
Returpack – Swe  

Returpack- Sweden 



Jakie były przyczyny rozpoczęcia 

działalności? 
• Wprowadzenie puszki aluminiowej na rynek szwedzki 

• Obawy związane z wzrostem ilości odpadów 

• Ustawodawstwo dotyczące systemu kaucji 

• System kaucji dla opakowań aluminiowych został uruchomiony w roku            

1984, a dla PET w roku 1994 

• Inicjatorami działania były branża opakowań, stowarzyszenie browarników i 

branża handlu żywnością 



  

Rozporządzenie w sprawie kaucji 

 

   Nasi właściciele 

„Każda osoba prowadząca działalność polegającą na 

butelkowaniu napojów gotowych do spożycia w butelki 

plastikowe lub puszki metalowe, lub która, w ramach  

działalności, importuje gotowe do spożycia napoje do Szwecji 

w butelkach plastikowych lub puszkach metalowych, 

zapewni, że butelka lub puszka została objęta autoryzowanym 

systemem zwrotu.” 

 



  

 

Zbiórka – branża handlu żywnością 

  

• 3100 sprzedawców detalicznych 

• 5100 samoobsługowych urządzeń do zwrotu 

opakowań (RVM) 

• 94% opakowań od sprzedawców detalicznych 

• 50 punktów Pantamera Express w gminnych 

ośrodkach recyklingu 

 



Inne rodzaje zbiórki 

• 9500 punktów zbiórki: kioski, restauracje, pizzerie, 

kempingi, ośrodki narciarskie, festiwale, kluby sportowe… 

• Wszędzie tam, gdzie jest zabawa! 



 

Wskaźniki 

recyklingu 
• 19 870 ton aluminium 

• 23 244 ton politereftalanu etylenu 
(PET) 

• 1 377 ton polietylenu wysokiej 
gęstości HDPE 

• Wskaźnik recyklingu 84,9 
(wyłącznie Returpack) 

• ~10% straty w handlu 
przygranicznym 
(Szwecja/Norwegia) 

Najważniejsze informacje 

dotyczące Returpack 

 1 punkt 

 70 pracowników 

 6230 produktów 

 12 389 klientów 

 1026 ton redukcji emisji CO2 

 2,15 mld puszek i butelek 

 3,1 mld SEK w obrocie 



Nasza logistyka 
• Planowana przez Returpack, ale realizowana 
przez partnerów będących stronami trzecimi 

• Śmieciarki do zbiórki selektywnej z oddzielnymi 
przegrodami na opakowania metalowe i PET 
odbierają opakowania w sklepach spożywczych 

• 24 magazyny pośredniczące 

• Transport pojazdami ciężarowymi do punktu 
Returpack 

• Pozostała zbiórka odbywa się przez sprzedawców 
hurtowych lub producentów, z odbiorem 
opakowań przez Returpack z magazynów 

• Zrównoważony transport niewykorzystujący paliw 
kopalnych 



  

Struktura zbiórki 
 Magazyny 

pośredniczące 

Zbiórka hurtowa 

(kartony i worki) 
 

Sklepy z samoobsługowymi 

urządzeniami do zwrotu 

opakowań 



  

Nasza sortownia: 
 
Zorientowana na: 

• bezpieczeństwo 

• jakość 

• produktywność 



  

Aluminium – do Constellium i Novelis w celu 

produkcji nowych puszek 

Sprzedaż materiałów 



  

Materiały PET – do Veolia PET Svenska AB 

 przezroczyste, transparentne PET → opakowania 

PET przeznaczone do kontaktu z żywnością 

 kolorowe, mieszane PET → inne zastosowania, takie 

jak paski z tworzyw sztucznych, meble, tekstylia, itp. 

Sprzedaż materiałów  



  

       Veolia (Cleanaway) 

 Proces URRC stosowany do recyklingu 

metodą butelka do butelki 

 Zatwierdzony przez EFSA 

 

  

50 %  recycled PET 

http://www.cleanaway.se/urrc-en-gb/


  

Sprzedaż materiałów  

• Nakrętki z tworzyw sztucznych 
• Sprzedaż HDPE do Axjo – bębny kablowe z 

tworzyw sztucznych 

 



Kluczowe zasady sprzedaży materiałów 
 Returpack jest właścicielem wszystkich odebranych materiałów (butelki, puszki, nakrętki). Producenci 

lub sektor handlowy nie zgłasza żadnych roszczeń dotyczących materiałów lub ich wartości.  

 Returpack sprzedaje przetworzone (przesortowane, oczyszczone, zbelowane) materiały nabywcom w 

oparciu o umowy zawierane pomiędzy Returpack a nabywcami materiałów. Cena oparta jest o 

negocjacje na warunkach rynkowych prowadzonych pomiędzy Returpack a nabywcami materiałów.  

 Zysk ze sprzedaży materiałów stanowi dochód Returpack pozwalający na pokrycie kosztów obsługi 

systemu zwrotu, w tym zbiórki, przetwarzania i administrowania.  

      W celu promowania obiegu materiałów, Returpack, wedle swojego wyboru, sprzedaje materiały 

wyłącznie nabywcom wspierającym recykling puszka-do-puszki lub butelka-do-butelki.  

      Nabywcy materiałów Returpack przetwarzają materiały i sprzedają je dalej swym klientom, np. 

dostawcom puszek, opakowań do żywności lub preform. Returpack nie ma wglądu w takie umowy lub 

ceny.  
 



Kluczowe zasady sprzedaży materiałów (cd.) 
• W celu promowania obiegu materiałów PET z recyklingu, producenci napojów 

uczestniczący w szwedzkim systemie kaucji, mogą zawszeć bezpośrednią umowę 

z nabywcą Returpack (Veolia) dotyczącą dostawy recyklowanego PET (rPet) w 

technologii URRC (przeznaczonych do kontaktu z żywnością). Umowy te są 

zawierane w oparciu o negocjacje w warunkach rynkowych pomiędzy Veolia i 

producentami, a Returpack nie ma wglądu w ich warunki.  

• Większość materiałów sprzedawanych na rynku szweckim korzysta z lokalnego 

rPet ze szwedzkiego systemu zwrotu do produkcji swych butelek PET. Producenci 

od samego początku wspierają recykling butelka-do-butelki oraz działania 

poprawiające jakość surowców. 

• Pozostała część wytwarzanego rPet jest sprzedawana po cenach rynkowych 

innym klientom. 



Kluczowe czynniki „sukcesu” 
• Jednorodność produktów (zawartość, materiał i kształt) 

• Produkty przeznaczone do recyklingu 

• 100% recyklingu materiałów, brak odpadów 

• Zachęcający przekaz płynący do konsumentów – marka 

• Zbiórka i przyjmowanie opakowań przez maszyny 

• Rozsądna wysokość kaucji (1kr, 2 kr) 



•   

DZIĘKUJEMY! 
 


