
Vejledning til importører og producenter om det danske pant- og retursystem - maj 2017

Kom godt i gang med at sælge 

pantbelagte drikkevarer
Vejledning til producenter og importører om 

engangsemballage det danske pant- og retursystem

Maj 2017



Vejledning til importører og producenter om det danske pant- og retursystem - maj 2017

Kom godt i gang med at sælge  
pantbelagte drikkevarer

Alle, importører og producenter, der sælger, udleverer eller på anden måde 
overdrager pantbelagte drikkevarer i engangsemballage i Danmark, er forplig-
tet til at tilmelde sig det danske retursystem. Procedurer og forretningsgange 
er bestemt af pantbekendtgørelsen, som reguleres af Miljøministeriet.
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Det er producentens/importørens an-
svar at pantmærke
Alle emballager med pantbelagte drikkevarer på det danske marked, skal 
være mærket med et dansk pantmærke.

Det er importører og producenter, som har ansvaret for, at produkterne er 
pantmærket. Mærkning skal ske, før produkterne markedsføres. Det vil sige, 
før de sælges eller udleveres af importøren eller producenten. Salgssteder, fx 
butikker, må altså ikke selv mærke produkterne.

Produkter kan importeres uden, at de er pantmærket, men de skal være til-
meldt hos Dansk Retursystem. 

De importerede produkter skal være pantmærket, inden de sælges eller udle-
veres af importøren.

Har I en butik, må der ikke findes produkter uden pantmærker i butikken. Der 
må gerne være produkter uden pantmærker på et lager, produkterne skal 
dog være tilmeldt, og lageret skal ligge i en afstand af mindst én kilometer fra 
butikken.



Vejledning til importører og producenter om det danske pant- og retursystem - maj 2017

Tilmelding til Dansk Retursystem
En virksomhed kan tilmelde sig som importør eller producent ved at udfylde 
en tilmeldingsformular på www.emballageregistrering.dk.

Vær opmærksom på, at I ved tilmelding, har pligt til at oplyse ALLE jeres 
adresser, hvor virksomheden har nogen form for aktivitet.

Når virksomheden er tilmeldt, og I har modtaget et tilmeldingsbevis fra Dansk 
Retursystem, kan I tilmelde jeres emballager. I tilmelder emballager (flasker 
og/eller dåser)  på emballageregistrering.dk. Kontakt os, hvis du ikke har et 
login

Når I tilmelder jeres emballager, bliver I også bedt om at sende to emballager 
(flasker og/eller dåser) af hver produktvariant (smagsvariant) til Dansk Retur-
system. I skal tømme emballagerne, inden I sender dem. Vi skal bruge embal-
lagerne til at sikre, at flaskeautomaterne kan læse disse.

Det tager højst fire uger at afgøre, om et produkt kan tilmeldes. Det forudsæt-
ter dog, at Dansk Retursystem har modtaget korrekt udfyldte tilmeldingsfor-
mularer, to emballager af hver produktvariant (smagsvariant), og at pant-
mærkningen på en eventuel etiket, overholder pantbekendtgørelsens krav. 
Det er derfor altid en god idé at begynde tilmeldingen i god tid.

Vil I tilmelde produkter med pantmærke og stregkode trykt direkte på embal-
lagen eller dennes etiket (primær mærkning), skal Dansk Retursystem sikre, 
at mærkningen overholder pantbekendtgørelsens krav. Derfor skal I sammen 
med to eksempler på flaskeformen sende det endelige layout af etiketten 
med de faktiske størrelsesforhold til Dansk Retursystem. Layoutet kan sendes 
på print med posten, mailes som pdf-fil eller jpg-fil til emballagetilmelding@
danskretursystem.dk, eller I kan vedhæfte det i forbindelse med elektronisk 
tilmelding. 
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Hvis I tilmelder primær mærkning stiller Dansk Retursystem krav om en 
bankgaranti eller anden form for sikkerhedsstillelse, I vil blive kontaktet ved-
rørende sikkerhedsstillelse. Denne skal stilles, inden tilmeldingen kan færdig-
behandles.

