Lisensavtale
for brukere av Grønt Punkt®
Mellom
Grønt Punkt Norge AS, org. nr 977 075 521, heretter kalt GPN, Lisensgiver eller Part,
og
....................................., org. nr........, heretter kalt Lisenstaker eller Part,
og samlet kalt Partene, er det i dag inngått nedenstående lisensavtale.
Lisenstaker er tilknyttet en returordning som driftes av …………, org.nr……………., heretter kalt
Returordningen.

1. Bakgrunn.
Denne lisensavtale (heretter betegnet som Lisensavtale(n) eller bare Avtale(n), er en avtale om
sublisensiering av fellesmerket Grønt Punkt®, heretter Grønt Punkt® eller GP.
Grønt Punkt® er registrert hos Patentstyret med søknadsnummer 19954696. Der Grüne Punkt
– Duales System Deutschland AG (DE) (nå PRO Europe s.p.r.l.) er innehaver av fellesmerket,
heretter kalt Merkeinnehaver, og GPN er eksklusiv lisenstager for Norge med rett til å
sublisensiere bruken av merket i Norge.
GP kan kun benyttes på emballasje som kjennetegn for et bidrag til finansiering av en
returordning for brukt emballasje. Returordningen må være godkjent og det må inngås
lisensavtale for bruk av GP. GPN er av Merkeinnehaveren gitt fullmakt til å godkjenne
returordninger og til å sublisensiere bruken av GP i Norge.

2. Nærmere om returordningen.
En returordning godkjennes i henhold til de krav som stilles til returordninger i det
merkereglement, heretter Merkereglementet, som det er henvist til i registreringen av GP, jf.
avsnittet «Bakgrunn» ovenfor. Merkereglementet er inntatt som vedlegg 1 til denne Avtalen.
Den returordning Lisenstaker er tilknyttet, Returordningen, er godkjent av GPN som en
returordning som dekker alle emballasjematerialer, jf. Merkereglementets pkt. 2 a), jf. pkt. 1.
Det forutsettes at Returordningen løpende overholder kravene i Merkereglementet. Dersom
slik overholdelse ikke blir opprettholdt kan godkjennelsen bli trukket tilbake, jf.
Merkereglementets pkt. 2 g). Dersom godkjennelsen blir trukket tilbake ansees dette som et
brudd på Lisensavtalen, med de virkninger dette medfører jfr. pkt. 6 nedenfor.
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3. Tildeling av lisens og lisensens omfang.
GPN tildeler med dette Lisenstaker en ikke-eksklusiv, ikke overførbar eller overdragbar lisens til
å bruke GP på sin emballasje forutsatt at kravene i Lisensavtalen er oppfylt.
Enhver goodwill som måtte oppstå ved den bruk av GP som gjøres av Lisenstaker, tilfaller
Merkeinnehaveren og/eller Lisensgiver vederlagsfritt.
Lisenstakers eget varemerke må ikke utformes slik at det kan forveksles med GP eller på annen
måte virke villedende. Lisenstaker skal ikke registrere eller bruke noe varemerke eller
domenenavn som inneholder tekst eller figurative elementer fra GP eller som likner GP.

4. Bruk av Grønt Punkt og Lisenstakers plikter.
Bruk av GP skal til enhver tid være i overensstemmelse med hva som er inntatt vedrørende GP
på GPNs hjemmeside (http://www.grontpunkt.no/emballasjemerking/). Disse regler kan GPN
endre med 3 måneders varsel.
GP kan kun benyttes på Lisenstakers emballasje.
Retten til Lisenstakers bruk av GP gjelder kun for Norge. Ved eventuell eksport vil retten til
bruk av GP på emballasjen være underlagt de bestemmelser som måtte foreligge i importlandet.
Dersom eksporterte varers emballasje er påført GP, plikter Lisenstaker å gjøre sin kontraktspart
i importlandet oppmerksom på denne begrensningen til å ha GP på emballasjen.
Lisenstaker skal rapportere all sin bruk av emballasje til Returordningen.
Lisenstaker skal på forespørsel fra Lisensgiver kunne dokumentere at Avtalens krav til
Lisenstaker løpende overholdes. Dokumentasjonen kan skje direkte til Lisensgiver eller ved
bekreftelse fra Lisenstakers eksterne revisor. Lisensgiver kan årlig kreve at Lisenstakers eksterne
revisor bekrefter riktigheten av dokumentasjonen.
I den utstrekning Lisenstaker benytter sin eksterne revisor skal alle opplysninger denne mottar
vedr. ordningen behandles konfidensielt overfor alle andre enn Lisenstaker.
Ut over opplysning om hvilke selskaper som har fått lisens til å benytte GP, vil alle opplysninger
GPN mottar vedrørende Lisenstaker bli behandlet konfidensielt, også overfor GPNs eiere.
Lisenstaker plikter å skriftlig varsle Lisensgiver dersom Lisenstaker blir oppmerksom på inngrep
i fellesmerket Grønt Punkt® eller uautorisert bruk av GP.
GPN har på sin side med grunnlag i denne Lisensavtalen ikke noen plikt til å forsvare GP mot
inngrep eller angrep.

