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Clas Ohlson inför pant på sina plastpåsar 

Som en del i sitt hållbarhetsarbete inleder Clas Ohlson idag ett samarbete med 

PantaPå. Det innebär att Clas Ohlsons kunder nu kan panta de påsar de köper i 

butik och som tack få en rabattkupong att använda på utvalda hållbara produkter. 

Från och med idag kan Clas Ohlsons kunder panta de påsar de köper i butik. Genom ett 

samarbete med PantaPå, världens första app för att panta förpackningar, kan Clas 

Ohlsons kunder nu ta med sig påsen till sin lokala återvinningsstation, scanna påsens 

streckkod i appen och sedan få en rabattkupong att använda i butik. Samarbetet är en del i 

Clas Ohlsons hållbarhetsarbete och syftar till att underlätta för kunderna att leva mer 

hållbart och öka återvinningsgraden av plastpåsar.  

– Vi gör det här för att hjälpa våra kunder till en mer hållbar livsstil och för att se till att de 

produkter vi säljer återvinns. Idag tar vi emot bland annat elavfall i butik, och samarbetet 

med PantaPå ger oss möjligheten att på ett innovativt sätt göra det enklare för våra kunder 

att själva återvinna på rätt vis, säger Anna Strindberg, Programchef inom hållbarhet på 

Clas Ohlson.  

I november förra året bytte Clas Ohlson material i sina påsar till 100 % återvunnen plast. 

Genom det nya samarbetet med PantaPå hoppas man ge påsen ytterligare ett värde som 

ökar chanserna till att den återvinns efter att den använts. 

– Vi är väldigt glada över att Clas Ohlson ansluter sig till PantaPå och hoppas att vi genom 

detta samarbete kan inspirera även andra detaljhandelsföretag att ge sina förpackningar 

ett värde, säger Suwar Mert, grundare av PantaPå. 

För mer information, vänligen kontakta:  

Anna Strindberg, Programchef inom hållbarhet, 0720 85 36 45, 

anna.strindberg@clasohlson.se 

 

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag är vi ett detaljhandelsbolag med kunder på 

fem marknader, cirka 5 000 medarbetare och en omsättning om cirka 8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq 

Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och 

inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs 

mer om oss och hur vi brinner för att förenkla livet i varje hem på about.clasohlson.com. 

https://about.clasohlson.com/sv/

