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Fra den 1. december 2008 er der pant på alt kildevand med og 

uden smag, iste samt drikkeklar limonade, der markedsføres på det 

danske marked. Det betyder, at fra den dato skal det danske pant-

mærke være på alle engangsemballager med ovennævnte produkter, 

hvis de markedsføres i Danmark.

 

Hvis I benytter kildevand med eller uden smag, iste eller drikkeklar 

limonade i engangsemballage og ikke allerede er tilmeldt det dan-

ske pant- og retursystem, kan det være, at I skal overveje det nu. 

Hvis jeres forbrug af engangsemballage er over 20 stk. om dagen, 

anbefaler vi, at I tilmelder jer det danske pant- og retursystem. Det 

er nemt, gratis og godt for miljøet!

Hvor ofte I får hentet den tomme emballage afhænger af mæng-

den, dog kommer vi som minimum hver 4. uge. Efterfølgende 

sørger Dansk Retursystem A/S for, at panten bliver indbetalt 

direkte på jeres bankkonto 2 – 3 uger efter, at vi har hentet jeres 

tomme emballage.  

Til gavn for miljøet
At der indføres pant på endnu flere drikkevarer i engangsembal-

lager ligger i naturlig forlængelse af målsætningen for det danske 

pant- og retursystem: at sikre øget genanvendelse og derved 

skåne miljøet og naturens ressourcer. Hvert år drikker vi mere end 

200 mio. flasker kildevand med og uden smag, drikkeklar limonade 

og iste i Danmark. I dag ryger den brugte tomme emballage i 

skraldespanden. Panten vil være med til at øge chancen for, at de i 

stedet bliver indsamlet eller afleveret i butikken til videre genan-

vendelse – til gavn for miljøet. 

Hvornår er der pant på alt kildevand og iste? 
De producenter og leverandører, der sælger kildevand med og 

uden smag, iste og drikkeklar limonade, må sælge ovennævnte 

produkter med eller uden det danske pantmærke indtil den 1. 

oktober 2008. Herefter er det kun tilladt at sælge de pågældende 

produkter, hvis produkterne er tilmeldt det danske pant- og retur-

system og dermed udløser pant.

Det øvrige marked, det vil sige butikker, restauranter, kiosker, 

virksomheder og øvrige erhvervsdrivende må markedsføre de 

pågældende produkter uden det danske pantmærke indtil 30. 

november 2008. Den 1. december 2008 er det ikke længere 

lovligt for erhvervsdrivende at markedsføre ovennævnte produkter 

i Danmark, med mindre de bærer det danske pantmærke. Skatte-

myndighederne har via deres ”Fair play-program” mulighed for at 

beslaglægge produkter, der ikke overholder disse regler, og fører 

løbende tilsyn i virksomheder generelt og ved grænsen. 

Hvem indsamler den tomme engangsemballage?
Dansk Retursystem A/S henter gratis de tomme engangsembal-

lager hos alle, der er tilmeldt systemet. Det vil sige, at vi også 

indsamler hos private virksomheder.

Hvordan tilmelder man sig det danske pant- og retursystem?
Det er både frivilligt og gratis at tilmelde sig det danske pant- og 

retursystem. Dog skal I være opmærksom på, at der udelukkende 

indsamles tom emballage i gadeplan. Det vil sige, at sækkene med 

den tomme emballage ikke hentes oppe i etageejendomme.  

 

Hvis I er interesseret i at blive tilmeldt pant- og retursystemet skal 

I udfylde et tilmeldingsskema. Skemaerne findes på Dansk Retur-

systems hjemmeside www.danskretursystem under menupunktet 

salgssteder. 

Hvordan foregår indsamlingen?
Når virksomheden er tilmeldt kan I enten aftale afhentning af den 

tomme emballage fra gang til gang, eller I kan aftale faste afhent-

ningsdage. Frekvensen afhænger af mængden af tom emballage. 

www.dansk-retursystem.dk
På vores hjemmeside kan du læse mere om din tilmelding og om 

det danske pant- og retursystem. 

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte vores kundeser-

vice på telefon 43 32 32 32, hvis du har yderligere spørgsmål.

Nu er der også pant på bl.a. kildevand og iste!
Dansk Retursystem A/S henter alle tomme engangsemballager med det danske 
 pantmærke. Det er gratis at få hentet den tomme emballage – over hele landet. 

Med venlig hilsen





Værd at vide om det danske pant- og retursystem!
Flasker og dåser, som indgår i det danske pant- og retursystem, er pantbelagt, det vil 
sige at der skal opkræves pant, når de sælges på det danske marked. Pantværdien eller 
pantsatsen afhænger af emballagens materiale og volumen. 

Det er Dansk Retursystem A/S, der indsamler al engangsemballage i Danmark og sikrer 
at den indsamlede emballage efterfølgende bliver sendt til genanvendelse.

For engangsemballagerne er der indført tre forskellige pantsatser: 

Hvad skal man tage retur?
På de salgssteder, hvor der er opstillet en returautomat er man forpligtet til at tage alle 
typer engangsemballage retur.

På de salgssteder, der ikke har returautomat gælder følgende: 

 Dåser modtages, hvor der sælges dåser 

 Engangsflasker af glas modtages, hvor der sælges engangsflasker af glas 

 Engangsflasker af plast modtages, hvor der sælges engangsflasker af plast 

Sådan tilmelder du dig Dansk Retursystem A/S. 
Det er både frivilligt og gratis at tilmelde sig det danske pant- og retursystem. Hvis I er 
interesseret i at blive tilmeldt pant- og retursystemet, skal I udfylde et tilmeldingsskema 
og sende det til:

Dansk Retursystem A/S 
Baldersbuen 1 
2640 Hedehusene

Mere information om det danske pant- og retursystem finder du på  
www.dansk-retursystem.dk. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte vores 
kunde service på telefon 43 32 32 32.

1,00 kr. 1,50 kr. 3,00 kr.


