Bilaga 1

ALLMÄNNA VILLKOR
FÖR ANSLUTNING TILL RETURPACKS RETURSYSTEM
2020-10-01
1.

Bakgrund

”Avgifter” avser Administrationsavgift och/eller
Sorteringsavgift;

1.1

Returpack har utarbetat ett system, nedan
kallat ”Retursystemet”, för återtagning och
återvinning av aluminiumburkar och stålburkar
respektive PET-flaskor och andra godkända
plastflaskor, nedan kallat ”Förpackning”.

”Avtalet” avser detta avtal (inklusive avtalssidan
med Bolagets underskrift och dess bilagor)
avseende anslutning till Retursystemet;

1.2

Retursystemet är godkänt av Statens
jordbruksverk enligt förordning (2005:220) om
retursystem för plastflaskor och metallburkar.
Retursystemet kan under avtalstiden komma
att förändras bl.a. på grund av den tekniska
utvecklingen eller på grund av lag eller
myndighets föreskrift. Förändringar i
Retursystemet och nivån på Pant och Avgifter
sker i samråd mellan Returpack och berörda
branschorganisationer.

”Bolaget” avser den juridiska person med vilken
Returpack ingått detta Avtal;
”Förpackning” avser Aluminiumburk, Stålburk,
PET-flaska eller Plastflaska;
”Pant” avser den pant som från tid till annan
gäller för respektive Förpackning och som
Bolaget skall utge till Returpack enligt detta
Avtal;
”Part(er)” avser Bolaget och/eller Returpack;

1.3

1.4

2.

Returpack ansvarar för administrationen av
Retursystemet. Returpack har också det
övergripande ansvaret för att samordningen av
återtagningen av Förpackningarna inom
Retursystemet fungerar i alla led.
Bolaget producerar, låter producera eller
importerar konsumtionsfärdig dryck i
Förpackningar för yrkesmässig överlåtelse.
Enligt förordning (2005:220) är Bolaget skyldigt
att se till att Förpackningarna ingår i ett godkänt
retursystem. Bolaget önskar därför ansluta sina
Förpackningar till Retursystemet.

”PET-flaska” avser återvinnings PET-flaska som
ingår i Retursystemet;
”Plastflaska” avser sådan annan typ av
plastflaska än PET-flaska som från tid till annan
är godkänd för anslutning till och som ingår i
Retursystemet. Information om vilka typer av
plastflaskor (utöver PET-flaskor) som är
godkända för anslutning till Retursystemet kan
erhållas av Returpack;
”Returautomat” avser returautomat för
återtagning av Förpackningar;

Definitioner
I detta Avtal skall nedanstående uttryck ha
följande betydelse.
”Administrationsavgift” avser den avgift som
från tid till annan i förekommande fall gäller för
respektive Förpackning och som Bolaget skall
utge till Returpack enligt detta Avtal;
”Aluminiumburk” avser aluminiumburk som
ingår i Retursystemet;
”Anslutningsavgift” avser den avgift som
Returpack varje kalenderår är skyldigt att betala
till Jordbruksverket avseende Bolagets
anslutning till Retursystemet (för närvarande
enligt förordning (1998:940) om avgifter för
3.
prövning och tillsyn enligt miljöbalken) Om
lagstiftningen avseende avgiften förändras skall 3.1
innebörden av definitionen ”Anslutningsavgift”
förändras i motsvarande mån.

