
Välkomna till PanCert 

Systemansvarigutbildning

Vrigstad 2019-02-27



• Sveriges största
entreprenörs-
paraply

• 2100 Entrep.

• Omsättning
5.600.000 kr

• 25% ägarandel





Omfattning CoC externrevision

• Totalt 33 revisionsdagar

• 3 st revisorer igång samtidigt

• 10 reviderade företag i gruppen

• Resterande revisioner avser egna certifikat

• 12 fältbesök pga nya Controlled Wood-krav



Begreppsförklaring

• Observation
− Där det finns risk att avvikelse kan uppstå

• Mindre avvikelse (minor)
− Hanterar vi lämpligast i samband med kommande 

internrevision

• Större avvikelse (major)
− Större avvikelser ska hanteras inom 3 månader



Externrevision COC 2018
• När man använder en ny legotillverkare 

(outsourcing) ska man informera PanCert/DNV 
inom 10 dagar

• Internrevision ska genomföras årligen på 
legoenheter (PEFC krav) större avvikelse (major)
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• Den interna revisionen ska godkännas/granskas av 
högsta ledningen

• Brist gällande uppdatering av leverantörsregister 
(major pga upprepad avvikelse)
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• Omvandlingstal från timmer till sågad vara, ej 
säkerställd

• Saknar Controlled Wood på PEFC-fakturor (visa 
exempel faktura)

• Fel certifikatsnummer på faktura 
(efter övergång från BV till DNV)

• För att använda logga, måste den vara godkänd 
(FSC godkänns av DNV, PEFC godkänns av PanCert)

• Logo-användning, PEFC™ och FSC®, licenscode
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Pancert AB DATUM: den  27 februari 2019

FAKTURANR 100

FAKTURAMOTTAGARE: Såg I Syd
PEFC/FSC

PEFC/FSC

Antal BESKRIVNING  BELOPP

3 45*95 gran hyvlat 200 000,00 kr                          

100% PEFC certified

Al non FSC certified wood is FSC Controlled Wood

2018-SKM-PEFC-219

DNV-CW-001517

DELSUMMA 200 000,00 kr                          

MOMSSATS 25,00%

Ställ ut alla checkar till Pancert AB. MOMS 50 000,00 kr                            

Om du har frågor om fakturan är du välkommen att kontakta Namn, 

Telefonnummer, E-post ÖVRIGT -  kr                                       

TACK FÖR DIN BESTÄLLNING! SUMMA 250 000,00 kr                          

Beskrivning av projekt eller tjänst

FAKTURA





• Saknar skriftligt avtal med legoenhet

• Arbetsmiljö

• Om man säljer FSC Controlled Wood, måste 
köparen vara certifierad

• 24 månaders ackumuleringstid för FSC-volymer i 
beräkningsarket

• CW krav, kontroll av leveransvirke 
https://sagisydse.sharepoint.com/sites/SagiSyd/Shared%20Documents/Pancert/2019/Internrevision/FM/Checklista%20CW%2020190209.xlsx

https://sagisydse.sharepoint.com/sites/SagiSyd/Shared%20Documents/Pancert/2019/Internrevision/FM/Checklista%20CW%2020190209.xlsx


Checklista Controlled Wood
För fastigheter som inte är certifierade

Identitet av leverans Skogsägare

Datum Ort

Typ av objekt Fastighet

Areal

Belägenhet

Koordinat eller avdelningsnr skogsbruksplan

Revision utförd av

Övriga medverkande

Underlag

Naturvärdesbedömning

Resultat

Kommentar

Tony Axelsson



Hur jobbar vi framåt

• Tänk på att internrevision ingår i paketpriset från 
PanCert

• Vänta inte tills externrevisionen är planerad

• Avvikelser som återkommer innebär en hög risk…..



Internrevision COC

• Alla företag som är PEFC-certifierade ska 
genomföra årlig internrevision

• Innebär för närvarande 28 st för PEFC-paraplyet 

• Också alla legoenheter ska omfattas av 
internrevision. Antal ?
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• Fel certifikatnummer faktura

• Fel claim på faktura (CW är oftast problemet)

• Leverantörslistan ej uppdaterad

• Saknar underlag för utbytesfaktorn, råvara-sågat

• Ej fullständig agenda för ledningsgruppsmöten

• Märkesgodkännande

• Miljöpolicy ej kommunicerad

• Beräkningsarket, finns brister i registrering



Omfattning extern revision FM

• 14 fältbesök

• 3 st avverkningsorganisationer

• 8 dagar



Externrevision FM
• Skogsägaren har inte dokumenterat utförda 

åtgärder

• Saknar sammanställning av lövdominerade bestånd 
i plan

• Ej certifierad dikningsentreprenör

• Omvandling av skogsmark till annan 
markanvändning



• Saknar skogsbruksplan (måste upprättas inom 2år)

• Avgränsning av hänsynskrävande biotoper, brister

• Större avverkningar ska ha kalytebegränsningar
(FSC)

• Brister gällande kantzon mot bäck

• Död ved ska värnas

Skogsägare



• Saknar Grönt körkort, grund och förnyelse

• Även Blått kort saknas

• Företagshälsovård saknas

• Brister i Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) för 
den skogliga personalen

• Brister gällande kravet på årliga dokumenterade 
utvecklingssamtal

Avverkningsorganisationer 



Hantering avvikelser FM

• Inga större avvikelser (Major)

• De mindre avvikelserna ska hanteras innan nästa 
FM revision

• Den nya broschyren ”Certifierat virke”





Internrevisorer FM 2018

Henrik Lindespång Mats Remsö



• 81 st objektrevisioner (2018)

• 17 st fastighetsrevisioner (2018)

• > 50 arbetsdagar

Internrevisioner FM
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Återkommande avvikelser

• Saknar fullständiga uppgifter och underlag i 
traktdirektiv, nytt krav PEFC

• Certifierade entreprenörer

• Högstubbar i gallring

• Körskador på känslig mark

• Planterat utan hänsyn till naturvärdesträd, 
kulturminne

• Brister i skogsbruksplan



• Larmkoordinat på fel plats

• Bristande hänsyn till forn- och kulturminne

• Återrapportering från entreprenören

• Hänsyn i form av grova löv- och talltoppar (Nytt 
PEFC krav)

• Naturvärdesbedömning saknas
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Diverse saker att komma ihåg

• Viktigt att man vid internrevision väljer de som 
ingår i Pancerts gruppcertifikat

• Information om uppdaterade skogsbruksplaner ska  
registreras. Hur fångar vi den informationen?

• Det går bra att skicka ett skannat avtal, vi behöver 
inte ha originalet

• Använd de nya avtalen 





Plan kontra utfall 2018



Statistik plantskydd inom PanCert 2018 - PEFC och FSC



Avvecklingsplan kemiskt behandlade plantor



Prognos plantskydd inom PanCert 2019 - PEFC och FSC








