
Revisionsrapport
Cert Nr: 1700081 Datum: 2004-0344 09-13, 09-1 7

Organisation: $kogscertifiering Mellansverige AB, Aktivitet: Uppfdljande revision/Omcertifiering

Plats: Karlstad Standard: PEFC Paraplyfunktion

Revisionsledare: J6rgen hedeis Totaltid 12 tim
Revisor: Total tid

Verksamhet som onrfattas: Plats
Skogsbrukscertifikat fdr gruppcertifiering av skogsdgare och Falun och Karlstad
entreprendrer.

Verksamhet som inte omfattas samt eventuelf uteslutning av Plate
standardkrav:

Dokument som utgdr undedag f6r aktiviteten (manual, rutiner, arbetsinstruktioner etc):
Skogscertifiering Mellansverige ABs Milj6handbok f6r PEF0paraply med underliggande dokument.

dvri gUEventuella f6rfl ndringar :

Uppfiiljningsintervall :
12 min

Ornfattning av revisionen :
Ledningens ansvar och ledningssystemet har granskats vad avser dndringar sedan fdregAende revision.
Dessutom har protokoll fr6n ledningrens genomg6ng samt genomforda internrevisioner kontrollerats.
Genomforda konigerande och forebyggande 6tg6rder
Delkravena 4.4.1, 4.3.2, 4.4.2, 4.4.3, 4.5.2, 4.5.4,4.4.6,4.5.3 har reviderats i sin helhet

Besdk har utforts hos 2 skogsitgare och 2 entreprendr. Fdreg6ende revision utfdrdes 2003-12-12 och nesta
revision planeras till den 2005-08-30.

I och med denna uppf6ljande revision har en treirscykel av uppfdljande revisioner genomf6rts, omfattande
en granskning av hela PEF0-systemet och samtliga delkrav i standarden.
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Revisionsrapport
Revisionsresultat och komrnentarcr :
En mindre awikelse konstaterades vid revisionen.
Kommentarer f6r den gingna 3-Arsperioden:
Foretagets PEFC- tedningssystem fungerar som helhet pA ett bra siltt. $ysternet bygrger pA att f6retagets
dgare samtidigt har en ombudsroll att teckna certifieringsavtal med skogsdgare och entreprenorrer samt ha
den ldpande kontakten med dessa. F0retaget initierar ocfr samordnar utbildningsinsatser for berorda parter
pA ett bra sdtt. Aven tillging till relevanta lagar och andra krav samordnas. Certifieringen av skogsdgare har
ej hittills varit si omfattande men dkar nu i snabb takt ocfr resursema for internrevisioner hAller pi att
ut6kas.
De under perioden bosOkta skogs€gama (4 st) har sarntliga haft vdl dokumenterade ocfr uppdaterade
skogsbruksplaner samt utf6rt de i planerna foreslagna Atgdrdeme. Stickprov i bestAnd (8 st) verifierade
detta och bra milj{rhiinsyn var tagen.
De under perioden besokta entrepren6rema (4 st) har samtliga haft erforderlig utbildning ocfr erfarenhet.
Mifdkaven pd maskinerna och miljdhdnsynen i awerkningarna har oc*sA varit tillfredsstdllande. I samband
med revision hos ombudsfdretagen och deras genonrfdrda skogsbruksAtgdrder har ocks6 ett stod antal
entreprendrer besbkts med likartat resultat.

Rekommendationer;
Omcertifiering rekommenderas efter det att konigerande &tgdrder redovisats tillocfr accepterats av oss.
Dessa skall vara oss tillhanda inom 6 arbetsveckor, rdknat frAn dagens datum.

SEMKO-DEKRA Certification AB
Rapportdatum: 2A0449-17

Jdrgen hedeis
Vid rcvi$ion biEggF€: Sammanst{lhing av awikElser och Awikets€rapporter
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