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Information om Förändringar i Certikonto

Utveckling av funktionalitet i Certikonto
Anpassning av Certikonto till VIOL3

Förhindra negativa saldon

Vad innebär förändringen ?
Negativa saldon tillåts inte, varken för maskinella eller
manuella transaktioner
När saldot kommer till 0 sker ingen överföring förrän
ytterligare kvantiteter kommit in
Transaktioner som misslyckats kommer inte “att få ett
nytt försök”
Gäller under hela månaden

Kvantiteter från samtliga konton ska förfalla efter 24 månader

Nya regler för PEFC möjliggör att kvantiteter kan
sparas i 24 månader.
Ändringen gäller även konton med PEFC + FSC Mixed
Credit (dubbelcertifierade volymer)
Samma möjlighet för giltighetstid på konton för FSC
Mixed Credit är infört i Certikonto sedan tidigare.
Vad är viktigt vid förändringen ?
Det är mycket viktigt att varje företag för en dialog
med sitt certifieringsföretag, om ändringen i
Certikonto, och säkrar att regelverket för PEFCs
spårbarhetsstandarden följs.

Formuleringen ”mätt och kontrollerat av tredje part”
Certikonto kommer att anpassas så att
kvantiteter från ALLA mätande företag som
använder VIOL kan hanteras via Certikonto från
och 1/7-2021.
Kravet är även fortsättningsvis att varje mätande
företag har den kontroll som krävs enligt
Virkesmätningslagen.
Vad innebär förändringen ?
Om fältet ”Certifiering” i Virkesordern är ifyllt
med certifieringskod i position 1 och om företaget
har en Site i Certikonto kommer kvantiteter in på
kontot från samtliga mätande företag

Certikonto inför VIOL 3
Nya VIOL 3 ska driftsättas enligt principen "Successiv övergång".
Det betyder att VIOL 2 och VIOL 3 körs parallellt under omläggningsperioden. Successiv övergång
minimerar risken för allvarliga störningar i virkesflödet eftersom branschen kan mäta in och redovisa
virke i både VIOL 2 och VIOL 3 samtidigt under en omläggningsperiod om sex månader.
För att stödja branschen genom Certikonto innebär det att det endast kan finnas ett system för att beräkna
och redovisa certifierade kvantiteter
Därför har beslut tagits att nuvarande Certikontosystem ska anpassas för att kunna hantera kvantiteter
från både VIOL 2 och från VIOL 3. Anpassningar av Certikonto kommer att påbörjas under hösten 2021 för
att stödja VIOL 3 1.0

Vill du veta mer om Certikonto?
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