AVTALESKJEMA FOR KONTROLLMEDLEMSKAP
I MATERIALSELSKAPENES ORDNINGER FOR RETUR OG GJENVINNING AV BRUKT EMBALLASJE
Ved å undertegne dette dokumentet har
bedriften
org.nr.
internettside
telefon

adresse
bankkonto
bransje

kontaktperson
stillingstittel
mobiltelefon

e-post
fasttelefon

heretter kalt bedriften, inngått kontrollmedlemskap i materialselskapenes ordninger i henhold til hva som er inntatt
nedenfor og i avtalebetingelsene på side 2 i dette dokument. Kontrollmedlemskapet er betinget av at bedriften enten er
ordinært medlem i materialselskapenes ordninger, eller har en virksomhet som ikke omfattes av medlemskapsplikten til å
betale emballasjevederlag til materialselskapene. Bedriften skal foreta avkryssing for ett av de nedenstående alternativer,
jf. nærmere om dette under avtalebetingelsenes pkt. 2.
 Bedriften er ordinært medlem av materialselskapenes ordninger med medlemsnr. ______________
 Bedriften omfattes av reglene om vederlagsbetaling i ordinært medlemskap, men er fra tidligere ikke ordinært medlem.
Undertegnet avtale for standard medlemskap vedlegges dette avtaleskjema.
 Bedriften omfattes ikke av regler om vederlagsbetaling i ordinært medlemskap og er således ikke ordinært medlem.
Bedriften bekrefter med dette å ha mottatt standard avtaleskjema med avtalebetingelser for ordinært medlemskap i
materialselskapenes ordninger. Videre bekrefter bedriften å ha mottatt vederlagsreglene og har dermed satt seg inn i de
rettigheter og forpliktelser som fremgår av et ordinært medlemskap.
Om endringer i bedriftens virksomhet i avtaleperioden, se avtalebetingelsenes pkt. 2.
Bedriften innestår som kontrollmedlem for at medlemmets underleverandører er tilknyttet materialselskapenes ordninger,
jf. nærmere avtalebetingelsenes pkt. 4.
De vedlegg som skal følge nærværende avtaleskjema når dette returneres til Grønt Punkt Norge AS (GPN) i undertegnet
stand, fremgår av avtalebetingelsenes pkt. 4.
Kontrollmedlemskap gir medlemmet tilsvarende rettigheter som ordinært medlemskap, jf. avtalebetingelsenes pkt. 3.
Avtalen signeres av daglig leder i henhold til firmaattest.

Oslo, den

Grønt Punkt Norge AS

Jaana Røine
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AVTALEBETINGELSER
1. Materialselskapenes ordninger og forholdet mellom ordinært medlemskap og kontrollmedlemskap
Materialselskapenes ordninger, medlemskapsordningen og omfanget av de enkelte returordninger innenfor ordinært
medlemskap fremgår av standardavtalens betingelser (punktene 1-4) og er utfyllende omtalt i vederlagsreglene.
Kontrollmedlemskap er innført for at bedriften lett skal kunne dokumentere overfor andre at den har kontrollert at
bedriftens leverandører er tilknyttet ordningene. Dette i tillegg til selv å være ordinært medlem av materialselskapenes
ordninger. I de tilfeller bedriften selv ikke er vederlagspliktig, medfører kontrollmedlemskapet også en dokumentasjon for
at bedriftens eget medlemskap i materialselskapenes ordinære ordninger ikke er nødvendig.

2. Om utfylling av side 1
Dersom bedriften som underskriver kontrollmedlemskapsavtalen fra tidligere er ordinært medlem i materialselskapenes
ordninger, krysses av for første alternativ og bedriftens medlemsnummer påføres.
Dersom bedriften som underskriver kontrollmedlemskapsavtalen har en virksomhet som omfattes av materialselskapenes
ordinære ordninger, men fra tidligere ikke har ordinært medlemskap, skal andre alternativ krysses av. Samtidig
undertegnes standardavtale for ordinært medlemskap i materialselskapenes ordninger og returneres Grønt Punkt Norge AS
(GPN) sammen med underskrevet avtaleskjema for kontrollmedlemskap. Bedriften plikter å gjøre seg kjent med
standardavtalen for ordinært medlemskap med avtalebetingelser og vederlagsreglene. Dette for å kontrollere hvorvidt
bedriften har en virksomhet som i ordinært medlemskap ville medføre vederlagsbetaling for bedriften.
Dersom bedriften verken er ordinært medlem fra tidligere, eller i henhold til de foreliggende regler ikke omfattes av
vederlagsbetaling i ordinært medlemskap, skal tredje alternativ krysses av.
Dersom bedriften senere endrer sin virksomhet slik at denne omfattes av vederlagsbetalingen i ordinært medlemskap,
plikter bedriften å tegne ordinært medlemskap. Selv om bedriften skulle unnlate å tegne ordinært medlemskap, plikter
bedriften, så lenge kontrollmedlemskapet varer, å betale vederlag for emballasje overensstemmende med hva som
foreligger for ordinært medlemskap.

