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PEFC bidrar till Ett hållbart skogsbruk
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Marknaden efterfrågar i allt 

högre grad hållbart producerade 

produkter. Kunderna blir alltmer 

miljömedvetna och klimatfrågan 

kräver att vi ersätter fossila 

produkter. Att använda träbaserade 

produkter är en del av lösningen 

förutsatt att råvaran kommer från 

hållbart brukad skog.  

Certifiering av skog är ett effektivt 

verktyg för att säkerställa 

hållbarheten.

PEFC (The Programme for the 

Endorsement of Forest Certification) är 

en internationell icke-vinstdrivande 
organisation som arbetar för att 

främja ett miljömässigt, socialt och 

ekonomiskt hållbart skogsbruk. PEFC 

bygger på nationella skogsstandarder 

som alla uppfyller gemensamma 

internationella krav och oberoende 

tredjepartscertifiering.

PEFC grundades 1999 på initiativ av 

familjeskogsbruket i Norden och Europa. 

Avsikten var att möjliggöra certifiering 

även för det småskaliga skogsbruk 

som dominerar här. Systemet vann 

gehör och med ca 50 medlemsländer 

och över 300 miljoner ha är PEFC nu 

världens största system för certifiering 

av skog. PEFC är också det största 

skogscertifieringssystemet i Norden 

med ca 16 miljoner ha i Sverige. För att 

informationen om certifiering ska följa 

med genom värdekedjan finns PEFC:s 

spårbarhetscertifiering. Alla led i kedjan 

måste vara certifierade för att virket ska 

behålla sin status som certifierat.
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Syftet med denna broschyr är 

att ge en översikt över de olika 

delarna och stegen i PEFC:s 

spårbarhetscertifiering.  

Broschyren kan användas både  

av de som redan är certifierade och 

de som är på väg in i systemet. 

Broschyren tar inte upp alla krav 

i standarden i detalj och för de 

fullständiga formella kraven hänvisas 

till nedanstående dokument:

PEFC Chain of Custody of Forest-

Based Products – Requirements 

(PEFC ST 202:2013)

PEFC Logo Usage Rules – 

Requirements (PEFC ST 2001:2008)

PEFC Chain of Custody of Forest-

Based Products – Guidance for Use 

(PEFC  GD 2001:2014)

PEFC:s sPårbarhEtsCErtiFiEring 4
Certifiering av alla led i kedjan

ansvarsFördElning oCh rollEr 5
PEFC bygger på oberoende tredjepartscertifiering

ModEllEr För CErtiFiEring 6-7 
Certifiering för alla typer av verksamheter

ProjEktCErtiFiEring 8-9
Certifiera ett byggprojekt, en mässa eller varför inte en konstinstallation?

lEdningssYstEM oCh arbEtsvillkor 10
Grundläggande krav

tillbörlig aktsaMhEt (duE diligEnCE)  

oCh riskhantEring 11
Processer för att undvika material från kontroversiella källor

olika sätt att sPåra skogsråvaran 12-14
Metoder för beräkna mängden certifierat material

dokuMEntationskrav 15-16
Nödvändig information vid inköp och försäljning

logo oCh Märkning             17-18
Märkning underlättar marknadsföringen

CErtiFiEringsProCEssEn 19
Vägen fram till PEFC-certifiering

lär Er mEr om PEFC:s 
sPårbarhEtsCErtiFiEring

PEFC/01-00-01



4

PEFC:s spårbarhetsstandard 

är redskapet för att följa det 

certifierade virket hela vägen från 

skogen till slutprodukt och kund. 

För att en produkt ska kunna 

säljas som certifierad måste 

organisationen och alla föregående 

led i värdekedjan vara PEFC-

certifierade.

krav På hållbarhEt i Många 
sEktorEr  
Fokuset på hållbarhet ökar i samhället 

och trä från hållbart skötta skogar 

är mer eftertraktat än någonsin. Trä 

som förnyelsebar resurs har många 

användningsområden: byggnader, 

möbler, förpackningar, kläder och 

textilier, papper, hygienprodukter, energi 

mm. Behovet av att dokumentera att 

träet som används kommer från 

hållbara källor blir allt viktigare. 

så FungErar PEFC:s 
sPårbarhEtsCErtiFiEring
Organisationen köper PEFC-certifierade 

produkter från PEFC-certifierade 

leverantörer. Produkten ska levereras 

med nödvändig information och kanske 

är den också märkt med PEFC-logon. 