5. Lisensavgift.
Det betales ingen engangsavgift ved tildelingen av lisensen.
Årlig lisensavgift beregnes av GPN og skal dekke de kostnader GPN har vedrørende GP. Disse
vil variere fra år til år og vil omfatte lisensavgift til PRO Europe og eventuelle
registreringskostnader til Patentstyret. Videre kommer GPNs kostnader til administrasjon av
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GP, kontroll av at bruken av GP er i overensstemmelse med Merkereglementet og eventuelle
kostnader for beskyttelse av GP.
Lisensavgiften settes til et nivå som i normalår vil dekke kostnadene beregnet etter 2. avsnitt
ovenfor. Kostnadene deles på de bedrifter som er tilsluttet en godkjent returordning, som har
inngått avtale om rett til bruk av GP og som har en årlig emballasjemengde som tilsvarer eller
overstiger minst en av nedenstående mengdeangivelser:
Emballasjematerial

Emb.mengde

Lisensavg.

Emb.mengde

Plastemballasje, inkl. EPS og avgiftsbelagt
drikkevareemballasje

1 000 kg

10 000 kg

Drikkekartong, inkl. avgiftsbelagt drikkevareemballasje

1 000 kg

10 000 kg

Emballasjekartong

1 000 kg

10 000 kg

Bølge- og massivpapp

10 000 kg

500 kr/år

100 000 kg

Glassemballasje, inkl. avgiftsbelagt drikkevareemballasje

1 000 kg

10 000 kg

Metallemballasje, inkl. avgiftsbelagt drikkevareemballasje
og emballasje som har inneholdt maling, lakk, lim,
sparkel og trykkfarger (tomt og tørt)

1 000 kg

10 000 kg

Lisensavg.

1 500
kr/år

GPN kan endre mengdeangivelsene med 3 måneders varsel.
I forbindelse med forberedelsene for opprettelsen av Lisensavtalen må Lisenstaker besvare om
bedriften har ett eller flere emballasjeslag som tilsvarer eller overstiger ovenstående
emballasjemengder. Dersom dette besvares negativt, vil Lisenstaker ikke bli fakturert noen
lisensavgift for det kalenderår Lisensavtalen blir inngått.
Lisenstaker som har besvart mengdeangivelsene negativt vil det påfølgende kalenderår få
forespørsel om emballasjemengdene fortsatt er under mengdeangivelsene. GPN kan kreve at
negativ besvarelse blir bekreftet av Lisenstakers eksterne revisor. Overstiger emballasjemengdene
senere ovenstående angivelser, vil Lisenstaker bli fakturert lisensavgift fra og med det kalenderår
overskridelsene blir bekreftet og inntil Lisenstaker eventuelt opplyser at emballasjemengdene
igjen er under angivelsene. Slik opplysning skal Lisesenstaker gi GPN skriftlig senest samtidig
med betalingsforfallet for lisensavgiftsbetalingen, jf. nedenfor. Lisensavgiften vil da falle bort for
det kalenderår opplysningen blir gitt.
GPN vil for kalenderåret sende ut beregningen etter 2. og 3. avsnitt og tabell i løpet av første
kvartal det påfølgende kalenderår og vedlagt faktura. Betalingsfrist er 20 dager.
For lisensavtale inngått i første halvdel av det år avgiften beregnes for, betales full lisensavgift.
For lisensavtale inngått i annet halvår, betales ikke lisensavgift for første kalenderår.

6. Avtalens ikrafttreden og opphør.
Avtalen trer i kraft ved underskrift.
Lisenstaker kan si opp avtalen med 3 måneders skriftlig varsel til utløpet av en kalendermåned.
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En Part kan si opp Avtalen skriftlig med umiddelbar effekt dersom den annen Part bryter
Avtalen og dette ikke er mulig å utbedre, eller om det er mulig å utbedre, men det ikke blir
gjort innen 30 dager etter mottatt varsel med krav om utbedring.
Avtalen opphører automatisk dersom Lisensgivers rett til å sublisensiere bruken av GP
opphører.
Avtalen opphører automatisk dersom Lisenstaker ikke lenger er tilknyttet Returordningen.
Ved opphør opphører all rett til bruk av GP for Lisenstaker.
Meddelelser mellom Partene kan foretas per e-post. Blir det reist tvil omkring avsendelsen av en
meddelelse er det avsender som må kunne dokumentere avsendelsen. E-post ansees mottatt 24
timer etter avsendelsestidspunktet.
***
Avtalen er utstedt i to eksemplarer, ett til hver av partene.
Oslo .....................2015
Som Lisensgiver

Oslo...................2015
Som Lisenstaker

-------------------------------Jaana Røine

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