Certificate of Registration

This is to certify that

Moelven Skog AB
Main site: Skårevägen 60, SE-650 08 Karlstad, Sweden
Additional sites according to appendix page 1
has been assessed and registered by Intertek as conforming to the requirements of

PEFC
Process Certification according to:
PEFC ST 2002:2013 Chain of custody of forest based products
Chain of custody certificate for procurement and sale of round wood
and wood fuel, sawn and planed lumber and plywood following
the volume credit method
Certificate Number:
Initial Certification Date:
Certificate Issue Date:
Certificate Expiry Date:

1700162-02
15 January 2003
15 January 2018
14 January 2021

Duplicate / Translation from a Swedish original

Thomas Andersson, CEO
Intertek Certification AB
P.O. Box 1103, SE-164 22 Kista, Sweden
In the issuance of this certificate, Intertek assumes no liability to any party other than to the Client, and then only in accordance
with the agreed upon Certification Agreement. This certificate’s validity is subject to the organization maintaining their system in
accordance with Intertek’s requirements for systems certification. Validity may be confirmed via email at
certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone.
The certificate remains the property of Intertek, to whom it must be returned upon request.

Certifikat

Detta certifikat intygar att

Moelven Skog AB
Huvudkontor: Skårevägen 60, 650 08 Karlstad, Sverige
Ytterligare platser enligt appendix sida 1
har granskats av Intertek och är i överensstämmelse med kraven i

PEFC
Processcertifiering enligt:
PEFC ST 2002:2013 Spårbarhetscertifiering för skogsbaserade produkter
Spårbarhetscertifikat för inköp och försäljning av rundvirke och skogsbränsle,
sågat och hyvlat virke, plywood, cellulosaflis och sågspån
enligt volymkreditmetoden

Certifikatsnummer:
Certifikatets ursprungsdatum:
Certifikatets utfärdandedatum:
Certifikatets sista giltighetsdag:

1700162-02
15 januari 2003
15 januari 2018
14 januari 2021

Thomas Andersson, VD
Intertek Certification AB
P.O. Box 1103, 164 22 Kista, Sverige
I utfärdandet av detta certifikat tar Intertek inget ansvar gentemot någon annan än kunden, och då endast i enlighet
med det överenskomna Certifieringsavtalet. Detta certifikats giltighet är beroende av att organisationen upprätthåller
sitt system i enlighet med Interteks krav för certifiering. Giltigheten kan bekräftas med e-post via
certificate.validation@intertek.com eller genom att scanna koden till höger med en smartphone.
Certifikatet förblir Interteks egendom och återsänds till oss efter förfrågan.
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Appendix

Detta appendix identifierar ytterligare platser för ledningssystemet hos

Moleven Skog AB
A. Moelven Årjäng Såg AB
Kyrkerudsvägen 3, 672 23 Årjäng, Sverige

Spårbarhetscertifikat för försäljning av sågat virke,
cellulosaflis och sågspån enligt volymkreditmetoden

C. Moelven Edanesågen AB,
Arvid Olofssons väg, 671 70 Edane, Sverige

Spårbarhetscertifikat för försäljning av sågat och hyvlat
virke, cellulosaflis och sågspån enligt volymkreditmetoden

D. Moelven Norsälven AB
Norsälvsvägen 1, 660 50 Vålberg, Sverige

Spårbarhetscertifikat för försäljning av sågat virke,
cellulosaflis och sågspån enligt volymkreditmetoden

E. Moelven Notnäs Ransby AB/ Ransby
Branäsvägen 35, 680 60 Sysslebäck, Sverige

Spårbarhetscertifikat för försäljning av sågat virke,
cellulosaflis och sågspån enligt volymkreditmetoden

F. Moelven Notnäs Ransby AB/ Notnäs
Notnäsvägen, 685 00 Torsby, Sverige

Spårbarhetscertifikat för försäljning av sågat och hyvlat
virke, cellulosaflis och sågspån enligt volymkreditmetoden

G. Moelven Valåsen AB
Valåsen, 691 27 Karlskoga, Sverige

Spårbarhetscertifikat för försäljning avv sågat och hyvlat
virke, cellulosaflis och sågspån enligt volymkreditmetoden

H. Moelven Vänerply AB,
Industrivägen 10, 547 72 Otterbäcken, Sverige

Spårbarhetscertifikat för försäljning av rundvirke, plywood
och cellulosaflis enligt volymkreditmetoden

Certifikatsnummer:
Certifikatets ursprungsdatum:
Certifikatets utfärdandedatum:
Certifikatets sista giltighetsdag:

1700162-02
15 januari 2003
15 januari 2018
14 januari 2021

Thomas Andersson, VD
Intertek Certification AB
P.O. Box 1103, 164 22 Kista, Sverige
I utfärdandet av detta certifikat tar Intertek inget ansvar gentemot någon annan än kunden,
och då endast i enlighet med det överenskomna Certifieringsavtalet. Detta certifikats giltighet är
beroende av att organisationen upprätthåller sitt system i enlighet med Interteks krav för certifiering.
Giltigheten kan bekräftas med e-post via certificate.validation@intertek.com eller genom att scanna
koden till höger med en smartphone.
Certifikatet förblir Interteks egendom och återsänds till oss efter förfrågan
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Appendix

This appendix identifies the locations by the management system of

Moelven Skog AB
A. Moelven Årjäng Såg AB
Kyrkerudsvägen 3, SE-672 23 Årjäng, Sweden

Chain of custody certificate for sale of sawn lumber, wood
chips and saw dust following the volume credit method

C. Moelven Edanesågen AB,
Arvid Olofssons väg, SE-671 70 Edane, Sweden

Chain of custody certificate for sale of sawn and planed
lumber, wood chips and saw dust following the volume credit
method

D.Moelven Norsälven AB
Norsälvsvägen 1, SE-660 50 Vålberg, Sweden

Chain of custody certificate for sale of sawn lumber, wood
chips and saw dust following the volume credit method

E. Moelven Notnäs Ransby AB/ Ransby
Branäsvägen 35, SE- 680 60 Sysslebäck, Sweden

Chain of custody certificate for sale of sawn lumber, wood
chips and saw dust following the volume credit method

F. Moelven Notnäs Ransby AB/ Notnäs
Notnäsvägen, SE-685 00 Torsby, Sweden

Chain of custody certificate for sale of sawn and planed
lumber, wood chips and saw dust following the volume credit
method

G. Moelven Valåsen AB
Valåsen, SE-69 127 Karlskoga, Sweden

Chain of custody certificate for sale of sawn and planed
lumber, wood chips and saw dust following the volume credit
method

H. Moelven Vänerply AB,
Industrivägen 10, SE- 547 72 Otterbäcken, Sweden

Chain of custody certificate for sale of round wood, plywood
and wood chips following the volume credit method

Certificate Number:
Initial Certification Date:
Certificate Issue Date:
Certificate Expiry Date:

1700162-02
15 January 2003
15 January 2018
14 January 2021

Thomas Andersson, CEO
Intertek Certification AB
P.O. Box 1103, SE-164 22 Kista, Sweden
In the issuance of this certificate, Intertek assumes no liability to any party other than to the Client, and then only in
accordance with the agreed upon Certification Agreement. This certificate’s validity is subject to the organization
maintaining their system in accordance with Intertek’s requirements for systems certification. Validity may be
confirmed via email at certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone.
The certificate remains the property of Intertek, to whom it must be returned upon request.

