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Genpåfyldelige flasker der udgår/er udgået af pantsystemet
Følgende genpåfyldelige flasker (flasker som vaskes og fyldes igen af bryggeriet) udløser ikke længere pant.
De er udfaset og erstattet af engangsemballage. Udfasningen har været annonceret i butikkerne inden stop
for udbetaling af pant.
Ved ændringer får alle returmodtagere besked per brev, hvorefter en opdateret version af denne oversigt
kan printes fra www.danskretursystem.dk.

Udfasning af 1,5 liter, genpåfyldelige plastflasker fra
Mineralsvandsfabrikken Frem A/S, 15. januar 2018
Mineralvandsfabrikken Frem A/S stopper produktion og salg af deres 1,5 liters,
genpåfyldelige flasker i hård plast, som er solgt i forskellige supermarkeder,
herunder Meny, Spar og en række andre butikker og kæder.
Efter 15. janaur 2018 udbetales der ikke længere pant for denne flaske.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Udfasning af 0,5 liter genpåfyldelige flasker i hård plast
fra
Bryggeriet Vestfyn – 31. august 2014
Bryggeriet Vestfyn udfaser disse 0,5 liter genpåfyldelige flasker i hård plast. Det
betyder, at der fra den 31. august 2013 ikke længere udbetales pant for flaskerne.
Flaskerne kan indeholde en lang række forskellige produkter fra Bryggeriet Vestfyn.

Delvis udfasning af 0,5 liter standardflaske i hård plast – 30. september
2013
Frem udfaser denne 0,5 liter standardflaske i hård plast. Det betyder, at der fra den 30.
september 2013 ikke længere udbetales pant for denne flaske i følgende butikker:





ABS Lavpris
Liva
Letkøb
Spar (herunder Eurospar, Super Spar, Spar og Kwik Spa)

Flasketypen markedsføres fortsat af Bryggeriet Vestfyen A/S. Det er stadig muligt at få pant
for den pågældende flaske i de butikker, der fortsat sælger drikkevarer i denne flasketype.
Det er Frem, som sørger for indsamlingen af pågældende flaske, også efter der er lukket for
udbetalingen af pant.
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Delvis udfasning af 0,5 liter standardflaske i hård plast – udgået december
2012
Harboes Bryggeri A/S har udfaset denne 0,5 liter standardflaske i hård plast. Det betyder, at
der fra december 2012 ikke længere udbetales pant for denne flaske i følgende butikker:







Netto,
Super Best,
Rema 1000
Løvbjerg
Bilka
Føtex

Flasketypen markedsføres fortsat af Bryggeriet Vestfyen A/S og af Mineralvandsfabrikken
Frem A/S. Det er stadig muligt at få pant for den pågældende flaske i de butikker, der
fortsat sælger drikkevarer i denne flasketype. Det er Harboes Bryggeri A/S, som sørger for
indsamlingen af pågældende flaske, også efter der er lukket for udbetalingen af pant.

Royal Unibrew (tidligere Faxe) 1,5 og 0,5 liter – udgået 31. januar 2012
Alle hårde 1½ og ½ liter plastflasker fra Royal Unibrew er udgået, og der udbetales ikke længere pant for
dem fra den 31. januar 2012.

1,5 liter
Pepsi Max, Pepsi
Faxe Kondi Light, Faxe Kondi
Nikoline Appelsin
Aqua

0,5 liter
Pepsi, Pepsi Max
Faxe Kondi, Faxe Kondi Light
Miranda Orange, Miranda Lemon,
Nikoline Appelsin, Nikoline Appelsin Light, Nikoline Citron
Egekilde Citrus
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Carlsberg 1,5 liter – udgået fra 6. januar 2012
Alle hårde 1,5 liter plastflasker fra Carlsberg er udgået, og der udbetales ikke pant for dem fra den 1.
september 2011.

Schweppes Tropical, Schweppes Citrus, Schweppes Lemon, Schweppes Tonic
Squash, Squash light, Coca Cola, Coca Cola Zero, Coca Cola light
Sprite, Sprite Zero, Fanta Orange, Fanta Free, Fanta Exotic, Carlsberg Sport

Carlsberg 0,5 liter – udgået fra den 1. september 2010
Alle hårde 0,5 liter plastflasker fra Carlsberg er udgået, og der udbetales ikke pant for denne flaske fra den 1.
september 2010

Squash light, Squash
Schweppes Tropical, Schweppes Citrus,
Coca Cola, Coca Cola light, Coca Cola Zero
Carlsberg Sport
Carlsberg Kurvand med og uden citrus
Fanta Orange, Fanta Exotic, Fanta Free
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Delvis udfasning af 1,5 liter standardflaske i hård plast
– udgået fra 15. januar 2008
Den hårde 1,5 liter plastflaske fra Harboe, Vestfyen, Landkær, Saltum og Neptun er delvis
udfaset. Det betyder, at disse bryggerier ikke anvender denne flaske mere. Enkelte af
bryggerierne bruger den dog stadig. De butikker som sælger flasken, skal stadig tage den
retur og udbetale pant for den.