”Returpack” avser Returpack-Burk Svenska AB
(556218-9117) och Returpack-Pet Svenska AB
(556478-4204);
”Retursystemet” avser Returpacks retursystem
för återtagning och återvinning av
Förpackningar;
”Sorteringsavgift” avser den avgift som från tid
till annan i förekommande fall gäller för
respektive Förpackning och som Bolaget skall
utge till Returpack enligt detta Avtal;
”Stålburk” avser stålburk som ingår i
Retursystemet.
Beskrivning av Retursystemet
Retursystemet innebär att producenter som
tillverkar, eller låter tillverka, konsumtionsfärdig
dryck i Förpackning samt importörer av
konsumtionsfärdig dryck i Förpackning vid
leverans inom Sverige skall debitera
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mottagaren en till Förpackningen knuten
ersättning, nedan kallat ”Pant”, för alla
Förpackningar samt vidarebefordra Panten
samt erlägga tillämpliga Avgifter till Returpack,
allt under förutsättning att producenten eller
importören deltar i Retursystemet. Vidare skall
producenten eller importören meddela
Returpack sina EAN-koder, varvid Returpack
ombesörjer uppdatering av Returautomaterna
med information om gällande EAN-koder.
Panten följer sedan Förpackningen i varje led
från producent eller importör och detaljhandel
till konsument, dvs. producenten eller
importören debiterar detaljhandlaren Pant och
detaljhandlaren tar i sin tur ut Pant från
konsumenten.
3.2

Konsumenten lämnar tillbaka tomma
Förpackningar till detaljhandlaren, varvid
detaljhandlaren kontrollerar att Förpackningen
ingår i Retursystemet. Om Förpackningen ingår
i Retursystemet, återbetalar detaljhandlaren
Panten till konsumenten. Kontroll sker
huvudsakligen genom att Förpackningen
registreras och räknas i Returautomater med
hjälp av Förpackningens EAN-kod, varefter
Förpackningarna samlas och levereras i av
Returpack anvisad lastbärare av
detaljhandlaren till hämtande part. För sådana
maskinellt räknade Förpackningar ersätter
Returpack detaljhandlaren för Pant och
hanteringsersättning baserat på Returpacks
avläsning av Returautomaten i enlighet med
avtal mellan Returpack och detaljhandlaren.
Hämtande part debiterar därefter Returpack en
hämtersättning baserat på antal lastbärare med
material som sådan part levererat till
återvinning i enlighet med avtal mellan
Returpack och hämtande part.

4.

Förpackningens utformning

4.1

För att kunna ingå i Retursystemet skall
Förpackningen vara utformad i enlighet med
bifogad teknisk specifikation, Bilaga 2. För olika
typer av Förpackningar gäller olika
utformningsbestämmelser. Returpack har, efter
samråd med berörda branschorganisationer,
rätt att med minst tre månaders varsel ändra
bestämmelserna för respektive Förpacknings
utformning.

4.2

4.3

Såvitt avser Plastflaskor gäller dessutom att
Plastflaskans typ (dvs. det material som
Plastflaskan tillverkas av) skall vara godkänd
för anslutning till Retursystemet.
Bolaget åtar sig att till Retursystemet endast
ansluta Förpackningar vars utformning
överensstämmer med ovan nämnda
utformningsbestämmelser. Innan Bolaget
ansluter en ny Förpackning, samt vid

förändring i utformningen av redan ansluten
Förpackning, skall Bolaget skicka
förpackningsprov, anmälningsblankett samt
specifikationer på Förpackningen till Returpack
för godkännande. Först efter Returpacks
godkännande får Bolaget överlåta
Förpackningen till annan.
4.4

Bolaget skall ersätta Returpack fullt ut för varje
skada som åsamkas Returpack på grund av att
Förpackning som Bolaget överlåtit inte uppfyller
vid var tid gällande utformningsbestämmelser.

5.

Förpackningens märkning

5.1

För att kunna ingå i Retursystemet skall
Förpackningen vara märkt i enlighet med bilagd
märkningsmanual, Bilaga 2, vilket bl.a. innebär
att det tydligt skall framgå att Förpackningen
ingår i Retursystemet och den Pant som
Förpackningen berättigar till.
Märkningsmanualen innehåller vidare
bestämmelser om märkningens läsbarhet och
kvalitet samt tester. För olika typer av
Förpackningar gäller olika märkningskrav.
Returpack har, efter samråd med berörda
branschorganisationer, rätt att med minst tre
månaders varsel ändra bestämmelserna för
respektive Förpacknings märkning.

