CSR-målsætninger
Til at understøtte de tre hovedpunkter i vores CSR-politik har
vi opsat nedenstående målsætninger inden for henholdsvis
Cirkulær økonomi, Mennesker & Samfund og Effektivitet.
Cirkulær økonomi
Dansk Retursystems vigtigste opgave er at indsamle og
genanvende danskernes brugte dåser og flasker til
gavn for miljø, klima og jordens ressourcebeholdning.
Derfor vil Dansk Retursystem, som hele Danmarks
pant- og retursystem, være en miljø- og
ressourcebevidst virksomhed.
Cirkulær økonomi skal være omdrejningspunkt for
forretningen. Derfor skal Dansk Retursystem være på
forkant og bidrage positivt til at cirkulere råstoffer
lokalt og globalt.
Dansk Retursystem vil fremme viden om cirkulær
økonomi gennem formidling, dialog og samarbejde.
I forhold til cirkulær økonomi vil Dansk Retursystem:
• fastholde og forbedre en høj retur- og
genanvendelsesprocent

•

•

sikre muligheden for at genanvende flasker og
dåser til nye flasker og dåser eller andre fødevareemballager ved at bevare råstoffernes kvalitet i
lukkede kredsløb
øge kendskabet til pant- og retursystemet blandt
vores interessenter, herunder formidle værdier og
principper i cirkulær økonomi og genanvendelse.
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Mennesker & Samfund
Dansk Retursystem tager et medansvar for nuværende og
kommende generationers muligheder for at bidrage til
udviklingen af et bæredygtigt samfund.
Dansk Retursystem vil have engagerede, motiverede og stolte
medarbejdere, og vi vil sammen med medarbejderne skabe en
arbejdsplads, som sikrer og styrker mangfoldighed, sikkerhed
og udvikling.
Dansk Retursystem vil være en social og samfundsmæssig
ansvarlig og rummelig arbejdsplads med respekt for
arbejdstagerrettigheder.

I forhold til mennesker og samfund vil Dansk Retursystem:
• afspejle det samfund vi er en del af og sikre et sikkert og
sundt arbejdsmiljø, gode udviklingsmuligheder og stolte og
tilfredse medarbejdere
• sikre og udbygge kendskab, tilfredshed og opbakning til det
danske pant- og retursystem, bl.a. ved at indgå i
partnerskaber og dialog med vores interessenter i vores drift
og udvikling
• indgå i eksterne samarbejder og relationer for at fremme
viden om cirkulær økonomi og sikre social ansvarlighed.

Effektivitet
Dansk Retursystem skal drive en effektiv virksomhed indenfor
rammerne af pantbekendtgørelsen. Det betyder, at vi altid vil
agere omkostningsbevidst, kvalitetsbevidst og inden for
rammerne af den tredobbelte bundlinje.
Dansk Retursystem vil altid sikre og fastholde et driftssikkert og
tidssvarende pant- og retursystem. Det indebærer især en
korrekt og transparent pantudbetaling og gebyrafregning, lige
behandling af vores interessenter og risikostyring af vores
aktiviteter.

I forhold til effektivitet vil Dansk Retursystem:
•
•
•

skabe et brugervenligt, omkostningsbevidst pant- og
retursystem af høj kvalitet
udvikle innovative løsninger, som er attraktive og
brugervenlige
sikre høj datasikkerhed og forebygge misbrug og svindel
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