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Standard avtaleskjema
for produsenter og importører
Tilslutning til Infinitum AS’ pante- og innsamlingssystem
for gjenvinnbar drikkevareemballasje
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Ved å undertegne dette dokument har

[bedriften]

…………………………………………………………...,

org.nr.

………………,

[adresse] ……………...…………………………………………, heretter kalt Leverandøren,
Inngått avtale for tilslutning til Infinitums pante- og innsamlingssystem (heretter Innsamlingssystemet)
for gjenvinnbar drikkevareemballasje (heretter Drikkevareemballasje).
Innsamlingssystemet er landsdekkende og åpent for alle produsenter og importører som er registrert
med organisasjonsnummer i Norge. I tillegg til nærværende Avtaleskjema, med kontaktskjema, vil det i
forholdet mellom Infinitum og Leverandøren gjelde de Avtalebetingelser med vedlegg som foreligger pr.
underskrift av avtaleskjemaet og varslede endringer som foreløpig ikke er trådt i kraft. Avtalebetingelsene
med vedlegg er inntatt på Infinitums hjemmeside www.infinitum.no.
Innsamlingssystemet er godkjent av Miljødirektoratet, slik at tilsluttede Leverandører som følger
Avtalebetingelsene, etter gjeldende regler vil ha rett til reduksjon i miljøavgiften for
Drikkevareemballasjen overensstemmende med den prosentsats Miljødirektoratet fastsetter.
Opplysninger om at Leverandøren er tilknyttet Innsamlingssystemet vil være alminnelig tilgjengelig.
Utover dette vil opplysninger vedrørende tilknytningsforholdet og data lagret hos Infinitum kun være
tilgjengelige for Infinitum og den aktuelle Leverandør. Opplysningene vil være konfidensielle også overfor
Infinitums eiere.
Leverandøren har ved sin underskrift av nærværende Avtaleskjema gjennomgått Avtalebetingelsene og
de dokumenter som i Avtalebetingelsene er fastlagt å gjelde for avtaleforholdet. Avtaleskjemaet signeres
av daglig leder i henhold til firmaattest. Etter underskrift returneres avtaleskjemaet til Infinitum sammen
med utfylt skjema for Leverandørens kontaktdata. Leverandøren vil deretter bli kontaktet av Infinitum
vedrørende den praktiske tilknytningen til Innsamlingssystemet.

Oslo, [dato] ………..…

[sted]………., [dato] …………….

Infinitum AS

Leverandøren: …………………….

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

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

Kjell Olav Maldum
Adm. Dir.
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Avtalebetingelser
For tilslutning til Infinitum AS’ pante- og innsamlingssystem
for produsenter og importører av gjenvinnbar drikkevareemballasje
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DEFINISJONER
For Avtalen gjelder følgende definisjoner:
Administrasjonsvederlag: Vederlag som skal sikre at Infinitum til enhver tid kan drives i balanse, jf. punkt
9.3 og 9.4 nedenfor.
Avfallsforskriften: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 1. juni 2004 nr. 930
Avtalebetingelsene: Dette dokument.
Avtalen: Alle dokumenter som inngår i det samlede avtaleverket mellom Infinitum og Leverandøren
omtales samlet som Avtalen.
Baling: Presse materialet sammen til baller/klosser av definert størrelse for effektiv logistisk håndtering.
Drikkevareemballasje: Bokser og flasker i aluminium og stål PET og HDPE, samt alle komponenter som
inngår i ferdig drikkevareemballasje, selve beholderen av plast eller metall, sleeve, etikett, lim,
lukkemekanisme med pakning, GTIN kode, EAN symbol etc.
EAN-kode/GTIN-nummer : EAN = tidl. European Article Numbering. EAN-koden er selve
symbolet/strekkoden som er trykket på en vare. Global Trade Item Number (GTIN) er det nummeret som
gir unik identifikasjon av et produkt med emballasje, og danner grunnlaget for EAN-koden på produktet.
Unik GTIN-kode er en kode som kun selges i det norske markedet. Standard GTIN- kode er en kode som
også selges i andre markeder enn det norske.
Forhandler: Virksomhet som omsetter eller på annen måte videreformidler Drikkevareemballasje fra
Leverandør til forbruker.
Gjenvinner: Leverandør av tjenester til Infinitum for selve gjenvinningen av Drikkevareemballasje
HDPE: High-density polyethylene, er et termoplastprodukt av polyetylen med høy tetthet, som brukes til
bl.a. fremstilling av Drikkevareemballasje.
Infinitum: Infinitum AS, org. nr. 977 199 611.
Innmeldingsgebyr: Gebyr som påløper ved innmelding av Leverandør i Pantesystemet
Leverandør: Produsent eller importør av Drikkevareemballasje som er tilsluttet Pantesystemet i henhold
til Avtalen
Pant: Ved omsetning av drikkevarer tappet på Drikkevareemballasje tilsluttet Pantesystemet betales i
henhold til Avfallsforskriften en pantesats for handelen mellom Forhandler og forbruker.
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Panteautomat: Maskin for automatisert mottak av retur av brukt Drikkevareemballasje.
Pantebeløpet: De til enhver tid gjeldende pantesatser i Avfallsforskriften.
Pantemerke: Infinitums unike merke som påføres Drikkevareembalasje som er tilsluttet Pantesystemet.
Pantesystemet: Infinitums landsomfattende
drikkevareemballasje i Norge.

