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Nedan angiven fysisk eller juridisk person (nedan kallat ”Deltagaren”) ansöker härmed om deltagande 
i Föreningen Sveriges Skogsindustriers (nedan kallat ”Svenskt Trä”) kommitté för träförpackningar 
(nedan kallat Träförpackningskommittén) tillika medlemskap i den Svenska Förpackningsföreningen 
för år 2018. Denna anmälan (nedan kallad ”Anmälan”) är bindande för Deltagaren på de villkor som 
anges nedan.  
 
Anmälan:  

Deltagaren  
 

Org.nr. 
 

Postadress  
 

Besöksadress  
 

Telefon  
 

Hemsida  
 

Vd/platschef  
 

E-post och telefon 
 

Marknadsansvarig   
 

E-post och telefon 
 

Tekniskt ansvarig 
 

E-post och telefon 
 

Anmälan skickas till:  
Anmälan, undertecknad av behörig firmatecknare för Deltagaren skickas med post eller elektronisk 
post (nedan kallat ”e-post”) till 
 

Organisation:  Svenskt Trä   
Projektledare:  AnnCharlotte Wigert 
Adress/Box:  Box 55525, 102 04 Stockholm 
Telefon: 070-3905250 
E-post: anncharlotte.wigert@svenskttra.se  

  
  

mailto:anncharlotte.wigert@svenskttra.se
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1. Deltagaravgift och beräkning av avgift 
Finansieringen sker genom deltagaravgifter baserat på Deltagarens omsättning under föregående 
verksamhetsår. Nedanstående uppgifter kommer således att utgöra grund för, av Svenskt Trä senare 
utställd, deltagarfaktura. Faktura kommer att utställas så snart denna ansökan om deltagande har 
prövats och antagits av Träförpackningskommitténs styrgrupp. 

2. Deltagaravgifter  
Deltagaravgifterna baseras på omsättningens storlek och fastställs på årlig bas. För mindre deltagare 
finns två alternativ, nivå 1 för fullvärdigt deltagande och nivå 2 för icke fullvärdigt deltagande där vissa 
delar som index inte ingår. För leverantörer finns också två nivåer, stor eller liten.  
30 000 SEK/år är maximal avgift. 
 
 
 
 
 
 

3. Betalningsvillkor och dröjsmål med betalning  
3.1. Deltagaren accepterar härmed att samtliga avgifter i samband med deltagandet kommer att 

faktureras genom Svenskt Träs servicebolag ARBIO AB (org. nr. 556067-2924).  
3.2. Årsavgifter faktureras i förskott efter det att Deltagaren erhållit besked av 

Träförpackningskommittén om antagning enligt punkten 4.1 nedan med en första faktura för 
avgifter som belöper innevarande år. Fakturering sker därefter årsvis.  

3.3. För löpande deltagande efter år 2018 skall Deltagaren betala årsavgifter eller andra avgifter 
årligen i förskott. 

3.4. Betalningen skall erläggas inom tjugo (20) dagar från fakturadatum. 
3.5. Om betalning inte sker i rätt tid utgår en månatlig dröjsmålsränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen.  

4. Anslutning till Träförpackningskommittén  
4.1. Anslutning till Träförpackningskommittén görs efter det att Träförpackningskommitténs 

styrgrupp mottagit och godkänt Anmälan. 

5. Anslutna Deltagares rättigheter och skyldigheter  
5.1. Antagna Deltagare i Träförpackningskommittén äger rätt att delta vid årligt höst- och vårmöte.  
5.2. Fullvärdiga Deltagare har rätt att ta del av emballageindex som varje månad distribueras 

konfidentiellt.  
5.3. Som Deltagare i Träförpackningskommittén har ert företag möjlighet att synas på Svenskt 

Träs hemsida och ta del av tryckt och digitalt material för promotion som tas fram. 

Omsättning Deltagaravgift SEK/år 

Mer än 100 miljoner 30 000 

50-99,9 miljoner 20 000 

25-49,9 miljoner 15 000 

10-24,9 miljoner 12 500 

Mindre än 10 miljoner NIVÅ 1 10 000 

Mindre än 10 miljoner NIVÅ 2 6 000 

Leverantör, stor 14 000 

Leverantör, mindre 6 000 

Associerande eller annan intresseorg. 5 000 
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5.4. Kopplat till producentansvaret är skyldigheten att rapportera mängden förpackningar som 
årligen sätts på den svenska marknaden. Svenskt Returträ AB administrerar via Svenskt Trä 
insamlingen av statistik till Naturvårdsverket för samtliga Deltagare. Statistiken redovisas 
även till alla Deltagare fördelat på marknad och produktkategori. Marknadsutveckling för 
trävaror får deltagande företag även ta del av genom Skogsindustriernas rapporter.  

