
Skicka leveranser till Norge
Svenska Retursystem och Norsk Lastbaerer Pool (NLP) samarbetar för att  
underlätta transporter med Helpall grå mellan Sverige och Norge. Båda  parternas 
pallar ser exakt likadana ut, det enda som skiljer är logotyperna. 

För dig som kund innebär detta följande fördelar:

Samma pall kan användas i båda länderna, och du behöver inte 
köpa in värmebehandlade träpallar för den norska marknaden.

Du behöver inte packa om från plastpall till träpall för ordrar som ska skickas till Norge.

Med färre träpallar i produktion och lager slipper du eventuella 
produktionsstopp på grund av dåliga  träpallar, flisor, spån och damm.
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Så här funkar det:
Kunder som är belägna i Sverige beställer tompall från Svenska 
Retursystem och faktureras en användaravgift på 7,50 SEK samt dygnshyra 0,20 SEK 
av Svenska Retursystem. Vid leverans till Norge faktureras en utleveransavgift på 3,50 
NOK av NLP*. Avsättningen för pallen styr vilket regelverk som gäller samt i vilket system 
kunden rapporterar. Skickas pallar från Sverige till Norge, rapporteras detta i den 
norska kundwebben. Flödet sker enligt nedan:
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* Ingår ni i en norsk koncern gäller speciella villkor. Kontakta NLP för prisuppgifter (kontaktuppgifter till NLP finner
du på sista sidan).
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• Om du redan har ett norskt GLN ska det anges när du registrerar dig som kund hos NLP.
• Om du inte har ett norskt GLN registrerar du ditt svenska GLN-nummer i den norska 

GLN-databasen. För registrering av svenskt GLN-nummer till norska GLN-databasen, 
kontakta:  gln@gs1.no

4 steg för att bli användare i NLP-flödet
Meddela vår kundservice den tänkta volymen som ska skickas till Norge, så att vi tillsammans 
med NLP kan säkerställa balansering och bestånd av pallar. Meddela även startdatum och vem 
som ska ta emot leveranserna i Norge, så att vi kan säkerställa att även de är kunder i 
systemet. När vi säkerställt att en balans av flödena uppstår kan du börja leverera.

Kontaktinformation till Svenska Retursystems kundservice:
019-33 37 22
Kundservice@retursystem.se

 Ett avtal med både Svenska Retursystem och NLP ska signeras. Avtalet får du av vår kundservice 

Skaffa ett GLN-nummer. GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer) används för 
att identifiera ett företag eller en organisation. GLN kan även användas för att numrera 
leveransplatser, fakturaadresser, arbetsställen, filialer samt funktioner eller roller, som till 
exempel godsmottagare och auktoriserad beställare. Mer om GLN:

GLN Sverige
GLN Norge

Om du levererar till norska dagligvaruhandeln måste du ha ett norskt GLN-nummer eller ditt  
svenska GLN-nummer registrerat i den norska GLN-databasen:

Normal handläggningstid för att registrera GLN-nummer är 3-7 arbetsdagar samt en årsavgift på 
500 NOK. Vid behov av hjälp med GLN-nummer, kontakta vår kundservice.

Registrera dig som kund hos NLP på deras hemsida, uppgifter finner du på nästa sida. Klicka 
på nummer åtta, och sök ut ditt lokaliseringsnummer (lokasjonsnummer) och följ registreringen.

Tullhantering:
Generellt förändras inte tullhanteringen vid byte av lastbärare, utan klarering sker som tidigare. 

Beställning av tompall:
Är din verksamhet geografiskt placerad i Sverige beställer du tompallar från Svenska Retursys-
tem för att täcka dina leveranser både till Sverige och Norge.
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Instruktioner till NLP-webben och kundregistrering

Godsleverans från Sverige till Norge sker i NLPs kundwebb som du når via deras 
hemsida: www.nlpool.no

För mer information om kundwebben hänvisar vi till nedanstående PDF:
Information om NLP:s kundwebb

För att registrera dig som kund hos NLP, klicka på nedanstående länk:

Klicka här

Kontaktinformation till NLPs kundservice:
+47 815 68 999
support@nlpool.no
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