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DEL1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION 

Företag: SMF Certifiering AB  Certifikatnr: 1428972, 1700629 

Revisionskriterium: Swedish PEFC certification schemes 
for sustainably managed forests SWE 001:3 + SWE 002:3 
+ SWE 003:3 +SWE 004:3, SS-EN ISO 14001:2004 

Revisionsdatum: 2013-11-21 - 22 

 

Aktivitet  Uppföljande revision nr: 1 
 Dokumentgranskning ingår  

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

Revisionens mål och omfattning  Enligt bifogad revisionsplan 

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

SMF Ledningssystem 

Revisionsledare Eric Beckman  Revisionsdag(ar): 4 dgr 

Revisor (ev.) Björn Nilsson  Revisionsdag(ar): 1 dag + 4 timmar 

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

2014-11-11 - 12 

  

DEL 2: REVISIONSLEDARENS REKOMMENDATION 

7 Mindre avvikelser konstaterades vid revisionen. Fortsatt certifikatinnehav 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 

Ledningssystemet bedöms ha upprätthållits på ett tillfredsställande sätt. Ledningssystem är under utveckling och 
kommer läggas upp i ny miljö. Det kommer innebära förbättringar, framförallt minskad administration.  I samband med 
omläggningen till nytt system kommer en översyn och uppdatering göras, vilket idag har släpat något. Detta har interna 
revisionen uppmärksammat. Översynen innehåller även publika delar där t.ex. miljöpolicyn behöver uppdateras med 
korrekt version.  
 
Rutin för extern och intern kommunikation bedöms fungera väl. Externa synpunkter registreras och hanteras korrekt. Det 
finns bl.a. möjlighet att lämna externa synpunkter via organisationens hemsida.  
 
Miljöaspekter är aktuella och bra beskrivet utifrån organisationens processer. Miljöpolicyn uppfyller standardens krav och 
innehåller de betydande miljöaspekterna. Miljömål är formulerade utifrån de betydande miljöaspekterna i policyn. Detta 
är första året med miljömål och kommer att utvärderas vid ledningens genomgång efter årsskiftet.  
 
Organisationen finns beskriven med resurser och roller. Rollen certifieringsansvarig kan dock förtydligas för att sedan 
användas i tillämpliga rutiner. 
 
Ledningens genomgång. Bra, fyllig och frekvent (5 ggr per år). Förbättringsmöjlighet då verksamheten växer är att 
variera dagordningen under året. Komplettera med ett tydligare ställningstagande om att lagar och andra krav efterlevs.  
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete är nu igång och följer handlingsplanen.  
 
Fungerande system för hantering av avvikelser och förbättringsarbete finns. Även detta är under utveckling för att bli 
ännu mer effektivt. Enligt översikt av öppna avvikelser finns ett antal avvikelser som har ett gammalt respitdatum. Vid 
kontroll finns förklaring. Då verksamheten växer och det blir svårare att hålla en del i huvudet så behöver man lägga mer 
tid på att uppdatera systemet med t.ex. en ny bedömning som leder till en senareläggning av respittiden. Det finns en 
rutin för hur öppna avvikelser som närmare sig respitdatum ska hanteras. Den är dock ej dokumenterad. Organisationen 
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bör överväga att dokumentera denna rutin för att tydliggöra och säkerställa likartad bedömning från fall till fall. Vid nästa 
revision kommer detta att följas upp.  
  
Användning av certifikat och logo bedöms korrekt. Den dokumenterade rutinen för logoanvändning bör dock 
kompletteras med när och hur de gruppmedlemmar som använder PEFC-logga informeras vid förändring av t.ex. 
utseende. 
  
Föregående års avvikelser från externrevision är kontrollerade och stängda.  
 
Lagar och andra krav bevakas på ett bra sätt och efterlevnad kontrolleras vid intern revision.  
 
Resurser för att genomföra interna revisioner hos anslutna medlemmar bedöms vara säkerställd. Nyrekrytering av 
internrevisorer är pågående, främst för att ytterligare minska negativ miljöpåverkan från bilåkande i samband med 
interna revisioner. I samband med säsongsstart genomförs en kalibrering med aktuella internrevisorer med utvärdering 
från föregående år.  
 