pante-

og

innsamlingssystem

for

gjenvinnbar

Partene: Infinitum og Leverandøren i fellesskap.
PET: Polyetylentereftalat, er et termoplastprodukt i polyesterfamilien, som brukes til bl.a. fremstilling av
Drikkevareemballasje.
Produkt: Innholdet i drikkevareemballasjen
Registreringsgebyr: Gebyr som påløper per GTIN-kode det søkes godkjennelse for, herunder ved første
gangs innmelding, og senere endringer.
Standard Avtaleskjema: Infinitums standard avtaleformular.
Særavgiftsforskriften: Forskrift om særavgifter av 11. desember 2001 nr. 1451
Tilleggsvederlag: Vederlag som påløper i tillegg til annet Administrasjonsvederlag for
Drikkevareemballasje som enten påfører Pantesystemet ekstra kostnader i verdikjeden, eller som
reduserer materialverdien av innsamlet materiale, jf. Punkt 9.4 nedenfor.
Vedlegg: de til enhver tid gjeldende vedlegg til Avtalebetingelsene.
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AVTALENS FORMÅL OG BAKGRUNN
Infinitum administrerer, drifter og utvikler Pantesystemet i Norge. Infinitum eies av aktører innen
dagligvarebransjen og drikkevareindustrien, og skal tilstrebe en høyest mulig innsamlingsgrad på
gjenvinnbar drikkeemballasje og sørge for effektiv, miljømessig og forsvarlig innhenting, behandling og
materialgjenvinning av innsamlet emballasje.

Pantesystemet er landsdekkende og åpent for tilslutning for alle produsenter og importører som er
registrert med organisasjonsnummer i Norge. Infinitums rolle som koordinator for alle Leverandørenes
interesser i gjenvinning, og som bindeledd mot offentlige myndigheter, medfører at Avtalen ikke er en
alminnelig gjensidig bebyrdende avtale i forretningsforhold. Infinitum skal sørge for at Leverandørenes
interesser knyttet til Pantesystemet blir ivaretatt på en forutsigbar måte der Infinitum med utgangspunkt
i Avtalens formål skal unngå at det tas utenforliggende hensyn eller at det skjer usaklig
forskjellsbehandling. Tilslutningen til Pantesystemet er frivillig, og Avtalen skal forstås på en måte som er
egnet til å fremme likebehandling og forutsigbare rammevilkår for Leverandørene.
Leverandørene skal samlet sett betale vederlag som er egnet til å sikre at Infinitum går i balanse, og at
Infinitum oppfyller alle sine forpliktelser, i tråd med regelverket Infinitum er underlagt til enhver tid.
Infinitums forretningsidé er å være ledende innenfor miljø- og kostnadseffektive pante- og
innsamlingssystemer. Selskapets målsetning er å oppnå innsamling på 100 % på all Drikkevareemballasje
tilsluttet Pantesystemet. Partene er enige om å tilnærme seg samarbeidet på en måte som er egnet til å
realisere denne målsetningen.
Infinitum krever at all Drikkevareemballasje som inngår i Pantesystemet er forhåndsgodkjent for
miljømessig og effektiv gjenvinning. Infinitum sørger for henting av Drikkevareemballasjen fra
pantepunkt til mellomlagring og deretter til egne innsamlingsstasjoner, med sortering, baling og transport
til gjenvinner for gjenvinning til nye høyverdige produkter. Infinitum forestår registrering av den panting
forbruker foretar hos utsalgsstedene og refunderer utsalgsstedene den utbetalte Pant. Leverandøren
anerkjenner at Infinitum har en koordinerende rolle mellom produksjon av Drikkevareemballasje,
gjenvinning og konsum, for å kunne besørge at Drikkevareemballasjen kan innsamles, transporteres og
gjenvinnes i en kostnadseffektiv og miljøvennlig prosess. Det anerkjennes samtidig at denne rollen gir
legitim frihet til å følge opp kravene til Drikkevareemballasje og å sette saklige vilkår for eventuelle
dispensasjoner hvis Drikkevareemballasjen viser seg å avvike fra de godkjente kravene til
Drikkevareemballasje.
Etter gjeldende regler vil tilslutning til Pantesystemet og oppfyllelse av Avtalens regler gi reduksjon i
offentlige myndigheters beregning av avgift ved omsetning av Drikkevareemballasje. Infinitum vil
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fortløpende bestrebe å opprettholde sin godkjennelse av Pantesystemet hos Miljødirektoratet og vil,
basert på rapportering fra Leverandørene og registrering av pantet Drikkevareemballasje, foreta årlig
rapportering til Miljødirektoratet. Infinitum har ingen innflytelse over endring eller opphevelse av
offentligrettslige regler, og har ikke noe rettslig ansvar overfor Leverandøren som følge av eventuelle
kostnader eller tap som skyldes endring eller opphevelse av slike regler.

2

AVTALEDOKUMENTER
Avtalen mellom Infinitum og Leverandøren omfatter Standard Avtaleskjema og disse Avtalebetingelser. I
Avtalebetingelsene er vist til en rekke nummererte Vedlegg, som også er en del av Avtalen mellom
Partene.
Ved motstrid mellom kontraktsdokumentene, har Avtalebetingelsene forrang, deretter Standard
Avtaleskjema og deretter Vedleggene. Ved eventuell tvil om Avtalens innhold, skal Avtalen tolkes på
bakgrunn av Avtalens formål og bakgrunn, se punkt 1 ovenfor.
Infinitum kan foreta endringer i Avtalen i henhold til punkt 14 nedenfor. De til enhver tid gjeldende
versjoner av dokumentene og oversikt over endringer finnes tilgjengelig på Infinitums hjemmeside:
www.infinitum.no.