Organisationen måste själv vara PEFC-

certifierad och följa kraven i standarden 

för att kunna sälja produkten som 

PEFC-certifierad till sina egna kunder.

SUSTAINABILITY

PrinCiPErna För sPårbarhEtsCErtiFiEring

Tar emot PEFC-certifierat 
material och tillhörande 

information 

KUND

Identifierar leverantör  
och kund och gör anspråk  
på PEFC-certifiering mot  

nästa led

ORGANISATIONEN

Beställer och tar emot  
PEFC-certifierat material  

och nödvändig information

LEVERANTÖREN

PEFC:s spårbarhetscertifiering ger 
organisationen många fördelar:

• Ett verktyg för att uppfylla     
  timmerförordningen (EUTR)

• Visa att man tar ansvar för hållbarhet  
   och miljö

• Uppfylla krav från kunder och 
   upphandlingspolicies

• Stor tillgång på hållbart och 
   certifierat material på den lokala, 
   nordiska virkesmarknaden

PEFC:s sPårbarhEtsCErtiFiEring 
Certifiering av alla led i kedjan

vEM bEhövEr vara CErtiFiErad?
Alla organisationer som producerar eller 

handlar med PEFC-certifierat material 

och som vill kunna marknadsföra och 

sälja produkter som PEFC-certifierade 

måste vara spårbarhetscertifierade. 

Annars bryts kedjan och virket förlorar 

sin status som certifierat.

Referenser: PEFC GD 2001:2014,

kapitel 5 (3.20).
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ansvarsFördElning oCh rollEr
PEFC bygger på oberoende tredjepartscertifiering
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PEFC-systemet fastställer krav 

på hållbart skogsbruk och på 

hur det certifierade virket ska 

spåras genom värdekedjan. 

Certifieringen utförs av oberoende 

certifieringsbolag som måste vara 

ackrediterade för att få utföra 

PEFC-certifiering. Certifieringen 

utfärdas för fem år i taget med 

årliga revisionsbesök.

aktörEr oCh 
ansvarsFördElning 
PEFC:s huvuduppgift är att verka som 

standardägare och fastställa standarder 

och krav. Detta görs i konsensusdrivna, 

transparenta processer öppna för alla 

intressenter i ett hållbart skogsbruk. 

Kraven i PEFC:s spårbarhetscertifiering 

ägs och förvaltas av Internationella 

PEFC. Den certifierade organisationen 

ansvarar för att tillämpa standarden i den 

egna verksamheten.

 

Certifiering innebär att granska och 

fastställa att organisationen uppfyller 

spårbarhetsstandardens krav. För att 

garantera objektivitet och opartiskhet 

utförs inte certifieringen av PEFC utan 

av oberoende certifieringsbolag. 

Certifieringsbolaget måste 

vara ackrediterat av ett erkänt 

ackrediteringsorgan. 

(I Sverige Swedac, myndighet med 

regeringens uppdrag att utföra 

ackreditering.) Certifieringsbolaget ska 

också vara notifierat av PEFC i aktuellt 

land för att får utföra PEFC-certifiering.

CErtiFiEring oCh uPPFöljning 
När organisationen är redo för att 

certifieras ska det granskas av 

ett ackrediterat certifieringsbolag. 

Certifieringen har ett omdrev på fem år 

med årliga revisioner.

hjälP oCh rådgivning 
Svenska PEFC hjälper  

gärna till med generell  

vägledning och svarar på  

allmänna frågor om  

systemet och spårbarhets- 

standarden. För mer specifik 

konsultation kan man vända  

sig till externa konsulter.

Tillämpar kraven i standarden

Granskar och utfärdar certifikat  
i enlighet med standarden

PEFC Verksamhet

PEFC-certifikatPEFC-notifiering

PEFC:s spårbarhetsstandard

1

Virksomhet

Innarbeider og e�erlever 
kravene i gjeldende standard

Reviderer og utsteder 
ser�fikat e�er standardene

Ser�fiseringsorgan

PEFC notifikasjon

. 

Tar fram PEFC-standarder och  
notifierar certifieringsorganisationer

1

Virksomhet

Innarbeider og e�erlever 
kravene i gjeldende standard

Reviderer og utsteder 
ser�fikat e�er standardene

Ser�fiseringsorgan

PEFC notifikasjon

. 

Kontrakt

Certifieringsorgan
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modEllEr För CErtiFiEring 
Certifiering för alla typer av verksamheter

Alla verksamheter som producerar 

och handlar med träbaserad råvara 

kan bli spårbarhetscertifierade 

enligt PEFC-standarden. 

