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Hvad er RSPO Supply Chain Certificering (SCC)? 

RSPO Supply Chain certificering er en væsentlig del af The Roundtable on Sustainable Palm OilTM -ordning for 

certificering og mærkning af bæredygtigt producerede palmeolieprodukter. Dens vigtigste formål er at 

kontrollere strømmen af certificerede produkter i hele forsyningskæden. Din auditor vil derfor fokusere på 

indkøb, behandling, volumenregnskab, salg og mærkning af certificeret materiale for at sikre, at RSPOs krav og 

brug af varemærker bliver opfyldt. 

 

Hvad er de vigtigste roller og ansvarsområder inden for RSPO-systemet? 

The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) har mange interessenter og er et globalt initiativ om bæredygtig 

palmeolie. Medlemmer af RSPO og deltagere i dets aktiviteter kommer fra mange forskellige baggrunde, 

herunder plantagevirksomheder, forarbejdningsvirksomheder og forhandlere, producenter af forbrugsvarer og 

forhandlere af palmeolieprodukter, finansielle institutioner, miljøorganisationer og sociale ngo'er fra mange 

lande, der producerer eller bruger palmeolie. RSPOs vision er at ”omdanne markederne ved at gøre bæredygtig 

palmeolie normen". NEPCon er et RSPO SCC certificeringsorgan akkrediteret af RSPOs overvågningsorgan 

Assurance Services International (ASI). Vores akkrediteringsnummer er RSPO-ACC-026 (læs mere om vores  

fremdrift på www.rspo.org). Alle RSPO-certificeringsorganer skal følge akkrediteringsregler udgivet af RSPO og 

ASI. 

 

Hvilke certificeringsstandarder gælder for min organisation? 

Den vigtigste RSPO SCC certificeringsstandard (RSPO Supply Chain Certification Standard 

version 1. februar 2020) gælder for alle leverandører af forsyningskæden, og fastsætter 

generelle krav til materialehåndtering. Inden for denne standard kan det forekomme, at 

enkelte kriterier ikke er gældende for alle virksomheder; det afhænger af de aktiviteter, 

der udføres på hvert certificeret sted. For eksempel er der tre muligheder til at spore 

certificeret materiale og lave betegnelser. Virksomheder kan opretholde fysisk adskillelse af 

certificeret materiale (Identify Preserved eller Segregated model), eller blande certificeret 

og ikke-certificeret (Mass Balance model). RSPOs standardregler for 

Markedskommunikation og Betegnelser version januar 2019 regulerer RSPO 

varemærkeanvendelse og er obligatorisk, hvis du vil bruge RSPOs varemærker. 

 

Hvilket varemærke må vi bruge 

RSPO-logoet og varemærkerne kan anvendes til certificerede produkter og bruges til salgsfremmende formål, 

hvis du er CoC-certificeret og har underskrevet en RSPO Trademark License Agreement. Dette vil blive tildelt ved 

accept som medlem. Du skal indsende ethvert offentligt varemærke til os for godkendelse inden 

offentliggørelsen. 

 

Hvad er omkostningsstrukturen? 

De samlede certificeringsomkostninger består af omkostningerne i forbindelse med auditeringsydelserne og 

NEPCon RSPO Programgebyr. Auditgebyret afhænger af virksomhedens størrelse og kompleksitet og dets CoC-

system. Dette er angivet i vores tilbud.  
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Hvad med fortrolighed? 

For at kontrollere korrekt bogføring af certificerede volumener vil CoC-auditorer have brug for adgang til 

fortrolige oplysninger, såsom dine leverandører, indkøbere og konverteringsfaktorer. Fortroligheden af alle data 

er sikret, og vores medarbejdere er bundet af strenge fortrolighedskrav. Alle RSPO-certificeringer for 

forsyningskæden er dog angivet i den offentlige RSPO-database (www.rspo.org) sammen med oplysninger om 

omfanget af dit certifikat, f.eks. produkttyper og sites. 

 

Hvad indebærer certificeringsprocessen? 

RSPO certifikater udstedes for en femårsperiode. Vi udfører en første evaluering som grundlag for din 

certificering. Derefter skal du gennemgå årlige audits for at opretholde certifikatet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan opretholder jeg mit certifikat?  

For at forblive certificeret, skal du opfylde certificeringskravene. Det bliver kontrolleret 

gennem årlige audits. Imellem audits hjælper vi dig med at holde øje med kravene, ved 

regelmæssige opdateringer af systemændringer. Hvis vi identificerer afvigelser i dit 

system under audits, skal du træffe passende og effektive foranstaltninger til at løse 

disse. 

 

For at sikre RSPO-systemets integritet gælder strenge krav til opfølgningen af 

afvigelser. Alle afvigelser, der er identificeret under audit, har en tidslinje på 28 dage. 

Manglende overholdelse af afvigelser vil medføre suspension af dit certifikat. Et 

suspenderet certifikat kan genindsættes, hvis du sikrer systemets overholdelse og dette 

er blevet bekræftet gennem et audit. 

Når du har underskrevet certificeringsaftalen med NEPCon og er blevet RSPO-medlem 

(http://www.rspo.org/members), skal du forberede dig til certificering ved at sikre 

overholdelse af alle certificeringskravene. Dette omfatter tildeling af ansvar, udvikling af CoC-

procedurer og uddannelse af relevant personale. NEPCon tildeler en kontaktperson, som vil 

være tilgængelig til at svare på dine spørgsmål under hele revisionsprocessen. 

Vi anbefaler, at du sender dine dokumenterede procedurer til NEPCon til gennemsyn før 

hovedevalueringen.  

 

 

RSPO-audits udføres normalt på stedet og varer op til en arbejdsdag pr. sted. Interviews, 

dokumentgennemgang, besigtigelse af faciliteter og gennemgang af volumenregnskabssystem 

er normal på et onsite-audit. 

 

Efter audit udarbejder vi en skriftlig rapport, der beskriver resultaterne. Eventuelle 

identificerede afvigelser beskrives også, og alle afvigelser skal behandles, inden certifikatet kan 

udstedes, men inden for 3 måneder, ellers vil et nyt audit være påkrævet. Rapporten bliver 

kvalitetssikret og sendes til jer for evt. kommentarer. Ved en positiv certificeringsbeslutning vil 

vi indsende revisionsrapporten og udkastet til certifikat til RSPO til deres gennemgang og 

godkendelse. Når RSPO godkender, sender vi dig certifikatet. RSPOs offentlige database vil 

indeholde dine nye certifikatdata (http://www.rspo.org/certification/supply-chain-certificate-

holders). 
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