VERSJON 2021

AVTALEDOKUMENT FOR ENGANGSIMPORTØRER
om deltakelse i Ruteretur - retursystem for PCB-holdige isolerglassruter

Ved å undertegne dette dokument har
………………………………………………… (importøren), org.nr.: ……………………….
adresse: ………………………………………………………………………………………….
fakturaadresse: ………………………………………………………………………………….
e-post: ………………………………………, tlf.: …………………………………………
kontaktperson: ………………………………
heretter kalt importøren, inngått avtale om deltakelse i Rutereturs retursystem for
engangsimport av isolerglass eller produkter som inneholder isolerglass (fasader, vinduer,
dører etc.). Avtalevilkår fremgår av baksiden av dette dokument.
Det krysses av for importtype:




Import av isolerglass
Importør ferdige vinduer;
Importør ferdige fasader;




Import av ferdige dører;
Annet

Denne avtale er utferdiget i 2 – to – eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.
Dersom det ikke oppnås enighet, skal tvisten løses av Oslo tingrett, som skal anvende norske
rettsregler.
……………………., den ……… 2021
…………………………………
for Importøren

Oslo, den ……… 2021
……………………………….
for Ruteretur AS

AVTALEBETINGELSER ENGANGSIMPORT

1.

Rutereturs retursystem

Retursystemet ivaretar engangsimportørens
forpliktelser i henhold til:
i. Forskrift om gjenvinning og behandling av
avfall av 1.6.2004, kapittel 14 Kasserte PCBholdige isolerglassruter og kapittel 11 Farlig
avfall;
ii. Klifs godkjennelse av Rutereturs retursystem
av 03.12.2010;
iii. Bransjens avtale med
Miljøverndepartementet om forebyggelse og
reduksjon av miljøproblemer knyttet til
håndtering av PCB-holdige
isolerglassvinduer, av 30. april 2002.
Selskapet skal ikke ha økonomisk formål, og det
kan heller ikke tas ut utbytte i form av overskudd i
selskapet.
2.

Forpliktelser for deltakere
(engangsimportører) i Ruteretur

Ved å undertegne denne avtalen forplikter
importøren seg til å betale gjeldende vederlag til
Ruteretur slik det er fastsatt av styret i Ruteretur.
Vederlaget utgjør den betaling Ruteretur skal ha for
å forestå sine forpliktelser.

3.

Rutereturs forpliktelser

Ruteretur forplikter seg til å 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 eks mva)
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
Ruteretur skal arbeide for at vederlagsordningen får
størst mulig oppslutning, slik at
konkurransevridning unngås. Ruteretur vil i dette
arbeidet ha spesielt fokus på import. Ruteretur vil
også arbeide for løpende opprettelse av
kontrollavtaler med handelen, samt private og
offentlige innkjøpsenheter.

4.

Betaling

Betaling foretas overensstemmende med de regler
som er gitt i Rutereturs vederlagsskjema (vedlegg).

Vederlagsskjema – Returordning for kasserte PCB-holdige isolerglassruter
(De gule feltene i skjemaet skal fylles ut.)

Deltakernummer:

Org. nr.:

Firma:
Rapportperiode:

(angi måned, f. eks.08/2021)

Vederlagsskjema skal sendes på en av følgende måter senest den 15. i påfølgende måned.
Skjemaet må lagres og sendes som vedlegg på e-post til: ruteretur@nomiko.no
Eller sendes via Posten til: Ruteretur AS c/o Nomiko AS, Grenseveien 107, 0663 Oslo

Fylles ut av produsenter og importører (NB! Tabell er xls-objekt)
Produsert i
Norge
Isolerglass
Isolerglass
Vinduer (ferdige)
Dører (ferdige)
Fasader (ferdige)
Totalt

-

Importert

-

Enhet

Vederlagsats
kr/stk

stk rute
stk rute
stk rute
stk rute
stk rute
stk rute

kr 9
kr 9
kr 9
kr 9

Sum
kr 0
kr 0
kr 0
kr 0
kr 0
kr 0

Vederlagssatsen er 9,00 kr. per stk. rute eks. mva. Vederlaget vil bli fakturert med mva.
Med rute menes en glassenhet. Eksempelvis skal et vindu eller dør med 2 ruter har et samlet
vederlag på 2 x 9,00 kr. = 18 kr.

Dato:

Signatur:

