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DEL1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER – REVISION 

Företag: SMF Certifiering AB  Certifikatnr: 1700629 

Revisionskriterium: SS-EN ISO 14001:2004,  Svenskt 
PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk PEFC 
SWE 001:3 + SWE 002:3 + SWE 004:3    

Revisionsdatum: 2012-10-26 – 11-01 

 

Aktivitet  Certifieringsrevision - Steg I  Steg II  
 Omcertifiering 
 Annat: Uppgradering PEFC 
 Dokumentgranskning ingår  

Reviderad(e) plats(er) och skift Enligt bifogad revisionsplan  

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): 4 

Revisor Eric Beckman Revisionsdag(ar): 2 

Observatör Eric Beckman Revisionsdag(ar): 3 

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

2013 vecka 42 

  

DEL 2: REVISIONSLEDARENS REKOMMENDATION 

3 mindre avvikelser konstaterades för paraplyorganisationen vid revisionen. Fortsatt 
certifikatinnehav/Certifiering/Uppgradering rekommenderas efter det att handlingsplan inkommit och accepterats. 
Handlingsplan inklusive orsaksanalys skall vara oss tillhanda inom 30 kalenderdagar räknat från det avslutande mötet. 
Korrigerande åtgärder ska genomföras inom 90 dagar från avslutande mötet. 

 

DEL 3: REVISIONSTEAMETS SAMMANFATTNING AV REVISIONENS RESULTAT OCH IDENTIFIERADE 

OMRÅDEN FÖR FÖRBÄTTRING 

Företaget har en för den egna organisationen en förhållandevis enkel verksamhet med en liten direkt miljöpåverkan. 
Denna består då huvudsakligen av resor vid interna revisioner och kontorsverksamheten. Företaget har däremot 
möjlighet till stor positiv miljöpåverkan genom att offensivt ansluta skogsentreprenörerna till entreprenörscertifiering. 
Även då att utbilda/informera entreprenörerna egna medarbetare och övriga uppdragstagare. 
 
Ledningssystem har nu uppdaterats och täcker på ett bra sätt in både den nya PEFC-standarden och kraven i ISO 
14001:2004. Ledningssystem kan struktureras på ett bättre sätt så att det blir mer överblickbart för alla medarbetare. 
Komplettering behöver ske för styrning av redovisande dokument. (JRH 1) 
 
Verksamheten finns övergripande beskriven i ledningssystemets inledande avsnitt. Organisationen med ansvar och 
befogenheter finns beskriven. På grund av stor tillströmning av nya entreprenörer har de ökade resurserna ändå inte 
varit tillräckliga för att sköta administrationen fullt ut.  
Miljöpolicyn uppfyller standardens krav och är fastställd av företagsledningen.  
 
Miljömål och handlingsplaner är lämpligt formulerade utifrån de betydande miljöaspekterna. Ett strukturerat arbetssätt 
finns för att hantera synpunkter från externa parter. Ledningens genomgång är strukturerat genomförd och bra 
dokumenterad med bedömningar och slutsatser.  
 
Företaget har formellt sett ej kommit igång med systematiskt arbetsmiljöarbete. Även inom detta område så har 
organisationen en förhållandevis enkel verksamhet som underlag för detta arbete. Detta bör ändå genomföras snarast. 
(JHR 2) 
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Företaget har ett väl fungerande system för avvikelse och förbättringsverksamhet. Huvuddelen av avvikelserna finns 
inom den delen av verksamheten som har begränsad miljöpåverkan. Där paraplyorganisationen har sin största 
miljöpåverkan, vilket är utförande av skogsbruksåtgärder, finns väldigt få avvikelser identifierade.  
Avvikelse och förbättringsarbetet har däremot under en period haft resursbrist. Ett större antal avvikelser har ej stängts 
inom fastställda tidsintervall. Företaget har själv identifierat detta problemområde och detta kommer att åtgärdas under 
innevarande år. (JHR 3) 
 
Avvikelserna från tidigare revision är stängda.  
 
Relevanta lagar och andra krav för verksamheten är identifierade och utvärderade. Företaget identifierar och 
kommunicerar lagar och andra krav till de anslutna entreprenörerna genom företagets hemsida.  
 
Företaget har minimal risk för att det ska uppstå nödlägessituationer utifrån yttre miljö.  
Medarbetarna är väl insatta i kraven utifrån ISO 14001:2004.  
 
Företaget har föredömlig kompetens och erfarenhet hos sina interna revisorer. Årlig kalibrering genomförs med de 
interna revisorerna där föregående år utvärderas och där rutiner och riktlinjer för nästföljande års internrevisioner gås 
igenom. Ur miljösynpunkt är det en fördel att företaget har många internrevisorer över olika delar av landet vilket gör att 
resor därmed minimeras.  
 
Arbetet med anslutning av nya entreprenörer till paraplyet är bra styrt och utförs på ett kompetent och strukturerat sätt.  
Personlig kontakt sker alltid i samband med förrevision och eventuella avvikelser från denna ska vara stängda innan 
bevis utfärdas. Några exempel finns på att entreprenörer av olika skäl har uteslutits från paraplyet. 
 
Företaget tillhandahåller information om lämpliga utbildningar och informationskanaler och även hjälpmedel för att ha 
kontroll på relevanta lagar och förordningar. Detta både genom utskick eller tillgänglighet via hemsidan. Även enklare 
ledningssystem tillhandahålls av de anslutna entreprenörerna.  
Företaget har bra resurser tillgängliga för att ge råd till entreprenörer som har identifierade brister.  
 
Ett strukturerat och väl fungerande register finns över de anslutna entreprenörerna. Registersystemet innehåller de 
funktioner som krävs för att administrera och följa upp respektive entreprenörer.  
Inrapportering av entreprenörernas egenkontroll fungerar nu tillfredsställande.  
 
Under 3-års perioden har företaget vidareutvecklat sitt arbetssätt och nu även implementerat ISO 14001:2004. 
Verksamheten har ökat kraftigt under senare tid och ytterligare resurser har anskaffats. Under perioden har relativt få 
avvikelser identifierats vid externa revisioner. Dessa avvikelser har åtgärdats på ett strukturerat sätt. De anslutna 
entreprenörerna har haft stor nytta av utförda internrevisioner och den information och rådgivning som företaget 
tillhandahåller.    

 

DEL 4: UTTALANDE OM TILLFÖRLITLIGHETEN HOS DE INTERNA REVISIONERNA  

Intern revision av paraplyorganisationens eget arbete är utförd och dokumenterad. 
 
Intern revision av entreprenörer i paraplyet sker på ett strukturerat och bra sätt av kompetenta och erfarna 
internrevisorer. Bra sammanställningar görs av resultatet utifrån dessa revisioner. Detta utvärderas vid företagets 
ledningsmöten och lämpliga åtgärder vidtas för att utifrån detta. Lämplig fördelning har gjorts av entreprenörerna utifrån 
kategori och storlek.  
 
”Bevittning” utfördes vid en intern revision av en certifierad entreprenör. Denna utfördes på ett mycket strukturerat, 
effektivt och bra sätt med en intervju av entreprenören och kortfattad information om de avsnitt det fanns brister i 
kännedom om standardens krav. Ett röjningsobjekt besöktes. Relevanta standardkrav täcktes bra in vid intervju.  
 
Stickprovsrevision utfördes hos 7 certifierade entreprenörer med genomgång av respektive företags arbete samt besök i 
skogsbruksobjekt. Entreprenörerna är generellt sett mycket engagerade och kunniga. Ett mindre antal avvikelser 
identifierades vilka finns i bilaga, se nedan.  
En jämförelse gjordes av resultatet från de hittills utförda interna revisionerna och de som Intertek utförde.  
Samstämmigheten mellan dessa var god.  
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DEL 5: IAKTTAGELSER (INTERTEKS) 

Se bifogade 
iakttagelser 
 

Stor avvikelse 
konstaterad 

Stor avvikelse 
avhjälpt 

Mindre 
avvikelse 

konstaterad  

Mindre 
avvikelse 
avhjälpt 

Antal öppna 
avvikelser 

Tidigare aktivitet
 

  2 2 0 

Nuvarande aktivitet   3  3 

 
Möjligheter till förbättring har identifierats  Ja  Nej 

 

DEL 6: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER– CERTIFIKAT 

 Registrerade uppgifter Förändringar noterade under 

granskningen 

Organisationens namn  
(identiskt med namnet på certifikatet) 

SMF-Certifiering AB 
 

 Ja  Nej 

Certifieringens omfattning (scope) 
1700629 Gruppcertifiering genom 
paraplyorganisation för 
skogsentreprenörer 

 Ja  Nej 

Plats(er) som certifieringen omfattar 1700629 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 2013-03-23  Ja  Nej 

Uppföljningsintervall var 12:e månad  Ja  Nej 

Antal anställda 4  Ja  Nej 

Kontaktperson hos företaget Ewa Lidén  Ja  Nej 

Adress  
Tyska Brinken 28 
111 27  Stockholm 
SWEDEN                                             

 Ja  Nej 

E-postadress ewa@smfcertifiering.se  Ja  Nej 
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DEL 7: BEKRÄFTELSE AV GENOMFÖRD REVISION 

 
 
Rapportdatum: 2012-11-01 
 
 
 
_________________________________  _________________________________ 
Namn Revisionsledare     Namn Företagets representant 
Jörgen Hedeås      Ewa Lidén 
(Denna del kan undertecknas om någon av parterna så önskar) 

 

 

DISTRIBUTIONSLISTA 

 
 Elektronisk rapport till huvudkontoret  

 Elektronisk rapport till kund 

Handlingsplan/-er skickas direkt till revisionsledaren  
 
alternativt till, 
Intertek Certification AB 
Box 1103 
164 22 Kista 
 
Besöksadress: 
Torshamnsgatan 43, Kista, Stockholm 
Tel: 08-7500333 

 

 