I skal også være opmærksomme på, at tilmelding til primær mækning kan 
bortfalde, hvis betingelserne for primær mærkning ikke overholdes.

Dansk Retursystem står til rådighed med hjælp og rådgivning i forbindelse 
med tilmelding. Kontakt os på emballagetilmelding@dansk-retursystem.dk 
eller telefon 43 32 32 32, afdelingen for Udbydere.

Tilmeldingsformular, emballagetilmeldingsformular finder I på www.embal-
lageregistrering.dk. 

Manualer om tilmelding og mærkning finder I på hjemmesiden,  
danskretursystem.dk under Importører og producenter. 
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Når I har et emballagetilmeldingsbevis 
kan I markedsføre
I må importere, sælge, udlevere eller på anden måde markedsføre jeres 
produkter, når I har modtaget emballagetilmeldingsbeviset på de tilmeldte 
produkter. 

Når Dansk Retursystem har modtaget alle nødvendige oplysninger, tager det 
højst fire uger at afgøre, om et produkt kan tilmeldes. Det forudsætter dog, 
at Dansk Retursystem har modtaget korrekt udfyldt tilmeldingsformular, to 
emballager af hver produktvariant (smagsvariant), og at pantmærkningen på 
en eventuel etiket, overholder bekendtgørelsens krav.

Når Dansk Retursystem har godkendt tilmeldingen af et produkt, bliver de re-
levante data indlæst i butikkernes flaskeautomater, og I modtager et emballa-
getilmeldingsbevis. Det betyder også, at flaskeautomaten ikke udbetaler pant 
til jeres kunder, før I har modtaget jeres bevis. I kan altså tidligst begynde at 
sælge eller udlevere et produkt, når I har modtaget et emballagetilmeldings-
bevis.  

En betingelse for at Dansk Retursystem kan udstede og sende tilmeldingsbevi-
set er, at I har:

 f betalt et eventuelt emballagetilmeldingsgebyr på kroner 2.000,-  
eksklusiv moms - gebyret skal kun betales for den første emballage i et 
kalenderår.

 f afklaret rapporteringsform

 f har underskrevet og returneret en tro- og love-erklæring, hvis I tilmelder 
et produkt, hvor stregkode og pantmærke er trykt direkte  på emballa-
gen eller dennes etiket.

 f at bankgaranti/sikkerhedsstillelse er givet til Dansk Retursystem, hvis I 
tilmelder primær mærkning.
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Husk emballagetilmeldingsbeviset når I 
importerer 
Vil I importere et produkt til Danmark, fra eksempelvis Tyskland, skal produk-
terne ledsages af et gyldigt emballagetilmeldingsbevis over grænsen. Det er 
også tilladt at bruge en kopi af beviset. Beviset eller kopi af beviset skal altid 
følge produkterne, uanset hvorfra de importeres.

Inden I importerer produkter til Danmark, skal produkterne altså være til-
meldt hos Dansk Retursystem.

Ved import af produkter tilmeldt med et sekundært, selvklæbende pantmær-
ke, som manuelt sættes på emballagen, skal I være opmærksom på følgende:

 f Den oprindelige stregkode og GTIN (tilligere 
EAN-nummer), som fremgår af emballa-
getilmeldingsbeviset skal stemme overens 
med den oprindelige og direkte påtrykte 
stregkode og GTIN på det produkt, I er ved at 
importere.  

 f Der kan være produkter, hvor der ikke findes 
en direkte påtrykt og oprindelig stregkode 
og GTIN. Disse vil, som det også vil fremgå af 
emballagetilmeldingsbeviset, altid blive til-
meldt med en pantetiket, som også omfatter 
en stregkode og GTIN-nummer, som alene er 
godkendt til det danske marked.
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Pantmærkning
Ved tilmelding af nye emballager skal I tage stilling til, hvordan emballagen 
skal pantmærkes.

