Avtaleskjema
FOR TILSLUTNING TIL ARBEIDET MED
FOREBYGGING AV MATSVINN I MATVETT AS
Matvett AS (Matvett) er et nonprofitselskap som eies av NHO Mat og Drikke, Dagligvarehandelens Miljøforum,
Dagligvareleverandørenes Servicekontor, NHO Reiseliv og Virke, og er matbransjens selskap for å forebygge og
redusere matsvinn i verdikjeden. Hele matbransjen og myndighetene signerte 23. juni 2017 en bransjeavtale om
matsvinn, med mål om å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål. Produsenter og
importører av mat- og drikkevarer har samarbeidet med Matvett gjennom ForMat-prosjektet siden 2010.
Sammen med noen nye, fortsetter mange av disse bedriftene samarbeidet ved å støtte Matvett gjennom et
frivillig vederlag. Dette bidrar til å sikre en jevn og forutsigbar finansiering av arbeidet.
Overensstemmende med dette forplikter undertegnede bedrift (Bedriften) seg til å yte et vederlag til Matvett
tilsvarende 3 % (jf. nærmere om dette i Reglene, pkt. 3) av det vederlag Bedriften betaler til Grønt Punkt Norge
AS (GPN) for sitt medlemskap i materialselskapenes ordninger for retur og gjenvinning av brukt emballasje. I
tillegg til denne avtale gjelder mellom partene ”Regler for tilslutningsavtale til Matvett” (Reglene), samt GPNs
avtalebetingelser så langt disse måtte passe. Bedriften bekrefter å ha mottatt og gjennomgått Reglene. Reglene
vil være inntatt på GPNs hjemmeside.
Tilslutningsavtalen forutsetter at Bedriften er, og i hele avtalens løpetid vil være, medlem av GPNs ordninger for
retur og gjenvinning av brukt emballasje. Matvett har inngått et samarbeid med GPN for administrering av
tilslutningsavtalene og vederlagsbetalingen.
Vederlaget til Matvett vil bli fakturert fra GPN på samme faktura som vederlaget til returordningene, ved særskilt
delfakturering. Faktureringshyppighet og betalingsfrist vil være som for medlemskapet i GPNs ordninger. Endring
av tilknytningsreglene og bestemmelser om oppsigelse vil være overensstemmende de regler som gjelder for
medlemskapet i GPN. Denne tilslutningsavtale er undertegnet av GPN på vegne av Matvett. Alle henvendelser
vedrørende tilslutningsavtalen og vederlagsbetalingen skal rettes til GPN. Kontaktpersoner for denne avtale vil
være de samme som i medlemskapet i GPNs ordninger. Matvett vil orientere Bedriften om sin løpende
virksomhet.

bedriften __________________________________________

org. nr. ________________________

medlemsnummer i GPN _______________________________________________________________________

andel av emballasje tilknyttet mat- og drikkevarer, utgjør _______ %, jf. nærmere om dette i Reglene pkt. 2.

______________________ , den ______ / ______ - ________

Bedriften

Matvett AS

______________________________
Signatur daglig leder i henhold til firmaattest

Jaana Røine
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Regler for tilslutningsavtale til
Matvett AS (Reglene)

1. Nærmere om tilslutningsavtalen
Tilslutningsavtalen til arbeidet med forebygging av matsvinn er
formelt inngått mellom den tilsluttede bedrift (Bedriften) og
Matvett AS (Matvett). Administreringen av avtaleinngåelsen
(verving av bedrifter m.v.) og vederlagsbetalingen ivaretas av Grønt
Punkt Norge AS (GPN) på vegne av Matvett. Tilslutningsavtalene er
således undertegnet av GPN etter fullmakt fra Matvett. For
avtaleforholdet gjelder Avtaleskjemaet, disse Regler og
avtalebetingelsene for GPNs ordninger så langt disse måtte passe.
Reglene vil til enhver tid være inntatt på GPNs hjemmeside i
oppdatert stand.
Opplysning om at Bedriften har inngått tilslutningsavtale vil være
alminnelig tilgjengelig. Opplysninger om vederlagsbetalingen vil
kun være tilgjengelig for Bedriften og GPN. Disse opplysninger vil
være konfidensielle også overfor Matvett og Matvetts og GPNs
eiere.