5.2

För att säkerställa Retursystemets funktion är
det vidare nödvändigt att Förpackningen kan
sammankopplas till ansvarig
leverantör/importör. Bolaget åtar sig därför,
innan Bolaget levererar Förpackningarna till
annan, att märka sina Förpackningar i enlighet
med ovan nämnda manual samt tillse att dess
Förpackningar märks med en EAN-kod med ett
s.k. leverantörsnummer som dels är unik för
Bolaget, dels unik för respektive produkt per
typ av Förpackning och pantnivå som Bolaget
ansluter till Retursystemet.

5.3

Om Bolaget även anslutit sina förpackningar till
andra retursystem i Sverige än Retursystemet,
skall den EAN-kod som Bolaget märker
Förpackningarna med vara unik för
Retursystemet (och således skilja sig från de
EAN-koder som Bolaget nyttjar för sådana
förpackningar som ansluts till andra
retursystem). Vid anmälan av EAN-kod som
tidigare varit registrerad hos Returpack gäller
dessutom att EAN-koden inte får ha berättigat
till Pant de senaste sex månaderna.

5.4

Leverantörsnummer för EAN-koder kan
erhållas från GS1 Sweden. Innan en ny EANkod aktiveras i Retursystemet skall den
anmälas till och godkännas av Returpack.
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5.5

Efter anmälan och godkännande av EAN-kod
enligt punkt 5.4, ansvarar Bolaget för samtliga
Förpackningar som är märkta med Bolagets
EAN-kod, vilket bl.a. innebär att Bolaget
ansvarar för att Pant samt tillämpliga Avgifter
erläggs till Returpack enligt punkt 7 för alla
Förpackningar som är märkta med Bolagets
EAN-kod.

5.6

Bolaget kan överlåta EAN-kod till annan efter
anmälan till, och godkännande av, Returpack.
Vid anmälan om överlåtelse skall Bolaget
använda sig av formulär som Returpack
tillhandahåller för detta ändamål.

5.7

Om Bolaget upphör att leverera viss
Förpackning som är ansluten till Retursystemet
skall Bolaget skriftligen avanmäla
Förpackningens EAN-kod till Returpack. Om
Parterna inte kommer överens om annat
avregistrerar Returpack EAN-koden två år efter
Bolagets avanmälan (under förutsättning att
Bolaget fullgör sina skyldigheter enligt detta
Avtal). Vid uppsägning av Avtalet avregistrerar
Returpack Bolagets samtliga EAN-koder två år
efter dagen för uppsägningen, om Parterna inte
kommer överens om annat. Bolagets ansvar för
viss EAN-kod upphör vid tidpunkten för EANkodens avregistrering. Efter avregistrering av
EAN-koden berättigar EAN-koden inte längre
till Pant.

5.8

5.9

5.10

Returpack har rätt att med skäligt varsel
avregistrera viss EAN-kod, varefter EAN-koden
inte längre berättigar till Pant. Returpack har
också rätt att med omedelbar verkan tillfälligt
stänga av eller vägra anslutning av viss EANkod till Retursystemet, alternativt begära att
Bolaget skyndsamt ändrar sina EAN-koder, om
Bolaget bryter mot detta Avtal (t.ex. genom
felaktig eller bristfällig märkning, redovisning
eller betalning), om Bolagets EAN-kod nyttjas
av annan eller nyttjas i syfte att missbruka
Retursystemet.
För det fall att Bolaget inte har möjlighet att
påverka Förpackningens ursprungsetikett så att
ursprungsetiketten uppfyller vid var tid gällande
märkningskrav, skall Bolaget uppfylla
märkningskraven med mindre klisteretiketter.
Klisteretiketter beställs hos Returpack. Bolaget
får inte använda egentillverkade klisteretiketter
för att uppfylla märkningskraven.
Bolaget skall ersätta Returpack fullt ut för varje
skada som åsamkas Returpack på grund av att
Förpackning levererad av Bolaget inte uppfyller
vid var tid gällande märkningsbestämmelser.

