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 Utvärdering av avvikelser 2010 
Inledning 

SMF Certifiering AB startade sin verksamhet den 1 april 2010. Under 2010 har totalt 159 företag an-
sökt om anslutning. 

Svenska PEFC kräver att "för de verksamheter och aktiviteter som har en betydande påverkan för 
uppfyllandet av PEFC-kraven skall organisationen upprätta och underhålla dokumenterade rutiner för 
regelbunden övervakning och mätning." 

För detta ändamål har SMF Certifiering AB inrättat ett särskild register över avvikelser. En avvikelse 
klassificeras enligt PEFCs norm som  

- liten 

- väsentlig 

- allvarlig 

SMF Certifiering AB har ställt samman en katalog över hur enskilda faktorer bedöms. Denna katalog 
finns publicerad på www.smfcert.se. 

 

Krav på gruppcertifierade skogsentreprenörer 

Svenska PEFC specificerar att en gruppcertifierad skogsentreprenör ska  

- uppfylla relevanta delar av skogsstandarden vid uppdrag på PEFC-certifierade fastigheter 

- vid anlitande av underentreprenörer tillse att PEFC-kraven följs, dvs kräva certifiering eller då 
det saknas ge särskild information ledning och tillsyn för säkrande av standardkraven samt 
följa upp detta enligt dokumenterade rutiner. 

- inneha kompetens för entreprenörer enligt krav i TD 

- följa aktuella lagar rörande entreprenörsverksamhet vid skogsarbete 

- i skogsbruksmaskiner använda drivmedel av lägst miljöklass 1 

- i skogsbruksmaskiner använda hydrauloljor som lägst uppfyller de krav som gäller för olja 
enligt svensk standard SS 15 54 34  

- för kedjesmörjning använda vegetabilisk sågkedjeolja eller annan miljögodkänd sågkedjeolja 
när sådan finns tillgänglig 

- återlämna avfall till leverantör eller till godkänd miljöstation 

- tillämpa rutiner som säkerställer kvaliteten i arbetet inom det miljömaskintekniska området, 
innefattande förebyggande åtgärder vid service, byten eller reparation av komponenter där 
spill kan förväntas för att förhindra att läckande vätska kommer ut i naturen  

- ha dokumenterad och tillgänglig nödlägesberedskap och nödvändig saneringutrustning  

- upfylla försäkringsbolagens krav på brandberedskap vidta förebyggande åtgärder mot 
skogsbrand då brandrisk 4-5 föreligger 

- vid inköp av utrustning och förbrukningsmateriel välja miljömärkta produkter då så är praktiskt 
och ekonomiskt rimligt. 

- acceptera kontroll utförd av behöring PEFC-organisation eller ackrediterat certifieringsföretag 

- årligen redovisa att PEFC-kraven följs i verksamheten 
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Antal anslutna företag med avvikelser 

Avvikelser kan identifieras på ett flertal sätt. Under 2010 har avvikelser registrerats hos följande antal 
företag anslutna till SMF Certifiering AB. 

Källa Antal företag 
Anmälan från extern 0 
Fastställda vid internrevision 7 
I handlingsplan vid ansökan 49 
Resultat av självkontroll1) 0 
Totalt 56 

Not 1: Självkontrollerna inleds först 2011. 

Totalt uppfyller alltså 103 företag, ungefär två av tre anslutna företag, Svenska PEFCs kriterier utan 
anmärkningar. 

 

Antal registrerade avvikelser 

Den övervägande majoriteten (88%) av de registrerade avvikelserna har redovisats av skogsentrep-
renörerna själva i handlingsplaner, som bifogats ansökan om anslutning till SMF Certifiering AB. TDII 
accepterar en övergångsperiod på upp till ett år för gruppcertificerade företag för att uppfylla alla 
PEFC-krav. 

Typ av avvikelse Antal avvikleser 
Natur- och kulturmiljöhänsyn 33 
ADR-utbildning 12 
Övrigt, t ex utbildningsplan 4 
Tillämpliga lagar 6 
Underentrprenörer 6 
Generell hänsyn 1 
Hydraulolja 4 
Kedjesmörjolja 3 
Övrigt förbrukningsmaterial 1 
Farligt avfall 8 
Nödrutiner 46 
Totalt 124 

 

Från tabellen framgår det tydligt att brister oftast står att finna beträffande nödrutiner och utbildning. 

 

SMF Certifiering ABs hantering av avvikelser 

SMF Certifiering AB har valt att följa upp samtliga noterade avvikelser, trots att PEFC enbart kräver att 
'väsentliga' och 'allvarliga' avvikelser behöver följas upp. SMF Certifiering AB har ansett det som en 
viktig markering och en lärprocess, både för paraplyet som sådant och för de anslutna företagen. 

Alla företag har utarbetat en handlingsplan utarbetats i vilken det framgår vilken åtgärd som skall vid-
tagas, vem som är ansvarig för att åtgärden vidtas och när åtgärden ska vara genomförd.  SMF 
Certifiering AB kontaktar berörda skogsentreprenörer för att få besked om att åtgärden vidtagits, 
alternativt för att få en trovärdig förklaring till varför en åtgärd ännu inte genomförts. 

I hela 72 fall är åtgärderna planerade för 2011. Dessa åtgärder kommer att följas upp i sinom tid. Av 
resterande 52 har 40 (ca 77%) genomförts och avvikelsen har kunnat avslutats. I 8 fall (ca 15%) har 
tidpunkten för att åtgärden ska genomföras överskridits utan att någon förklaring härtill har givits. För 
flera av dessa var 'klart till'-datumet 31 dec 2010, så från paraplyets sida har vi ännu inte hunnit följa 
upp orsakerna. För 4 åtgärder finns inget datum angivet.  
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Åtgärder med anledning av registrerande avvikelser 

Spontant kan tyckas att 124 avvikelser är en oroväckande hög siffra, men det motsvarar i genomsnitt 
mindre än en avvikelse per anslutet företag. En närmare eftertanke och analys visar också att hittills 
har skogsentreprenörerna varit mycket mån om att genomföra de planerade åtgärderna för att på så 
vis värna om certifieringens värde. Det finns därför ingen anledning till oro, snarare anledning till en 
positiv framtidstro på att skogsarbetet i Sverige utförs av allt mer välutbildade och kvalitetsmedvetna 
skogsentreprenörer.  

Drygt en tredjedel av alla avvikelser handlar om utbildningskrav. Oftast är det frågan om att genomföra 
grundutbildning i natur- och kulturmiljöhänsyn, men också ADR-utbildning för förare. Det finns alltså 
utrymme för SMF att erbjuda och anvisa kurser av detta slag. 

Dessutom har många problem med nödrutinerna. Vanligast är (18 avvikelser) att företaget saknar en 
krisplan och rutiner för hur kriser ska hanteras. Dessutom saknas anhöriglistor eller de befintliga 
behöver uppdateras (10 fall). Sen saknar några företag saneringsutrustning (7), kunskaper eller 
utrustning för förstahjälpen (6), säkerhetsdatablad för aktuella produkter (4) och i ett fall saknas 
brandskyddsutrustning. 

Som ett resultat av detta har SMF Certifiering AB tillsammans med SMFs företagsutvecklare beslutat 
att erbjuda skogsentreprenörerna hjälp med att upprätta krisplaner och anhöriglistor. Detta kan ske 
samordnat med andra aktiviteter initierade av SMF. 

 

Stockholm, 14 januari 2011  

 
Ewa Lidén 
verksamhetsansvarig 
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