3

TILSLUTNING TIL PANTESYSTEMET

3.1
Innmelding av Leverandør
Tilslutning til Pantesystemet skjer ved at Leverandøren sender inn undertegnet Standard Avtaleskjema til
Infinitum i henhold til prosedyren som er nærmere beskrevet i Vedlegg 1. Leverandøren er tilsluttet
Pantesystemet når Standard Avtaleskjema er mottatt i signert stand hos Infinitum og Avtalen er signert av
Infinitum.
3.2
Innmelding av Drikkevareemballasje – Søknad om godkjennelse
All Drikkevareemballasje skal, for å inngå i Pantesystemet, forhåndsgodkjennes av Infinitum.
Godkjennelsen omfatter tekniske spesifikasjoner, designgodkjennelse, emballasjens innhold og
godkjennelse av merking og identifisering av Drikkevareemballasjen, samt teknisk test.
Krav som skal oppfylles og prosedyrer som skal følges i forbindelse med søknad om godkjennelse,
fremgår av Vedlegg 1.
Frister i forbindelse med godkjennelsesprosedyren og frister for lansering av ny Drikkevareemballasje er
inntatt i Vedlegg 1.
Melding til Skattedirektoratet foretas av Infinitum, og de nærmere forhold om avgiftsreduksjonen er
gjennomgått i Vedlegg 1.
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Drikkevareemballasje skal ikke anses som godkjent uten at det foreligger skriftlig bekreftelse fra
Infinitum på at Drikkevareemballasjen er godkjent.
3.3
Tilbaketrekking av godkjennelse
Infinitum kan etter å ha gitt godkjennelse av Drikkevareemballasje trekke godkjennelsen tilbake dersom
dette kreves av automateier, automatleverandør eller den som omsetter drikkevarene og kravet er
begrunnet i hygieniske eller maskintekniske forhold. Denne adgangen til å trekke tilbake godkjennelse
gjelder drikkevareemballasje eller et innhold i drikkevareemballasjen som er av en type som ikke tidligere
er gjennomprøvd i Pantesystemet.
Tilsvarende kan Infinitum trekke tilbake tillatelsen når Gjenvinner rapporterer at et produkt som er
innmeldt i Pantesystemet inneholder materialer som ikke er forhåndsgodkjent, og Leverandøren ikke kan
dokumentere innen 5 virkedager at Drikkevareemballasjen faktisk er i avtalemessig stand.
Tidspunkt for når tilbaketrekkingen skal få virkning fastsettes av Infinitum skjønnsmessig basert på de
rådende forhold. Ved slik tilbaketrekking vil Infinitum ikke være ansvarlig for tap eller kostnader som vil
kunne oppstå hos Leverandøren.
Eventuelle kostnader eller tap for Infinitum som følge av at Drikkevareemballasje inneholder elementer
som ikke er godkjent, kan kreves erstattet av Leverandøren.
Dersom det på forhånd er klart at en emballasje eller et innhold er av en slik art at denne bestemmelse vil
kunne komme til anvendelse, vil Infinitum bestrebe å gjøre Leverandøren skriftlig (e-post) oppmerksom
på dette ved mottaket av godkjennelsessøknaden.
3.4
Endring av spesifikasjoner og identifisering av Drikkevareemballasjen
Godkjent Drikkevareemballasje kan ikke endres hverken med hensyn til tekniske spesifikasjoner, design,
form eller merking uten at dette er forhåndsgodkjent av Infinitum. Søknad om godkjennelse av slik
endring skjer på samme måte (bruk av samme skjema) som ved søknad om godkjennelse av ny
Drikkevareemballasje, og den samme dokumentasjon skal fremlegges, jfr. Vedlegg 1. Det påløper
registreringsgebyr for endring, jfr. Vedlegg 2.
Lansering og/eller endring av Drikkevareemballasjen med ikrafttredelse tidligere enn de vanlige frister –
”straks-endringer” – vil kunne gjennomføres etter særskilt søknad fra Leverandøren. De særskilte
ekstrakostnader dette medfører, skal dekkes av Leverandøren.
Unnlatelse av å gi melding om endring i Drikkevareemballasje eller koder gir Infinitum rett til å ilegge
Leverandøren et gebyr, begrenset oppad til 25 x registreringsgebyret for innmelding av produkter, jfr.
Vedlegg 2, eventuelt til påvist tap.
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3.5
Utmelding av Drikkevareemballasje
Leverandøren skal skriftlig gi melding til Infinitum når en godkjent Drikkevareemballasje ikke lenger er i
salg. Infinitum forplikter seg til ikke å avregistrere GTIN-nummeret før tidligst etter 12 måneder fra
meldingen er mottatt.

3.6
Overføring av eierskap til Drikkevareemballasje og/eller Produkt
Overføring av eierskap til Drikkevareemballasje og/eller et Produkt fra en Leverandør til en annen skal
meldes til Infinitum minimum 4 uker før overdragelse. Den Leverandør som har forestått innmelding i
Pantesystemet anses som eier av et Produkt og/eller Drikkevareemballasje, med mindre Infinitum har fått
beskjed om overføring av eierskap til en annen Leverandør.

4

VEDERLAG VED INNMELDING, ENDRING MV. I PANTESYSTEMET
Ved innmelding av Leverandøren i Pantesystemet skal Leverandøren betale innmeldingsgebyr til
Infinitum.
Leverandøren skal betale et registreringsgebyr for hver Drikkevareemballasje det søkes godkjennelse for,
herunder både første gangs innmelding, og senere endringer.
Gebyrenes størrelse fastsettes av Infinitum og gjeldende satser fremgår av Vedlegg 2.

5

MERKING AV DRIKKEVAREEMBALLASJE

5.1
GTIN-merking
Leverandøren skal merke Drikkevareemballasjen med EAN-kode i henhold til foreliggende tekniske og
kvalitetsmessige krav og i overensstemmende med de retningslinjer Infinitum har gitt for at et produkt
skal inngå i Pantesystemet, jfr. Vedlegg 1.
Leverandøren skal merke Drikkevareemballasjen med Unik- eller Standard GTIN-nummer (se
definisjoner). Dersom Drikkevareemballasjen er merket med Standard GTIN-nummer, er Leverandøren
forpliktet til å betale et særskilt tilleggsvederlag til Infinitum, jfr. punkt 9.4 nedenfor.
5.2
Visuell merking - Pantemerke
Drikkevareemballasje som omfattes av Pantesystemet skal være utstyrt med særskilt Pantemerke som
informasjon til forbruker og handel om at emballasjen er pantebelagt.. De nærmere krav vedrørende
utseende og plassering fremgår av Vedlegg 1.

5.3

Overgang til nye pantesatser
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Bestemmelser om merking i forbindelse med overgang til nye pantesatser følger av Vedlegg 5.

