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Vedlegg til medlemsavtale - Emballasje  

Ved å undertegne denne avtalen har 

Bedriften   Org. nr.  
 

heretter kalt Bedriften, inngått avtale med RENAS om administrasjon av avtaleforhold mellom 
Bedriften og Grønt Punkt Norge for oppfyllelse av produsentansvaret for emballasjeavfall iht. 
avfallsforskriftens kap. 7.  

Grønt Punkt Norge og materialselskapene Syklus Glass, Norsk Metallgjenvinning, Plastretur, Norsk 
Resy og Norsk Returkartong har alle nødvendige tillatelser for å oppfylle produsentansvaret for 
emballasje og står juridisk ansvarlig for oppfyllelse av avfallsforskriftens kapittel 7 om emballasjeavfall 
i denne avtalen. 

Ved å signere dette vedlegget til medlemsavtalen med RENAS blir Bedriften medlem av Grønt Punkt 
Norge. Bedriften får samtidig rett til å bruke varemerket Grønt Punkt® på sin emballasje i Norge. 

Betingelser 
Betingelser for avtalen følger medlemsbetingelsene til Grønt Punkt Norge (med unntak av oppsigelse, 
se bestemmelse under), Grønt Punkt-reglene og Lisensavtalen for brukere av Grønt Punkt®. Disse 
finnes på linken standardavtale og grontpunkt.no/medlemskap/rapportering-og-regler. 

Miljøgebyr for emballasje vil bli fakturert fra RENAS. 

Beregning av miljøgebyr 
Metoden for beregning av miljøgebyr for emballasje tilpasses Bedriftens størrelse som 
emballasjeimportør og Bedriftens preferanser. En av følgende metoder velges i samråd med RENAS: 

- Fast årlig beløp uten rapportering 
- Automatisk beregning basert på importdata fra Tolldirektoratet 
- Automatisk beregning basert på kundetilpasset sjablong 

 
Avtalens løpetid – oppsigelse  
Avtalen fornyes automatisk for ett kalenderår av gangen. Avtalen kan sies opp av begge parter med 
minst 6 måneders skriftlige varsel til utløp av det enkelte kalenderår. Varsel om oppsigelse skal være 
mottaker i hende innen 30. juni for at avtalen skal utløpe 31. desember samme år. 

 
 
 

 For Bedriften: 

Sted/dato  Sted/dato 

   
 

RENAS AS  Signatur Bedriften 
 
 
Bjørn Arild Thon 

  

  Navn med blokkbokstaver 
 

https://www.grontpunkt.no/media/2744/standardavtaleutfyllingpdf.pdf
https://www.grontpunkt.no/medlemskap/rapportering-og-regler/

