
 
 

Coca-Cola Enterprises lanserer to initiativer for å støtte opp under 
ambisjonen om å bli et selskap som står for lavkarbon og 

nullutslipps drift 
 
London, 3.oktober 2012/PRNewswire/ -- 
 
 

Selskapet investerer 6,5 millioner Euro i et PET-resirkuleringsanlegg i Frankrike og introduserer 
forskning rettet mot å påvirke forbrukernes holdning til resirkulering. 

Coca-Cola Enterprises (NYSE/NYSE Euronext Paris: CCE), som produserer, markedsfører og 
distribuerer Coca-Cola produkter i det vestlige Europa, introduserer i dag to nye initiativer rettet mot å 
forbedre resirkuleringsatferd og -infrastruktur. Dette som en del av reisen mot å bli et selskap med 
lavkarbon og nullutslipp. CCEs bærekraftsplan forplikter det til å sette standard for bærekraftig 
emballasje, og vil dermed oppnå null avfall fra egen drift og resirkulering av mer emballasje enn det 
som brukes.   

For å se Multimedia News Release, klikk på: 

http://www.multivu.com/mnr/56620-coca-cola-enterprises-sustainability 

CCE etablerer et nytt samarbeidsprosjekt i Frankrike med PET-resirkulerer APPE for å øke 
kapasiteten i sine reprosesseringsanlegg for plast med 70 %. Dette vil resirkulere ytterligere 20 000 
tonn av plast som er godkjent for matvarer pr. år. CCE finansierer også et unikt forskningspartnerskap 
for å utforske hvordan strategier for å endre forbrukeratferd kan forbedre frekvensen av den 
resirkuleringen som skjer rundt i hjemmene i Storbritannia og Frankrike, for dermed å sikre at flere 
flasker kommer inn i resirkuleringssystemet. 

Resirkuleringsgraden i Storbritannia og Frankrike ligger fortsatt under de fleste andre europeiske land, 
på tross av en økende bevissthet om miljømessige hensyn hos konsumentene. Bare rundt halvparten 
av plastflasker blir samlet inn til resirkulering i disse landene [1]. Som et resultat av dette må 
produsentene forholde seg til restriksjoner i tilgangen på lokalt tilgjengelig resirkulert PET. 

«Vårt mål om å lede vår industri når det gjelder bærekraftig emballasje og resirkulering betyr at vi må 
støtte og fremme forbedringer gjennom hele verdikjeden vår, » sa John F. Brock, styreformann og 
konsernsjef i Coca-Cola Enterprises. «Disse initiativene tar sikte på å løse to av våre største 
utfordringer på dette området – å bedre gjenvinningsgraden ved å påvirke forbrukernes atferd 
hjemme, og å møte den økende etterspørselen etter resirkulert PET gjennom investeringer i 
strategiske infrastrukturprosjekter. » 

Mens forbrukerne yttrykker sterk tro på resirkulering, reflekterer ikke graden av gjenvinning i 
husholdninger denne holdningen. 79 % av forbrukerne som ble spurt under sommer-OL i London 
2012 påstod at de alltid resirkulerte plastflasker hjemme, selv om nasjonale data viser at 
gjenvinningsgraden er mye lavere. 

Forskningsprogrammet som ble annonser i dag vil søke å definere hvilke intervensjoner som kan 
dekke gapet mellom tiltro og handling. Det vil bli levert i samarbeid med University of Exeter og vil 
være basert på dyptgående, etnografisk forskning på husholdninger i Storbritannia og Frankrike over 
en ti måneders periode. 

Dr Stewart Barr, førsteamanuensis i geografi ved University of Exeter, sa: «Vår tilnærming vil være å 

arbeide intensivt med husholdninger for å forstå hvordan gjenvinnings- og avfallatferd har utviklet 



seg, og hvordan dynamikken innenfor familiegrupper påvirker slike dagligdagse rutiner. På denne 

måten vil vi arbeide sammen med husholdninger for å kunne komme opp med strategier for å 

implementere bærekraftige gjenvinningsmønstre i fremtiden. Dette prosjektet vil gi verdifull kunnskap 
for et bredt spekter av virksomheter som søker å påvirke miljøatferd, så vel som offentlige og frivillige 

organisasjoner. » 

 
Omfanget av forskningsprosjektet vil bli utviklet i samarbeid med CCEs aksjeeiere, gjennom et 
samarbeidsforum (Collaboration Forum) som blir holdt sentralt i London i dag for 
bærekraftfellesskapet, industripartnere, kunder og leverandører. En webcast fra Collaboration Forum 
kan sees på http://www.cokecce.com  
 
CCEs investeringer i partnerskap i strategisk infrastruktur vil forsøke å sikre en helhetlig tilnærming til 
utfordringene rundt gjenvinning. CCE kommer til å investere 6,5 millioner Euro for å etablere et nytt 
samarbeidsprosjektsselskap i Frankrike med den ledende PET-resirkulerer APPE. Selskapet vil 
investere i en ny linje hos APPEs eksisterende anlegg i Beaune i Frankrike og finansiere forsøkene og 
introduksjonen av «state-of-the-art »-teknologi. Dette vil legge forholdene til rette for en mer effektiv 
gjenvinning.  
 
Dette kommer i kjølevannet av åpningen av Continum Recycling i Storbritannia tidligere i år, dette er et 
samarbeidsprosjekt mellom CCE og ECOPlastics som har etablert det største gjenvinningsanlegget 
for plast i Europa. Continuum Recycling vil doble mengden resirkulert PET som er tilgjengelig på det 
britiske markedet. Dette gjorde Coca-Cola i stand til å resirkulere alle plastflasker samlet inn på de 
forskjellige arenaene under de olympiske leker i 2012, og å sørge for at materialene var tilbake i 
butikkhyllene som nye flasker innen seks uker.  
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Om Coca-Cola Enterprises 

 
Coca-Cola Enterprises Inc. produserer, markedsfører og distribuerer Coca-Cola produkter i Vest-
Europa og er verdens tredje største uavhengige Coca-Cola tapperi. CCE er den eneste lisensierte 
tapperen av produkter for The Coca-Cola Company i Belgia, kontinentale Frankrike, Storbritannia, 
Luxembourg, Monaco, Nederland, Norge og Sverige. For mer informasjon om vårt selskap eller vår 
bærekraftplan, vennligst besøk vår hjemmeside på http://www.cokecce.com, følg oss på Twitter på @ 
CokeCCE eller besøk facebook-siden vår på http://www.facebook.com\cokecce.  

For mer informasjon, vennligst kontakt: 

Ros Hunt, rohunt@cokecce.com, +44-(0)7528-251-022 

Dorothee de Montgolfier, ddemontgolfier@cokecce.com, +44-(0)7980-766-214 


