
 Vad händer sen?



Om Returpack 
Returpack har fått i uppdrag av Sveriges regering till-
sammans med våra ägare att ansvara för landets pant-
system av PET-flaskor och dryckesburkar. Det är 
Returpack som ser till att varje pantad flaska eller burk 
så småningom blir en ny. Om alla hjälps åt att panta blir 
vi alla miljöhjältar. Nedskräpningen minskar samtidigt 
som vi använder mindre nytt material och sparar energi. 

Pantmärken
Alla PET-flaskor och aluminiumburkar som säljs i Sverige 
måste ha ett pantmärke. Pantmärket talar om att burken 
är med i pantsystemet och om panten är värd 1 eller 2 
kronor.  
Alla PET-flaskor och aluminiumburkar  
som samlas in transporteras till Retur- 
packs fabrik i Norrköping.

De flesta känner igen Returpack genom namnet 
PANTAMERA!



Korta fakta
I Sverige är vi bland de bästa i världen på att panta 
och återvinna PET-flaskor och aluminiumburkar. 
Varje år kommer det ungefär 1,5 miljarder burkar och 
flaskor till Returpacks fabrik i Norrköping. Det innebär 
att fabriken tar emot 160 000 burkar och flaskor varje 
timme. Vi återvinner c:a 88% av alla burkar och flaskor 
som köps i Sverige. Men vi kan bli bättre, målet är 90%.

KRETSLOPPET



Visste du att... 
• en pantad, återvunnen aluminiumburk alltid blir en 

ny burk, utan tillsatser av nytt material.

• 95% energi sparas om man tillverkar en ny burk av 
återvunnen aluminium.

• om du pantar 2 burkar så har du återvunnit energi 
så det räcker till att jobba med din dator i en timme.

• alla korkar till PET-flaskorna också återvinns, 
så behåll korken på när du pantar.

• du inte får pant för utländska burkar för du betalade 
ingen pant när du köpte den.

• om du pantar en burk eller flaska så har du återvunnit 
energi så det räcker till att föna håret i 10 minuter.

• energidrycksburkar också går att panta.



1. Plastflaskorna du stoppar in i auto-
maten pressas ihop. De körs sedan till 
Returpacks fabrik.

2. De här märkena betyder att flaskorna 
kan pantas i Sverige. Du får ingen pant 
för flaskan om den är utan etikett.  
Då känner pantautomaten inte igen 
flaskan.

Här kan du följa 
plastflaskans resa
– SÅ BLIR EN PLASTFLASKA EN NY FLASKA



4. Balarna med flaskor körs nu ut på  
gården som Returpack delar med plast- 
återvinningsfabriken.

5. På återvinningsfabriken mals 
plast-flaskorna ned till små ”flingor” som 
tvättas rena.

3. I Returpacks fabrik sorteras alla pantade 
flaskor. Sedan packas de i jättestora 
balar.



7. På bryggeriet blåses plaströren upp till 
stora eller små flaskor.

8. Nu är din pantade plastflaska tillbaka 
där du köpte den. När någon köper och 
pantar den igen, gör flaskan samma resa 
en gång till. Den blir en ny flaska.

6. Flingorna körs till ett annat företag, som 
tillverkar små plaströr av materialet.



Returpack ansvarar i Sverige för pantsystemen av metallburkar och återvinningsbara plastflaskor för 
konsumtionsfärdig dryck. Returpack ägs av Sveriges Bryggerier AB, Svensk Dagligvaruhandel och 

Livsmedelshandlarna. Pantamera!

Gå in på pantamera.nuoch läs mer ompantstatistikenför din kommun.

Hur duktiga 

är ni i er

kommun?


