Anslutningsavtal 2022:1
Glasåtervinningsavgift
Mellan å ena sidan Svensk GlasÅtervinning AB, org nr 5560491481, (”SGÅ”), och, å den andra sidan, det till SGÅ anslutna
Företaget (” Företaget”), har följande Anslutningsavtal ingåtts.

1. Bakgrund, avtalsbundenhet mm
1.1 I enlighet med 15 kap Miljöbalken (SFS 1988:808) samt vid
var tid gällande förordning om producentansvar för förpackningar
gäller producentansvar för förpackningar i Sverige, f.n 2018:1462
(”Producentansvarsförordningen”) och tillägget SFS 2020:815
bedriver SGÅ självt och genom kontrakterade samarbetspartners
och entreprenörer, verksamhet avseende insamling, återvinning
och försäljning av förpackningar i glas.
1.2 Anslutningsavtal för betalning av återvinningsavgift kan tecknas av Företag som tillverkar eller importerar ofyllda eller fyllda
förpackningar av glas.
1.3 Anslutningsavtal tecknas mellan SGÅ och Företaget genom
att Företaget anmäler intresse därom via SGÅ:s hemsida och
därvid godkänner dessa allmänna villkor för anslutning.

2. SGÅ:s åtaganden
2.1 SGÅ åtar sig i enlighet med föreskrifterna i Producentansvarsförordningen:
(i) att se till att det finns lämpliga insamlingssystem för
Företagets förpackningar i glas,
(ii) att informera om dessa system,
(iii) att borttransportera och på ett miljömässigt godtagbart sätt
omhänderta de förpackningar i glas som insamlats i systemen,
(iv) redovisa och avge statistik till Naturvårdsverket avseende
punkterna i - iii ovan.
(v) att samråda med berörda kommuner om insamlingssystemet.
2.2 Åtagandena i föregående avtalspunkt omfattar inte något
ansvar för hantering av förpackningar i glas som enligt lag eller
myndighetsbeslut är undantagna från producentansvar.
2.3 SGÅ verkar ständigt och efter bästa förmåga för att optimera
systemen men lämnar inga garantier beträffande mängden insamlade förpackningar eller återvinningsmål, inte heller för servicenivåer för olika systemlösningar utöver vad som krävs enligt
Producentansvarsförordningen.
Närmare om rapportering till Naturvårdsverket (pkt 2.1(iv) ovan)
2.4 SGÅ åtar sig att, såsom ombud för Företaget och om inget
annat avtalats, registrera detta hos Naturvårdsverket och
löpande rapportera uppgifter om bl.a. mängder förpackningar
som Företaget släppt ut på den svenska marknaden till
Naturvårdsverket enligt 72 och 73 §§ i Producentansvarsförordningen och Naturvårdsverkets närmare föreskrifter.
2.5 SGÅ:s åtagande i föregående avtalspunkt avser endast att till
Naturvårdsverket rapportera in de uppgifter som Företaget på
överenskommet sätt lämnat till SGÅ. SGÅ åtar sig sålunda inget
ansvar för att de lämnade uppgifterna är fullständiga eller
korrekta.

3. Företagets skyldigheter
Anslutning
3.1 Företaget ansluter sig genom att ansöka om registrering till
systemet för glasåtervinningsavgift. Efter det att ansökan om
registrering godkänts av SGÅ tilldelas Företaget ett kundnummer
och får en bekräftelse på registreringen.
3.2 Företaget befullmäktigar SGÅ att företräda Företaget inför
myndigheter, domstolar och i förhållande till tredje man i samtliga
frågor som rör utförandet av de åtaganden som anges ovan samt
de rättigheter som följer av Producentansvarslagstiftningen.
Avgifter
3.3 Avgiftspliktiga förpackningar är samtliga förpackningar i glas
som tillförts den svenska marknaden av producenter, antingen
tillverkade i, eller införda till, Sverige oavsett om förpackningen är
fylld eller ofylld.
3.4 Glasåtervinningsavgiften är viktbaserad, dvs avgift erlägges
per kilo försålda eller till Sverige införda förpackningar.
Glasåtervinningsavgifter mm ska erläggas i enlighet med vid var
tid gällande prislista, vilken återges och uppdateras på
www.glasatervinning.se (”Prisbilagan”).
3.5 Avgift för förpackningar i glas som ingår i retursystem ska
erläggas om de tillverkats i eller införts till Sverige.
Deklarationer
3.6 Till möjliggörande av SGÅ:s rapporteringsplikt, till
Naturvårdsverket enligt punkt 2.1(iv) samt 2.4-2.5 ovan, ska
Företaget, om inte annat särskilt överenskommits, månadsvis,
via SGÅ:s hemsida, deklarera vikten av glasförpackningar
vilka försålts eller införts till Sverige. Företaget garanterar att
lämnade uppgifter är fullständiga, korrekta och rättvisande.
3.7 Företaget ska deklarera en glasförpackning senast när förpackningen första gången försäljs på den svenska marknaden
eller, beträffande införda förpackningar, vid införseltillfället, med
de undantag som anges nedan.
3.8 Företaget ska inte deklarera glasförpackningar för vilka Företaget kan visa att avgifter enligt Bilaga 1 erlagts i tidigare led.
3.9 Företaget ska inte deklarera förpackningar i glas som enligt

