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Prosjektet 448C
Mål: Vi vil gi tomme snusbokser verdi og hindre at våre produkter
forsøpler.
Undermål: En metoderapport til andre bedrifter/organisasjoner med
plastemballasje.
Undermål II: Dokumentere vår reise i sosiale medier for å øke
plastvettet blant folket.
Tre spor:
1. Pant
2. Gjenbruk:
3. Alternativer til dagens snusboks:
•

Boks i alternative materialer

•

Alternative salgsmuligheter av produktet (refill, etc.)

Våre utfordringer
Vi vet ikke hva vi kan/skal gjøre: Pantemaskinene er i dag forbeholdt
drikkevareemballasje, søppelsystemene er forskjellige i ulike
kommuner og det finnes ikke noe sorteringssystem for oss.
Vi er de vi er: Ikke alle vil høre på oss eller samarbeide med oss, fordi
vi er Swedish Match. Selv om dette er et plastprosjekt.
Vi er de vi er II: Vi er underlagt en rekke reguleringer når det kommer
til emballasje og markedsføring, og har dessverre ikke lov å gjøre enkle
tiltak eller drive info- eller holdningskampanjer på snus og forsøpling.
Bærekraftig, også økonomisk: For å lykkes med grønne initiativ i
lengden må de også være økonomisk bærekraftige.
Ting tar laaaaang tid: Å få på plass store og miljøvennlige løsninger
tar for lang tid i en tid der vi gjerne vil vise handlekraft.

Slik fungerer snusbokspant

Alt-i-ett-stasjon

Enkelt forklart

To enkle trinn på skjermen
6

Status snusbokspant

• Lansert i februar 2019 på White Box Snus Store (vår egen mobile
pop up store). Fikk bred mediedekning ved lansering.
• Har vært til stede på Øyafestivalen, Over Oslo, Piknik i
Parken og Kadetten i 2019.
• Utvidet til å også gjelde i Sverige (der under navnet «Panta
Dosan») i juni i år, og er på vei også til Danmark.
• Startet 2020 med ekspansjon til Bergen, med egen
pantestasjon på Flesland. Kommer også på Gardermoen.
• Har samlet inn over 10.000 snusbokser hittil i år. Vi aksepterer alle
bokser, uansett produsent og farge.
• Swedish Match betaler panten, og forbruker velger selv
hvilket plastnyttige formål pengene skal gå til.
• Flere ungdomsbedrifter og andre initiativ starter tilsvarende
løsninger.

Alternativt bindemiddel

Solcelleanlegg på fabrikkene

Fullført

Pågår

Mindre snusbokser

Pågår

Utslippsreduksjon i fabrikkene

Resirkulere snusbokser

Kommer

Pågår

Ekspandere snusbokspant

Pågår

Teste ut refill

Sustainability forum

Pågår

Alternativ til plastbokser

Pågår

Kommer

Pågår

Miljøvennlig i hele verdikjeden

Pågår

Fjerne svart plast i Sverige

Alternative plasttyper

Pågår

Pågående prosjekter
• 448C i sosiale medier: Facebook og Instagram.
• Snusbokspant: Sverige, White Box, BI og fire Oslo-festivaler i
2019. Flesland, Gardermoen og Danmark på vei inn.
• Plastløftet: Grønt Punkt-prosjekt.
• Forum for sirkulær plastemballasje: Medlem fra 2020.
• Adopter din egen strand: Fra og med 2020 er Swedish Match
Norge og 448C fadder for Gressholmen.
• Plastpositiv bedrift: I avtalen vår med Empower, som lager
panteløsningen, inkluderer det at de rydder plast tilsvarende et
årsforbruk for alle ansatte i Swedish Match Norge.
• Internt og eksternt: Samtidig som vi stadig øker fokuset på
bærekraft eksternt gjør vi det samtidig internt – under 448C-fanen.
• Nytt liv for snusboksene: Det jobbes med å produsere et produkt
av brukte snusbokser. Dette skal være kommersielt bærekraftig.
• Bytte etikett fra papir til plast: Samme materiale i boks og etikett
øker andelen snusboksene som blir resirkulert.

Følg oss på 448C.no