6

RAPPORTERING
Leverandøren skal hver måned foreta rapportering spesifisert på GTIN-nummer tilhørende den enkelte
enhet av Drikkevareemballasje for sin omsetning. Hva som skal rapporteres, hvordan det skal
rapporteres, frister samt hvilke skjemaer som skal benyttes, fremgår av Vedlegg 3.
Rapporteringen danner grunnlag for den fakturering Infinitum månedlig foretar overfor Leverandøren
vedrørende Pant, Administrasjonsvederlag og eventuelle Tilleggsvederlag, jfr. punkt 9 og 10 nedenfor.
Ved forsinket/uteblitt rapportering kan Infinitum fastsette Leverandørens omsetning skjønnsmessig og
ilegge gebyrer, jfr. Vedlegg 3.
Bestemmelser om informasjonsplikt/rapportering i forbindelse med overgang til nye pantesatser følger
av Vedlegg 5.

7

KONTROLL
Infinitum kan kreve at rett overholdelse av Avtalen, blir skriftlig bekreftet av Leverandørens eksterne
revisor. Videre kan Infinitum selv foreta kontroll hos Leverandøren vedrørende Leverandørens
overholdelse av Avtalen. Ved slik kontroll har Infinitum rett til innsyn i alt nødvendig materiale for å
kunne gjennomføre kontrollen på betryggende måte.

8

FORHOLDET TIL SKATTEDIREKTORATET
Leverandører som er tilsluttet Pantesystemet vil etter gjeldende regler og for den Drikkevareemballasje
som er godkjent av Infinitum, få reduksjon i avgift i henhold til forskrift om særavgifter. Opplysninger om
den til enhver tid gjeldende reduksjon i avgiften er inntatt på Infinitums hjemmeside: www.infinitum.no.
Dersom skattedirektoratet skulle rette krav mot Leverandøren i forbindelse med miljøavgiftsreduksjon
Leverandøren har fått, vil det ikke kunne rettes krav mot Infinitum om erstatning i denne forbindelse.

9

VEDERLAG FOR LØPENDE TILKNYTNING TIL PANTESYSTEMET

9.1
Innledning
Samlet Administrasjonsvederlag består av et basisvederlag som påløper for all Drikkevareemballasje som
er tilsluttet Pantesystemet etter punkt 9.3, samt eventuelt Tilleggsvederlag etter punkt. 9.4 nedenfor.
9.2

Pant

Rev. 28.02.2018
8

Ved omsetning av drikkevarer tappet på Drikkevareemballasje tilsluttet Pantesystemet betales i henhold
til Avfallsforskriften en pantesats ved handelen mellom Forhandler og forbruker. Leverandøren forplikter
seg til å betale til Infinitum et pantebeløp per omsatt enhet av Drikkevareemballasjen godkjent i
Infinitums Innsamlingssystem, begrenset oppad til det beløp som betales til forbruker ved forbrukers
panting av den aktuelle Drikkevareemballasje. Pantebeløpet m.v. fremgår av Vedlegg 4.

9.3
Administrasjonsvederlag: Basisvederlag
Satsene for administrasjonsvederlag fastsettes av Infinitum, og dee gjeldende satser fremgår av Vedlegg 4
og på Infinitums hjemmesider.
9.4
Administrasjonsvederlag : Tilleggsvederlag
Infinitum fastsetter Tilleggsvederlag for produkter som enten påfører Pantesystemet ekstra kostnader i
verdikjeden, eller som reduserer materialverdien av innsamlet materiale (Tilleggsvederlag).
Leverandører med Drikkevareemballasje med Standard GTIN-nummer (se punkt 5.1), plikter å betale slikt
Tilleggsvederlag.
Gjeldende satser for Tilleggsvederlag samt oversikt over drikkevareemballasje med tilhørende kriterier
som utløser krav om Tilleggsvederlag, fremgår av Vedlegg 4.
9.5

Administrasjonsvederlag: Unnlatelsesgebyr

Bestemmelser om unnlatelsesgebyr i forbindelse med overgang til nye pantesatser fremgår av Vedlegg 5.
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BETALING
Betaling av vederlag for løpende tilknytning til Pantesystemet vil være basert på Leverandørens rapporter
over omsetning pr. måned, jfr. punkt 6 ovenfor og Vedlegg 3.
Infinitum fakturerer Leverandøren for Pant og Administrasjonsvederlag hver måned basert på
rapporteringen for foregående måned. Fakturaen forfaller til betaling den 12. i måneden etter måneden
det er rapportert for.
Innmeldingsgebyr, Registreringsgebyr og øvrige betalingskrav faktureres fortløpende. Fakturert beløp
forfaller til betaling 30 dager fra fakturadato.
Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til Forsinkelsesrenteloven. Infinitum kan ilegge
purregebyr.
Dersom Infinitum hever avtalen på grunn av betalingsmislighold, jfr. punkt 13 nedenfor, vil Leverandøren
være erstatningspliktig for det tap heving av avtalen medfører for Infinitum.
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LEVERANDØRENS SIKKERHETSSTILLELSE
Infinitum kan ved innmeldingen skjønnsmessig kreve at Leverandøren stiller en on-demand bankgaranti
som sikkerhet for oppfyllelse av Leverandørens forpliktelser etter Avtalen. Bankgarantien skal foreligge
med det beløp og innen den frist Infinitum setter ved fastsettelsen av garantiens størrelse. Infinitum kan
fastsette en minimumsgaranti.
Alternativt kan Infinitum kreve innbetalt et depositum fastsatt etter Infinitums skjønn.
Etter ett år med rapportering etter Avtalen, kan både Infinitum og Leverandøren kreve at
bankgarantien/depositumet reguleres til 3 måneders omsetning for Leverandøren i Pantesystemet.
Deretter kan Infinitum/Leverandøren årlig kreve garantiens/depositumets størrelse endret
overensstemmende med den foreliggende omsetning (3 måneder) for Leverandøren.