6.

Försäljningsredovisning

6.1

Bolaget skall månatligen, senast den sjunde
varje månad (och om den sjunde inte är en
arbetsdag, nästkommande arbetsdag), till
Returpack redovisa de Förpackningar som
Bolaget levererat inom ramen för
Retursystemet under föregående månad. Detta
gäller oavsett om Bolaget importerat
Förpackningen eller självt har tappat drycken i
Förpackningen eller uppdragit sådan tappning
åt annan. Redovisningen skall innehålla
information om Bolagets försäljning per EANkod, dvs. Bolagets redovisning skall vara
uppdelad på respektive produkt per typ av
Förpackning och pantnivå som Bolaget
ansluter till Retursystemet. Bolaget skall avge
redovisning till Returpack även om Bolagets
försäljning är noll. Den försäljningsinformation
som Bolaget redovisar till Returpack kommer
behandlas med den sekretess som följer av
detta Avtal.

6.2

Bolagets redovisning enligt ovan skall lämnas
elektroniskt och i övrigt enligt Returpacks
anvisningar.

6.3

Vid försenad eller utebliven redovisning har
Returpack rätt att fakturera Bolaget dels en
månatlig schabloniserad Pant samt tillämpliga
Avgifter baserad på Bolagets historiska
försäljningsredovisning, dels en månatlig
förseningsavgift, som motsvarar en
dröjsmålsränta om 18 procent per år på den
schabloniserade Pant samt tillämpliga Avgifter
enligt ovan.

7.

Pant och Avgifter

7.1

För varje Förpackning som märkts med
Bolagets EAN-kod skall Bolaget erlägga Pant
samt tillämpliga Avgifter till Returpack i enlighet
med Bilaga 3. För olika typer av Förpackningar
gäller olika nivåer på Pant och Avgifter.
Returpack har rätt att med minst tre månaders
varsel ändra nivån på Pant samt att med minst
fyra veckors varsel ändra nivån på tillämpliga
Avgifter.

7.2

Baserat på Bolagets försäljningsredovisning
enligt punkt 6, har Returpack rätt att fakturera
Bolaget gällande Pant samt tillämpliga Avgifter.
Betalning skall vara Returpack tillhanda senast
den 22 varje månad för det fall Returpack
medgivit kredit. I övriga fall gäller omgående
betalning. Vid försenad betalning utgår
dröjsmålsränta om 18 procent per år.

7.3

Om antalet återlämnade Förpackningar som
märkts med Bolagets EAN-kod överstiger det
antal Förpackningar som Bolaget redovisat till
Returpack enligt punkt 6, är Bolaget skyldigt
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att, på Returpacks begäran, erlägga Pant och
tillämpliga Avgifter till Returpack även för
sådant överskjutande antal Förpackningar.
Bolaget är även skyldigt att erlägga Pant samt
tillämpliga Avgifter baserat på
Förpackningstypens genomsnittliga
återvinningsgrad under det närmast
föregående kalenderåret. (Med
återvinningsgrad avses skillnaden mellan det
totala antalet sålda Förpackningar av viss typ
och det totala antalet återlämnade
Förpackningar av samma typ i Retursystemet.)
Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta om
18 procent per år.
7.4

Det föregående skall inte inskränka Returpacks
rätt att erhålla skadestånd på grund av
Bolagets avtalsbrott.

8.

Rapportering till Naturvårdsverket

8.1

Enligt förordning (2005:220) samt
Naturvårdsverkets föreskrifter skall såväl
Returpack som de producenter som är
anslutna till Retursystemet årligen rapportera in
viss information till Naturvårdsverket.

