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är köpte du senast vatten, läsk eller saft  
från butiken? Vad hände då flaskan var tom?  
Låt mig gissa – den hamnade i en retur- 
automat. Att returnera flaskor och burkar  

är en miljöinsats som minskar skräpandet, råvaruför- 
brukningen och som sparar energi, vilket hjälper till  
att motverka klimatförändringen.  

I Finland dricker man årligen miljontals liter olika drycker. 
Största delen av dem är förpackade i flaskor och burkar 
som kan returneras och som man får pant för då man 
returnerar dem. Finländarna är jättebra på att returnera: 
nio av tio köpta flaskor och burkar kommer tillbaka i 
cirkulationen. Duktigt!

Men om vi återgår till den dryckesförpackning du 
senast köpte och returnerade. Vad händer då över fem 
miljoner finländare gör likadant? Hur många returnerade 
förpackningar blir det per år? Och vart hamnar de efter 
returneringen? 

Svaret på detta och många andra frågor hittar du i det här 
häftet. Du kan fundera på sakerna du läst vid uppgifter 
markerade med symbolen Fundera!. Med frågetävlingen 
som finns i slutet av häftet kan du testa vad du lärt dig!

FUNDERA!

Pantresan – Miljöinsatser vid returautomaten

VARDAGENS MILJÖINSATS

Detta häfte har publicerats av Suomen Palautuspakkaus Oy  
(PALPA) vars uppgift är att administrera och främja återvinningen 
av pantförsedda dryckesförpackningar i Finland.
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Hurdana pantförsedda 
förpackningar finns det?

9

Hur känner man igen  
en pantförsedd förpackning?

Hur många 
burkar och 
flaskor 
returnerar  
finländaren  
om året?

8

Vad berättar pantmärket?

Vad händer med flaskor  
och burkar i återvinningen?

DETTA HÄFTE INNEHÅLLER:

INNEHÅLL

??
??

!!
??

s.11
??!!

Testa dina kunskaper 
med frågesporten!

4 Pantförsedda förpackningar

6 Så här fungerar återvinningen

8 Vad berättar pantmärket?

9 Att känna igen pantförsedda  
   förpackningar

10 Returmängder

11 Frågetävling
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PLASTFLASKA

• I genomsnitt 12 stycken flaskor i 
returplast returneras varje sekund.

• Själva flaskan går att använda en 
gång, men PET-plasten som flaskan 
tillverkats av kan användas på nytt  
på många sätt.

• Även korken kan returneras  
eftersom den också kan återvinnas.

• I returplastflaskor säljs bl.a.  
läsk, mineralvatten och cider.

FUNDERA!

• I genomsnitt 40 stycken burkar  
returneras varje sekund.

• De pantförsedda burkarna tillverkas  
av aluminium. Själva burken går att  
använda en gång, men aluminiumet  
som burken tillverkats av kan användas 
på nytt nästan i all oändlighet.

• I burkar säljs bl.a. läsk,  
energidrycker, öl och cider.

BURK

När returnerade du senast pantförsedda flaskor eller burkar till butiken?1
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• I genomsnitt 3 stycken återfyllbara  
glasflaskor returneras varje sekund  
 och de fylls på nytt cirka 33 gånger.

• Det finländska pantförsedda retur- 
systemet skapades redan på 1950- 
talet för att återvinna just dessa flaskor.

• Största delen av de återfyllbara  
glasflaskorna används för läsk-  
och alkoholdrycker avsedda för  
restaurangerna.

ÅTERFYLLBAR 
GLASFLASKA

Om man skulle sätta pengarna som man får för returerna under en vecka /  
en månad / ett år så vad kunde man göra med alla dessa pengar?2

• I genomsnitt 3 stycken  
glasflaskor returneras  
varje sekund.

• Själva flaskan används bara 
en gång, men glaskrosset 
som den ger kan återvinnas 
nästan i det oändliga.

• Alkoholdrycker förpackas 
oftast i glasflaskor.

GLASFLASKA
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Dryckesflaskan eller 
-burken returneras  
till butiken.

På behandlingsanläggningen 
pressas flaskorna till stora 
balar och transporteras till 
återvinningsanläggningen.