12

AVTALENS LØPETID – OPPSIGELSE
Avtalen trer i kraft når Partene har undertegnet Standard Avtaleskjema, med mindre noe annet er skriftlig
fastlagt mellom partene. Vedrørende de nærmere tidspunkter for de ulike virkninger av avtaleinngåelsen
vises til Vedlegg 1.

Avtalen kan sies opp av hver av Partene med 6 måneders skriftlig varsel til utløpet av en kalendermåned.
Dersom Infinitum har foretatt endring av Avtalen i henhold til punkt 14 nedenfor, kan Leverandøren si
opp Avtalen slik at den utløper samtidig med ikrafttredelsen av den meldte endring dersom Leverandøren
sender oppsigelsen innen 1 måned etter at endringsmeldingen er utstedt. Dersom endringsmeldingen
gjelder forhold som beskrevet i punkt 14 siste avsnitt, kan Leverandøren ikke foreta slik oppsigelse med
mindre han skulle ha den aktuelle emballasje/innhold i sitt sortiment.
Senest på Avtalens siste virkedag må Leverandøren ha stanset all omsetning av Drikkevareemballasje
påført merking som angir noen som helst tilknytning til Pantesystemet.
Etter Avtalens opphør vil Infinitum fortsette å betale Pant for den Drikkevareemballasje som var omfattet
av Leverandørens tilknytning til Pantesystemet.

13

MISLIGHOLD. ERSTATNING. HEVING AV AVTALEN.
Infinitum kan kreve erstatning for økonomisk tap som oppstår som følge av Leverandørens mislighold av
Avtalen.
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Dersom forpliktelsene i henhold til Avtalen misligholdes, og forholdet ikke er rettet opp senest innen 14
dager etter avtaleparten har mottatt skriftlig varsel, i denne forbindelse, kan den annen part heve avtalen
med øyeblikkelig virkning.
Ved Infinitums heving i henhold til nærværende bestemmelse vil Leverandøren være pliktig til å erstatte
Infinitum det tap Infinitum lider ved at avtalen heves.

14

ENDRING AV AVTALEN
Infinitum kan ensidig foreta endring av Avtalen, herunder de foreliggende behandlingsprosedyrer. Slike
endringer kan gjøres av Infinitum med 2 måneders skriftlig varsel (i e-post) til utløpet av en
kalendermåned.
Endring i gebyrer, og vederlag som fremgår av Avtalen kan endres med 6 ukers varslingsfrist.
Endringer i Avtalen som forårsakes av endringer i myndighetenes rammebetingelser for Infinitums
virksomhet vil bli varslet på samme måte og vil tre i kraft overensstemmende med ikrafttredelsen av de
endrede rammebetingelser.

Eventuelle endringer i Avtalebetingelsene eller noen av Vedleggene som var varslet forut for tidspunkt for
at Avtalen trer i kraft skal anses som en del av Avtalen fra tidspunkt for Avtalens ikrafttredelse uten
hensyn til ovenfor nevnte varslingsfrist.

15

KOMMUNIKASJON MELLOM PARTENE
All kommunikasjon mellom Infinitum og Leverandøren kan foregå per e-post. Dette omfatter også
meldinger Partene gir hverandre vedrørende avtaleinnholdet, og således også Infinitums varsling om
endringer, jfr. punkt 14 ovenfor. Slike meldinger skal kunne gis til de personer og med de e-postadresser
som er inntatt i kontaktskjemaet.

16

KONFIDENSIALITET
Infinitum mottar informasjon fra Leverandøren som kan være konkurransesensitiv eller av andre grunner
må behandles konfidensielt. Dette gjelder men er ikke begrenset til informasjon knyttet til Leverandørens
rapporterte omsetning og innmeldte produkter. Infinitum plikter å behandle slik informasjon
konfidensielt.
Videre mottar Infinitum informasjon om innsamlet mengde emballasje fra panteautomatene, og slik
informasjon for det enkelte produkt eller den enkelte Leverandør plikter også Infinitum å behandle
konfidensielt.
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17

VERNETING
Denne Avtalen skal være undergitt og fortolkes i samsvar med norsk rett. Tvister skal avgjøres etter norsk
rett.
Rett verneting for rettstvister vedrørende Avtalen er vernetinget for Infinitum.
Rettstvister mellom Partene skal avgjøres ved voldgift. Infinitum kan imidlertid ensidig beslutte at
rettstvister skal avgjøres ved ordinær domstolsbehandling.
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Vedlegg 1
Til Infinitum AS' Avtalebetingelser for tilslutning til pante- og innsamlingssystem
for produsenter og importører av gjenvinnbar drikkeemballasje

1

INNMELDING AV LEVERANDØR I PANTESYSTEMET
En Leverandørs innmelding i Pantesystemet foretas ved at ”Standard Avtaleskjema for produsenter og
importører” fylles ut og underskrives av Leverandørens daglige leder i henhold til firmaattest og sammen
med utfylt ”Skjema for kontaktdata” innsendes Infinitum AS (Infinitum) elektronisk eller per post.
Standard Avtaleskjema og Skjema for kontaktdata foreligger på Infinitums hjemmeside,
www.infinitum.no. Ligger det utenfor daglig leders fullmakt å binde Leverandøren til Avtalen, skal Avtalen
signeres av den eller de signaturberettigede hos Leverandøren.
Det påløper et innmeldingsgebyr ved innmeldingen, jfr. Avtalebetingelsene Vedlegg 2.
Ved mottak av korrekt utfylte skjemaer melder Infinitum til Skattedirektoratet at leverandøren er
innmeldt i Pantesystemet. Registreringen hos Skattedirektoratet gir grunnlag for reduksjon i den
miljøavgift som beregnes for den emballasje som Leverandøren melder inn i Infinitums Pantesystem. Den
løpende reduksjon i miljøavgiften for de enkelte produkter er inntatt på Infinitums hjemmeside.
Etter gjeldende regler må melding til Skattedirektoratet foretas senest den 14. i hver kalendermåned for
at reduksjonen i miljøavgift skal bli effektiv fra den 1. i den påfølgende kalendermåned. Ved melding etter
den 14. hver måned vil miljøavgiftsreduksjonen bli effektiv først fra den 1. i den derpå følgende
kalendermåned.
For at en Leverandørs innmelding i Pantesystemet skal kunne meldes til Skattedirektoratet den 14., må
avtaleskjemaene foreligge hos Infinitum senest den 11. Dersom den 14. faller på en fri- eller helligdag eller
på første virkedag etter fri- eller helligdag, må avtaleskjemaene foreligge hos Infinitum senest 3 fulle
virkedager før den eller de aktuelle fri- eller helligdag(er).
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2