lag eller myndighetsbeslut är undantagna från producentansvaret.
3.10 Anslutna företag som inte har någon återvinningsavgift att
deklarera för en deklarationsperiod ska lämna in en sk 0deklaration.
3.11 Deklaration för varje deklarationsperiod ska ske genom
inloggning på www.glasatervinning.se.
3.12 Deklaration ska ske senast den 25e i månaden efter deklarationsperiodens utgång.
3.13 Har en deklaration inte kommit in i tid skickar SGÅ ut en
påminnelse var 10:e dag. Om Företaget trots påminnelse inte
fullgör deklaration enligt ovan har SGÅ rätt att avregistrera Företaget och därmed säga upp avtalet med omedelbar verkan.
Kontroll
3.14 SGÅ äger rätt att begära att en av SGÅ utsedd opartisk
auktoriserad revisor kontrollerar underlaget för avgivna deklarationer. Kontrollen sker på SGÅ:s bekostnad med mindre deklarationen visar sig ha varit oriktig. I sådant fall ska, utöver den justering av deklarationen och rättelse som ska ske i anledning av
oriktigheten, SGÅ ha rätt till ersättning från Företaget för kostnaden för revisorns arbete.

4. Debitering av glasåtervinningsavgifter
Återvinningsavgifter
4.1 Företaget ska erlägga glasåtervinningsavgifter i enlighet
med vad som anges i detta avsnitt 4 nedan och i Prisbilagan.
4.2 På samtliga avgifter tillkommer lagstadgad mervärdesskatt.
4.3 Återvinningsavgifter utgår per kilo förpackning som
Företaget tillfört den svenska marknaden i enlighet med punkt
3.6–3.10.
4.4 Återvinningsavgiftens storlek bestäms med hänsyn tagen till
glasförpackningens vikt i enlighet med Prisbilagan.
Fakturering och betalning
4.5 Efter att SGÅ kontrollerat och godkänt deklarationen, faktureras Företaget deklarerad återvinningsavgift.
4.6 Betalning ska ske i efterskott mot faktura, med betalningsdag
20 dagar netto från den dag då deklarationen godkänts av SGÅ.
4.7 Vid försenad betalning av avgifter har SGÅ rätt att debitera
dröjsmålsränta enligt gällande räntelag.
Restitution av återvinningsavgift
4.8 Restitution av återvinningsavgift för exporterade avgiftspliktiga glasförpackningar för vilka glasåtervinningsavgift erlagts,
återbetalas av SGÅ efter ansökan från Företaget.

5. Sekretess
5.1 SGÅ förbinder sig att behandla all information som Företaget
lämnar i deklarationer strikt konfidentiellt.
5.2 SGÅ förbinder sig vidare att inte utnyttja sådan information
på annat sätt än för fullgörandet av detta avtal.
5.3 SGÅ får dock lämna uppgift om huruvida ett Företag är
anslutet till SGÅ. SGÅ får vidare i förekommande fall lämna
information om att ett Företag utövar producentansvaret i annan
ordning än genom SGÅ:s försorg. I de fall Företaget har åsidosatt sina skyldigheter enligt detta avtal och därför avregistrerats,
ska dock inte grunden för avregistrering omfattas av sekretess
enligt denna bestämmelse. Denna bestämmelse gäller såväl
under avtalsperioden som efter avtalets upphörande.
5.4 SGÅ åtar sig att i förekommande fall hantera personuppgifter
i enlighet med gällande lagstiftning och i enlighet med SGÅ:s vid
var tid gällande policy för hantering av sådana.

6. Ansvar
6.1 SGÅ:s ansvar under detta anslutningsavtal är begränsat till
direkta skador och ska i intet fall omfatta indirekta skador
såsom produktionsbortfall, goodwillförlust, utebliven vinst eller
andra liknande följdskador eller indirekta skador.

7. Avtalstid m.m.
7.1 Avtalet gäller från dagen då Företaget registrerats hos SGÅ.
7.2 SGÅ har rätt att omgående avregistrera Företaget och därmed säga upp avtalet till omedelbart upphörande om
Företaget åsidosätter sina skyldigheter enligt detta avtal.
7.3 Avtalet kan sägas upp med en ömsesidig uppsägningstid om
6 månader. Uppsägning ska ske skriftligen.
7.4 SGÅ har rätt att helt eller delvis överlåta rättigheter och/eller
skyldigheter enligt detta Anslutningsavtal till tredje part.

8. Tvister
8.1 Tvist angående tillkomsten, tolkningen, tillämpningen eller
giltigheten av detta avtal ska avgöras av skiljemän enligt gällande lag därom, varvid ordföranden ska äga domarkompetens.
Vid förfarandet, som ska äga rum i Stockholm, ska rättegångsbalkens regler om omröstning och rättegångskostnader tillämpas. Parterna i detta avtal är införstådda med att flera parter kan
bli inblandade i ett skiljeförfarande mot varandra samtidigt.
8.2 Oaktat föregående avtalspunkt ska SGÅ vid allmän domstol
äga rätt att väcka talan om betalning av förfallna förpackningsavgifter eller andra betalningar. Vidtagande av rättsliga åtgärder
för indrivning av sådana fordringar innebär inte avstående från
skiljeförfarande i fråga om tvistiga motfordringar, vilka sålunda
inte får göras gällande genom genkäromål eller kvittning annat
än i skiljeförfarande.

