rundhedsafvigelse. 

Apparaterne kan lånes på almindelige lånevilkår. Det vil sige, at de kan afhentes i Skindergade 7 og 
bringes tilbage efter nærmere aftale. Ønsker du at anvende et apparat, retter du blot henvendelse til 
kontoret. 

Miljønyt: Flere trykkerier er på vippen til at blive blomster-certificeret 

Erritsø arbejder i lighed med en række andre trykkerier med blomster-certificering og er lige straks klar 
til husstandsomdelt reklamer, når lovgivningen træder i kraft. P.t. ser det ud til, at ordningen indføres 
hen over sommeren 2014, og i Indkøbsforeningen gør vi os klar til at levere papiret. Mere information 
følger. 
 
Grapho Invent – en flot web offset kvalitet 
Er du på udkig efter et alternativ til almindelig offset eller forbedret avispapir, kan Indkøbsforeningen 
tilbyde en flot ubestrøget kvalitet med høj lyshed (83) fra SCA. 
Grapho Invent er allerede en succes hos trykkerierne, da den har en god bulk, en god opacitet, 
fremhæver trykket og er særdeles velegnet til højkvalitetstryksager.  



Papiret kan bestilles i 54 g, 57 g, 60 g, 65 g og 70 g i ruller, og det kan både anvendes i coldset og 
heatset tryk. Ring til Bettina Dahl på 33 97 42 27 for at bestille prøver og få et godt tilbud.  

E-service styrket 
E-service fortsætter med elektroniske følgesedler, priser på returfraktioner og bestillingssystem – 
og banebrudsstatistik videreføres på standard avispapir. Desuden er et system til registrering af 
overførelser fra trykkerierne og registrering af FSC forbrug igangsat i skrivende stund. Vi udvikler 
fortløbende bestillingssystemmet i samarbejde med medlemskredsen og lytter gerne til alle jeres 
forbedringsforslag. 
 

 

 

 

 

 

 
Varme julehilsener 
På vegne af Pressens Fællesindkøb ønsker vi dig og alle vores øvrige medlemmer, kollegaer og 
samarbejdspartnere en glædelig jul og et godt nytår. 
 

På vegne af Pressens Fællesindkøb 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Thomas K. Isaksen 
Adm. direktør  
 

Om Pressens Fællesindkøb 
Pressens Fællesindkøb blev stiftet i 1917 og er ejet af de danske dagblade. Ved at koncentrere 
dagbladenes forhandlingskraft ét sted sikrer vi vores medlemmer de bedst mulige priser og 
leveringsvilkår på avispapir. Samtidig styrker vi dagbladenes forretning og udvikling gennem 
levering af teknisk support og konsulentydelser af højeste kvalitet. 30 af foreningens tilknyttede 
aviser er FSC-certificerede og anvender papir fra bæredygtig skovdrift. Læs mere på www.ddpff.dk. 

http://www.ddpff.dk/