5.5. Genom Svenskt Träs medlemskap i FEFPEB - Fédération Européenne des Fabricants de 
Palettes et Emballages en Bois – ges alla Deltagare möjlighet att påverka och ta del av 
arbetet som görs på europeisk nivå.  

5.6. Svenskt Trä jobbar aktivt med standardiseringsarbetet genom SIS, både svensk (SS), 
europeisk (EN) och världsstandarder (ISO). Viktigt att vara proaktiv i arbetet för att undvika 
negativa konsekvenser för förpackningar av trä. 

5.7. Som Deltagare får Deltagaren ta del av Svenskt Träs nyhetsbrev Aktuellt Trä.  

6. Uteslutning ur Träförpackningskommittén 
6.1. Uteslutning ur Träförpackningskommittén kan ske genom skriftligt beslut av 

Träförpackningskommittén:  

I. om samarbetet missbrukas och/eller; 

II. om Deltagaren inte fullgör sina ekonomiska förpliktelser.    

6.2. Beslut om uteslutning träder i kraft en månad efter Träförpackningskommitténs meddelande 
om beslutet.  

6.3. Beslut om uteslutning informeras Deltagaren skriftligen och på Hemsidan publicerad lista 
med Deltagare kommer att uppdateras i enlighet därmed och offentliggöras på Hemsidan.    

6.4. Innan beslut om uteslutning av Deltagaren fattas skall dock denne beredas tillfälle att 
framföra sina synpunkter i ärendet. Uteslutning medför inte rätt för Deltagaren till att återfå 
erlagda avgifter som inbetalats till Träförpackningskommittén.  

7. Avtalstid och Uppsägning 

7.1. Deltagande i Träförpackningskommittén gäller från och med Träförpackningskommitténs 
antagande av Deltagaren och för en initial period fram till den 31 december 2018. Om 
deltagandet inte sagts upp senast den 30 september 2018 löper deltagandet i 
Träförpackningskommittén därefter årsvis tills vidare.  

7.2. Efter den initiala perioden kan deltagande i Träförpackningskommittén sägas upp av antingen 
Svenskt Trä eller Deltagaren vid utgången av respektive kalenderår med iakttagande av en 
uppsägningstid om nittio (90) dagar.  

7.3. Svenskt Trä eller Deltagaren äger rätt att skriftligen säga upp deltagandet till omedelbart 
upphörande om den andra parten i väsentligt avseende inte fullgör sina förpliktelser enligt 
överenskommet och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan därom. 

7.4. Svenskt Trä äger rätt att skriftligen säga upp deltagandet till omedelbart upphörande om 
Deltagaren utesluts ur Träförpackningskommittén enligt punkten 6 ovan. 

7.5. Svenskt Trä eller Deltagaren äger rätt att skriftligen säga upp deltagandet till omedelbart 
upphörande om part inställer sina betalningar, inleder förfarande för företagsrekonstruktion, 
söks eller blir försatt i konkurs eller eljest befinnes vara på sådant obestånd att det kan antas 
att dennes åligganden inte kommer att bli rätteligen fullgjorda. 

7.6. Deltagare som utträder ur Träförpackningskommittén äger inte rätt att återfå någon del av 
erlagda avgifter som inbetalats.  

8. Meddelande 
8.1. Alla meddelanden som skall utväxlas mellan parterna enligt denna Anmälan skall ske via e-

post under den mottagande partens senast kända adress. Meddelande sänts via e-post skall 
anses ha kommit den mottagande parten tillhanda omedelbart efter kvittens om mottaget e-
mail.   
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9. Tvistehantering 
9.1. Tvist angående deltagande i Träförpackningskommittén skall slutligt avgöras genom 

skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat 
skiljeförfarande.  

9.2. Förfarandet skall äga rum i Stockholm. 
 

 
Genom denna Anmälan godkänner Deltagaren villkoren för deltagande i Svenskt Träs 
Träförpackningskommitté.  
 
     

 
Ort  Datum   Deltagarens fullständiga namn  
   
   

Underskrift, Behörig firmatecknare  Underskrift (om krav på två i förening) 
   
   

Namnförtydligande, Behörig firmatecknare  
     

 Namnförtydligande (om krav på två i förening) 
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