Svenska PEFC ek för
Serviceavgifter

Svenska PEFC:s serviceavgifter

Riktlinjer
Metod för beräkning av serviceavgifter till
svenska PEFC med start 2021
Antagen av svenska PEFC:s
årsstämma 2021

Metod for beräkning äv serviceävgifter
till Svenskä 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 PEFC för att säkerställa användarnas krav och förväntningar på systemet.

2 Tillämpning
Med denna metod skall alla användare av PEFC:s system och rutiner bidra med sin andel av
kostnaderna för framtagande, underhåll och utveckling av systemen.

3 Indelning äv änvändärnä i kätegorier
Användarna av svenska PEFC:s system delas in i följande kategorier:
•
•
•
•
•
•

1a Skog - organisation med skogsbruk som huvudsaklig verksamhet med skogsbrukscertifikat
1b Entreprenör - innehavare av endast entreprenörscertifikat (direkt eller i grupp)
2a Primär industri med spårbarhetscertifikat
2b Vidareförädling och/eller försäljning med spårbarhetscertifikat
3 Icke kommersiella verksamheter eller därmed jämställda
4 Varumärkeslicens - innehavare av varumärkeslicens utan certifikat

Kategoritillhörighet för certifikatsinnehavare utan medlemskap beslutas av av PEFC-kansliet. Vid
behov konsulteras PEFC:s styrelse. Den huvudsakliga verksamheten styr kategoriindelningen och en
organisation avgiftsbeläggs enligt en av kategorierna.
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4 Serviceävgift
Årlig serviceavgift till svenska PEFC består av en fast och en rörlig del.

Fast avgift
För samtliga av svenska PEFC registrerade certifikat/bevis för kategorier 1 och 2 enligt ovan debiteras
årligen en fast grundavgift via certifieringsföretagen enligt särskild överenskommelse. För innehavare
av varumärkeslicens utan certifikat (4) debiteras en fast avgift direkt av svenska PEFC.

Rörlig avgift
Medlemmar i svenska PEFC och användare med registrerade certifikat och varumärkeslicenser för
kategori 1 och 2 enligt ovan debiteras årligen en rörlig avgift baserad på:
•
•
•

1a och 2a: Omsatt respektive förbrukad volym svensk råvara per år: kr/m3fub,år
1b: Enhetsavgift per certifikat
2b: Omsättning för produkt/-er med PEFC-anspråk per år

För certifikat med utspridd verksamhet (multisite-certifikat) baseras rörlig avgift på summan av de i
certifikatet ingående enheterna/verksamheterna.
Fast avgift och rörlig avgift för respektive kategori fastställs årligen av svenska PEFC.
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5 Fästställände äv underläg for rorlig ävgift
Underlag för rörlig avgift för användare i kategori 1 och 2 fastställs enligt följande:
•
•
•

1
2

1 a: Av användaren eller Biometria till svenska PEFC rapporterad hanterad volym svensk
råvara1 kontrollerad av, användaren anlitad, ackrediterad och notifierad
certifieringsorganisation
2a: Av användaren till svenska PEFC rapporterad förbrukad volym svensk råvara2,
kontrollerad av användaren anlitad ackrediterad och notifierad certifieringsorganisation
2b: Av användaren rapporterat omsättningsintervall (Tabell 1) av produkter som sålts med
ett PEFC-anspråk (PEFC-certifierad, PEFC-kontrollerade källor eller 100 % PEFC-ursprung)
och/eller varor som märkts med PEFC:s logotyp. Detta kontrollerat av, av användaren anlitad,
ackrediterad och notifierad certifieringsorganisation

Rundvirkessortiment utom bränsleved
Total volym förbrukad råvara i egen industri alla ursprung

Tabell 1. Intervall för PEFC-relaterad omsättning kategori 2b
PEFC-relaterad omsättning, kr
< 9 miljoner
≥ 9 miljoner, < 99 miljoner
≥ 99 miljoner, < 399 miljoner
≥ 399 miljoner, <1 000 miljoner
≥ 1 000 miljoner

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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Bilägä - Årligt fästställände äv
serviceävgifter 2021
Nedanstående avgifter föreslås årsstämman årligen efter beredning av styrelsen.

Fästä ävgifter
Följande fasta avgifter föreslås träda i kraft 2022.
Certifikatsavgift: 5 000 kr/certifikat/år
•
•

För spårbarhetscertifikat med utspridd verksamhet (multisite) tillkommer 2 000 kr per
anläggning (site)
För producentgrupper i gruppcertifikat för spårbarhet tillkommer 2 500 kr per ingående
företag och site

Organisationer med endast varumärkeslicens betalar 4 000 kr/varumärkeslicens/år.
För multisitecertifikat inom samma koncern är maxbeloppet 55 000 kr/år.

Rorligä ävgifter
För år 2021 föreslås följande serviceavgifter.
Rörlig avgift betalas av medlemmar i svenska PEFC och övriga med registrerade certifikat och
varumärkeslicenser.
Kategorier 1a och 2a
Organisationer med skogsbrukscertifikat (1a) och primär industri med spårbarhetscertifikat (2a)
betalar för omsatt respektive förbrukad volym svensk råvara kr/m3fub/föregående kalenderår.
Avgift = 3,78 öre/m3fub
Kategori 1b entreprenörscertifikat betalar 6 000 kr i rörlig avgift
Kategori 2b vidareförädling och/eller försäljning med spårbarhetscertifikat/-bevis betalar enligt
omsättning för produkt/er med PEFC-anspråk och/eller PEFC-märkning per föregående kalenderår.
PEFC-relaterad omsättning, kr
< 9 miljoner
≥ 9 miljoner, < 99 miljoner
≥ 99 miljoner, < 399 miljoner
≥ 399 miljoner, <1 000 miljoner
≥ 1 000 miljoner

Rörlig avgift, kr
1 000
6 000
16 000
31 000
46 000
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