
 
 

 

 
 

VEDTEKTER 
FOR FORENINGEN 

HANDELENS MILJØFOND 
 

1 Navn og juridisk status 

1.1 Foreningens fulle navn er Handelens Miljøfond.  

1.2 Handelens Miljøfond er en selveiende og frittstående juridisk person. Ingen av foreningens 
medlemmer eller andre tredjeparter har ansvar for foreningens gjeld med mindre annet er 
særskilt avtalt med foreningens kreditorer. Ingen av medlemmene har rettigheter knyttet til 
foreningens eiendeler. 

2 Formål 

Handelens Miljøfonds formål er på vegne av medlemmene å bidra til å etterleve kravene og 
intensjonene i EU-direktiv 2015/720 om lette plastbæreposer og gjennom tildeling av midler å: 

1. støtte tiltak som reduserer plastbæreposeforbruket 
2. støtte tiltak som styrker arbeidet mot marin- og landbasert plastforsøpling, primært nasjonalt 

men også internasjonalt 
3. støtte tiltak som styrker arbeidet med økt ressursutnyttelse av plast, herunder gjenvinning.  

 
Foreningen har ikke til formål å fremme medlemmenes økonomiske interesser, og foreningen har ikke 
erverv til formål. Det er forbudt å foreta utdelinger til medlemmene. Foreningen kan kun utdele midler 
til formål i tråd med de til enhver tid fastsatte retningslinjer for anvendelse av foreningens midler. 

3 Oppgaver 

3.1 Handelens Miljøfonds oppgave er å samle inn vederlag for plastbæreposer som tilsluttede 
medlemmer kjøper inn, og bevilge midler til godkjente prosjekter som understøtter foreningens 
formål. 

3.2 Handelens Miljøfond skal følge opp og rapportere utviklingen i innkjøp og eventuelt salg av 
plastbæreposer hos medlemmene. 

3.3 Med plastbæreposer menes her bæreposer fremstilt av plast tykkere enn 15 mikrometer med eller 
uten hank eller håndtak, som normalt omsettes til forbrukere fra handelsvirksomheter.  

4 Medlemskap  

4.1 Det er kun to kategorier medlemskap i foreningen som beskrevet i punkt 4.2-4.3 nedenfor. 
Styret avgjør søknad om medlemskap, men kan ikke nekte medlemskap uten saklig grunn.  
Ingen har rettskrav på medlemskap i Handelens Miljøfond. 

  



 

 

4.2 Medlemmer i kategori Bransjeorganisasjoner er virksomheter som organiserer 
handelsvirksomheter som selger plastbæreposer til forbrukere i det norske markedet. 
 
For å bli godkjent som medlem må Bransjeorganisasjonen forplikte seg til å overholde 
Handelens Miljøfonds vedtekter. 

4.3 Medlemmer i kategori Handelsvirksomheter i foreningen Handelens Miljøfond er bedrifter 
som omsetter plastbæreposer til forbrukere i det norske markedet.    
 
For Handelsvirksomheter organisert som en eller flere kjeder, er det kun virksomhetens 
morselskap eller annet utpekt subjekt som kan være medlem på vegne av kjeden(e) og de 
enkelte butikkene. Kjeden(e) og de enkelte butikkene står fritt til å markedsføre seg som 
medlemmer av Handelens Miljøfond, men medlemmets markedsføring og bruk av materiell 
kan ikke være til skade for Handelens Miljøfond. Morselskapet/det utpekte subjekt er ansvarlig 
for betaling av kontingent for plastbæreposer i alle deltakende selskapers kjeder og butikker. 
Foreningen skal likevel legge til rette for at hver enkelt kjede eller konsernselskap kan 
rapportere sine innkjøp eller salg av plastbæreposer og faktureres for sin andel av medlemmets 
kontingent.   

Handelsvirksomheter står fritt til å bestemme hvorvidt det skal tas betalt for plastbæreposer og 
bestemmer selv utsalgsprisen på plastbæreposer som skal omsettes i markedet. 
 
Underkategorien Handelsvirksomhet Dagligvare omfatter Handelsvirksomheter hvis 
hovedvirksomhet er omsetning av dagligvarer. Øvrige medlemmer i kategorien 
Handelsvirksomheter er omfattet av underkategorien Handelsvirksomheter Service- og 
Faghandel. 

For å bli godkjent som medlem må Handelsvirksomheten forplikte seg til å overholde 
Handelens Miljøfonds vedtekter.  

4.4 Godkjente medlemmer skal utpeke én representant som skal representere medlemmet overfor 
foreningen, herunder i årsmøtet og som kandidat til styreverv. Ved endringer skal styret 
informeres. 

