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Utvärdering av avvikelser 2011 

Krav på paraplyorganisation vid gruppcertifiering 

Svenska PEFC kräver i PEFC SWE 004:3 att "för de verksamheter och aktiviteter som har en bety-
dande påverkan för uppfyllandet av PEFC-kraven skall organisationen upprätta och underhålla doku-
menterade rutiner för regelbunden övervakning och mätning." 

För detta ändamål har SMF Certifiering AB bland annat inrättat ett register över avvikelser. En avvi-
kelse klassificeras enligt PEFCs norm som  

- mindre 
- större 

Som hjälp vid tolkningen har SMF Certifiering AB sammanställt ett dokument, från vilket framgår hur 
en avvikelse klassificeras. Generellt är lagöverträdelser att betrakta som större avvikelser och avvikel-
ser som medför betydande risk för negativa miljö- och/eller produktionseffekter eller försämrad ar-
betsmiljö. 

Övriga avvikelser klassas som mindre avvikelser. En mindre avvikelse som upprepas blir automatiskt 
en större avvikelse. 

Om större avvikelser inte åtgärdas inom rimlig tid, eller ingen godtagbar förklaring kan ges, sägs avta-
let med aktuell skogsentreprenör upp. 

  

Krav på gruppcertifierade skogsentreprenörer 

Svenska PEFC specificerar de krav en gruppcertifierad skogsentreprenör ska uppfylla i gällande tek-
niskt dokument. Enligt ursprungsplanen skulle TD III börja gälla från den 2011-02-01. Av den anled-
ningen började paraplyet tillämpa kraven redan från detta datum, trots att ratificeringsprocessen tog 
längre tid än beräknat och den nya standarden inte kom att träda i kraft förrän den 1 januari 2012. 
Därför har vi från paraplyets sida registrerat vissa förhållanden, som vid tillämpning av TD II inte skulle 
betraktas som en avvikelse från standarden.  

 

Antal anslutna företag med avvikelser och antal avvikelser 

Vid utgången av 2011 hade 387 företag ansökt om anslutning till paraplyet. Under 2011 har avvikelser 
registrerats för sammanlagt 161 företag (42%). Totalt hade dessa företag 345 avvikelser, dvs i ge-
nomsnitt 2,1 avvikelser per företag. Avvikelserna härrör från följande källor: 

Källa Antal företag 

I handlingsplan vid ansökan 202 

Fastställda vid internrevision 98 

Resultat av självkontroll 45 

Anmälan från extern 0 

Totalt 345 

 

Huvuddelen av de registrerade avvikelserna har redovisats av skogsentreprenörerna själva (59%) i 
handlingsplaner, som bifogats ansökan om anslutning till SMF Certifiering AB.  

Totalt uppfyller dock 226 företag, nästan två av tre anslutna företag, Svenska PEFCs kriterier utan 
anmärkningar. 

 

Typ av registrerade avvikelser 

TD III accepterar en övergångsperiod på upp till ett år för nycertificerade företag för att uppfylla alla 
PEFC-krav. 
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Typ av avvikelse Antal avvikelser 

Avvikelser rörande kompetens  

- kompetensbevis för Natur- och kulturmiljövårdsutbildning 98 

- kompetensbevis för ADR-utbildning 44 

- kompetensbevis för ABC/HLR 22 

- kompetensbevis för Heta arbeten 5 

- utbildningsliggare och/eller utbildningsplan 11 

  

Brister i nödlägesberedskapen  

- krisrutin 23 

- anhöriglista 20 

- brister i nödutrustningen 11 

- brister i brandberedskapen 4 

  

Arbetsmiljö  

- saknar samrådsdokument 14 

- avtal om företagshälsovård 13 

- brister i tillämpning eller dokumentation av SAM 11 

- saknar skyddsombud 3 

- saknar arbets- och säkerhetsinstruktion 2 

- saknar personalutrymme (koja) 1 

  

