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ETTERSPØR DU 
BÆREKRAFTIG TRE I
DITT BYGGEPROSJEKT?

 Bygget inn

 Brukt på byggeplass
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SKAFF DEG OVERSIKT 
OVER DE TREBASERTE 
PRODUKTENE I 
BYGGEPROSJEKTET 
OG STILL KRAV OM 
SERTIFISERT TRE MOT 
LEVERANDØRENE

Bygget inn
• Bærende konstruksjoner
• Kledning ute og inne
• Gulv og himling
• Dører og vinduer
• Listverk
• Trapper
• Interiør

Brukt på byggeplass
• Forskaling
• Stillaser
• Byggeplassikring

Trebaserte produkter 
kan være:
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Country of origin SWEDEN Terms of delivery FBY COLCHESTER 
Country of destination ENGLAND Terms of payment  
From/via GOTHENBURG, HARWICH Vessel MS GUSTAV A. 
To COLCHESTER B/L date 12.3.2021 
Buyers reference CK14011977 Sellers reference  SD12013 
 
Product  Unit price Amount Total price 
lot n. 234 
38x80 Sawn Spruce, Sawfalling, Special KD, KD 12%, 
85% PEFC certified  11 pcks xxx,xx SKr 40,457 m3 xxxx,xx SKr 
lot n. 235 
38x38 Sawn Pine, Sawfalling, Special KD, KD 12%, 
100% PEFC origin 10 pcks xxx,xx SKr 31,824 m3 xxxx,xx SKr 
     
TOTAL 21 pcks  72,281 m3 xxxx,xx SKr 

 
These goods are softwood which has been kiln dried to below 20% moisture content. 
 
JONSONS TIMBER AB holds the PEFC Chain of Custody certificate No. 123465, issued by 
CERTIFICATION SERVICES INTERNATIONAL. This certificate is valid until 12th March 2022. 
 
Customs item number  
4407093 Sawn wood (spruce, pine) 72,281 m3 

 
Jonssons Timber AB 
Ånäsvägen 40 
41668 Göteborg  
Sweden 

Tel.: +46 (0) 31 - 84 33 10 
Fax: +46 (0) 31- 84 33 13 
Email: info@jonssons-timber.se 
VAT SW86655442 

 

JONSSONS TIMBER AB 
Ånäsvägen 40 - 41668 Göteborg - Sweden  

Invoice 
Date: 19.11.2021 
Number: 140177 

Smith LTD 
 
MALDON ROAD 
STANWAY 
COLCHESTER 
ESSEX CO3 0SL 
ENGLAND 
 
VAT GB861447013 

FINAL DESTINATION 
 
MALDON ROAD 
STANWAY 
COLCHESTER 
ESSEX CO3 0SL 
ENGLAND 
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Leverandørens 
navn og adresse

Kjøperens navn  
og adresse

Spesifikasjon  
av produkt

Kvantum

Dato

PEFC deklarasjon

PEFC sertifikat nr

PEFC merke 
(frivillig)

SJEKKLISTE PÅ 1-2-3 EKSEMPEL PÅ DOKUMENTASJON

Det er spesifikke krav til korrekt dokumentasjon. 
Dokumentasjon skal være på følgeseddel, faktura 
eller tilsvarende som følger leveransen. Papir og 
elektronisk er likestilt.

Sertifisering av bærekraftig tre krever sporing gjennom alle ledd 
i verdikjeden. For å sikre sporingen skal det medfølge korrekt 
dokumentasjon fra leverandør i siste ledd (f.eks: forhandler, 
sisteledd-produsent) ved alle leveranser.

JA

NEI

1 Følger dokumentasjon 
med leveransen?

Dokumentasjon skal 
medfølge alle leveranser. 
Samsvarer opplysningene 
med leveransen? 

Enkelte oppgir feilaktig 
sertifikatet til forutgående 
leverandør. Sjekk sertifikat på 
PEFC database https://pefc.
org/find-certified.

En sertifisert leverandør kan 
levere produkter som ikke er 
sertifisert. For at produktet skal 
merkes som PEFC sertifisert 
må andelen være minst 70%.

2 Gjelder angitt sertifikat 
leverandøren selv?

3 Er produktene angitt 
med %-vis deklarasjon?

Ta vare på dokumentasjon for senere bruk.

Ikke godta produktet som sertifisert, bærekraftig tre.
Du må selv forsikre deg om lovligheten og bærekraften av 
trevirket gjennom aktsomhetskrav og risikovurdering, blant 
annet i henhold til den europeiske tømmerforordningen § 6.



SLIK VIRKER SERTIFISERING
AV BÆREKRAFTIG TRE 

Skogen
Skogeiere må følge PEFC Skog-
standard med konkrete krav etter 
mijlømessig, sosiale og økonomiske 
hensyn. Alle som utfører drift og 
hogst må gjennomgå særskilt  
opplæring om standarden.

PEFC er er verdens største skogsertifiseringssystem
PEFC (Programme of the Endorsement of Forest Certification) er tilstede 
i mer enn 50 land verden over. PEFC er en non-profit organisasjon 
åpen for alle interesser som styres av medlemmene etter demokratiske 
prinsipper. PEFC lager standardene for bærekraftig skogbruk og sporing 
av tre i verdikjeden, men overlater kontrollen til uavhengig, tredjepart 
sertifiseringsorganer.

All norsk skog er i praksis PEFC sertifisert
Skog utgjør 37% av Norges landareal og 80% av skogen er småskala, 
familieeid. Det er tre ganger så mye skog i Norge enn for hundre år siden 
og det hogges 15-20% mindre enn bærekraftig grense. Norsk PEFC 
Skogstandard er tilpasset norske forhold og inneholder 27 kravpunkter 
til biologisk mangfold, klima, folks rettigheter og god ressursbruk som 
skogeierne må etterleve.

Tømmeret
Kjøpere av tømmer må være serti- 
fisert etter egne regler som blant 
annet innebærer at de må ha avtale 
med skogeier. Tømmerkjøpere er 
pålagt å kontrollere at skogeiere  
etterlever kravene i skogstandarden.

Foredling og handel
Alle bedrifter i hele verdikjeden  
må være sporbarhetssertifisert.  
Dersom et ledd ikke er sertifisert 
brytes sporbarhetskjeden og  
produktet kan ikke selges som  
PEFC-sertifisert.

Byggeprosjekt/-plass
Som byggherre/entreprenør; still 
krav om PEFC sertifisert tre ved 
bestilling av varer fra leverandør.  
Korrekt dokumentasjon skal følge 
hver leveranse som garanti på at 
trevirket er fra bærekraftig skog. 
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PEFC Norge
Post: P.B. 1438 Vika, 0115 Oslo
Telefon: +47 90 60 52 04
E-post: mail@pefc.no
FB: PEFC Norge
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Takk for at du 
etterspør PEFC 
sertifisert tre
Med PEFC sertifisert tre hindrer 
du avskoging, ulovlig hogst og 
rovdrift av skogen samtidig som 
du bidrar positivt for klimavennlig 
skogbruk, biologisk mangfold og 
rettigheter til folk lokalt.