På återvinnings- 
anläggningen krossas  
flaskorna och färg- 

sorteras för återanvändning. 
Av den återanvända plasten 
tillverkas bl.a. nya flaskor, 

förpackningsmaterial,  
kläder, ryggsäckar och 

pennor.  

Behandling:
BURK

4A
Behandling:

PLASTFLASKA

4B

Förpackning

2

1 1

2
2

3

Retur

1

OCH BURKAR I ÅTERVINNINGEN?

Av aluminiumtackorna pressas ut  
en tunn skiva som används för att 
tillverka nya burkar. Aluminium  

kan återvinnas nästan i det oändliga.

...som förs till aluminium 
smälterierna där de smälts  

till aluminiumtackor.

På behandlings- 
anläggningen pressas  

burkarna till stora balar...
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Returautomaten sorterar  
förpackningarna och de  
packas i butiken för transport. Flaskorna och burkarna transporteras till  

behandlingsanläggningen eller till bryggeriet.

På bryggeriet tvättas  
och sköljs flaskorna.

Flaskorna fylls på nytt  
och etiketter limmas  

på flaskorna.

Tomma flaskor  
transporteras till  

återvinningsanlägg-
ningen, där de krossas, 
rengörs och sorteras till 
återvinning efter färg.

Av returglaset tillverkas  
nya glasflaskor och -burkar. 

Dessutom tillverkar man  
glasull och skumglas som 

används vid byggen.

Vad och vilka alla behövs för att dryckes- 
burken eller -flaskan man köpt på butiken via  
återvinningen kommer tillbaka till användning?

FUNDERA!

Behandling:
GLASFLASKA

4D
Behandling:

ÅTERFYLLBAR 
GLASFLASKA

4C

Transport

3

1

1

2

2

OCH BURKAR I ÅTERVINNINGEN?
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VISSTE DU?

En del glasflaskor saknar pantmärke fast de är 
pantförsedda. Då kan du kontrollera panten på 
prislappen på butikshyllan eller på kvittot. 

Panten på vilken dryckesförpackning som helst 
kan kontrolleras med hjälp av streckkoden på 
extra.palpa.fi/palpa/pantillisuus

Fundera över varför det är viktigt  
att sortera avfallen rätt?2

Har du någonsin försökt returnera  
en dryckesburk eller -flaska som  
inte dög i automaten? Kan du säga  
vad det berodde på?

1

FUNDERA!

Pantmärket består av 
två delar: pantvärdet och 
pilmärket som finns runt 
omkring det. Pantmärket 
finns oftast nära streck-
koden.

Pantmärkets uppgift: 
Pantmärket berättar för 
den som köpt drycken 
att flaskan eller burken 
är en pantförsedd för-
packning.

Pantvärdet:  Summan  
mitt i pilmärket visar  
pantens värde. Beroende  
på förpackningen är det 
antingen 10, 15, 20 eller 
40 cent.

Streckkoden har två uppgifter:  
den berättar förpackningens  
pris vid kassan och pantens 
värde i returautomaten. Därför 
är det viktigt att man inte river 
sönder eller klottar över streck-
koden.
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VISSTE DU?

Var är felet 
då automaten

??
Tom burk eller flaska

Hel burk eller flaska

Hel etikett

Burk eller flaska som  
ännu innehåller vätska

Skrynklad burk eller plast-
flaska, trasig glasflaska

Etiketten är mycket  
trasig eller har lossnat

Varför ska burkarna och flaskorna 
vara rena då de returneras?
Returautomaten identifierar burkarna 
och flaskorna på streckkoden och 
formen. Om burken är skrynklig eller 
flaskans etikett trasig så lyckas inte 
identifieringen. 

Varför är det viktigt att identifiera 
förpackningarna?
Identifieringen behövs för att 
automaten ska veta hur mycket 
pengar som ska returneras. 
Dessutom sorterar returautomaten 
förpackningarna färdigt för 
återvinning. Om identifieringen 
inte lyckas kan sorteringen gå fel. 
Man får ju heller inte där hemma 
sätta sådant skräp i bioavfallet eller 
i pappersinsamlingen som inte 
hör hemma där – precis på samma 
sätt ska dryckesförpackningarna 
sorteras rätt så att de kan utnyttjas 
så effektivt som möjligt!