Pantmærket består af en cirkel med to 
pile, en pantkode i form af fem sorte 
prikker samt teksten pant A, B eller 
C. Bogstaverne viser om panten er på 
1,00, 1,50 eller 3,00 kroner.

Mærkningen kan ske ved direkte tryk på emballagen eller emballagens eti-
ket (primær mærkning). I kan også vælge sekundær mærkning, det vil sige 
manuel mærkning med en selvklæbende pantetiket, som kun kan købes hos 
Dansk Retursystem.

Hvis I ønsker primær mærkning, kræver det, at I kan stille en bankgaranti eller 
anden form for sikkerhedsstillelse. Kontakt afdelingen for Udbydere, hvis I vil 
vide mere om denne mulighed. 

Det er vigtigt, at I nøje læser vores mærkningsmanualer, så I er opmærksom-
me på de forskellige krav, som stilles til de forskellige mærkningstyper.

Primær mærkning deles op i to kategorier:

1. Pantmærket trykkes direkte på emballagen eller emballagens etiket sam-
men med en stregkode og GTIN-nummer, som alene er godkendt til det 
danske marked. Dette er den oftest benyttede mærkningskategori. 
 
Stregkode og GTIN-nummer behøver ikke være dansk, men skal være 
unik for det enkelte produkt, den enkelte producent/importør samt for 
det danske marked. I skal underskrive en tro- og loveerklæring på, at 
stregkode og GTIN-nummer kun bruges på det danske marked. 
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2. Pantmærket trykkes direkte på emballagen eller emballagens etiket sam-
men med en global stregkode og GTIN-nummer.  
 
Denne mærkningsform anbefales ikke og bruges sjældent, da mærknin-
gen til det danske marked under alle omstændigheder skal være unik. 
Det vil sige, at det danske pantmærke kun må placeres på de produkter, 
der markedsføres i Danmark. Vær også opmærksom på, at en global 
stregkode og GTIN-nummer kan benyttes af flere producenter eller 
importører samtidig, hvilket kan være uhensigtsmæssigt - ikke mindst i 
forhold til hæftelse.

Sekundær mærkning
Tilmelding til sekundær mærkning kræver ingen 
garanti.Ved sekundær mærkning mærkes emballa-
gen med en selvklæbende pantetiket, som kun kan 
købes hos Dansk Retursystem, og sættes på embal-
lagen manuelt. Pantetiketten består af pantmærke, 
pantkode samt materialekategori, der beskriver om 
emballagen er lavet af aluminium, stål, plast eller 
glas.

Dansk Retursystem vurderer om produktets 
oprindelige direkte påtrykte globale stregkode og 
GTIN-nummer kan anvendes, eller om pantetiket-
ten også skal omfatte stregkode og GTIN-nummer, 
der alene er godkendt til det danske marked. Det 
sker fx, når produktets oprindelige direkte påtrykte 
stregkode og GTIN ikke er læsbar i butikkernes fla-
skeautomater eller mangler helt. Derfor skal Dansk 
Retursystem altid modtage to emballager, så vi kan 
teste dette.
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Ommærkning
Pantetiket med stregkode anvendes også ved ommærkning af et produkt i 
tilfælde af fejlmærkning eller ved mærkning, hvor pantbekendtgørelsens krav 
ikke er overholdt. Ommærkning kræver altid en særskilt tilladelse og tilmel-
ding fra Dansk Retursystem.

Registreret varemærke
Bemærk at det danske pantmærke er et registreret varemærke, som ejes af 
Dansk Retursystem. Det er unikt for Danmark og må altså ikke trykkes eller 
placeres på produkter, som producenter eller importører markedsfører uden-
for Danmark. 

Læs mere om pantmærkning på vores hjemmeside: 
dansk-retursystem.dk under Importører og producenter.
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Bestilling af pantetiketter
Hvis I har valgt sekundær pantmærkning med selvklæbende pantetiket, skal I 
bestille pantetiketter hos Dansk Retursystem. Det kan I gøre, når I har tilmeldt 
jeres emballager, dog skal I først have betalt et eventuelt emballagetilmel-
dingsgebyr og valgt rapporteringsform.

