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1. Vårt uppdrag och mål
Vissa känner oss som Returpack, andra som Pantamera. Och alla har lika rätt.
Varumärket Pantamera drivs av Returpack AB för att öka återvinningen av burkar
och PET-flaskor. Vi är ansvariga för Sveriges största pantsystem av burkar och PETflaskor för konsumtionsfärdig dryck. Det är vår uppgift att få återvinningssystemet
att fungera i alla led; sprida information om återvinningssystemet, hantera ersättningar samt koordinera hämtning av tomma förpackningar.

”Vi bidrar till ett hållbart
samhälle genom världens
bästa pantsystem.”
Tack vare vår position har vi ett stort ansvar. Det system vi driver ska hantera
dagens pantförpackningar – utan att äventyra framtidens resurser. Det är därför
vi ständigt arbetar med att utveckla pantsystemet, våra logistiklösningar och våra
samarbeten för att öka tillgängligheten och därmed återvinningen.
Vårt mål är satt av Sveriges riksdag och regering. Vi ska nå 90 procent återvinning
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2. Det svenska pantsystemet
– så funkar det
När vi pantar de burkar och flaskor som vi konsumerar istället för att kasta dem
bidrar vi till en bättre miljö. Det vi pantar återvinns och används för att göra nya
produkter vilket i sin tur gör att vi inte behöver ta av jordens resurser. I vår anläggning i Norrköping utvinner vi totalt över 37 000 ton aluminium och plast varje år.
Material som sedan kan användas om och om igen.
För att utvinna aluminium krävs enorma mängder energi. Men aluminiet kan också
återvinnas i det oändliga. Att återvinna aluminium kräver 95 procent mindre energi
än att utvinna nytt. Av all bauxit, som man utvinner aluminium av, som brutits
sedan 1886 är 75 procent fortfarande i bruk. I vår anläggning utvinner vi över
17 000 ton aluminium årligen.
Att återvinna plast är också mer miljövänligt än att producera ny. Flaskor som
pantas och därmed håller sin plats i återvinningstrappan kan återvinnas till nya
flaskor med endast ett minimalt tillskott av ny plast. Drygt 20 000 ton plast återvinns i vår anläggning varje år. De korkar vi återvinner i vår egen korkanläggning
blir till kabeltrummor.
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3. Saft, juice och smoothie
Sedan 2015 kan saftproducenter frivilligt ansluta sig till pantsystemet, och i
september 2017 beslutade man att öppna den frivilliga anslutningen även för juiceprodukter med ett bär-, frukt- eller grönsaksinnehåll över 50 procent (produkter
med lägre innehåll av frukt och grönt omfattas redan av förordningen kring återvinning). Sedan möjligheten att ansluta saft- juice- och smoothiedrycker har ca
130 produkter anslutits till vårt pantsystem.
Returpack förbereder nu fabriken för breddningen av pantsystemet, bland annat
kommer vi att ytterligare utveckla och effektivisera sorteringen av klar och färgad
PET samt flaskor av HDPE (high-density polyethylene, polyeten med hög densitet)
i vår produktion.
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4. Så här bra är vi på att panta i Sverige
I Sverige är vi väldigt bra på att panta, och pantningsgraden ökar. Under 2017
pantade vi 1,85 miljarder burkar och PET-flaskor, vilket är 85 procent av alla för-
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med en ökning från 171 förpackningar per person under 2007 till 324 under 2017.
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Vad förklarar statistiken?