Satsene per 1. januar 2013 utgjør:

Returordning og
emballasjetype

Emballasjevederlag
per enhet
Enhet
[kroner]

Matvettsats (3 %)
[kroner]

Plastemballasje
Folie
EPS (isopor)
Bæreposer < 10 liter
Bæreposer > 10 liter

kg
kg
stk
stk

1,15
2,2
0,0115
0,021

0,0345
0,066
0,000345
0,00063

Drikkekartong
Drikkekartong

stk

0,03

0,0009

Emballasjekartong
Emballasjekartong

kg

0,4

0,012

Bølgepapp og massivpapp
Bølgepapp og massivpapp

kg

0,05

0,0015

Glassemballasje
0-250 ml
251-500 ml
>500 ml

stk
stk
stk

0,073
0,145
0,219

0,00219
0,00435
0,00657

3. Vederlagsberegningen

Glassemballasje, avgiftsbelagt
0-250 ml
stk
251-500 ml
stk
>500 ml
stk

0,113
0,225
0,338

0,00339
0,00675
0,01014

Vederlaget til Matvett beregnes ut fra de data GPN har i sin
database i henhold til den løpende rapportering fra Bedriften.
Bedriften skal således ikke foreta noen særskilt rapportering i
forbindelse med tilslutningsavtalen med Matvett.
Vederlaget til Matvett (Vederlaget) settes til 3 % av de aktuelle
emballasjemengder multiplisert med vederlagssatsene for de
aktuelle emballasjeslag (plast, emballasjekartong, metall osv.).
Vederlagssatsene for beregning av Vederlaget vil være faste og i
overensstemmelse med satsene slik disse var per 1. januar 2013.
Dette er gjort for å oppnå en mest mulig stabil og forutsigbar
vederlagsbetaling fra Bedriftene.

Metallemballasje
0-250 ml boks
251-500 ml boks
>500 ml boks
Aluminiumsform < 500 ml
Aluminiumsform > 500 ml
Kuvertforpakning/Telys
Tuber
Lokk
Kapsler/Crown-kork

0,034
0,077
0,13
0,037
0,085
0,01
0,037
0,007
0,002

0,00102
0,00231
0,0039
0,00111
0,00255
0,0003
0,00111
0,00021
0,00006

2. Bedriftens andel emballasje knyttet til mat- og
drikkevarer
Bedrifter som har en ikke ubetydelig virksomhet knyttet til andre
bransjer enn import og produksjon av mat- og drikkevarer, skal ved
inngåelsen av tilslutningsavtalen fastlegge andelen av
virksomheten tilknyttet mat- og drikkevarer. Andelen skal
fastsettes i prosent og inntas i avtaleskjemaet.
Selve fastsettelsen skal gjøres i samarbeid med GPN forut for
undertegning av avtaleskjemaet.
Andelen kan ved endring i Bedriftens virksomhet kreves endret av
både Bedriften og GPN og endring skjer i henhold til reglene om
endring i GPNs avtalebetingelser pkt. 8.

stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk

Både prosentsatsen og vederlagssatsene kan endres av GPN i henhold
til reglene i GPNs avtalebetingelser pkt. 8.
Fakturering av Vederlaget og betalingsbetingelsene vil være
overensstemmende med hva som gjelder for vederlagsbetalingen
iGPNs ordninger for retur og gjenvinning av brukt emballasje.

4. Verneting
Rett verneting for rettstvister vedrørende denne tilslutningsavtale vil
være vernetinget for Matvett. Matvett kan beslutte at en tvist skal
løses ved voldgift.
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