INNMELDING/ENDRING AV DRIKKEVAREEMBALLASJE
Ved mottak av Standard Avtaleskjema, tar Infinitum kontakt med Leverandøren for å sikre at
godkjennelsesprosedyren kommer riktig i gang.
Prosedyren for godkjennelse er den samme uansett om det er første gang Leverandøren registrerer en
Drikkevareemballasje eller om det gjelder en senere registrering av en ny Drikkevareemballasje.
Prosessen er også den samme om Leverandøren endrer en Drikkevareemballasje som er løpende godkjent
av Infinitum. Unnlatelse av å melde endring kan medføre at Infinitum ilegger Leverandøren et gebyr eller
at Leverandøren blir forpliktet til å erstatte Infinitum påvist tap, jfr. Avtalebetingelsene pkt. 3.4.
Godkjennelsesprosessen tar en viss tid og det er viktig at Leverandøren tar hensyn til dette ved
planlegging av lanseringsdato for en ny Drikkevareemballasje. Det er nedenfor inntatt tidsangivelser for
behandlingstiden, disse er imidlertid kun veiledende og Infinitum er ikke ansvarlig for noe tap
Leverandøren måtte lide ved at godkjennelsesprosessen avviker fra det som er estimert her.

Innmeldingen av Drikkevareemballasje skjer ved bruk av Infinitums innmeldingsportal som ligger på
hjemmesidene www.infinitum.no. Krav til merking, GTIN, strekkode, emballasjemateriale og øvrige
egenskaper ved emballasjen er inntatt i portalen. GTIN-nummeret kan være Unik eller Standard, jfr.
Avtalebetingelsenes punkt 5.1, se dog nedenfor vedrørende GTIN- nummer ved bruk av etikett. Slik
innmelding gjennom portalen må være gjort senest 6 uker før lanseringsdato, slik at alle panteautomater
kan bli oppdatert med GTIN-nummeret.
Det påløper et behandlingsgebyr for hvert GTIN-nummer det søkes godkjennelse for, jfr. Vedlegg 2 til
Avtalebetingelsene.
Dersom Drikkevareemballasje ikke lanseres iht. planen må leverandøren melde fra til Infinitum
umiddelbart slik at Drikkevareemballasjen kan avregistreres inntil ny lanseringsdato er fastsatt. Dersom
slik melding ikke gis, og Infinitum påføres tap som følge av panteutbetaling på Drikkevareemballasje som
av en eller annen grunn er kommet ut i markedet, skal leverandøren dekke Infinitums tap, herunder for
eksempel pant beregnet med basis i gjennomsnittlig innsamlingsandel for den aktuelle produktkategori,
samt tapt inntekt i form av administrasjonsvederlag.
Drikkevareemballasje som ikke skal selges i Norge, men kun i utlandet, skal ikke innmeldes i
pantesystemet. Slike produkter skal heller ikke påføres det norske pantemerket. Norsk pantemerke som
er påført Drikkevareemballasje som selges både i Norge og i utlandet skal Leverandøren uten ugrunnet
opphold fjerne dersom salg av slik Drikkevareemballasje skal opphøre i Norge men fortsette i utlandet.
Leverandøren er ansvarlig for ethvert tap som oppstår som følge av at pantemerket ikke fjernes.
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3

KONTURTEST OG TEKNISK ERKLÆRING

3.1
PET-flasker.
Ny Drikkevareemballasje av PET eller HDPE må gjennomgå en konturtest før Drikkevareemballasjen kan
godkjennes. Senest 6 uker før lansering må det foreligge hos Infinitum 4 stk. PET-flasker som Infinitum vil
sende panteautomatleverandørene for å teste hvorledes flasken er tilpasset gjeldende krav. Den må kunne
rulle, komprimeres uten problemer og den må ikke ha for tung hals eller bunn.
Samtidig (dvs. senest 6 uker før lansering) med innsendingen av testflaskene skal Leverandøren levere
skjema for teknisk egenerklæring, skjemaet inngår i innmeldingsportalen på Infinitums hjemmeside.
Erklæringen gjelder beskaffenhet og kjemisk sammensetning for flaske, kork og lim som benyttes på
etikett, dette for å sikre at emballasjen ikke inneholder noe som kan være skadelig for
gjenvinningsprosessen eller sluttproduktet. Hvor Infinitum er i tvil om flasken kan godkjennes vil
Infinitum kontakte sin gjenvinner for å sikre at flasken kan godkjennes.
Hvor flasken ikke kan godkjennes vil Leverandøren få meddelt grunnen til dette slik at nødvendige
justeringer vil kunne gjennomføres.

3.2
Bokser og flasker av aluminium og stål.
For en tradisjonell boks i aluminium skal det ikke foretas konturtest eller innsendes egenerklæring.
Boks i stål og flaske i aluminium og stål skal konturtestes, blant annet for å klarlegge om emballasjen kan
komprimeres tilfredsstillende. Frist for innsendelse er som for PET-flasker. Avhengig av hvorledes flasken
er utstyrt, f. eks. korktype, vil Infinitum kunne kreve utstedt egenerklæring for flasker i aluminium og stål.
For boks i stål vil det ikke bli krevet egenerklæring.