Ibland blir  
automatens behållare  

fulla eller så tar kvittorullen  
slut mitt under returneringen. 
Skräp och vätskor som blivit  
kvar på botten av burkarna  
eller flaskorna kan smutsa  
ner returautomaten så att  

den fungerar dåligt.

!!
INFO

NEJ

Hurdana dryckesförpacknin-
gar tar returautomaten emot? 
Hurdana tar den inte emot?

JAINTE  
FUNGERAR?

Det lönar sig att återvinna även  
förpackningar som saknar pant-
märke. Det är ett bättre alternativ 
med tanke på miljön.

• Icke-pantförsedda burkar kan 
returneras till returautomaterna 
eller till metallinsamlingen. 

• Icke-pantförsedda plastflaskor 

kan återvinnas som energi- 
avfall eller som blandavfall. 

• Icke-pantförsedda glas- 
flaskor kan returneras till  
glasinsamlingen.

• Även mindre butiker och  
kiosker kan ta emot pant- 
försedda förpackningar även  
om de saknar returautomat.
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RETURMÄNGDER

FUNDERA!

2

1

Fundera på vad som skulle hända om dryckes- 
förpackningarna inte skulle returneras. Skulle  
du returnera dryckesförpackningarna om de  
inte skulle vara pantförsedda?

Man tillverkar mycket mer än bara nya  
dryckesförpackningar av flaskorna och 
burkarna. Fundera på vad du kan hitta där 
hemma som tillverkats av flaskor och burkar.  
Kanske något du har med dig eller på dig  
är tillverkat av returplastflaskor?

Av burkar och flaskor  
som använts returneras 
årligen till återvinningen  
i genomsnitt...

Varje finländare returnerar  
i genomsnitt årligen...

Burkar
GlasflaskorPlastflaskor

Återfyllbara  
glasflaskor

Återfyllbara 
glasflaskor

20

glas  
flaskor

19

plast  
flaskor

64burkar
216

95
ca

% 98%89%93%

ca ca ca
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Testa dina kunskaper!

Hur många burkar, plastflaskor, glasflaskor och  
återfyllbara glasflaskor returneras i genomsnitt...

a) I sekunden? 
b) Och i timmen?

Hur stor del av burkarna och flaskorna som säljs under ett år  
returneras tillbaka till cirkulationen? 

a) 50–60 %  
b) över 90 %   
c) 70–80 %

Vilka faser hör till burkarnas och flaskornas kretslopp?

Kombinera rätt dryckesförpackning med rätt slutprodukt från återvinningskedjan.

Hur kan den som köper drycken veta om burken eller flaskan är pantförsedd? 

Vart skulle du returnera följande icke-pantförsedda förpackningar?  
Kombinera rätt alternativ. 

Hur vet returautomaten att flaskan eller burken är pantförsedd?

a) Varför ska flaskor och burkar vara tomma då de returneras?  
b) Och varför ska etiketten vara hel?

Var kan felet finnas om returautomaten inte fungerar?  
Nämn tre saker.

Mitt i pantmärket står pantens värde.  
Vilka olika pantvärden finns det i Finland? 

Plastflaska
Burk
Glasflaska
Blandavfall

Glasflaska
Plastflaska
Återfyllbar glasflaska
Burk

Återfyllbar glasflaska
Ny burk
Ny glasflaska
Ny plastflaska
Glasull
Ryggsäck
Paraply
Tröja

Returautomat 
Glasinsamling
Energiavfall
Metallinsamling

Kolla här på vilken sida rätt svar finns:
1) 4–5 2) 10 3) 6–7 4) 6–7 5) 8 6) 9 7) 9 8) a) och b) 9 9) 9 10) 8



FINLÄNDARNA
ÄR SUPERBRA PÅ ATT
RETURNERA
PANTFÖRSEDDA
FÖRPACKNINGAR
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Finland är världens toppland vad gäller 
återvinningen av dryckesförpackningar. 

Enligt en undersökning gjord år 2015 
återvinner 96 % av finländarna nästan 

alla pantförsedda dryckesförpackningar. 
Ganska bra, eller hur? 

Låt oss tillsammans hålla returgraden  
hög – eller göra den ännu bättre!


