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Metod för beräkning av serviceavgifter till Svenska PEFC
1. SYFTE
Syftet med denna metod är att etablera en skälig och varaktig finansiering såväl av
verksamheten inom svenska PEFC som av svenska PEFC’s andel av verksamheten inom
internationella PEFCC för att säkerställa användarnas krav och förväntningar på systemet.
2. TILLÄMPNING
Med denna metod skall samtliga användare såväl av svenska PEFC som av internationella
PEFCC tillhandahållna system och rutiner bidra med sin andel av kostnaderna för
framtagande och utveckling av de samma.
3. INDELNING AV ANVÄNDARNA I KATEGORIER
Användarna av svenska PEFC indelas i fyra olika kategorier:
1 Skogsägare med skogscertifikat
2a Primär industri eller virkesorganisation med spårbarhetscertifikat/-bevis
2b Vidareförädling och/eller försäljning med spårbarhetscertifikat/bevis
3 Icke kommersiella verksamheter eller därmed jämställda
Kategoritillhörighet beslutas av styrelsen för svenska PEFC.
4. SERVICEAVGIFT
Årlig serviceavgift till svenska PEFC består av:
A) Grundavgift – För samtliga av svenska PEFC registrerade certifikat/bevis
och/eller logolicenser för kategori 1 – 3 enligt ovan debiteras årligen en fast
grundavgift via certifieringsföretagen enligt särskild överenskommelse.
B) Rörlig avgift – Medlemmar i svenska PEFC och användare med registrerade
logolicenser för kategori 1 och 2 enligt ovan debiteras årligen en rörlig avgift
baserad på:
1 Omsatt volym svensk råvara per år: kr/m3fub/år
2a Förbrukad eller omsatt volym svensk råvara per år: kr/m3fub/år
2b Omsättning för produkt/-er med ingående certifierad träfiberråvara per år:
PEFC relaterad omsättning
upp till

mer än

miljoner
kronor/år

kr/år

10
10 - 99
100 – 499
500 – 999
1 000

Vid ”multisite” certifikat baseras rörlig avgift på summan, för respektive kategori, av de i
certifikatet ingående enheterna/verksamheterna.
Grundavgift och rörlig avgift för respektive kategori fastställs årligen av svenska PEFC
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5. FASTSTÄLLANDE AV UNDERLAG FÖR RÖRLIG AVGIFT
Underlag för rörlig avgift för användare i kategori 1 och 2 fastställs enligt följande:
1 Av användaren eller SDC till svenska PEFC rapporterad hanterad volym
råvara, kontrollerad av användaren anlitad ackrediterad och notifierad
certifieringsorganisation
2a Av användaren till svenska PEFC rapporterad förbrukad volym svensk råvara,
alternativt av användaren eller SDC till svenska PEFC rapporterad hanterad
volym råvara, kontrollerad av användaren anlitad ackrediterad och notifierad
certifieringsorganisation
2b Av svenska PEFC och användaren överenskommen omsättning för
produkt/-er med ingående certifierad träfiberråvara kontrollerad av
användaren anlitad ackrediterad och notifierad certifieringsorganisation
6. BUDGET
Styrelsen lägger fram en budget, inklusive serviceavgifter för respektive användarkategori, för
årsstämman baserad på föreslagen verksamhet. Årsstämman fastställer slutligt budgeten.
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