4

DESIGN AV PANTEMERKE OG EAN-SYMBOL
Leverandøren bør i god tid før slutt-testen, jfr. nedenfor, gjennom innmeldingsportalen levere til Infinitum
design av label for PET-flasker og for preging av bokser og flasker i aluminium og stål. Dette for
godkjennelse av størrelse og plassering på EAN-symbol og pantemerke. Krav i denne forbindelse
foreligger på Infinitums hjemmeside.

5

ETIKETT PÅ BOKS OG FLASKE
For Leverandører som leverer boks i små serier hvor det ikke vil være regningssvarende å foreta preging
på boksen av EAN-symbol og pantemerke, har Infinitum et tilbud om egen etikett. Etiketten må bestilles
særskilt hos Infinitums godkjente leverandør som forestår design og trykking av etiketten. Ved
innmelding gjennom portalen, jfr. ovenfor under ”Innmeldelse av Drikkevareemballasje”, må
Leverandøren bestille særskilte etiketter og han kan kun bestille etiketter med vedlagt Unik GTIN-kode,
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jfr. ovenfor under ”Innmeldelse av Drikkevareemballasje” og Avtalebetingelsene pkt. 5.1. I forbindelse
med innmelding gjennom portalen må Leverandøren sende en oppgave på norsk over ingrediensene i den
drikk boksen skal inneholde, samt oppgave over produsent, distributør og holdbarhet.
Leverandøren er alene ansvarlig for at opplysninger og informasjon som inntas på etiketten er korrekt.
For bestilling av egen etikett må det ved innmeldingen beregnes ekstra behandlingstid for trykking og
korrektur med 5 uker, slik at innmeldingsskjemaet må foreligge 11 uker før beregnet lanseringstidspunkt.
Leverandøren sørger for montering av etikettene på Drikkevareemballasjen. Etiketten monteres over
eventuell preget strekkode. Strekkode må stå på høykant (viktig for lesbarheten).

6

TEKNISK SLUTT-TEST
Avslutningsvis skal det avholdes en teknisk test av all Drikkevareemballasje som innmeldes. For denne
testen må Leverandøren sende til Infinitum 20 stk. flasker/bokser for hver GTIN-kode. Flaskene/boksene
må være fullt ferdigstilt slik de vi bli sendt ut på markedet. Infinitum vil sende flaskene/boksene til
panteautomatleverandørene for den siste sjekk av EAN-symbol/GTIN-nummer i panteautomatene.
Når teknisk test er godkjent vil Infinitum meddele dette til Leverandøren og Drikkevareemballasjen vil
være klar for markedet.
Drikkevareemballasje er ikke godkjent uten skriftlig bekreftelse fra Infinitum.
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Vedlegg 2
Til Infinitum AS' Avtalebetingelser for tilslutning til pante- og innsamlingssystem
for produsenter og importører av gjenvinnbar drikkeemballasje

1

INNMELDINGSGEBYR – REGISTRERINGSGEBYR
Ved en Leverandørs innmeldelse i Infinitums Pantesystem påløper et innmeldingsgebyr stort NOK
10.000,-.

Det betales et registreringsgebyr stort NOK 2.000,- per Drikkevareemballasje det søkes godkjennelse for.
Dette gjelder både for første gangs innmelding og senere nye innmeldinger og endringer.
Oppdatering av filer til panteautomatene gjøres den 14. og 30. i hver måned. Dersom en Leverandør
lanserer en Drikkevareemballasje som ikke er godkjent og registrert i Pantautomatene, vil Infinitum
gjennomføre en straksoppdatering og leverandørene faktureres overensstemmende med Infinitums
faktiske kostnader. Dette sikrer at forbrukere og butikker ikke blir skadelidende.

2

FORSINKELSESGEBYR VED FORSINKET RAPPORTERING
Dersom Leverandøren ikke leverer omsetningsrapport i tide, (vedlegg 3 pkt. 4) kan Infinitum ilegge
leverandøren et forsinkelsesgebyr, stort NOK 1.000. Forsinkelsesgebyr avskjærer ikke Infinitum fra å
kreve erstatning for forsinkelsen etter Avtalens øvrige bestemmelser.

1/1

Rev. 28.02.2018

Vedlegg 3
Til Infinitum AS' Avtalebetingelser for tilslutning til pante- og innsamlingssystem
for produsenter og importører av gjenvinnbar drikkeemballasje

1

RAPPORTERING AV OMSETNING
Leverandøren skal for hver kalendermåned foreta rapportering av sin omsetning (se pkt. 3) som omfattes
av Pantesystemet.

2

SPESIFIKASJON
Rapporteringen skal spesifiseres på strekkodenivå (GTIN-nummer). Det er koden på forbrukerpakning, Fpak, som skal benyttes, mao. koden på boksen eller flasken.

3

HVA SKAL RAPPORTERES
Alt innenlands salg av produkter innmeldt i Pantesystemet skal rapporteres. Også annen aktivitet som
medfører at produkter kommer ut i markedet og følgelig samles inn gjennom Pantesystemet, skal
rapporteres. Dette gjelder f.eks.
- svinn
- vraking/destruksjon
- gaver
- vareprøver o.a.
Også omsetning til avgiftsfrie områder, hvor sannsynligheten er svært stor for at tomemballasjen kommer
tilbake i Pantesystemet, skal rapporteres og betales pant og vederlag for. Eksempler på avgiftsfrie
områder i denne kategorien er:

- taxfree (inngående) på lufthavn, samt taxfree på ferjer
- ambassader (diplomater)
- NATO og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred
- Den nordiske investeringsbank
(kilde: Årlig stortingsvedtak om særavgifter §5)
Ordinært eksportsalg skal ikke rapporteres.
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Salg av produkter som ikke er innmeldt i Pantesystemet skal ikke rapporteres, f.eks. produktkoder kun
solgt på eksport.
Det skal benyttes eget skjema for rapporteringen, skjemaet ligger på Infinitums hjemmeside,
www.infinitum.no.