Farligt gods  

- upprätta och medföra godsdeklaration 18 

- säkerhetsdatablad och/eller kemikalielista 12 

- besiktiga tankar 4 

- ej typgodkänd behållare 1 

- korrekta etiketter 1 

  

Farligt avfall  

- Upprätta och medföra transportdokument 11 

- anmäla/ansöka om tillstånd för transport av farligt avfall till LS 7 

- kvitto på avlämnat farligt gods 1 

  

Underentreprenörer  

- entreprenörslista till GS-facket 11 

- endast anlita certifierade underentreprenörer 5 

- ansvara för tillfällig ocertifierad underentreprenör 2 

  

Miljöanpassade produkter  

- hydraulolja minst enligt SS 15 54 34 4 

- sluta använda etylenglykol 2 

  

Krav i sociala standarden  

- skriftliga anställningsavtal 3 

- ansluten till SLA eller hängavtal med facket 2 

- företaget saknar mål/affärsidé 2 

  

Rutin för avvikelsehantering 1 

Totalt 345 

 

Från tabellen framgår det tydligt att de vanligaste bristerna rör kompetensfrågor, drygt hälften av alla 
avvikelser återfinns i denna kategori. Flera skogsentreprenörer är osäkra när det gäller kraven på  
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nödlägesberedskap. Hur ska man jobba med krisrutiner? Vilka personer ska antecknas i anhöriglistor? 
Regler och förordningar beträffande farligt gods och farligt avfall upplevs ofta som komplicerade och 
svåra att förstå.  Var sjätte avvikelse rör dessa frågor. 

 

SMF Certifiering ABs hantering av avvikelser 

SMF Certifiering AB följer upp samtliga noterade avvikelser. Alla företag har, antingen vid ansöknings-
tillfället, vid självkontrollen eller vid internrevisionen, utarbetat en handlingsplan, från vilken det fram-
går vilken åtgärd som skall vidtags, 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. 

 

Status Antal företag 

Totalt antal avvikelser 345 

- avslutade 279 

- öppna 66 

• beräknas genomföras efter 2011 58 

• förfallna, måste följas upp ytterligare 8 

Totalt 345 

 

För 8 av 10 registrerade avvikelser har redan åtgärder vidtagits och avvikelsen har kunnat släckas. 

Nästan 9 av 10 (88%) öppna avvikelser är planerade att åtgärdas under 2012. Resterande 8 öppna 
avvikelser borde vara åtgärdade. Paraplyet kommer att följa upp dessa, för att komma till klarhet i vad 
som ligger till grund för problemet. Om avvikelserna inte åtgärdas, riskerar skogsentreprenören att 
förlora sitt Bevis om gruppcertifiering. 

 

Åtgärder med anledning av registrerande avvikelser 

För att uppfylla kompetenskraven är entreprenören beroende av tredje man, det vill säga externa kur-
sanordnare. När det gäller kurs i natur- och kulturmiljövård krävs dessutom att kursanordnarna ska 
vara ackrediterade av SYN (Skogsbrukets yrkesnämnd). SMF Certifiering AB har ett tätt samarbete 
med SMF Skogsentreprenörerna när det gäller utbildningar. SMFs kurser besöks av både medlemmar 
och icke anslutna företag. Utbudet av utbildningar är stort, och ökande. 

När det gäller kraven på nödlägesberedskap har SMF/SMFC underlättat för de anslutna företagen 
genom att tillhandahålla en dekal med nödlägesinformation i korthet. I samband med kontraktsteck-
nandet erhåller alla skogsentreprenörer ett antal dekaler. Detta är uppskattat och underlättar kravupp-
fyllnaden. 

För övrigt utvecklas kontinuerligt nya mallar som ska underlätta hanteringen och dessa läggs ut på vår 
hemsida. Där finns mallar om allt från transportdokument och godsdeklarationer till samrådsdokument 
och entreprenörslistor. Även mallarna är mycket uppskattade av de anslutna skogsentreprenörerna. 

 

Stockholm, 4 juni 2012  

 
Ewa Lidén 
verksamhetsansvarig 