8.2

9.

Bolaget uppdrar åt Returpack och godkänner
genom ingående av Avtalet att Returpack
tillhandahåller Naturvårdsverket information om
att Bolaget är anslutet till Retursystemet, dess
organisations- eller skatteregistreringsnummer,
den totala vikten de Förpackningar per
materialslag som Bolaget anslutit till
Retursystemet samt sådan övrig information
som från tid till annan skall lämnas till
Naturvårdsverket. Bolaget åtar sig att
tillhandahålla Returpack med aktuell och
korrekt information om Bolaget och dess
Förpackningar som Returpack skall
tillhandahålla Naturvårdsverket. Bolaget kan ta
del av inrapporterade uppgifter på producentwebben på Returpacks hemsida
(https://www.returpack.se).
Anslutningsavgift
För varje kalenderår som Avtalet består skall
Bolaget senast den 20 januari betala en ny
Anslutningsavgift till Returpack. Vid försenad
betalning utgår dröjsmålsränta om 18 procent
per år.

10.

Revision
Returpack har rätt att i skälig omfattning (dock
minst en gång per kalenderår) och med biträde
av revisorer kontrollera riktigheten av Bolagets
försäljningsredovisning och efterlevnaden av
detta Avtal samt att Retursystemet inte utsätts
för svindleri. Om Returpack vid sådan kontroll

finner att Bolagets försäljningsredovisning är
felaktig, skall Bolaget ersätta Returpack för dess
skäliga kostnader i samband med kontrollen.
11.

Force majeure

11.1

Part är fri från ansvar när förlust, skada eller
försening orsakats av omständighet som Part
inte skäligen kunde förväntas ha räknat med
och vars följder Part inte heller skäligen kunde
ha undvikit eller övervunnit (force majeure).

11.2

Varar force majeure mer än tre månader skall
envar Part ha rätt att skriftligen säga upp detta
Avtal med omedelbar verkan.

11.3

Det åligger Part, som önskar åberopa force
majeure till befrielse från förpliktelse, att utan
uppskov skriftligen underrätta andra Parten
härom. Motsvarande skall gälla när
omständighet, som Part åberopat till befrielse
från åtagna förpliktelser upphör.

12.

Ansvarsbegränsning
Returpacks ansvar enligt detta Avtal är
begränsat till direkt skada som Returpack
förorsakar Bolaget. Returpack ansvarar ej för
indirekt skada, t.ex. förlorad handelsvinst,
minskad omsättning eller förlorad goodwill.
Returpacks sammanlagda skadeståndsansvar
skall inte i något fall överstiga ett belopp
motsvarande 1 miljon kronor per kalenderår.

13.

Immateriella rättigheter
Alla eventuella immateriella rättigheter, såsom
men inte begränsat till upphovsrätt, patenträtt
och varumärkesrätt till Retursystemet och därtill
relaterad kunskap om metoder, användning och
annan know-how, tillkommer Returpack. Detta
Avtal innebär inte att Bolaget får någon rätt till
eller rätt att utnyttja Retursystemet eller kunskap
därom på annat sätt än vad som uttryckligen
framgår av detta Avtal.

14.

Sekretess
Respektive Part förbinder sig, under avtalstiden
och för en period om fem år därefter, att iaktta
sekretess såvitt avser information av
konfidentiell natur avseende den andra Parten
som kommer till Parts kännedom. Detta gäller i
synnerhet information om försäljning.
Sekretesskyldigheten gäller inte:
(a)

(b)

information som var eller blivit allmänt
tillgänglig, förutsatt att detta inte har skett
genom brott mot detta Avtal;
information som redan var känd för den
mottagande Parten;
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(c)

information som erhållits av en tredje
17.2
man som inte är bunden av någon
sekretessförbindelse; eller
lämnande av information som krävs
enligt myndighets beslut eller påbud eller
enligt tvingande lag.

