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Vnr. 1429 Vnr. 1430 Vnr. 7961

Nummer Beskrivelse Basisenhed Pakning

1429 Bærepose u/hank, klodsbund, 50 g. KARTON 1000 STK.

1430 Bærepose, brun, klodsbund, 70 G, 250x150x430 mm KARTON 250 STK.

7961 Bærepose m/hank, 350x170x245 mm, 17 ltr brun KARTON 200 STK.

Poser vi har på lager

Nummer Beskrivelse Basisenhed Pakning

8698 Bærepose, klodsbund, brun, 180x120x290 mm * KARTON 500 STK.

8700 Bærepose klodsbund, brun 320x170x400 mm KARTON 200 STK.

9679 Papirspose brun, 180/110x265 mm 60 gr PAKKE 500 STK.

9680 Papirspose brun 320x220x390 mm 2 ltr PAKKE 175 STK.

Vnr. 8698 Vnr. 8700 Vnr. 9679 Vnr. 4472

Kommer på lager til januar 2021

Oversigt over poser til 01.01.2021
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Afgifter på bæreposer og engangsservice

December 2020
Kære kunde,

I forbindelse med finanslovsaftalen fra 2020 omtales de nye afgiftsreguleringer på bæreposer og 

engangsservice under kapitel 10.

Disse afgifter på bæreposer og engangsservice implementeres derfor nu i 2021, som en del af 

aftalen. Øgningen af afgifterne vil berøre alle, som benytter disse produkter.

Nedenstående afgifter på de 3 produktområder træder i kraft pr. 1. januar 2021

Emballagetype 2020 kr. pr. kg 2021 kr. pr. kg

Bæreposer af papir mv 30,00 31,65
Bæreposer af plast mv 66,00 69,63

Engangsservice 57,60 60,77

Afgiftssatsen stiger med 5,5% og vil automatisk tilgå alle faktura efter 31. december 2020 uagtet 
bestillingsdato. 

For yderligere information se Skattestyrelsens website: https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-

beloebsgraenser-i-lovgivningen/emballageafgiftsloven/

Har du spørgsmål i forhold til dine indkøb hos os, er du altid velkommen til at tage fat i 

kundeservice.

Venlig hilsen

Procater
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Forbud mod gratis bæreposer per 1 januar 2020 

Procater

Har du spørgmål i forhold til dine indkøb er du velkommen til at kontakte kundeservice.
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Den 12. december 2020

 

Tak for din henvendelse vedr. lagersalg af bæreposer fra den 18. november 2020. 

Forbuddet mod tynde plastbæreposer har været lang tid undervejs. Det var et af 
indsatsområderne i plastikhandlingsplanen fra december 2018, som blev en del af 
den politiske enighed om at nedbringe plastikforurening og fremme en cirkulær 
plastikøkonomi fra januar 2019. Initiativet blev udmøntet ved en ændring af 
Miljøbeskyttelsesloven, som et bredt flertal af Folketingets partier vedtog d. 28. 
januar 2020. I loven er der ikke givet dispensationsmuligheder, så lovens 
bestemmelser, herunder forbuddet mod udlevering af tynde bæreposer af plastik 
med vægtykkelser mellem 15 µm og 30 µm fra salgssteder, træder i kraft 1. januar 
2021.  

Loven blev vedtaget med en lang periode før ikrafttrædelse med henblik på at sikre 
god tid til at indstille sig på de nye regler. Der er derved i januar 2020 meldt den 
tidslinje ud, som du efterspørger.  

I tilfælde af overskydende plastikposer pr. 1. januar 2021 kan disse i stedet enten 
sælges videre til lande, hvor de pågældende poser ikke er forbudt, anvendes til 
andre formål end udlevering ved salg eller betragtes som genanvendeligt 
erhvervsaffald. I fald at sidstnævnte mulighed vælges, skal affaldet håndteres efter 
reglerne om genanvendeligt erhvervsaffald. Dette indebærer, at jeres kunder skal 
sikre genanvendelse af affaldet hos godkendte affaldsvirksomheder, jf. 
bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.1  

Med venlig hilsen 

Kristian Hovgaard Juul-Larsen 
Kontorchef  
Cirkulær Økonomi  

1 (www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1753   