Register över anslutna skogsentreprenörer finns och uppfyller standardens krav. I samma system hanteras 
entreprenörer under anslutning och entreprenörer med indraget bevis. Självkontroller 2013 är avslutad. Samtliga 
självkontroller är inkomna. Det bedöms finnas resurser för rådgivning till de entreprenörerna där brister har identifierats. 
Organisationen tillhandahåller också information om lämpliga utbildningar. Den anslutne medlemmen erbjuds också ett 
ledningssystem i form av pärmflikssystem med förslag på tillhörande rutiner och formulär.  
 
Processen för anslutning av nya entreprenörer till paraplyet fungerar väl. Processen är väl definierad med tydlig 
ansvarsfördelning. Efter att ansökningshandlingar inkommit och registrerats, skickar aktuell certifieringsansvarig 
underlag till en av de fyra företagsutvecklarna som genomför förrevision. Besökt företagsutvecklare har god kunskap i 
PEFC baskrav för entreprenörer och den sociala standarden, vilket förrevisionen är koncentrerad till. En 
förbättringsmöjlighet är att också kontrollera faktisk kunskap kring den skogliga standarden. Eventuella avvikelser ska 
vara stängda innan certifieringsansvarig utfärdar bevis.  
 
Processen för uteslutning bedöms fungera väl.  

 

 

DEL 4: UTTALANDE OM TILLFÖRLITLIGHETEN HOS DE INTERNA REVISIONERNA  

Intern revision av paraplyorganisationens eget arbete är utförd och dokumenterad. Avvikelser vid intern revision av 
paraplyet hanteras idag separat, men kan med fördel hanteras i samma system som övriga typer av avvikelser för att få 
en enklare uppföljning.  
 
Intern revision av anslutna entreprenörer är genomförda hos mer än 10% av antalet medlemmar. Utöver denna mängd 
genomfördes riktade internrevisioner mot gruppen skogsvårdsföretag med utländsk arbetskraft. De interna revisionerna 
genomförs med hjälp av en väl utvecklad checklista som täcker alla delar i standarden. Det brister dock i en detalj i 
checklistan som berör tillskapad död ved (BJN 1).  
 
Bevittning av 2 internrevisorer utfördes. Generellt bra genomförda med informativa sammanfattande rapporter till 
entreprenören. Vid den ena bevittningen framkom att internrevisorn hade bristande kompetens kring delar i PEFC-
standarden vad gäller avsedda skillnader mellan högstubbar och kulturstubbar respektive naturvärdesträd och 
utvecklingsträd (BJN 2).   
 
Stickprovsrevision utfördes hos 7 anslutna entreprenörer. Generellt var entreprenörerna kunniga och engagerade, dock 
noterades några brister (ERBE 3-7). Vid jämförelse mellan resultat från utförda interna revisioner med de av Intertek 
utförda så var samstämmigheten OK.  
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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
 

            3       3 

Nuvarande aktivitet             7 3 7 

 
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) 

1428972 Paraplyfunktion för 
gruppcertifiering av skogsentreprenörer 
1700629 Gruppanslutning av 
entreprenörer enligt PEFC 
Gruppcertifiering –  entreprenör 

      

 Ja  Nej 

Plats(er) som certifieringen omfattar 

1428972 Stockholm 
1700629 Stockholm 

      

 Ja  Nej 

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

1428972 --- 
1700629 --- 

      

 Ja  Nej 

Produktlinje(r)        Ja  Nej 

Godkänd(a) uteslutning(ar) 
1428972 --- 
1700629 --- 
      

 Ja  Nej 

Certifikatets/-ens giltighetstid 2015-12-12, 2015-12-12       Ja  Nej 

Uppföljningsintervall var 12:e månad       Ja  Nej 

Antal anställda 2       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 

Om svaret är Ja på någon av ovanstående, notera ändringen på GF113 (Change Notice). Beskriv också planerade 
förändringar i verksamheten/systemet och när dessa beräknas vara slutförda.  



 
 

 

 

 
 

Revisionsrapport 
  

GT002, rev. 2 Document # GF103-6.1 Release Date: 13/08/2008 Sid 4 av 5 

 

 



 
 

 

 

 
 

Revisionsrapport 
  

GT002, rev. 2 Document # GF103-6.1 Release Date: 13/08/2008 Sid 5 av 5 

 

 

DEL 7: BEKRÄFTELSE AV GENOMFÖRD REVISION 

 
 
Rapportdatum: 2013-11-24 
 
 
 
_______Eric__________________________  _________Ewa________________________ 
Namn Revisionsledare     Namn Företagets representant 

Eric Beckman         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 

 

 