5 Kontingent 

5.1 Kontingenten er NOK 0,50 per plastbærepose som kjøpes inn av medlemmer i kategori 
Handelsvirksomheter. Styret fastsetter når kontingenten skal begynne å løpe. Slikt vedtak krever 
enstemmighet fra representantene for NorgesGruppen ASA, Coop Norge SA og Rema 1000 AS. 

5.2 Kontingenten kan endres av årsmøtet ved vedtektsendring. I tillegg til flertallskravet i punkt 9.5 
må vedtaket være i samsvar med innstilling fra styret for at endringen skal være gyldig. 

Hvert medlem i kategori Handelsvirksomheter skal betale kontingenten senest 30 dager etter påkrav fra 
Handelens Miljøfond, eller fra den Handelens Miljøfond utpeker. Mengden innkjøpte plastbæreposer 
fastsettes etter det antallet plastbæreposer som Handelsvirksomheten selv importerer, eller blir fakturert 
fra produsent eller importør av plastbæreposer i den aktuelle perioden.  



 

 

5.3 Medlemmer som skylder kontingent for foregående år mister stemmerett og andre 
medlemsrettigheter og kan etter vedtak fra styret fratas sitt medlemskap i foreningen. Et medlem 
som er blitt fratatt sitt medlemskap, kan ikke tas opp igjen som medlem før skyldig kontingent 
er betalt.  

6 Tildeling av foreningens midler 

6.1 Foreningens midler tildeles av styret, normalt etter innstilling fra en fagkomité. 

6.2 Daglig leder sørger for utbetaling av midler i samsvar med styrets vedtak. 

6.3 Ved misbruk av tildelte midler skal daglig leder, etter vedtak fra styret, kreve tilbakebetaling. 

7 Organer 

Handelens Miljøfond har følgende organer: 

1. Årsmøtet 
2. Valgkomite 
3. Styret 
4. Daglig leder 
5. Fagkomiteer 
6. Revisor 

8 Årsmøte 

8.1 Årsmøtet er Handelens Miljøfonds øverste myndighet. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen 
utløpet av juni måned og innkalles av styret med minst seks ukers varsel. 

8.2 Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden 
2. Valg av: 

a. Møteleder 
b. Referent 
c. To protokollunderskrivere 
d. Tellekorps 

3. Registrering av stemmeberettigede 
4. Styrets årsberetning 
5. Foreningens regnskap og revisjonsberetning for foregående regnskapsår 
6. Vedtektsendringer 
7. Innkomne forslag 
8. Budsjett 
9. Valg av: 

a. Styrets leder  
b. Styremedlemmer og varamedlemmer 
c. Valgkomité bestående av 3 medlemmer 
d. Revisor 



 

 

8.3 Forslag som skal behandles på årsmøtet, skal være sendt til styret senest fire uker før årsmøtet. 
Fullstendig saksliste og saksdokumenter må være tilgjengelig for medlemmene senest to uker 
før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle saker som ikke er ført opp på sakslisten. 

8.4 På årsmøtet har medlemmer i kategori Bransjeorganisasjoner og de medlemmene i kategori 
Handelsvirksomheter som har betalt kontingent, rett til å møte med én representant og én 
observatør. I tillegg møter styret. Medlemmer har stemme-, tale og forslagsrett. Observatører og 
medlemmer av styret har talerett. Årsmøtet kan godkjenne at andre personer og/eller media er 
til stede. 

8.5 Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. 
Stemmegivning kan skje ved fullmakt. 

8.6 Ekstraordinære årsmøter avholdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de 
stemmeberettigede medlemmene krever det. Ekstraordinære årsmøter innkalles på samme måte 
som ordinære årsmøter, men med minst 14 dagers varsel og med tilgjengeliggjøring av saksliste 
og saksdokumenter minst 7 dager før møtetidspunkt. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle 
og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. 

9 Stemmegivning i årsmøtet 

9.1 Med mindre annet følger av vedtektene, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med 
alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

20 stemmer fordeles likt mellom medlemmene i kategorien Bransjeorganisasjoner. Hvert 
medlem i kategorien Handelsvirksomheter tildeles et stemmetall ut fra sin andel innkjøpte 
plastbæreposer multiplisert med 80. Et medlems andel regnes ut ved å dividere medlemmets 
antall innkjøpte plastbæreposer foregående kalenderår med samtlige medlemmers antall 
innkjøpte plastbæreposer samme periode.  

9.2 Personvalg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater 
kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmeseddelen 
inneholde det antall forskjellige kandidater som skal velges ved vedkommende avstemning. 
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder navn på kandidater som ikke er foreslått, eller 
et annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og skal anses som ikke avgitt. 