Certifieringen gäller den del av 

verksamheten som hanterar trä 

eller träbaserat material. Det finns 

några olika modeller för att passa 

olika typer av organisationer.

anPassning till storlEk oCh 
organisationsForM 
Alla verksamheter oavsett storlek 

och organisationsform kan 

spårbarhetscertifieras: Såväl småföretag, 

koncerner, och multinationella bolag. 

Gemensamt för alla är att de måste 

uppfylla kraven på ledningssystem 

och definiera övergripande ansvar 

för spårbarhetscertifieringen. 

Organisationen kan välja att avgränsa 

spårbarhetscertifieringen till särskilda 

verksamhetsområden men alla delar som 

är relevanta för spårbarheten måste ingå 

tex. inköp, produktion och försäljning. 

Referenser 

PEFC ST 2002: 2013, kapitel 8.8

PEFC ST 2002: 2013, Bilaga 2

PEFC GD 2001: 2014, Bilaga 2
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Gruppcertifikat 

(företagsgrupp)

Passar för små och mellanstora 

företag och innebär att man går 

samman med syftet att skapa en 

gruppcertifiering. Den centrala 

administrationen kan hanteras 

av t.ex. en branschförening eller 

en konsult. Verksamheterna i en 

företagsgrupp måste uppfylla 

följande krav:

● Ha högst 50 anställda

● Ha en omsättning på högst 
    9 miljoner CHF (ca SEK)

● De ingående företagen ska  
    vara verksamma i ett och 
    samma land

Individuellt certifikat

Passar för de organisationer 

som har sin verksamhet på 

en plats eller som önskar 

spårbarhetscertifiera del av 

verksamheten på en enda plats.

olika modEllEr För sPårbarhEtsCErtiFiEring

Organisationer med  

utspridd verksamhet 

Passar för organisationer med 

verksamhet på flera platser. 

Organisationen kan dock välja att 

avgränsa certifieringen till vissa 

platser. För att kunna ha ett multi 

site-certifikat måste det finnas ett 

gemensamt ägande eller annan 

organisatorisk koppling (t.ex. en 

franchise) mellan platserna som 

ska ingå.
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ProjEktCErtiFiEring
Certifiera ett byggprojekt, en mässa eller varför inte  
en konstinstallation?

PEFC:s projektcertifiering 

är speciellt anpassad för 

verksamheter av tidsbegränsad 

och avgränsad karaktär 

t.ex. byggprojekt. Kraven för 

certifiering är desamma som 

vid vanlig certifiering och 

leverantörerna måste vara 

certifierade på vanligt sätt.

För sMå oCh stora ProjEkt 

Projektcertifiering är tänkt för projekt 

som är avgränsade i tid och rum. 

Utöver detta finns inga egentliga 

begränsningar för vad som kan 

projektcertifieras. Det kan vara ett 

bygge, eller ett annat engångsprojekt 

som innehåller träbaserade produkter 

i någon form t.ex. en mässmonter 

eller en skulptur. I normalfallet bryts 

spårbarhetskedjan av aktörer som 

saknar spårbarhetscertifiering. I en 

projektcertifiering tas däremot hänsyn 

till att alla aktörer t.ex. underleverantörer 

kanske inte är certifierade.

ExEMPEl På ProjEkt soM 
kan PEFC-CErtiFiEras:

• Kontorsbyggnader, affärer, lager

• Byggprojekt och privata byggen

• Offentliga byggnader t.ex. skolor,  
   bibliotek, sjukhus 

• Stationsbyggnader och väntsalar

• Om- och tillbyggnad och     

  renoveringar

• Infrastruktur som t.ex. broar

• Idrottshallar och lekplatser

• Mässmontrar och  

  mässinstallationer

• Konstprojekt

Projektcertifiering

Passar för verksamhet av 

avgränsad och tillfällig karaktär t.ex. 

ett bygg- eller anläggningsprojekt, 

en mässa eller en konstinstallation. 

En ansvarig projektledare för 

certifieringen ska utses.

Första projektcertifieringen i Norden. Huset Mäihä byggdes i Finland 2017 av Lakea OY 
med korslaminerat trä från Storaenso. DNV GL utfärdade certifikatet.



9

dEFinitionEr

Projekt 

Ett projekt är en konkret objekt 

t.ex. ett bygge eller en avgränsad 

del med en specifik funktion som 

t.ex. ett tak. Projektet ska vara 

tydligt avgärnsat i tid och rum. 