3. Kontrollmedlemmets rettigheter
Kontrollmedlemmets rettigheter er overensstemmende med de rettigheter som innehas av ordinære medlemmer, jf.
standardavtalens betingelser pkt. 5 og vederlagsreglene. Det vil bli utstedt kontrollmedlemsbevis til bedriften med
gyldighet til 31.01. det enkelte kalenderår. Nytt bevis vil bli utstedt ved gjennomført rapportering i henhold til
nedenstående.

4. Kontrollmedlemmets forpliktelser
I den utstrekning kontrollmedlemmet også er ordinært medlem, berører kontrollmedlemskapet ikke de forpliktelser
medlemmet har i henhold til avtalebetingelsene for det ordinære medlemskap.
Kontrollmedlemskapet innebærer at kontrollmedlemmet kontrollerer sine norske leverandører og innestår for
leverandørenes tilknytning til materialselskapenes ordninger. GPN vil i samarbeid med bedriften vurdere om det er
leverandører det ikke er hensiktsmessig å stille krav til. Med «norske» i denne forbindelse menes leverandører som er
merverdiavgiftsregistrert i Norge. Dette gjøres ved at kontrollmedlemmet ved alle innkjøpsavtaler som inngås etter at
nærværende medlemskapsavtale er inngått, krever at leverandøren er medlem av materialselskapenes ordninger eller er
tilknyttet eller selv driver annen tilsvarende godkjent ordning for innsamling og gjenvinning av emballasjeavfall. Det kreves
at medlemskapet eller tilknytningen til annen ordning opprettholdes så lenge leveransen varer. Kontrollmedlemmet skal
senest ved leveringsavtalens inngåelse ha mottatt medlemsbevis fra leverandøren eller annen fyllestgjørende
dokumentasjon for tilknytningen til annen ordning. I det nedenstående henvises det som samlebetegnelse for de ordninger
som kan foreligge, kun til materialselskapenes ordninger.
For leveringsavtaler som løper når nærværende avtale inngås, forplikter kontrollmedlemmet seg til å kreve at leverandøren
blir medlem av materialselskapenes ordninger så snart den løpende leveringsavtalen gir anledning til å stille et slikt krav.
Hevder kontrollmedlemmets leverandør at bedriften ikke har slik virksomhet at medlemskap i materialselskapenes
ordninger er nødvendig, skal kontrollmedlemmet kreve at det blir fremlagt skriftlig erklæring fra leverandøren om dette.
Erklæringen må være tilgjengelig ved forespørsel fra GPN.
Kontrollmedlemmet kan, i særlige tilfeller, opprette avtale med leverandør eller beholde løpende leverandører som ikke er
tilknyttet materialselskapenes ordninger, men dette kan kun skje etter skriftlig avtale med GPN.
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GPNs mål er å bringe all emballasje inn under ordningene. For å nå dette målet kan GPN i særskilte tilfeller kreve at
kontrollmedlemmet også krever av sin under leverandør at denne er kontrollmedlem.
Slikt krav fra GPN vil kun bli reist etter nærmere drøftelse mellom GPN og kontrollmedlemmet, slik at alle konsekvenser blir
gjennomgått. Blir kravet fra GPN fastholdt og kontrollmedlemmet ikke kan akseptere dette, vil kravet bli gjort gjeldende
med slikt varsel at kontrollmedlemmet kan si opp kontrollmedlemskapsavtalen før GPNs krav trer i kraft.
Sammen med nærværende underskrevne avtaleskjema sender kontrollmedlemmet en komplett oversikt over medlemmets
norske leverandører av emballerte varer og emballasje som sådan til GPN. GPN vil deretter gi tilbakemelding til
kontrollmedlemmet om hvilke leverandører som er tilknyttet materialselskapenes ordninger.
Som alternativ til innsending av leverandørliste kan kontrollmedlemmet oversende bekreftelse fra bedriftens revisor om at
revisor er kjent med kontrollmedlemskapsavtalen og ved den løpende revisjon av bedriften vil kontrollere at
medlemskapsbetingelsene blir overholdt.
Kontrollmedlemmet forplikter seg til å sende ny leverandørliste eller revisorbekreftelse ved forespørsel fra GPN.
GPN kan kreve de opplysninger som foreligger fra bedriften bekreftet av revisor.
Videre kan GPN foreta stikkprøver hos bedriften ved GPNs egen revisor vedrørende overholdelse av medlemsbetingelsene i
medlemsperioden innenfor de 3 siste år. Stikkprøver kan alternativt foretas av bedriftens egen revisor.

5. Endring av avtalebetingelsene, avtalens løpetid og mislighold
Bestemmelsene vedrørende endring i avtalebetingelsene, vederlagsreglene, avtalens løpetid og oppsigelse, samt
mislighold, er i overensstemmelse med betingelsene i standardavtalens pkt. 8, 9 og 10.

6. Verneting
Rett verneting for tvister vedrørende nærværende avtale vil være vernetinget for GPN.
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