
Returpack AB är föregångare när det gäller pantsystem av burkar och flas-
kor. Företagets system har rönt stort internationellt intresse och bidragit till 
de fina återvinningstal som Sverige har jämfört med andra länder. Därför har 
Retupack tilldelats Stora Aluminiumpriset.

– Att öka andelen burkar som återvinns är rena miljövinster, man sparar hela 
95 procent av ursprungsenergin som går åt att tillverka en helt ny burk, 
säger Håkan Jalling, vd i Aluminiumriket Sverige. Dessutom har aluminium 
emballage låg vikt i förhållande till innehållet, vilket sparar energi i alla 
transportled.

– När styrelsen bedömt alla som nominerats till aluminiumpriset har man 
speciellt tagit fasta på Returpacks långsiktiga arbete, att ständigt utveckla 
systemen, att hitta nya vägar för att öka återvinningsgraden och för att entu-
siasmera svenska folket - att panta är bra för miljön, säger Håkan Jalling.

Motivering

”Långt innan återvinning var ett begrepp i var mans mun byggdes ett system upp som har rönt internationellt 
intresse och stått förebild för andra. Långt innan många andra länder i världen påbörjade sin resa hade 
Sverige redan lyckats återvinna de största volymerna och förbättra denna nivå år efter år. Långt innan de 
flesta visste att aluminium har ett restvärde sattes ett pris på förpackningen.

Styrelsen i Aluminiumriket Sverige ger med glädje Stora Aluminiumpriset 2010 till Returpack AB för ett 
mångårigt och engagerat arbete att lära svenska folket att panta mera burkar i aluminium.”

För åttonde gången delas aluminiumbranschens tyngsta pris, 
Stora Aluminiumpriset, ut för goda insatser inom något av områdena 
design, miljö, entreprenörskap eller forskning och utveckling.

Tidigare vinnare är bland andra, grundarna av Sapa Profiler som 
numera är världsledande inom området profiler i aluminium, 
Nils Bouveng och Lars Bergenhem, 2005, Byarums Bruk, 2008 och 
Gunnar Larsson, välkänd utvecklingschef  inom flera personbils-
företag, 2003.
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Stora Aluminiumpriset 2010 till Returpack 
för offensivt och långsiktigt miljöarbete
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Aluminiumriket Sverige 

är en nationell intresseorganisation vars medlemmar är företag för vilka aluminium är ett • 
      strategiskt material

har cirka 100 medlemmar med sammanlagt 15 000 anställda• 
arbetar med att utveckla användningen av aluminium med hänsyn till miljö och god ekonomi. • 

www.aluminiumriket.com.


