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Q&A – Festede korker 

 

Hovedbudskap 

• Fra september av vil Coca-Cola sine flasker produsert i Norge få nye korker. De nye korkene er 
festet til flaskene, slik at de blir hengende på flasken også etter at den er åpnet.  Endringen vil 
skje gradvis, men våre største merkevarer inkl. bl. a. Coca-Cola, Fanta og Sprite, vil være noen av 
de første produktene man vil finne med nye korker. I løpet av 2023 vil vi ha byttet til nye korker 
på alle flaskene våre.  
 

• Festekorkene imøtekommer EU-direktivet for engangsartikler. Dette krever at korker på 
engangsflasker må festes til flaskene innen 2024. Coca-Cola gjennomfører imidlertid denne 
endringen allerede nå, og vil være den første store aktøren som gjør dette i Norge 
 

• Med denne endringer reduserer vi samtidig forbruket av plast med 270 tonn i året. Det var 
også et viktig mål i arbeidet med utformingen av den nye korkløsningen. 
 

• Coca-Cola ønsker å levere på vår World Without Waste-visjon, der målet er å samle inn all 
emballasje vi selger innen 2030. Dette er et av flere tiltak vi gjør som bidrar til at mindre plast 
havner på avveie. 
 

• De fleste nordmenn er allerede flinke til å pante med korken på, og med de nye festekorkene 
vil enda færre korker mistes, kastes eller glemmes før panting.  Nettopp panting er måten vi 
alle bidrar til en mer sirkulær verdikjede, der plastflaskene kan brukes igjen og igjen. Med de nye 
festekorkene vil enda flere korker følge med inn i dette kretsløpet 
 

• Å engasjere forbrukere på reisen er en viktig del av planen vår.  Folk må forstå endringen, og 
koble endringen til hvordan hver enkelt kan bidra i det daglige. 

  

Q&A 
Hvorfor gjør dere dette? 

-Festekorkene imøtekommer EU-direktivet for engangsartikler. Dette krever at korker på engangsflasker 
må festes til flaskene innen 2024. De fleste nordmenn er allerede flinke til å pante med korken på, og 

med de nye festekorkene vil enda færre korker mistes, kastes eller glemmes før panting. Nettopp 

panting er måten vi alle bidrar til en mer sirkulær verdikjede, der plastflaskene kan brukes igjen og igjen.  

-Coca-Cola ønsker å levere på vår World Without Waste-visjon, der målet er å samle inn all emballasje vi 

selger innen 2030. Dette er et av flere tiltak vi gjør som bidrar til at mindre plast havner på avveie.  

 

Hva er «det nye» dere har fått til?  

Den nye flasken åpnes på nøyaktig samme vis som en standard flaske. Forskjellen er at korken blir 

hengende fast på flasken etter at den er åpnet.  Kjøpes sammen, pantes sammen sier vi. For å få til 

denne enkle, men virkningsfulle mekanismen er det gjort utallige forbrukertester, produktutvikling og 
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testing under produksjon på fabrikk. En kork som er festet på flasken må være praktisk og 

forbrukervennlig, hygienisk og funksjonell.  

Hvordan skal den nye korken håndteres av forbrukere?  

I starten kan det være litt uvant, men intensjonen vår er enkel: korken skal bli værende på flasken. Bare 

vri den opp og vipp korken bakover. La den klikke på plass, og nyt. Skru på igjen før du panter. Drikken 

smaker nøyaktig like godt som før. 

Vil endringen føre til at forbruker må gjøre noe annerledes når flasken pantes?                                       
Når man panter flaskene med de nye korkene, er det viktig at korken er skrudd igjen.   

Gjelder dette hele Coca-Cola sin portefølje?  

Ja, dette vil gjelde hele porteføljen og endringen vil skje fortløpende i løpet av de neste månedene.   

Vil ikke mange forbrukere bare rive av korken likevel?   

Vi tror flertallet forstår hvorfor denne endringen gjøres, og hjelper oss med å samle inn enda mer av 

plasten.  Vi håper god forbrukerinformasjon også vil bidra til at flest mulig får med seg hva som skjer, og 

hvorfor vi gjør det.  

Er dere de første på det norske markedet som introduserer korker feste på flaskene?  

Vi er den første store brusaktøren i Norge som introduserer festede korker på plastflaskene våre. 

Hvor miljøvennlig er egentlig dette initiativet? /Hvilke besparelser vil dette medføre?   

I tillegg til at de nye korkene sikres mot å havne i naturen (og bidrar til økt innsamling), reduserer de 

samtidig selskapets forbruk av fossil plast med 270 tonn i året. Dette har også vært et viktig mål i 

arbeidet med utformingen av den nye korkløsningen. Denne besparelsen kommer i tillegg til de 4 300 

tonn fossil plast selskapet reduserte det årlige forbruket med, da det gikk over til flasker av 100 % 

resirkulert plast i 2021 

Vil Coca-Cola gjøre dette i alle de europeiske landene?  

I fjor kjørte vi en testpilot i deler av Spania, og nå gjør Coca-Cola denne endringen i flere av våre 
markeder som bl.a. Tyskland og England. En rekke land står for tur senere i år og i 2023.  

 

 

 

 

 


