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AVTALESKJEMA FOR KONTROLLMEDLEMSKAP
i Rutereturs retursystem for PCB-holdige isolerglassruter

Ved å undertegne dette dokument har
………………………………………..… (Bedriften), org.nr.: ……………………….
adresse: ………………………………………………………………………………….
tlf.: …………………………………..

mob.: …………………………………….

e-post: …………………………………………………
kontaktperson: …………………………………………

heretter kalt bedriften, inngått kontrollmedlemskap i Rutereturs retursystem i henhold til
avtalebetingelsene på baksiden av dette dokument.
Denne avtale er utferdiget i 2 – to – eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.

…………………., den ………. 2021

………………………………
Signatur

Oslo, den ………….2021

………………………….
for Ruteretur AS

AVTALEBETINGELSER
1.

Rutereturs retursystem

Rutereturs retursystem for kasserte
PCB-holdige isolerglassruter er
godkjent av Statens forurensningstilsyn den 6. august 2004 i medhold av
§14-3 i forskrift om gjenvinning og
behandling av avfall av 1. juni 2004.
Retursystemet skal sørge for:
i. at enhver avfallsbesitter kan
levere kasserte PCB-holdige
isolerglassruter til forsvarlig
behandling mot et vederlag
som ikke overstiger forskriftens
normalpris (kr. 1500 per tonn)
ii. tilstrekkelig informasjon til
avfallsbesitter om:
at PCB-holdige
isolerglassruter inngår i et
system for retur og
forsvarlig behandling
hvor PCB-holdige
isolerglassruter kan
leveres
iii. uoppfordret å informere
kjøpere av isolerglass om
hvilke isolerglassruter som kan
tenkes å inneholde PCB
Retursystemet finansieres ved at
produsenter og importører av
isolerglass eller importører av
produkter med isolerglass (vinduer,
dører, fasader etc) skal betale vederlag
for alt de sender ut på det norske
markedet. Alle produsenter og
importører har en forpliktelse til å være
deltaker (underskrevet deltaker avtale) i
et godkjent retursystem.
2.

Kontrollmedlemskap i
Rutereturs retursystem

Et kontrollmedlemskap er innført for at
bedriften skal:
i. Forplikte seg til å stille krav til
sine leverandører om at
produsenten eller importøren er
deltaker i et godkjent
retursystem
ii. Synliggjøre at bedriften aktivt
vil ivareta sine forpliktelser.
iii. Synliggjøre bedriftens vilje til å
støtte opp om innsamling av
kasserte PCB-holdige
isolerglass-vinduer slik at disse
kan tas hånd om på forsvarlig
måte
I henhold til §14-4, jfr. §14-2d) i
avfallsforskriften (Forskrift om
gjenvinning og behandling av avfall av
01.06.2004) skal enhver aktør som
kjøper mer enn 200 isolerglassruter per
år, etterspørre og kunne dokumentere
at produsenten er deltaker i et godkjent
retursystem for PCB-holdige
isolerglassruter. Et kontrollmedlemskap hos Ruteretur har ingen
innvirkning på plikter nedfelt i
forskriften.

3.

Rettigheter som kontrollmedlem

Som kontrollmedlem kan bedriften
benytte Rutereturs merking i sin egen
bedriftsprofilering, etter gjeldende
retningslinjer. Opplysninger om at
bedriften er kontrollmedlem vil være
alminnelig tilgjengelig på Rutereturs
hjemmeside www.ruteretur.no.
4.

Forpliktelser som kontrollmedlem i Rutereturs retursystem

Et kontrollmedlem skal kontrollere at
sine leverandører av isolerglass eller
produkter med isolerglass (vinduer,
dører, fasader etc) er deltaker i et
godkjent retursystem for PCB-holdige
vinduer eller kjøper glass fra bedrifter
som er deltaker, og betaler vederlag
etter gjeldende regler.
Kontrollmedlemmer skal senest ved
inngåelse av leveringsavtaler med sine
leverandører, ha mottatt
dokumentasjon fra leverandøren på at
betingelsene i foregående avsnitt er
tilfredsstilt.
Hevder leverandør at bedriften ikke har
slik virksomhet som gjør at deltakelse i
returordning er nødvendig, skal
kontrollmedlemmet kreve fremlagt
skriftlig erklæring om dette. Ved tvil
forelegges erklæringen for Ruteretur
AS.
I forbindelse med undertegnelse av
denne avtale sender kontrollmedlemmet en komplett oversikt over
sine aktuelle leverandører. Som
alternativ til innsendelse av leverandørlister kan kontrollmedlemmet
oversende bekreftelse fra bedriftens
revisor om at revisor er kjent med
denne kontrollmedlemskapsavtale og
ved den løpende revisjon av selskapet
vil kontrollere at medlemsbetingelsene
blir overholdt.
Kontrollmedlemmet vil i januar hvert
år motta skjema for utfylling om
gjennomført kontroll av egne
leverandørlister eller for erklæring fra
revisor om gjennomført kontroll.
5.

Rutereturs forpliktelser

Ruteretur forplikter seg til å arbeide for
at returordningen får størst mulig
oppslutning, slik at konkurransevridning unngås. Ruteretur vil også
arbeide for løpende opprettelse av
kontrollavtaler med private og
offentlige innkjøpsenheter.
6.

Endring av avtalen

Rutereturs styre kan vedta endringer i
avtalebetingelsene. Slike endringer vil
være bindende for partene fra 1. januar
det enkelte kalenderår, dersom
endringene skriftlig er utsendt fra

Ruteretur senest 1.september det
foregående år.
Mindre endringer av rapporteringsskjemaer m.v. vil kunne foretas av
Ruteretur uten særskilt melding til
medlemmene.
7.

Avtalens løpetid – oppsigelse

Avtalen løper f.o.m. den 1. i
kalendermåneden etter at bedriften har
undertegnet avtalen. Avtalen gjelder
for det kalenderår avtalen er
undertegnet. Avtalen fornyes deretter
automatisk for ett kalenderår av
gangen. Medlemsskapet kan sies opp
til utløp av det enkelte kalenderår med
minst 6 måneders skriftlig varsel.
8.

Mislighold

Dersom noen av partene misligholder
nærværende avtale, skal den annen part
skriftlig påtale misligholdet. Dersom
forholdet ikke er rettet opp innen fire
uker etter skriftlig påtale, og
misligholdet er vesentlig, kan den
annen part heve avtalen.
9.

Verneting

Dersom det oppstår tvist om tolkning
av anvendelsen av denne avtalen, er
partene innstilt på å løse uenigheten
ved minnelige forhandlinger.
Dersom det ikke oppnås enighet, skal
tvisten løses av Oslo tingrett, som skal
anvende norske rettsregler.

