
 
Avtale mellom Norsirk AS (org. nr. 979 736 355) og <importør/produsent> (org.nr. ) om produsentansvarsordning 
for emballasje.  

Importør/produsent:       

Organisasjonsnummer:    
 

1. Produkter som omfattes av avtalen 
Avtalen omfatter produsentansvar for all emballasje slik det er definert i Avfallsforskriftens kommende kapittel 7, heretter benevnt 
Avfallsforskriften. 

2. Norsirks forpliktelser 
Gjennom den nærværende avtalen påtar Norsirk seg ansvaret for, på vegne av kunden, å følge opp myndighetenes ulike krav som 
fremgår av Avfallsforskriften. 

3. Kundens forpliktelser 

3.1 Overordnet om kundens plikter 
Kunden plikter å betale vederlag etter punkt 3.2-3.6. Kunden plikter dessuten å bistå Norsirk og yte nødvendig medvirkning, dersom 
slik bistand eller medvirkning er nødvendig for at Norsirk skal kunne oppfylle sine plikter etter avtalens punkt 3. Kunden er 
innforstått med at endringer i Avfallsforskriften etter signeringstidspunktet kan medføre ytterligere plikter for Kunden. 

3.2 Kundens plikt til å betale vederlag 
Kunden forplikter seg til å betale følgende vederlag til Norsirk etter gjeldende satser: 

1. Månedlig tilslutningsavgift 
2. Miljøgebyrer beregnet av hva som er kundens produsentansvar 

3.3 Beregning av vederlag (priser) 
Kunden skal betale miljøgebyrer av den varetilførselen som påfører Norsirk en innsamlingsforpliktelse slik denne beregnes i 
Avfallsforskriften. Det kan ikke gjøres fradrag annet enn de fradrag som følger av Avfallsforskriften og/eller fradrag som på annen 
måte er godkjent av Miljødirektoratet. 
Gjeldende prisliste finnes til enhver tid på Norsirks kundeside, Miljøportalen. Endringer i prislisten varsles per e-post til alle 
registrerte brukere av Miljøportalen. 

3.4 Endring av priser og produktgrupper 
Norsirks priser skal ivareta hensynet til at enhver varegruppe skal dekke sine egne kostnader kombinert med kundens ønske om en 
rimelig forutsigbarhet på vederlaget. Svingninger i avfallsmengde, kostnadsnivå og verdier i avfallet gjør det nødvendig å endre 
prisene ved slike endringer. Norsirk vil varsle slike endringer med minst én kalendermåneds varsel. Varsling vil utelukkende skje 
elektronisk. 

3.5 Rapporteringsplikt 
Kunden skal gi Norsirk fullmakt til å hente inn import- og eksportstatistikk fra TAD i henhold til vedlegg A. Norsirk vil informere 
sine kunder om frister, hvilke data som skal rapporteres og eventuelle endringer som følge av pålegg og retningslinjer fra 
Miljødirektoratet. Varsling vil utelukkende skje elektronisk. 

3.6 Fakturering og innkreving 
Norsirks bokføringsdato vil være den siste dagen i perioden fakturaen gjelder og vil dermed også være fakturadato. 
Betalingsbetingelser er netto per 35 dager fra fakturadato. Utstedelse av faktura vil imidlertid være etter at Toll- og 
Avgiftsdirektoratet (TAD) eller den som bemyndiges av TAD har levert import- og eksportdata som fakturagrunnlag innen den 15. i 
påfølgende måned. Utstedelsesdato er angitt på faktura og vil være den 15. eller umiddelbart etter. Norsirk sender faktura elektronisk 
som pdf-dokumenter eller i EHF (elektronisk handel format). Kunder som ønsker papirfaktura belastes med et fakturagebyr. 
Ved forsinket betaling beregnes gjeldende morarente. Fakturaer som ikke betales innen 14 dager etter første varsel oversendes 
inkassoselskap for inndrivelse. 

4. Endring av avtalen 
Dersom Norsirk finner det nødvendig å foreta endringer i denne avtalen, skal Norsirk ved skriftlig varsel opplyse kunden om 
endringen(e). Endringen(e) kan tidligst tre i kraft en måned (inneværende + en måned) etter at varselet ble sendt. Dersom 



myndighetenes handlinger, herunder endringer eller vedtakelse av lover, forskrifter og alle andre vedtak, medfører en endring av 
balansen i avtalen (herunder for eksempel praktisk og økonomisk balanse) og Norsirk finner det nødvendig med endringer i avtalen 
med raskere ikrafttredelse, skal partene forsøke å komme til enighet om slike endringer gjennom forhandlinger der denne avtalens 
formål og økonomiske balanse på avtaletidspunktet opprettholdes. Dersom partene ikke kommer til enighet kan Norsirk si opp 
avtalen med 1 måneds (inneværende + en måneds) varsel. 

5. Avtalens løpetid og oppsigelse 
Kundens betalingsplikt gjelder fra og med kalendermåneden for underskrift av avtale. Eventuelt annen oppstartsdato etter avtale med 
Norsirk. Avtalene kan sies opp med 3 måneders varsel (inneværende + tre måneder), forutsatt at oppsigelsen skjer skriftlig til Norsirk 

6. 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.  
Ved ethvert mislighold kan den annen part kreve erstatning for sine direkte tap etter alminnelige erstatningsrettslige regler. 

7. Tvisteløsning 
Dersom det oppstår uenighet om tolkning ved 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. 

8. Kontaktperson for elektronisk registrering, avtaleendring og fullmakter 
Norsirk bruker et nettbasert system for beregning av rapportering, prisberegning, informasjon om priser, produksjon av økonomiske 
rapporter, miljørapporter og miljøsertifikater for kunder. Systemet brukes også for bestilling av tilleggstjenester av fast eller variabel 
karakter. Kunden bekrefter at oppgitt kontaktperson har fullmakt til å registrere data, ta ut rapporter og delegere fullmakter til andre i 
kunden og at slike registreringer er forpliktende til de betingelser som fremgår ved registrering. 
 
Kontaktperson navn:  
Kontaktperson e-post:  
Kontaktperson telefonnummer:  
Postadresse:  
Postnr/-sted:  
Epostadresse PDF-faktura:  
Referanse/PO-nummer:  
Dato for oppstart:  
 
Kunden skal informere Norsirk om nye kontaktpersoner og hvilke rettigheter de skal ha i Miljøportalen. Dette kan gjøres ved å sende 
e-post til adm@norsirk.no eller ved selv å legge til og fjerne brukere i sin firmaprofil i Miljøportalen. Dette er påkrevet for å 
motta nødvendig informasjon fra Norsirk. 
 
 
 
 
 
 
 

 
For  

 
For Norsirk AS 

 Stig Ervik 
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Tillegg A til avtalen mellom: 
 

Importør/produsent:        
Organisasjonsnummer: 
og 
Norsirk AS, (organisasjonsnummer 979 736 355) 

Fullmakt til å innhente tolldatastatistikk fra Toll- og Avgiftsdirektoratet (TAD) 
 
Vi tillater at Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) eller den som bemyndiges av TAD, utleverer Norsirk AS tolldatastatistikk, spesifisert 
på tolltariffens varekoder. Dette omfatter alle opplysninger på tolldeklarasjonen. 
 
Statistikken benyttes til å beregne kundens emballasjemengder. 
 
Vi forutsetter at Norsirk AS behandler opplysningene strengt konfidensielt. 
 
 
 
For  
 
 
 
                 
Navn (Blokkbokstaver)     
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