Ordre til Norge Og Grønland
Din Ordre må ikke overstige 7500 DKK når du handler ved Youcontrol ApS da vi ikke
kan håndtere udførselsangivelse.

Volumenvægt på alle PostNords udlandspakker
Fra d. 1. Januar 2017 indfører PostNord volumenvægtafregning for alle deres
udlandspakker - ligesom der er i dag ved PostNords indlandspakker.

Fortoldning indregnes i PostNords pakkepriser til Norge
PostNord har valgt fra 2. Januar 2017 at ændre måden
hvorpå pakker til Norge bliver håndteret.
I forbindelse med omlægningen har PostNord valgt at
lave en ændring i indfortoldningsproceduren. Dette
vil medføre store konsekvenser for de
erhvervsdrivende, der i dag har enkeltsendinger til
Norge gennem PostNord.
Fra årsskiftet har PostNord valgt at indkludere indfortoldningen af pakker til
Norge i PostNords pakkepriser.
Det vil sige, at indfortoldningsgebyret (130 DKK) kommer til at blive betalt
afafsenderen af pakken og ikke længere af modtageren.
Det vil sandsynligvis komme til blive at en stor stopklods for vækst/eksport for
mange små erhvervsdrivende, og det synes vi selvfølgelig er rigtigt ærgeligt.

Post Danmark pakketyper og krav
Når du sender pakker med Post Danmark (både indlands- og udlandsforsendelser) fakturerer Post Danmark efter
volumenvægt.

Volumenvægtsberegning

Volumenvægt kaldes også volumetrisk vægt eller dimensional vægt.
Men hvad dækker begrebet volumenvægt egentlig over? Det behøver ikke være så indviklet. Heller ikke for den lille
erhvervsdrivende eller den nystartede webshop. Læs med her, og få forståelse af, hvad termen dækker over.

Formlen for volumenvægt
Volumenvægten dækker over din pakkes pladsforbrug, og man sammenholder ofte dette med dens fysiske vægt.
Måden man beregner den dimensionale vægt på, er efter følgende formel: Længde x højde x bredde (alle angivet i
meter) x Z = volumenvægt.
Z er en af speditørfirmaet fastsat faktor.

Hos Post Danmark er Z = 280.

Skulle denne pakke sendes med Post Danmark ville beregningen se ud som følger:

Eksempel 1: 0,1 x 0,2 x 0,3 x 280 = 1,68 kg.

Var pakken halv højde, ville beregningen se således ud:

Eksempel 2: 0,05 x 0,2 x 0,3 x 280 = 0,84 kg.

Husk den fysiske vægt

Nu hvor du kender beregningsmetoden for volumenvægt skal du også være opmærksom på pakkens fysiske vægt. De
fleste speditører fakturerer dig for den største af hhv. volumenvægten og den fysiske vægt. Dette er bl.a. også hvad Post
Danmark gør.
Det betyder, at vejer pakken i Eksempel 1 0.5 kg, skal den frankeres efter volumenvægten på 1,68. Vejer den derimod 4
kg skal den frankeres efter fysisk vægt – altså 4 kg.

Dimensionsbegrænsninger (både for indlands- og udlandsforsendelser)
Selvom Post Danmark beregner størrelse ved volumenvægt for indlandsforsendelser, så er der stadig nogle
dimensionsbegrænsninger, som du skal være opmærksom på.
Disse dimensionsbegrænsninger er gældende for både indlands- og udlandsforsendelser.
Overskrider dine pakker dimensionsbegrænsningerne håndterer Post Danmark din forsendelse som en palle, og prisen
for sådan en er betydeligt højere end almindelig pakkeforsendelse. Vær derfor altid sikker på, at dine pakker falder
indenfor de tilladte mål:
Længde max. 120 cm
og
Længde + omkreds max. 300 cm