I skal bruge vores portal, emballageregistrering.dk, når I skal købe pantetiket-
ter. Her kan I søge jeres tilmeldte produkter frem, genbestille tidligere ordrer 
og betale med betalingskort.

I kan også vælge at betale med faktura. Når vi har registreret jeres ordre på 
pantetiketter, vil I modtage fakturaen. Fakturaen betales via Danske Bank. 
Kontonummer fremgår af fakturaen. Oplys fakturanummer ved indbetaling. 

Når vi har registreret jeres indbetaling, trykkes og afsendes etiketterne fra 
Dansk Retursystem med følgende leveringstid:

 f Pantetiketter uden stregkode: 2 hverdage

 f Pantetiketter med stregkode: 7 hverdage
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Rapportering af salgstal
Som producent eller importør skal I betale pant og driftsgebyr for hvert enkelt 
produkt, I sælger eller udleverer på det danske marked. For at Dansk Retur-
system kan opkræve korrekt pant og driftsgebyr, skal I derfor, i visse tilfælde, 
rapportere salgsmængderne for alle jeres tilmeldte produkter. 

 
For produkter i engangsemballager med primær mærkning skal I:  

1. Rapportere jeres salg hver måned på et detaljeret niveau

2. Har I kun glas, kan I efter nærmere regler vælge mellem lempet rappor-
tering hver måned eller detaljeret rapportering hver måned

For produkter i engangsemballage med sekundær mærkning kan I 
vælge mellem:

1.     Ingen rapportering

2.     Detaljeret rapportering hver måned

Rapportering for en måned skal ske senest den 15. i den efterfølgende må-
ned. Mere information om de enkelte rapporteringsformer finder I på dan-
skretursystem.dk, under Importører og producenter.
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Omkostninger til pant- og retursystemet
Den første emballagetilmelding i et kalenderår koster kroner 2.000,- eksklusiv 
moms (emballagetilmeldingsgebyr), og dækker også øvrige tilmeldinger det 
samme år.

Derudover kommer omkostninger til pant- og driftsgebyr for det pågældende 
produkt. 

Hvis I ønsker primær mærkning, kræver det desuden, at I kan stille en bankga-
ranti eller anden form for sikkerhedsstillelse.

Læs mere på vores hjemmeside:  
danskretursystem.dk under Importører og producenter.
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Nytilmelding af et produkt
Visse tilfælde kan kræve en nytilmelding af et produkt, fx ved:

 f ændring af emballagens form, volumen, vægt, materialer, produktnavn, 
indhold eller stregkode

 f ændring fra genpåfyldelig emballage til engangsemballage eller omvendt 
(genpåfyldelig emballage indsamler producenten selv, vasker og fylder 
igen, engangsemballage indsamles af Dansk Retursystem A/S og skal 
mærkes med det danske pantmærke) 

 f skift af mærkningskategori

 f ændring af layout efter det er godkendt. 

 f dispensationsansøgning
 
Ved de fleste ændringer kræves skift af stregkode og GTIN (tidligere EAN-
nummer).

Kontakt os altid på telefon 43 32 32 32, hvis et produkt skal ændres, for at 
høre om jeres muligheder.

Læs mere på vores hjemmeside: 
danskretursystem.dk under Importører og producenter.



Vejledning til importører og producenter om det danske pant- og retursystem - maj 2017

Der er hjælp at hente
Vi er altid klar til at hjælpe og svare på spørgsmål.

Kontakt os venligst på tlf. 43 32 32 32, Afdeling for Udbydere eller send en 
mail på emballagetilmelding@danskretursystem.dk. 

Dansk Retursystem A/S 
Baldersbuen 1 
2640 Hedehusene 
Telefon 43 32 32 32 
Fax 43 32 32 39 
danskretursystem.dk 
emballageregistrering.dk
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