ANSLUTNINGSAVTAL
ÖVERLÅTELSE AV PRODUCENTANSVAR TILL PRODUCENTANSVAR ÅLAND AB
Mellan å ena sidan Producentansvar Åland Ab, 2223032-5, nedan benämnt Proans, och anslutna
företaget, nedan benämnt Producenten, har följande avtal ingåtts.
1. Bakgrund
I enlighet med landskapslag (2019:83) om tillämpning av rikets avfallslag och landskapsförordning (2018:92)
om producentansvar jämte ändringar åtar sig Proans för Producentens räkning att utföra de lagstadgade
uppgifter som krävs för att producentansvar för förpackningsavfall uppfylls
2. Proans skyldigheter och rättigheter
Proans åtar sig att:
i) tillse att det finns lämpliga insamlingssystem för Producentens förpackningar,
ii) informera om dessa system,
iii) borttransportera och på ett miljömässigt godtagbart sätt omhänderta de återlämnade
förpackningarna,
iv) redovisa och avge statistik till landskapsregeringen avseende punkterna i-iii ovan, samt
v) samråda med berörda kommuner om insamlingens utformning.
Åtagandena enligt punkterna i-v omfattar inte något ansvar för hantering av förpackningar, som enligt
lag, förordning eller myndighetsbeslut är undantagna från producentansvar.
Proans företräder Producenten inför myndigheter, domstolar och i förhållande till tredje man i samtliga
frågor som rör utförandet av de skyldigheter som anges ovan samt de rättigheter som följer av
producentansvarslagstiftningen.
Proans har rätt att anlita och avtala med bolag om att köpa tjänster för administration, insamling,
transport, återvinning m.m.
3. Producentens skyldigheter
3.1 Anslutning, avgifter och redovisning av förpackningar
Producenten ska erlägga avgifter mm enligt bilaga 1. Producenten är om inte annat avtalats ständigt
ansluten för samtliga materialslag som inryms i detta avtal.
Producenten ska löpande redovisa mängden förpackningar som tillförts den åländska marknaden varvid
Producenten ska iaktta vad som anges i bilaga 1. Detta gäller dock inte Producent som till följd av
föreskrift i bilaga 1 eller särskilt avtal erlägger frivillig eller schablonavgift.
Redovisning ska göras när en fylld förpackning första gången försäljs, eller beträffande importerade
förpackningar och förpackningar som införs från Finland, som inte säljs vidare, när de importeras eller
införs. Förpackningar som fylls men inte säljs vidare (intern förbrukning) redovisas när förpackningen
fyllts.
Producenten ska inte redovisa förpackningar som enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut är
undantagna från producentansvar. I det fall Producenten avser att hantera delar av producentansvaret i
annan ordning än enligt detta avtal ska Producenten träffa särskild överenskommelse om detta med
Proans.
Förändringar i bilaga 1 aviseras senast två månader före det att förändringen börjar tillämpas.
3.2 Kontroll
Proans har rätt att begära att riktigheten av Producentens redovisning intygas av Producentens revisor
och ta del av Producentens räkenskaper i erforderlig utsträckning för kontroll av riktigheten av lämnade
redovisningar. Kostnaderna för revisors arbete ska bäras av Proans. Visar dock intyg eller kontroll att
redovisningen varit väsentligt oriktig har Proans rätt till ersättning från Producenten för kostnaden för
revisorns arbete. Proans har rätt att överlåta kontroll av redovisningen till annat bolag.
4. Preliminär debitering av förpackningsavgifter
Om Producenten inte lämnar förpackningsredovisning enligt bilaga 1, får Proans preliminärdebitera
Producenten förpackningsavgifter för den aktuella perioden. Denna debitering får uppgå till högst två

