Interpellation till ansvarigt kommunalråd i Norrköpings kommun
Underlätta för att panta fler burkar och flaskor
Returpack AB har sitt huvudkontor i Norrköping och startade för ett par år sedan ett
projekt för att fler returförpackningar skulle pantas. Projektet gick ut på att Returpack
erbjöd flera kommuner, däribland Norrköping, 100-tals pantbehållare som kunde
sättas upp intill soptunnor på olika håll i kommunen.
Under 2010 accepterade Norrköpings kommun 70 erbjudna pantbehållare. I år har
kommunen erbjudits 100 stycken behållare helt kostnadsfritt, men har inte accepterat
erbjudandet. I skrivande stund har kommunen endast ett par veckor på sig att
acceptera erbjudandet för att överhuvudtaget få några av dessa behållare innan de tagit
slut.
Returpack har erbjudit tre olika modeller som kostar dem mellan 650 – 1650 kronor
per styck. De har även erbjudit pressmaterial, målning av behållarna så att de ska
passa Norrköpings parker, samt se till att kommunens logga finns på dem.
Behållarna gör att det blir mindre sopor att ta hand om samtidigt som barn eller folk
som inte har det så gott ställt har en möjlighet att samla in panten för en extra slant.
Samtidigt innebär detta en stor insats för miljön eftersom returförpackningar kommer
tillbaka in i kretsloppet istället för att brännas upp tillsammans med andra sopor.
Idag använder ett 40-tal kommuner dessa behållare med stor framgång och
Returpacks undersökningar pekar på att detta är ett av de bästa sätten att se till att fler
burkar och flaskor pantas. Enligt undersökningarna pantar folk allmänt ur
miljösynpunkt och om det då är dålig tillgänglighet så slängs burken/flaskan istället.
Med bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor:
1. Varför har inte Norrköpings kommun tackat ja till Returpacks generösa
erbjudande i år?
2. Vilka specifika insatser avser kommunen göra för att öka återvinningen av
returförpackningar?
3. Kommer kommunen i framtiden acceptera liknande erbjudanden?
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