4

RAPPORTERINGSFRIST
Salgsrapport skal sendes Infinitum innen den 7. i den påfølgende kalendermåned.

Rettidig rapportering er vesentlig for Infinitums avregning og fakturering av pant,
Administrasjonsvederlag og eventuelt Tilleggsvederlag. Foreligger ikke rettidig rapportering kan
Infinitum ilegge Leverandøren et forsinkelsesgebyr, jf. Vedlegg 2.

5

SKJØNNSMESSIG FASTSETTELSE AV OMSETNING
Dersom rapportering ikke foreligger innen fristen som nevnt i pkt. 4 ovenfor, kan Infinitum fastsette
Leverandørens omsetning skjønnsmessig basert på historisk rapportering og forventet omsetning. Den
skjønnsmessige fastsettelse utgjør Infinitums grunnlag for Infinitums fakturering for den aktuelle måned.
Dersom Leverandøren innleverer rapportering for den skjønnsmessig fastsatte måned innen utløpet av
den påfølgende måned, dvs. innen utgangen av måneden for rapporteringsfristen, vil neste faktura fra
Infinitum bli korrigert i henhold til faktisk rapportering. Skulle det etter utløpet av den påfølgende
kalendermåned fremkomme informasjon, for eksempel gjennom rapportering eller ved kontroll i henhold
til Avtalebetingelsenes punkt 7, om at den skjønnsmessig fastsatte omsetning var for lav, vil Infinitum
kunne kreve etterbetaling. Viser slik informasjon at den skjønnsmessig fastsatte omsetning er for høy, vil
det ikke bli foretatt noen senere korrigering.
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Vedlegg 4
Til Infinitum AS' Avtalebetingelser for tilslutning til pante- og innsamlingssystem
for produsenter og importører av gjenvinnbar drikkeemballasje
1

PANT OG VEDERLAGSSATSER, LEVERANDØRENS BETALING
Pantesatser og Administrasjonsvederlag for de ulike typer emballasje og størrelser, er også inntatt på
Infinitums hjemmeside, www.infinitum.no

2

PANT
Pantebeløpet er uavhengig av emballasjetype/materiale, men er differensiert etter størrelse som følger:

Emballasje
Gammel pantesats, fases ut i 2018 Ny pantesats, fases inn i 2018
Påfyllingsvolum inntil 0,5 NOK 1,00
NOK 2,00
liter
Påfyllingsvolum over 0,5 NOK 2,50
NOK 3,00
liter
Pantebeløpets størrelse fastsettes av Miljødirektoratet
Nærmere bestemmelser om overgangen fra gammel til ny pantesats følger av Vedlegg 5.

3

ADMINISTRASJONSVEDERLAG OG TILLEGGSVEDERLAG
De til enhver tid gjeldende satser for Administrasjonsvederlag og Tilleggsvederlag publiseres
på www.infinitum.no.
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Vedlegg 5
Til Infinitum AS' Avtalebetingelser for tilslutning til pante- og innsamlingssystem
for produsenter og importører av gjenvinnbar drikkeemballasje
1

PLIKT TIL Å MERKE OM EMBALLASJE SOM FØLGE AV NYE PANTESATSER

1.1
Ny strekkode
For å minimere kostnadene for Pantesystemet knyttet til økning av pantesatsene i 2018, jf. Vedlegg 4, må
Leverandøren i 2018 merke minst 80 % av sitt årsvolum med ny strekkode (GTIN).
Med årsvolum menes antall omsatte enheter drikkevareemballasje. Årsvolumet fastsettes basert på
erfaringstall for 2017 og prognoser for 2018. Årsvolumet, hvilke varer Leverandøren skal merke med ny
strekkode, og når merkingen skal skje, avtales mellom Infinitum og Leverandøren innen utgangen av
februar 2018.
I særlige tilfeller kan Infinitum innvilge unntak fra plikten til å merke varer med ny strekkode etter første
ledd.

1.2
Pantemerke
All emballasje skal merkes med korrekt pantemerke, uavhengig av bestemmelsen i punkt 1.1 som åpner
for at inntil 20 % av emballasjen kan selges uten å merkes med ny strekkode. Det gjelder egne frister for
når emballasje må merkes med korrekt pantemerke som beskrevet i Bilag 1 til dette Vedlegg 5. I særlige
tilfeller kan Infinitum innvilge unntak fra fristene.

2

UNNLATELSESGEBYR OG SANKSJONER
For varer som skulle ha vært merket med ny strekkode etter punkt 1.1, men som likevel blir produsert
med gammel strekkode, betaler Leverandøren fra og med september 2018 et unnlatelsesgebyr på kr 0,22
per omsatte enhet.
Unnlatelsesgebyret vil bli fakturert månedlig, fra september 2018 til og med desember 2018, basert på
Leverandørens rapportering av omsatte varer (som er unnlatt merket om) i disse månedene, jf. Avtalens
paragraf 6. Unnlatelsesgebyr vil ikke bli fakturert før partene har hatt dialog om saken, for å avklare om
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forholdet skyldes feilrapportering, forsinkelser eller annet. Infinitum har like fullt ensidig rett til å avgjøre
om unnlatelsesgebyr skal ilegges.
Unnlatt endring av pantemerke er i strid med Avtalen, og eventuell unnlatelse kan sanksjoneres etter
Avtalens alminnelige bestemmelser.

3

UTFYLLENDE BESTEMMELSER
Varsel om endringene, og utfyllende bestemmelser, ble sendt alle Leverandører i brev av 4. desember
2017, som er inntatt som Bilag 1 til dette Vedlegg 5.
Bilag 1

Brev om endring av pantesatsene, datert 4. desember 2017

Alle Leverandører forutsettes å ha gjort seg kjent med de utfyllende bestemmelsene.
For nærmere informasjon om merking, registering, innrapportering, salg og sanksjoner, kan den enkelte
Leverandør henvende seg til Infinitum.
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