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Certifieringens omfattning (scope):

Plats: SMF Certifiering AB, Stockholm, Sverige

SS-EN ISO 14001:2004:

Paraplyfunktion för gruppcertifiering av skogsentreprenörer.

Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk:

Gruppanslutning av entreprenörer enligt PEFC Gruppcertifiering –  entreprenör.

Kund ID#: CMPY-038300    
Kund/Adress: SMF Certifiering AB

Storgatan19

SE-102 15  Stockholm, Sweden

Revisionskriterium: SS-EN ISO 14001:2004, Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk
Revisionsaktivitet: Nr 1 PEFC Skogsbruk, 14001 
Revisionsdatum: Stockholm, Sverige: 

06-Dec-2016 till 08-Dec-2016

Revisor(er) nivå Eric Beckman (Revisionsledare; Revisor, Stockholm, Sverige)
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Status för tidigare utfärdade avvikelser

Uppföljning av avvikelser som utfärdades vid föregående revision:

Korrigerande åtgärder som initierades vid förra revisionen är införda och effektiva. Inga ytterligare åtgärder behövs.

Rapportering av stängda avvikelser från föregående revision:

Avvikelser från tidigare aktivitet som inte kunnat stängas:

Nej

Identifierade förbättringsmöjligheter:

Ja

Summering avvikelser

Större Mindre

Utfärdade under nuvarande aktivitet 0 0

Stängda från tidigare aktivitet 0 1
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Sammanfattning av de objektiva bevisen
Bedömningen av ledningssystemets status sammanfattas nedan:

Process för övervakning och upprätthållande av efterlevnad av legala och andra krav
Verksamheten inom paraplyverksamheten är begränsad. Lagar och andra krav bevakas genom extern laglista. Laglistan kan dock 
förtydligas vad gäller tolkning (vad det innebär för organisationen) av applicerbara lagkrav och hur de ska utvärderas. Idag utvärderas 
efterlevnaden i samband med internrevisionen av paraplyet (2016-10-11). 

Revision av implementering kopplat till de betydande miljöaspekterna
Organisationen har en miljöpolicy som hänger ihop med de betydande miljöaspekterna. Ett par miljömål har formulerats utifrån de 
betydande miljöaspekterna. Under revisionen granskades handlingsplaner, övervakning och mätning av dessa. Trenden för båda 
miljömålen är positiv sett över en treårsperiod. Ett av dessa miljömål har dock till ledningsgruppens möte föreslagits bytas ut mot ett nytt 
miljömål för att ytterligare fokusera på förbättrad miljöprestanda. 

Betydande miljöaspekter är indirekta och berör anslutna entreprenörers verksamhet. Genom organisationens övervakning och mätning av 
dessa aspekter kan organisationen påverka dessa positivt genom att påtala och informera entreprenörerna vid brister. Det görs genom 
årlig självkontroll och internrevision av de anslutna. Granskning visar att organisationen lever upp till kraven om genomförandet av 
självkontroll och internrevision hos minst 10 % av anslutna medlemmar. Under 2016 har tre internrevisorer bevittnats vid sju tillfällen med 
gott resultat. Resultat från externrevisorns observationer vid besök hos anslutna entreprenörer ligger väl i linje med organisationens 
internrevision. Avvikelser hos entreprenörerna dokumenteras och följs upp. Dessa stängs till stor del i enlighet med tidsplan. Resultat 
analyseras och ligger till grund för kommande aktiviteter för att ytterligare minska brister hos anslutna entreprenörer.

Slutsatser för revisionen av obligatoriska krav
Roller med ansvar och befogenheter finns beskrivet både övergripande och för olika rutiner. Ledningssystemet beskriver processflöden, till 
vilka det finns kopplade detaljerade instruktioner. Organisationen har sedan förra revision ytterligare förfinat och effektiviserat det 
administrativa systemet där anslutna entreprenör, självkontroller och resultat av interna revisioner hanteras.
Organisationen har ett system för hantering av externa synpunkter av både anslutna entreprenörer och den egna paraplyverksamheten. 
Hanteringen granskades genom stickprov. Processen bedöms fungera väl. 
Riktlinjer för offentlighet och användning av certifieringsmärkning granskades. Senaste omcertifieringsrapporten ligger tillgänglig på 
organisationens hemsida och användning av PEFC-logga bedömdes i överensstämmelse med krav. 
Organisationen har en rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete. Lista med identifierade risker och åtgärder granskades. Utvärderingen av 
åtgärder sker under internrevisionen. Rutin för ensamarbete finns och granskades vid de olika bevittningarna. Organisationen har beaktat 
AFS 2015:4.
Organisationen har identifierat kompetensen hos internrevisorer som betydelsefull för att uppnå en effektiv och enhetlig internrevision av 
anslutna entreprenörer. Utbildningsliggare och träningsmaterial från senaste kalibreringen granskades (2016-03-07). Under våren har 
också två internrevisorer genomgått en extern utbildning för internrevisorer. 
Processen Certifiering av entreprenörer granskades och bedömdes fungera väl med avseende på säkerställandet att alla entreprenörer 
ska  leva upp till standardens alla krav innan anslutning. Organisationen informerar om avtalets innebörd innan anslutning. De anslutna 
erbjuds också lämpliga utbildningar via hemsida och ett informationsbrev 4 ggr per år. Via hemsidan erbjuds också ett ledningssystem till 
entreprenörerna. Under revisionen granskades också registerhållning av entreprenörer och dess publika del samt genomförda 
uteslutningar. 

Jämförelse av resultatet från tidigare revisionsaktiviteter och ledningssystemets prestanda för 
certifieringscykeln, om detta är sista uppföljande revision i cykeln
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Förbättringsmöjligheter:
1. Rollen Internrevisor och förrevisorer kan utvecklas och dokumenteras vad gäller ansvar och befogenheter samt kompetenskrav.
2. Checklistan för internrevision av paraplyet bör arkiveras och med fördel ligga som bilaga till internrevisionsrapporten eller ligga digitalt 
med hänvisning i rapport. 
3. Hanteringen av avvikelser från internrevisionen av paraplyet kan förtydligas vad gäller dokumentation av grundorsak och korrigerande 
åtgärder. 
4. Granskning av effekter av korrigerande åtgärder kan förtydligas om organisationen väljer att göra det i samband med internrevisionen. 
5. Verksamheten inom paraplyverksamheten är begränsad. Laglistan kan dock förtydligas vad gäller tolkning (vad det innebär för 
organisationen) av applicerbara lagkrav och hur de ska utvärderas. 
6. Fördjupa dokumentering av fältbesök. Idag dokumenteras kunskap, men  vad har faktiskt konstaterats i fält och granskats vara OK. 
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Revisionsledarens rekommendation
Revisionsledarens rekommendation för ISO 14001:2004

Ledningssystemet överensstämmer med revisionskriterierna och anses därmed effektivt kunna säkerställa att kraven 
uppfylls. Fortsatt certifiering rekommenderas.

Annan rekommendation från revisionsledaren

Kundens bekräftelse:
Namn & adress 
Ledningens 
representant:

Ewa Lidén
ewa.liden@smfcertifiering.se

Bekräftad av: Ewa Lidén

Sida 5 av 5Denna rapport bygger på de stickprov som samlats in under revisionen, därför innehåller resultatet och slutsatserna ett inslag 
av osäkerhet.  Denna rapport och allt dess innehåll är föremål för en oberoende granskning innan ett beslut om beviljande 

eller förnyelse av certifiering kan fattas.

Sammanfattande revisionsrapport