Endera Part har vidare rätt att säga upp detta
Avtal med omedelbar verkan om den andra
Parten försätts i konkurs, ställer in sina
betalningar, upptar ackordsförhandling, träder i
likvidation eller eljest kan anses ha kommit på
obestånd.

Oaktat det föregående har Returpack rätt att fritt 17.3
lämna information (oavsett om sådan
information är att anse som konfidentiell eller ej)
till bolag som ingår i samma koncern, eller har
samma ägarbild, som Returpack, under
förutsättning att sådant bolag åtar sig att
behandla sådan information med samma grad
av sekretess som gäller för Returpack. Vidare
har Returpack rätt att löpande lämna information
till Naturvårdsverket enligt punkt 8 och till
17.4
Statens jordbruksverk avseende antalet
anslutna och återtagna Förpackningar (per
EAN-kod).

Oaktat vad som stadgas ovan, har Returpack
rätt att säga upp detta Avtal med omedelbar
verkan för det fall Bolaget bryter mot någon
bestämmelse i detta Avtal som har till syfte att
säkerställa Retursystemets funktion och
säkerhet (inklusive Bolagets skyldighet att
märka Förpackningarna i enlighet med punkt 5
och Bilaga 2).

(d)

15.

Överlåtelse av Avtalet
Part har inte rätt att, helt eller delvis, överlåta
eller pantsätta sina rättigheter och/eller
skyldigheter enligt detta Avtal utan att först
inhämta den andra Partens skriftliga
godkännande. Returpack har dock rätt att
överlåta samtliga sina rättigheter och
skyldigheter enligt detta Avtal till bolag som
ingår i samma koncern, eller har samma
ägarbild, som Returpack.

16.

18.

Vid förtida uppsägning av detta Avtal har
Returpack rätt att omedelbart avregistrera
samtliga av Bolaget till Returpack anslutna
EAN-koder. Efter avregistrering av EANkoderna upphör den automatiska utbetalningen
av Pant. Vidare skall Bolaget genast återlämna
all information som erhållits från Returpack,
inklusive alla kopior och utdrag därav.
Konsekvenser av Avtalets upphörande
Bestämmelser i detta Avtal som på grund av sin
natur sträcker sig bortom Avtalets upphörande,
t.ex. bestämmelser om sekretess och ansvar för
Förpackningar som märkts med Bolagets EANkoder, skall fortsätta att gälla efter det att detta
Avtal upphört att gälla.

Ändringar
19.
Returpack har, efter samråd med berörda
branschorganisationer, rätt att med minst tre
månaders varsel ändra detta Avtal. Om Bolaget
inte accepterar sådan villkorsförändring, har
Bolaget rätt att säga upp detta Avtal till
upphörande senast två månader innan
villkorsändringen träder i kraft. Returpack
publicerar ändringar av detta Avtal och nyheter
om Retursystemet på Returpacks hemsida
(http://www.returpack.se).

17.

Uppsägning av Avtalet i förtid

17.1

Endera Part har rätt att säga upp detta Avtal
skriftligen med omedelbar verkan om den
andra Parten begår ett väsentligt avtalsbrott,
under förutsättning av att den uppsägande
Parten dessförinnan har givit den andra Parten
en 14 dagars frist att vidta rättelse – i den mån
rättelse är möjlig – och så inte har skett.

Ställande av säkerhet
För det fall Returpack så begär, är Bolaget
skyldigt att ställa säkerhet för sina förpliktelser
enligt detta Avtal. Sådan säkerhet skall, om
Returpack så begär, fortsätta att gälla till dess
att Bolaget inte längre har några förpliktelser
mot Returpack.

20.

Tillämplig lag och forum

20.1

Detta Avtal regleras av svensk lag.

20.2

Tvist i anledning av detta Avtal skall avgöras av
allmän domstol med Norrköpings tingsrätt som
första instans.

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