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Användning av volymkrediteringsmetoden vid multi-site certifikat
1. SYFTE
Syftet med denna guideline är att förtydliga gällande regler för upprättande av
volymkreditkonto vid multi-site certifikat.
2. BAKGRUND
Kopplad till tidigare svensk PEFC standard fanns ett vägledningsdokument ” Organisering av
PEFC spårbarhetscertifiering” som innehöll anvisningar för hur certifierade volymer kunde
flyttas inom organisationer med flera produktionsenheter. Detta dokument upphörde att
gälla i april 2006. Certifieringsföretagens ackrediteringar för nu gällande Annex 4 (se nedan)
är globala och revisioner skall utföras enhetligt; inga nationella tillämpningar finns.
3. DEFINITIONER
Multi-site organisation:
Utmärkande fär en multi-site organisation är att den har en tydligt angiven centraliserad
enhet (dock inte nödvändigtvis huvudkontoret för organisationen) där särskilda aktiviteter
planeras, kontrolleras och styrs, samt ett nätverk av lokala produktions-/arbetsställen (siter)där
samma eller likartade aktiviteter utförs helt eller delvis.
Site:
En site är ett permanent produktions-/arbetsställe där organisationen utför arbete eller
tillhandahåller service.
Anmärkning: Flera produktions/arbetsställen kan dock ingå i ett certifikat. Dessa kan vara
belägna på var sin geografisk plats. Även produktions/arbetsställen som är belägna på
geografiskt åtskilda ställen kan anses vara ett "gemensamt" produktions/arbetsställe när de
ingår i en och samma spårbarhetsprocess (samma produktionsparti och produktionsprocess).
Observera att ett produktions/arbetsställe kan ha flera olika spårbarhetsprocesser, exempelvis
beroende på typ av produkt, och att dessa då skall hanteras som olika spårbarhetsprocesser
i certifikatet. (Ref. Annex 4 Appendix 4 Definitions som talar om en "common Chain-ofCustody").
4. REFERENSER
Kapitelnumrering enligt nedan refererar till Annex 4. Chain of Custody of Forest Based
Products – Requirements, där genomförande av denna standard för multi-site framgår av
bilaga 4.
5. STYRANDE FÖR FASTSTÄLLANDE AV VOLYMKREDITKONTO
Kapitel 3.1
Punkt 3.1.2.1
Organisationen skall införa kraven för spårbarhet enligt denna standard för det specifika
produktionspartiet.
Punkt 3.1.2.4
Produktionspartiet skall omfatta produkter som har producerats vid ett produktions-/arbetsställe (site).
Anmärkning: Detta krav gäller inte organisationer där produktions-/arbetsstället (siten) inte tydligt kan
identifieras, t.ex. skogsentreprenörer, transport, handel, osv.
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Kapitel 3.4
Punkt 3.4.2.1
Den organisation som tillämpar volymkrediteringsmetoden skall föra över certifieringsprocentsatsen till
krediterad volym i den gemensamma mätenheten för utgående produkter från produktionspartiet.
Punkt 3.4.2.3
Organisationen kan ackumulera volymkredit genom att skapa ett särskilt kreditkonto som kan användas
för nästa produktionsparti.

6. FÖRTYDLIGANDE TOLKNING VID MULTI-SITE CERTIFIKAT
Av delkraven, redovisade under punkt 5, följer att separata volymkreditkonton skall upprättas
för varje ingående site, vilka skall framgå av scoopet till certifikatet.

Multi‐site certifikat för XYZ AB

Certifierade andelar in på kreditkonto X

Centraliserad enhet X
Planering
Styrning
Produkter ut från konto X
Kontroll
Produktionsparti X
Volymkreditkonto X

Certifierade andelar in på kreditkonto Y

Produkter ut från konto Y
Site Y
Produktionsparti Y
Volymkreditkonto Y

Certifierade andelar in på kreditkonto Z

Produkter ut från konto Z
Site Z
Produktionsparti Z
Volymkreditkonto Z

Överföring av krediter mellan siter är ej tillåten utan annat än att faktisk
handel med produkt sker med uttag respektive insättning av krediter
konton emellan.

7. TILLÄMPNING
Denna tillämpning gäller för organsiationer/företag med multi-site certifikat med omedelbar
verkan. I de fall där centralt gemensamt volymkreditkonto använts får inga nya volymer
registreras på detta och individuella konton ska upprättas för ingående siter. Ackumulerade
krediter på centralt gemensamt konto får användas till dess kontot är noll dock under
beaktande av gällande 12 månaders regel.
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