En del län står ut i statistiken, och det handlar främst om län som gränsar till Norge.
Dessa län, Värmland, Dalarna, Jämtland och Norrbotten, har en stor andel gränshandel vilket i sin tur genererar mycket pant per invånare. En annan bidragande
faktor i den höga pantstatistiken är Pantameras samarbete med skidanläggningar i
de svenska fjällen. Fler människor på fjällsemester betyder också mer pant i fjällen.
Pantamera samarbetar bland annat med SkiStar, som äger och driver skidanläggningar i Sälen, Vemdalen och Åre, för att göra det enkelt för fjällresenärerna att
lämna sin pant.
När vi går ner på kommunnivå hittar vi Strömstad som klar etta. Med endast
20 kilometer till den norska gränsen är staden populär bland våra grannar i väst
och man lyckades samla ihop hela 3792 förpackningar per person under 2017. Strax
efter Strömstad kommer Eda kommun med 2540 förpackningar per person under
2017. Eda ligger också nära den norska gränsen, och även mycket nära Oslo.
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Andra kommuner som placerar sig högt i statistiken utanför detta geografiska läge
är bland andra västkustkommunerna Tanum och Sotenäs, populära resmål under
sommarhalvåret. Andra populära sommarsemesterdestinationer med hög pantgrad
är Borgholm på Öland och Karlshamn i Blekinge. Pantamera har i flera år arbetat
aktivt för att öka tillgängligheten till pantsystemet. Att man kan lämna sin pant på
campingplatser och turistanläggningar är självklart för många semesterfirare och
de senaste åren har man kunnat se en tydlig ökning av pantinsamlingen därifrån.
Precis som i fjällen arbetar Pantamera kontinuerligt för att fler och fler campingplatser och turistanläggningar ska få pantkärl och igloos.
Även i Norrtälje i Stockholms län har man en hög pantgrad, och här förklaras det
också delvis av det stora inflödet av turister, men kanske även av den nya storpantautomaten Pantamera Express, där man kan panta större mängder samtidigt.
Åstorp i Skåne, som ligger en bit utanför Helsingborg har också en hög pantningsgrad, vilket kan förklaras av ett större handelscentra som lockar boende i
närliggande kommuner att handla, och panta, där.
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5. Svenskarnas inställning till pant
och pantsystemet
Sveriges invånares attityder till pantning och det svenska pantsystemet är positiv,
och den blir bättre och bättre med åren. Tillsammans med SIFO utför vi årligen
undersökningar som tittar på svenskarnas inställning både till systemet och till
pantning. Med hjälp av dessa kan vi se utvecklingen över tid och konstaterar då att
svenskarna i större utsträckning än tidigare tycker att pantautomaterna fungerar
bra och att det är rent och fräscht i pantutrymmet. Fler och fler känner också att
de vet vad som händer med de pantade burkarna och flaskorna.
Vi svenskar väljer i första hand att panta våra burkar och flaskor för att vi vill värna
miljön. Att inte skräpa ner, skydda miljön, spara energi och att förpackningarna
återvinns är några av de skäl som motiverar oss att ta med förpackningarna till
pantstationen. Pantpengen är också viktig. SIFO-undersökningarna visar att de
barriärer som tidigare avskräckte oss från att panta minskar i betydelse. Allt färre
tycker att det är för jobbigt att bära förpackningarna till butiken eller att det är
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rekord. Vi lär oss genom dessa undersökningar mer om vad som driver folk att
panta, och möter upp med insatser och ökad tillgänglighet.