9.3 Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte 
stemmene, skal den velges som har fått flest stemmer. 

9.4 Når det ved valg skal velges flere kandidater ved en avstemming, må alle kandidatene, for å 
anses valgt, ha oppnådd mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke valg av 
vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater oppnår tilstrekkelig antall stemmer 
i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så 
bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemningen anses de valgt som 
har fått flest stemmer. Er det stemmelikhet ved omvalg, avgjøres valget ved loddtrekning. 



 

 

9.5 Vedtektsendringer besluttes av årsmøtet. For at vedtaket skal være gyldig kreves 2/3 flertall blant 
de fremmøtte stemmeberettigede.   

10 Styret 

10.1 Foreningen ledes av et styre som skal ha 9 medlemmer i tillegg til 9 personlige varamedlemmer. 
Varamedlemmene har kun møterett ved det aktuelle styremedlemmets forfall eller dersom styret 
beslutter det. 

• Hver av de 3 medlemmene i kategorien Handelsvirksomhet Dagligvare som foregående år 
hadde høyest antall innkjøpte plastbæreposer, utpeker 1 styremedlem hver.  

For øvrig velges styrets medlemmer blant følgende:  

• 3 representanter fra ulike medlemmer innenfor kategorien Bransjeorganisasjoner  
• 1 representant fra kategorien Handelsvirksomheter Faghandel,  
• 1 representant for miljøbevegelsen 
• 1 representant for avfallsbransjen 
I tillegg tilbys Klima- og miljødepartementet 1 observatørrolle. 
 

10.2 Styrets valgbare representanter velges av årsmøtet etter innstilling fra valgkomiteen. Hvert 
medlem velges for en periode på to år, slik at 4 eller 5 styremedlemmer er på valg hvert år.  

10.3 Kun fysiske personer kan være styremedlemmer.  

10.4 Styret velger selv sin nestleder blant styrets medlemmer. 

10.5 Styret har ansvar for å: 

1. Iverksette årsmøtets vedtak 
2. Ansette/innleie nødvendig personell til å drifte foreningen 
3. Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks 

for disse 
4. Innstille på representanter til valgkomiteen 
5. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver 

tid gjeldende instrukser og vedtak 
6. Representere foreningen utad 
7. Godkjenne nye medlemmer 
8. Opprette fagkomitéer og velge medlemmer 

10.6 Styret skal holde møte når lederen eller et flertall av styremedlemmene krever det. Styret kan 
fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de 
avgitte stemmene, men likevel slik at alle vedtak må ha tilslutning fra minst tre av 
styremedlemmene som er valgt fra kategorien Handelsvirksomheter. Ved stemmelikhet teller 
lederens stemme dobbelt. 

10.7 Foreningens firma tegnes av styreleder og daglig leder i fellesskap. 



 

 

10.8 Styrerepresentanter som samtidig er ansatt hos et medlem av foreningen, skal normalt ikke motta 
styrehonorar for sine verv. Styremedlemmer som ikke er ansatt hos et medlem av foreningen 
(eksterne styremedlemmer), skal som hovedregel motta et rimelig honorar for tidsbruk og risiko 
som fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret. 

11 Daglig leder 

11.1 Daglig leder står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet og skal følge de retningslinjer 
og pålegg styret har gitt. 

11.2 Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor 
betydning. 

11.3 Daglig leder kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i det enkelte tilfellet eller når 
styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for selskapet. Styret skal snarest 
underrettes om avgjørelsen. 

11.4 Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at 
formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. 

12 Valgkomité 

12.1 Valgkomiteen skal innstille kandidater til styreverv som velges av årsmøtet. Valgkomiteen 
består av en leder og 2 medlemmer som velges av årsmøtet etter innstilling fra styret. 
Beslutninger i valgkomiteen treffes med alminnelig flertall.  

12.2 Valgkomiteens medlemmer fungerer i en periode på tre år, slik at ett medlem er på valg hvert 
år. Valgkomiteen ledes av det medlemmet som har sittet lengst. 

12.3 Valgkomiteen kan ikke innstille noen av valgkomiteens medlemmer til verv den har til oppgave 
å avgi innstilling for. 

12.4 Dersom inntil to medlemmer av valgkomiteen trekker seg, kan styret supplere valgkomiteen med 
inntil to medlemmer. Dersom flere medlemmer trekker seg, plikter styret å innkalle til 
ekstraordinært årsmøte for å velge ny valgkomité. 

12.5 Valgkomiteens innstilling offentliggjøres samtidig med innkallingen til årsmøtet. 

13 Etikk og andre retningslinjer 

13.1 Foreningen skal ha et sett med retningslinjer for etikk og åpenhet som medlemmer og 
foreningens organer forplikter seg til å følge. 

