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Cirkulære nr. 2/ 2022 
 
 
 

 1. april 2022  
    

 
 
 
Til medlemmerne 
 
 
 
Bonusudbetaling og Avispapirpriser  
 
 
Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmøde den 30. marts 2022, at der ikke 
udbetales yderligere bonus for regnskabsåret 2021. En beslutning, der 
efterfølgende blev tiltrådt på foreningens generalforsamling, hvor foreningens 
regnskab blev godkendt som indstillet af bestyrelsen.    
  
På bestyrelsesmødet umiddelbart før generalforsamlingen besluttede 
bestyrelsen samtidig, at der ikke udbetales bonus for 1. kvartal 2022. 
 
Beslutning skal ses som en konsekvens af, at krigen i Ukraine og de stadigt 
stigende energi- og råvarepriser presser avispapirpriserne opad, atter i år.  
  
Med den fortsat markante geopolitiske usikkerhed har bestyrelsen besluttet at 
låse papirpriserne med foreningens leverandører for resten af 2022. Med 
beslutningen om faste priser fastholdes tidligere udmeldt forventning om en 
prisstigning fra 2021 til 2022 i intervallet 25-30% på standardformater.  
  
Trods de fastlåste priser for den resterende del af 2022 fastholdes listepris på 
4,15 kr./kg på standard 40 grams papir.  
  
På grund af markant stigende priser på blegemiddel og kemikalier er 
situationen imidlertid anderledes på det forbedrede avispapir. Leverandørerne 
gennemfører derfor markante og yderligere omkostningstillæg fra 1. maj, 
hvorfor foreningen også må gennemføre en prisstigning på forbedret avispapir.  
  
Det direkte omkostningsbaserede tillæg medfører, at foreningen fra 1. maj 
gennemfører en prisstigning på forbedret avispapir på 23 øre/kg.  
 
Prisstigningen medfører, at forbedret avispapir således stiger med 33-38% i 
forhold til 2021-priser. 
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Fra 1. maj vil foreningens listepriser derfor være som følger, og med de 
angivne ændringer. 
 
 
40 gr.          Standard     4,15 Kr/Kg  (plus 0 øre)  
42,5 gr.       Standard     4,05 Kr/Kg  (plus 0 øre)  
45 gr.          Standard     3,97 Kr/Kg  (plus 0 øre)  
49 gr./72+   Forbedret    4,49 Kr/Kg  (plus 23 øre)  
52 gr.72+    Forbedret    4,49 Kr/Kg  (plus 23 øre)  
52 gr/76      Forbedret    3,38 Kr/Kg  (plus 0 øre), lille lager, udgår  
40 gr.          Rosa           4,69 Kr/Kg  (plus 0 øre) mindre lager, udgår 
42 gr.          Rosa           4,69 Kr/Kg  (plus 0 øre) 
60 gr/72+    Forbedret    4,49 Kr/Kg  (plus 23 øre)  
60 gr/76:     Forbedret    3,43 Kr/Kg  (plus 0 øre) lille lager, udgår 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Thomas K. Isaksen 
Adm. direktør 