Skydda
miljön

Skydda
Skydda
Att Att
de återanvänds
de återanvänds
Att de återanvänds
miljön
miljön
/återvinns
/återvinns
/återvinns

Få ut panten
Få ut panten
Att bli av
Få ut
Fåpanten
ut panten
Att Att
bli av
bli av
Spara
Spara Att bli avAtt Att
inteinte
Spara
Att inte
/ersättningen
/ersättningen
med dem
/ersättningen
/ersättningen
medmed
demdem
energi
energi med dem
skräpa
skräpa
nerner
energi
skräpa ner

KanKan
skänka
skänka
panten
panten
Skydda
SkyddaSkydda
skänkaSkydda
panten
Att Kan
de återanvänds
Att de återanvänds
Att Att
de återanvänds
de återanvänds
direkt
direkt
till Röda
till Röda
miljön
miljön miljön /återvinns
direkt till miljön
Röda
/återvinns
/återvinns
/återvinns
Korset/annan
Korset/annan
org.org.
Korset/annan org.

10
Spara
Spara Spara Att Att
inteinteAtt inte Spara
skräpa ner energi
energi
energi energi skräpa
skräpa
ner ner

Att inte
skräpa ner

6. Vårt klimatavtryck
Hållbarhetsarbetet tar avstamp i visionen om att bidra till ett hållbart samhälle
genom världens bästa pantsystem. En av våra övergripande strategier är att bedriva
verksamhet på ett hållbart sätt vilket innebär att vi aktivt ska ta ansvar för medarbetare, miljö och samhälle. Det system vi driver och utvecklar ska hantera dagens
och framtidens pantförpackningar utan att äventyra framtidens resurser. Hållbarhetsarbetet struktureras utifrån fem fokusområden: återvinning, klimat & miljö,
affärsrelationer, medarbetare och samhälle.
Vi har ett stort ansvar för att utföra vårt uppdrag med så liten klimatbelastning
som möjligt. Varje burk och flaska som pantas transporteras till vår anläggning i
Norrköping för vidare bearbetning. Med vårt rikstäckande pantsystem är vi ett
logistikintensivt företag och det är viktigt för oss att ta ansvar för alla mil vi kör.
Vi arbetar därför med att minska utsläppen av växthusgaser från våra transporter.
Vårt arbete med att bli fossilfria har pågått sedan 2015. Under våren 2017 ställde den
sista lastbilen om till HVO och vårt största insamlingsflöde blev i princip fossilfritt.
Parallellt med att vi optimerade insamlingsområden och rutter, för att minimera
antalet kilometrar som körs, gjorde vi också en kartläggning av motorer lämpliga
för vår insamling. Detta för att undvika överdimensionerade törstiga motorer.
Bränslet HVO, lastbilarnas dimensionering samt andra miljö- och arbetsmiljökrav
fördes sedan in som krav i den upphandling som genomfördes i slutet av 2015.
Fortfarande kan det finnas andra typer av fordon, t ex truckar, som tankas med
traditionell diesel. Dessa fordon är svårare att kontrollera men omfattas i vårt mål
att bli helt fossilfria till 2025.
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Våra transporter är en stor och viktig del av vårt klimatarbete, men vi arbetar också
för att göra hanteringen av insamlade förpackningar i vår anläggning så energioch resurseffektiv som möjligt. Att arbeta för en fortsatt ökad pantningsgrad är
även det oerhört viktigt. Vi förhåller oss till det nationella återvinningsmålet som
är satt till 90 procent. Med en pantningsgrad på 85 procent under 2017 ligger vi bra
till, men har fortfarande en bit kvar.
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7. Så jobbar vi för att bli ännu bättre
1984
Startar Returpack Svenska AB
pantsystemet för aluminiumburkar

1994
Startas pantsystemet
för PET-ﬂaskor

2002
Samarbete med festivaler
inleds i samband med årets
Hultsfredsfestival

2003
Fabriken i Norrköping
byggs och tas i bruk

2006
Lag om att förpackningar med
konsumtionsfärdig dryck måste
ingå i ett pantsystem

Satsningen Pantresan,
som riktar sig till barn upp
till åk 6, startar

2009

Ny logistiklösning införs som

eﬀektiviserar insamlingen avsevärt

Utökat samarbete
med festivalsverige

2010
Panten höjs från
50 öre till 1 kr

Fokus på ökad tillgänglighet
med ett ﬂertal nya koncept
och samarbeten

2010
Samarbete med Sveriges skid- och
campinganläggningar inleds

De första pantrören
placeras ut

2011
Att återvinna är en hit lanseras för
första gången, en kampanj där kända
svenska artister återvinner en
Pantamera-låt och gör egna

2012
Föreningskampen startar

versioner av den

2014
Returpack tilldelas det
stora återvinningspriset

Lanserar tillsammans
med Friends kampanjen
#Panta mot mobbning

Idolﬁnalisterna
gör Pantameravideo

Samarbete med musik- och
humorgruppen De vet du

2015
Det blir möjligt att frivilligt ansluta

”Blast from the past” nostalgi-kampanj

saftprodukter till pantsystemet. En
ny logistiklösning införs och
anläggningen anpassas
med nya ﬂöden

Merainnebandy
med nationell
panttävling

2016
Pantamera och Svenska innebandy
delar för första gången ut ett

invigs den första storpantarautomaten Pantamera Express

Fair Play-pris i SLL

Insamlingsbilarna börjar rulla på det
miljömärkta drivmedlet HVO

2017
Pantamera med Esporten samlar in

Feel-good-ﬁlmer

över 350 000 kr till Musikhjälpen

och snapcode för
pantfejsﬁlter

2018
Det blir möjligt att frivilligt ansluta
juiceprodukter till pantsystemet

8. Så här mycket energi sparar vi
genom att panta
Under 2017 har vi genom att panta sparat hela 355 220 000 Kwh jämfört med om
vi skulle ha behövt ta fram nya burkar och flaskor från grunden. Över de senaste
10 åren har vi sparat hela 3,3 miljarder KWh, det är tillräckligt för att försörja
220 000 personer med el i ett helt år!
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minuter
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Alla pantade burkar och ﬂaskor under de
senaste 10 åren motsvarar:

485 000

varv runt jorden med en
Tesla Model S, 85 Kwh batteri

Eller...

220 000

personers elförbrukning
under 1 år
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