
  

Norengros AS Tlf: 22 66 62 20 
Fyrstikkalleen 3A, Pb. 6714 Etterstad, 0609 Oslo  
Bank: 6228.05.54605 Org.nr.: NO950877316 MVA 
e-post: ne@norengros.no www.norengros.no 
 

Til våre kunder 
 
 
 
 

12.2.2020 
 
 
 

Endret varetilgang og konsekvenser for vårt norske marked 
 
I forbindelse med den pågående spredningen av virussykdommen Covid-19, bedre kjent som 
«Coronaviruset» har Norengros fått kraftig redusert tilgang på varer produsert i Kina for det norske 
markedet. Mesteparten av varene er produsert i Wuhan hvor Covid-19 hadde sitt opprinnelige 
utbrudd og hvor konsekvensene er størst. Varene dette omfatter er i hovedsak åndedrettsvern, 
beskyttelsesutstyr o.l.  Reduksjonen i varetilgang oppstår primært på grunn av stengte fabrikker, 
mangel på arbeidskraft ved fabrikker og logistikkanlegg samt økt behov for denne type varer i Kina og 
land omfattet av Covid-19.  
 
Norengros har egen import samt leverandører som produserer varer i Kina for det Norske markedet.  
Varetilgangen er usikker og prognoser fra transportører tyder på forbedring i vareflyt tidligst i mars. 
Norengros har kontinuerlig dialog med våre leverandører for å sikre fremdrift.  
 
Situasjonen er å anse som Force Majeure. For å sikre varer til våre kunder i Norge vil vi kunne tilby 
alternative varer fra andre produsenter, under forutsetning at vi har et alternativ lagerført. Globalt er 
det stor etterspørsel for produkter som kan hindre smittevandring. Norengros har igangsatt arbeid 
for å source varer fra andre regioner/fabrikker/leverandører i Europa. Dessverre gir høyere 
etterspørsel og begrenset varetilgang høyere innkjøpspriser. I denne perioden vil vi derfor ikke kunne 
tilby tilsvarende pris som er avtalt for importproduktene omfattet av Covid-19.  
 
Så snart situasjonen endrer seg og varetilgang fra Kina normaliseres vil Norengros umiddelbart gjøre 
nødvendige endringer i både pris og vare slik at vi overholder våre avtaleforpliktelser.  
 
Vi ber om forståelse for denne situasjonen og kan garantere at vi gjør alle nødvendige tiltak for å 
snarest kunne returnere til tilfredstillende leveringssituasjon for våre kunder.  
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