13.2 Foreningen skal ha et sett med retningslinjer som skal sikre at all virksomhet i regi av Handelens 
Miljøfond til enhver tid er innenfor konkurranselovverket.  

 
  



 

 

14 Fagkomitéer 

14.1 Fagkomitéene har en rådgivende funksjon overfor foreningen når det gjelder oppnåelsen av 
foreningens formål der styret finner det hensiktsmessig. 

14.2 Fagkomitéenes medlemmer skal normalt honoreres. 

15 Eksklusjon 

15.1 Medlemsorganisasjoner som ikke følger retningslinjene fastsatt av styret eller som unnlater å 
betale kontingent, kan etter beslutning i styret miste sitt medlemskap, jf. punkt 5.3. Slik 
beslutning kan ankes til årsmøtet.  

15.2 Vedtak om eksklusjon kan bare fattes av styret med 2/3 flertall blant de møtende. Den som 
foreslås ekskludert, skal med rimelig frist ha anledning til å uttale seg før vedtak fattes. Det 
berørte medlemmet kan innenfor en tidsfrist på 14 dager anke styrets vedtak inn for årsmøtet.  

15.3 Ved anke over styrets vedtak anses medlemmet som suspendert inntil årsmøtet har vurdert saken 
og fattet sin beslutning. Det ekskluderte medlemmet har rett til å holde ett innlegg og gi en 
replikk før årsmøtet fatter sin beslutning. Det ekskluderte medlemmet kan ikke søke om nytt 
medlemskap før eksklusjonsvedtaket er opphevet med 2/3 flertall blant de møtende i årsmøtet.  

16 Oppløsning, sammenslutning og deling 

16.1 Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med 
minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal 
skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Styret skal på dette årsmøtet fremlegge plan for 
forvaltningen av foreningens formue i samsvar med punkt 16.3. Slik plan anses vedtatt dersom 
årsmøtet vedtar avvikling av foreningen. 

16.2 Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges 
til avviklingsstyre og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas. 

16.3 Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen 
arbeider for å fremme. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse. 
Avviklingsstyret skal besørge at foreningens formue forvaltes i henhold til den vedtatte planen 
for dette. 

16.4 Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. 
Vedtak om sammenslutning/deling av foreningen og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning 
til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. punkt 9.5. Styret skal i 
denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme 
over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer. 

17 Habilitetsregler 

17.1 Styrerepresentanter i Handelens Miljøfond er inhabile og kan ikke delta i behandlingen og ved 
avgjørelsen av saker: 



 

 

1. Når vedkommende selv er part i saken. 
2. Når vedkommende er ansatt i, medlem av styret i eller er representant for en juridisk person 

som er part i saken. 
3. Når det ellers ville stride mot norsk lov. 

17.2 Videre er en styrerepresentant inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å 
svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; bl.a. skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken 
kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som 
vedkommende har nær personlig tilknytning til. 

17.3 Styrerepresentanten er selv ansvarlig for å varsle om sin inhabilitet, og dette skal gjøres i god tid 
før møtet slik at varamedlem(mer) eventuelt kan innkalles. Handelens Miljøfond 
inhabilitetsregler er basert på bestemmelsene i forvaltningsloven §§ 6 og 8 og skal i tvilstilfeller 
tolkes i samsvar med disse bestemmelsene. 

17.4 For øvrig følges forvaltningsloven § 8 vedrørende avgjørelse av habilitetsspørsmål.  

 

18 Uttreden 

18.1 Medlemsorganisasjoner i kategori Bransjeorganisasjoner kan si opp sitt medlemskap i 
foreningen med seks (6) måneders varsel. 

18.2 Medlemsorganisasjoner i kategori Handelsvirksomheter kan si opp sitt medlemskap i foreningen 
med seks (6) måneders varsel. 

18.3 Ved vesentlige endringer i forutsetningene for Medlemsavtalen kan Medlemmet si opp avtalen 
slik at den utløper samtidig med ikrafttredelsen av en slik endring. Dette forutsetter at 
oppsigelsen er mottatt hos HMF senest 14 dager etter Medlemmet ble informert om endringen. 

18.4 Oppsigelse etter dette punkt 18 får virkning fra utløpet av siste kalendermåned i 
oppsigelsesperioden. 

18.5 Varsel om oppsigelse skal være skriftlig og sendes til foreningens styre. 

18.6 Uttreden av foreningen gir normalt ikke rett til å få tilbakebetalt innbetalt kontingent med unntak 
av de betingelser som fremgår av medlemsavtalen. 

 


