
 
 

Coca-Cola Enterprises lanserar två initiativ till stöd för ambitionen 
att bli en koldioxidsnål verksamhet med nollavfall 

 
LONDON, 3 oktober, 2012/PRNewswire/ --  

 
Företaget investerar 6,5 miljoner euro i PET-återvinningsanläggning i Frankrike och 

introducerar forskning för att påverka konsumenternas återvinningsbeteende 

 
Coca-Cola Enterprises (NYSE/NYSE Euronext Paris: CCE), som producerar, marknadsför och 
distribuerar Coca-Cola-produkter i Västeuropa, presenterar idag två nya initiativ för att förbättra 
återvinningsbeteende och infrastruktur. Detta som en del av sin satsning att bli en koldioxidsnål 
verksamhet med nollavfall. CCE:s hållbarhetsplan åtar företaget att sätta standarden för hållbara 
förpackningar, uppnå nollavfall i den egna verksamheten och att återvinna fler förpackning än man 
använder. 
 
Klicka här för att se multimediapressmeddelandet: 
http://www.multivu.com/mnr/56620-coca-cola-enterprises-sustainability 
 
CCE etablerar tillsammans med PET-återvinningsföretaget APPE ett nytt samarbetsbolag i Frankrike 
för att öka kapaciteten i sin plaståtervinningsanläggning med 70 procent. Detta kommer att återvinna 
ytterligare 20 000 ton plast till livsmedelsförpackningar per år. CCE finansierar också ett unikt 
forskningssamarbete för att undersöka hur strategier för att ändra konsumentbeteenden kan förbättra 
återvinningsgraden i hushållen i Storbritannien och Frankrike, och därmed se till att fler flaskor 
återvinns. 
 
Trots en ökande medvetenhet om miljöfrågor hos konsumenterna är återvinningsgraden i 
Storbritannien och Frankrike fortfarande lägre än i de flesta andra europeiska länder. Bara ungefär 
hälften av plastflaskorna samlas in för återvinning i dessa länder[1] och som en följd står tillverkare 
inför ett begränsat lokalt utbud av återvunnen PET. 
 
"Vårt mål att leda branschen när det gäller hållbara förpackningar och återvinning innebär att vi måste 
stödja och främja förbättringar i hela vår värdekedja", säger John F. Brock, styrelseordförande och VD 
för Coca-Cola Enterprises. "Dessa initiativ syftar till att ta itu med två av våra största utmaningar inom 
detta område – att förbättra återvinningsgraden genom att påverka konsumentbeteendet hemma och 
via investeringar i strategiska infrastrukturprojekt möta den ökande efterfrågan på återvunnen PET." 
Även om konsumenterna uttrycker en stark övertygelse om återvinning, återspeglar graden av 
återvinning hemma inte deras avsikt. 79 % av konsumenterna som tillfrågades under Olympiska 
spelen 2012 hävdade att de alltid återvinner plastflaskor hemma. Nationella uppgifter visar dock att 
återvinningen är mycket lägre.[2]  
 
Forskningsprogrammet som presenterades idag kommer att försöka definiera åtgärder som kan 
överbrygga gapet mellan tro och beteende. Det kommer att genomföras i samarbete med University 
of Exeter och baseras på djupgående, etnografisk forskning om hushåll i Storbritannien och Frankrike. 
Undersökningarna kommer att pågå under tio månader. 
 
Dr Stewart Barr, docent i geografi vid University of Exeter, säger "Vår strategi är att arbeta intensivt 
med hushåll för att förstå hur beteenden kring återvinning och avfall har utvecklats och hur dynamiken 
inom familjer påverkar sådana vardagliga rutiner. Vi kommer på detta sätt att arbeta med hushållen 
för att tillsammans skapa strategier som bäddar för hållbara återvinningsmönster i framtiden. Projektet 
kommer att ge värdefull kunskap för en rad olika företag som vill påverka miljöbeteenden, samt för 
statliga och icke-statliga organisationer."  



 
Forskningsprojektets omfattning kommer att utvecklas i samarbete med CCE:s intressenter. Detta 
sker i ett samarbetsforum som idag hålls i centrala London för grupper för hållbar utveckling, 
industripartners, kunder och leverantörer. En webbsändning från Collaboration Forum kan ses på 
http://www.cokecce.com. 
 
CCE:s investeringar i strategiska infrastrukturpartnerskap syftar till att säkerställa ett övergripande 
tillvägagångssätt för den utmaning som återvinning innebär. CCE kommer att investera 6,5 miljoner 
euro för att etablera ett nytt samarbetsbolag i Frankrike tillsammans med det ledande PET-
återvinningsföretaget APPE. Bolaget kommer att investera i en ny linje på APPE:s befintliga 
återvinningsanläggning i Beaune, Frankrike. Man kommer även att finansiera testet och införandet av 
toppmodern teknik och på detta sätt möjliggöra mer effektiv återvinning. 
 
Detta är en fortsättning efter öppnandet av Continuum Recycling, ett samarbete mellan CCE och 
ECOPlastics, som tidigare i år startades i Storbritannien och skapade den största 
plaståtervinningsanläggningen i Europa. Continuum Recycling kommer att fördubbla mängden 
återvunnet PET som finns på den brittiska marknaden. Samarbetet gjorde det även möjligt för Coca-
Cola att återvinna alla plastflaskor som samlades in på arenorna under Olympiska och Paralympiska 
spelen 2012, och få tillbaka dem på hyllorna som nya flaskor inom sex veckor. 
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[1] GB Recoup, FR Ecoembalage 
[2] Nielsen, 2012  
 

Om Coca-Cola Enterprises 

 
Coca-Cola Enterprises, Inc. producerar, marknadsför och distribuerar Coca-Cola-produkter i 
Västeuropa och är världens tredje största oberoende Coca-Cola-tappningsföretag. CCE är det enda 
licensierade tappningsföretaget för The Coca-Cola Companys produkter i Belgien, kontinentala 
Frankrike, Storbritannien, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Norge och Sverige. För mer 
information om vårt företag eller vår hållbarhetsplan, besök vår webbplats på 
http://www.cokecce.com, följ oss på Twitter på @CokeCCE eller besök vår Facebook-sida på 
http://www.facebook.com/cokecce. 
 
För mer information kontakta: 

 

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

Dorothee de Montgolfier, ddemontgolfier@cokecce.com, +44-(0)7980-766-214 
 
Källa: Coca-Cola Enterprises 
 


