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ANMÄLAN OM MEDLEMSKAP I NORMPACK
För företag som tillverkar eller säljer
material och produkter avsedda för kontakt med livsmedel
Härmed anmäler vi oss som medlem i Näringslivsgruppen Normpack. Vi förbinder oss
därmed att följa Normpacks stadgar vilka bl.a. anger att:
• material och produkter som är avsedda för kontakt med livsmedel som marknadsförs i
Sverige uppfyller gällande Normpacks-Norm
• att utträde ska anmälas minst 3 månader före nytt kalenderår.
Företag:
Organisationsnr:
Adress:
Postnr/Ort/Land:
Telefon växel:
Hemsida:
Medlemskontakt
Namn:
Telefon direkt:

mobil

E-post:
Fakturamottagare (inte om samma person som ovan)
Namn:
Telefon direkt:

mobil

E-post:
Omsättning 2018:

Antal anställda:

Förpackningsmaterial/produkter avsedda för kontakt med livsmedel:
Produktionsmetoder:
Kvalitetssystem*:
Kortfattad beskrivning av företagets rutiner och resurser för kvalitetskontroll som skall säkra att Normpack-Normens
krav på dokumentation av ingående material uppfylls.
*)

den .......................................... 2019
ort

datum

............................................................................................................
ansvarigs signatur

............................................................................................................ Var god vänd
Namnförtydligande ................................................................................................................................

titel/befattning

Normpack är en näringslivsgrupp med sekretariat inom
RISE AB
Tel 08 676 7000
Drottning Kristinas väg 61, BOX 5604
Fax 08 411 55 18

normpack@ri.se

114 86 Stockholm Sweden

www.normpack.se
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Hur fick ni kännedom om Normpack?
❑ Varit medlem tidigare
❑ Via Livsmedelsverket
❑ Via branschkollega
❑ Via kund
❑ Annat sätt:
Skriv ut ifylld anmälan, skriv under och skicka den till:

Normpack
c/o RISE
Box 5604
114 86 Stockholm
eller inskannad via mail till normpack@ri.se

Serviceavgift till Normpack för år 2019
för tillverkare/försäljare av förpackningsmaterial och produkter
samt handelsföretag med egna varumärken
Företag:

▪
▪

Med årsomsättning i Sverige > 100 milj. kr
Med årsomsättning i Sverige < 100 milj. kr

20 900 kr
14 300 kr

Koncern*

avg per enhet

2 enheter
3 enheter
+4 enheter

15 300
13 650
11 500

*Koncern = Företag med flera enheter vilka var för sig har direktkontakt med sekretariatet

•
Företag med säte utanför EU/EES:

www.normpack.se

31 500 kr

normpack@ri.se

