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DEL1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION 
Företag: SMF-Certifiering AB  Certifikatnr: 1700629 
Revisionskriterium: PEFC Council och Svenska PEFC 
Teknisk Dokument 2 m tillämpningskrav 2006-06-28 + 
Annex 4 2005-06-17 

Revisionsdatum: 2010-03-03+05 

 
Aktivitet  Certifieringsrevision - Steg 2  

 

Reviderad(e) plats(er) och skift 2 entreprenörer och paraplyfunktionen. 

Revisionens mål och omfattning  Enligt bifogad revisionsplan 

Företagsdokumentation som denna 
revision grundas på(manual, osv.) 

Ledningssystem för SMF Certifiering AB 

Revisionsledare Jörgen Hedeås       Revisionsdag(ar): 2 

Preliminärt datum för nästa revision 
(plats(er), skift och processer) 

Prel. 2010-10-28 

DEL 2: REVISIONSLEDARENS REKOMMENDATION 

En avvikelse konstaterades vid revisionen. Certifiering rekommenderas efter att korrigerande åtgärd har inkommit och 
godkänts. 

DEL 3: REVISIONSTEAMETS SAMMANFATTNING AV REVISIONENS RESULTAT OCH IDENTIFIERADE 
OMRÅDEN FÖR FÖRBÄTTRING 

 
Företaget har byggt upp ett strukturerat och bra ledningssystem för gruppcertifiering genom paraplyorganisation för 
skogsentreprenörer. Lämnade synpunkter från förgranskningen är i huvudsak infört i systemet. Bra resurser finns för 
fortsatt implementering, underhåll och utveckling av systemet. Utbildning/information har skett av SMFs personal och 
styrelse. Motsvarande informationsinsatser sker nu löpande ute i medlemssektionerna.  All erforderlig information om 
PEFC och kraven för certifiering finns även på SMFs hemsida. 
Eftersom det ej sker en personlig kontakt och information vid ansökan om certifiering bör det i ansökan ingå ett åtagande 
att den sökande tagit till sig nödvändig kunskap om de aktuella PEFC reglerna. 
Ledningens genomgång är strukturerat utförd och dokumenterad.   
De besökta entreprenörerna hade bra kunskap om PEFC och hade mycket god ordning på erforderliga dokument. Ett 
bra arbete fördes med kompetensutveckling av medarbetarna. Alla granskade delar i PEFCs krav på entreprenörer 
uppfylldes. Entreprenörerna har ett mycket bra hjälpmedel i pärmen för regelrätt entreprenad som SMF tillhandahåller.  
 

DEL 4: UTTALANDE OM TILLFÖRLITLIGHETEN HOS DE INTERNA REVISIONERNA  

Rutinen för interna revisioner behöver kompletteras med att även paraplyets egna verksamhet skall ingå i denna.  
Internrevisionen av en entreprenör är utförd på ett strukturerat och bra sätt. 
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DEL 5: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER– CERTIFIKAT 

 Registrerade uppgifter Förändringar noterade under 
granskningen 

Organisationens namn  
(identiskt med namnet på certifikatet) 

SMF-Certifiering AB 
       Ja  Nej 

Certifieringens omfattning (scope) 
Gruppcertifiering genom 
paraplyorganisation för 
skogsentreprenörer. 

 Ja  Nej 

Plats(er) som certifieringen omfattar Stockholm  Ja  Nej 

Verksamheter, plats(er) osv. som inte 
ingår i omfattningen (scope) 

       Ja  Nej 

Produktlinje(r)        Ja  Nej 

Godkänd(a) uteslutning(ar)        Ja  Nej 

Certifikatets/-ens giltighetstid        Ja  Nej 

Uppföljningsintervall var 12:e månad       Ja  Nej 

Antal anställda 1  Ja  Nej 

Kontaktperson hos företaget Ewa Lidén       Ja  Nej 

Adress  
Tyska Brinken 28 
111 27  Stockholm 
Sverige      

 Ja  Nej 

E-postadress ewa.liden@t-online.de       Ja  Nej 

 
 

DEL 6: KUNDENS BEKRÄFTELSE 

 
Genom underskrift bekräftas innehållet och de bifogade avvikelserna.  
 
Rapportdatum: 2010-03-05 
 
 
 
_________________________________  _________________________________ 
Revisionsledarens underskrift    Företagets representants underskrift 
Jörgen Hedeås      Ewa Lidèn 
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