gånger de genomsnittliga förpackningsavgifter, som Producenten har redovisat fyra närmast föregående
redovisningsperioderna. Om Producenten inte har redovisat för fyra perioder, får debiteringen i stället
bygga på genomsnittet av de redovisningar som har gjorts. Har Producenten inte lämnat någon
redovisning får debiteringen göras utifrån vad som är känt för Proans avseende mängden av
Producentens förpackningsmaterial. Inkommer inte förpackningsredovisning inom 30 dagar från
preliminär debitering, fastställs de preliminära avgifterna som slutliga förpackningsavgifter för den
aktuella perioden. Inkommer förpackningsredovisning inom angiven period ska den preliminära
debiteringen krediteras.
5. Förhöjda avgifter
Har Producent uppsåtligen eller av grov vårdslöshet lämnat en oriktig redovisning och har Proans till följd
härav undanhållits avgifter har Proans rätt att ta ut de dubbla undantagna avgifterna.
6. Sekretess
Proans och av Proans anlitade bolag förbinder sig att behandla all information som Producenten lämnar i
sina redovisningar strikt konfidentiellt. Denna information utgör respektive Producents
företagshemlighet. Proans och anlitade bolag förbinder sig vidare att inte utnyttja sådan information på
annat sätt än för fullgörandet av detta avtal. Proans får dock lämna uppgift om huruvida Producent är
ansluten till Proans. Proans får i förekommande fall lämna information om att Producent utövar
producentansvaret i annan ordning än genom Proans försorg. I de fall Producenten har åsidosatt sina
skyldigheter enligt detta avtal och därför avregistrerats, ska inte grunden för avregistrering omfattas av
sekretess enligt denna bestämmelse. Denna bestämmelse gäller såväl under avtalsperioden som efter
avtalets upphörande.
7. Ansvar
Indirekta skador ersätts inte på grund av detta avtal, såsom inkomstbortfall, utom i det fall att de
förorsakats genom grovt vållande av en avtalspart.
8. Administration av anslutning, avgifter mm
Proans administration av anslutning, avgifter mm utförs av Proans eller av bolag Proans anlitar härför.
Proans är licensgivare för varumärket enligt punkt 9 nedan.
9. Användning av Proans varumärke
Producent som är ansluten enligt detta avtal får använda Proans varumärke enligt de föreskrifter som
Proans meddelat för detta. Dessa föreskrifter tillhandahålles på begäran av Proans.
10. Avtalstid
Detta avtal gäller från den dag Producenten har registrerats hos Proans. Proans har rätt att omgående
avregistrera Producenten och därmed säga upp avtalet till omedelbart upphörande om Producenten
åsidosätter sina skyldigheter enligt detta avtal. Om detta avtal upphör, upphör också rättigheterna till
Proans varumärke enligt punkten 9 ovan.
Avtalet kan sägas upp med en ömsesidig uppsägningstid om två månader. Uppsägning ska ske
skriftligen.
11. Tvister
Tvist angående tillkomsten, tolkningen, tillämpningen eller giltigheten av detta avtal ska avgöras enligt
åländsk och finsk lag med Ålands tingsrätt som första instans.
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Bilaga 1 till anslutningsavtal
Producent ska erlägga avgifter enligt vad som anges i denna bilaga. Betalning av avgifter och
förpackningsredovisning ska ske till Proans.
1. Grundavgift/Årsavgift
I samband med att Producenten sluter anslutningsavtal, utgår en årlig grundavgift. Grundavgiften baseras på
vilken typ av anslutning som producenten väljer. Grundavgiften betalas i förväg varje kalenderår. Kryssa för
vilket alternativ Ni väljer
1.1. Frivillig grundavgift
Producenter som har en omsättning under 1 000 000€ betalar en frivillig grundavgift på 94€ (exkl. moms). Då
kan Ni visa att företaget tar ansvar för miljön samt kan använda Proans LOGO samt grafiska profil i
marknadsföringen.
1.2 Schablonmässig grundavgift
Producenter som har en omsättning över 1 000 000€ och högst 100 kg förpackningsmaterial, betalar en
schablonmässig grundavgift på 168€ (exkl. moms). Producenter som väljer att betala schablonavgiften behöver
inte rapportera in omsättning eller förpackningsmängder till Proans.
1.3 Grundavgift för Producenter som betalar enligt förpackningsmängd
Producenter som har en omsättning över 1 000 000€ och släpper ut mer än 100 kg förpackningsmaterial,
betalar en grundavgift på 488€ (exkl. moms).
2. Förpackningsavgifter
För Producenter som betalar enligt förpackningsmängd får Proans fakturera förpackningsavgifter i efterhand.
Producenten är skyldig att i enlighet med Proans anvisningar rapportera in de verkliga mängder material som
Producenten tillfört den åländska marknaden. Rapporteringen av ett års förpackningsmängd ska vara Proans
tillhanda senast den sista februari följande år om inte annat meddelas. Förpackningsavgiften utgår per kilogram
redovisat förpackningsmaterial.
3. Avgiftsperioder
Årets grundavgift faktureras i januari varje år eller i samband med att Producenten ansluts till Proans.
Avgiften för den redovisade förpackningsmängden betalas efter redovisning enligt faktura.
4. Betalning
Avgifter betalas efter fakturering. Grundavgifter betalas i förskott och förpackningsavgifter i efterskott.
Betalning av redovisad förpackningsmängd sker på fakturans förfallodag.
5. Dröjsmål mm
För belopp som ej erlagts i rätt tid får Proans debitera dröjsmålsränta enligt gällande räntelag. För påminnelser
p g a utebliven eller ofullständig redovisning eller betalning får Proans debitera påminnelseavgift om högst 5 €.
6. Förändringar i denna bilaga
Förändringar i denna bilaga aviseras senast två månader före det att förändringen börjar tillämpas.
7. Avgifter
Förpackningsavgifter 2019
Träförpackningar

0,11€

Aluminium

0,11€

Övrig metall

0,11€

Vätskekartong

0,14€

Wellpapp

0,11€

Kartong/Papper

0,11€

Plast

0,30€

Glasförpackningar

0,19€

Tidningspapper

0,07€