Projektledare 

Den organisation som har 

det övergripande ansvaret 

och kontrollen över 

projektet (t.ex. byggherren 

eller huvudentreprenören) 

Projektledaren måste vara PEFC-

certifierad för det aktuella projektet. 

Ett certifikat kan omfatta flera 

projekt. 

Projektdeltagare 

Organisationer som är inblandade 

i projektet (t.ex. leverantörer eller 

hantverkare).

bEräkning av CErtiFiErat 
MatErial 

Ett projekt innefattar normalt flera 

olika leverantörer som levererar olika 

andelar certifierat material. För att göra 

projektcertifieringen hanterbar används 

en enkel procentbaserad metod för 

att hålla ordning på de certifierade 

volymerna. Procentandelen beräknas 

som andelen certifierat virke av den 

totala mängden virke som används i 

projektet. Man kan välja att beräkna 

procentandelen i volym, vikt, kvadratmeter 

eller kronor.

så FungErar PEFC:s 
ProjEktCErtiFiEring 

Det är i grunden samma krav som 

uppfylls vid en projektcertifiering som vid 

en vanlig certifiering. Skillnaden är att 

det är projektet som betraktas som den 

certifierade produkten. 

En ansvarig för projektet ska 

utses, vanligen är det byggherren, 

huvudentreprenören, projektledaren 

e.dyl. Projektansvarig ska se till att 

det finns ett giltigt PEFC-certifikat för 

projektet. De övriga projektdeltagarna: 

underleverantörer, hantverkare etc. 

behöver då inte själva vara certifierade.

Projektet ska uppfylla alla tillämpliga 

krav i PEFC-standarden och det ska 

finnas ett adekvat ledningssystem. 

Ledningssystemet ska hantera 

utbildning, beräkning av certifierade 

volymer internrevision och klagomål. 

Ledningssystemet ska också omfatta 

hanteringen av den träbaserade råvara 

som hanteras i projektet. Det är viktigt 

att planera processerna i förväg. 

Planeringen bör innefatta en definition 

av projektet och en avgränsning av 

vad som ska omfattas och inte. Det är 

viktigt att kontakta ett certifieringsorgan 

innan projektet startar och göra interna 

förberedelser inför revisionen.

Referenser: 

PEFC GD 2001:2014, Bilaga 11

sporbarhetssertifiseringen og ha et tilstrekkelig 

ledelsessystem. Dette 
skal legge til rette for 
kontroll av 
vareregnskapet, 
opplæring av involverte, 
internkontroll og 
klagehåndtering. 
Ledelsessystemet skal 
også omfatte aktivitetene 
som utføres av 
prosjektdeltagerne for å 
holde kontroll på trevirke 
som ankommer og blir 
brukt på bygge- og 
anleggsplassen. Det vil 
være lurt å planlegge 
prosessen godt på 
forhånd. Dette bør starte 
med å definere prosjektet 
og hva av prosjektet som 
skal omfattes av PEFC 
prosjektsertifiseringen. 
Det er viktig å involvere 
et sertifiseringsorgan før 
byggeprosessen starter 
og gjøre grundig internt 
forberedelser før 
revisjonen. 

  

 

 

 

 
[Red: må oversettes] 

 

 

Regnskap for sertifisert 
trevirke 

Ethvert prosjekt vil 
involvere en rekke ulike 
leverandører som leverer 
ulik andel av sertifisert 
materiale. For å gjøre det 
enkelt å forstå for alle 
involverte benytter PEFC 
prosjektsertifisering enkel 
prosentmetode for å 
holde regnskap med 
andelen av PEFC 
sertifisert materiale 
benyttet i prosjektet.  

Dette reflekterer 
prosentandelen av 
sertifiserte trevirke av 
totalt trevirke som er 
benyttet i den delen av 
prosjektet som 
prosjektsertifiseringen 
gjelder. Det er valgfritt 
om prosentandelen 
beregnes i kubikk, vekt, 
kvadratmeter eller som 
økonomisk størrelse.  

 

Kommentar fra Nina: Illustration 
-  «Jeg synes vi skal bruge nogle billeder, fra det første nordiske projektcertificering: 
https://www.pefc.dk/nyheder-og-presse/nyheder-alle/410-forste-nordiske-pefc-certificerede-
byggeprojekt?highlight=YToxOntpOjA7czo3OiJwcm9qZWt0Ijt9«

 
 

 

 

80%
CErtiFiErat

Hills Showground station, en av sammanlagt sju Sydney Metro Northwest-stationer som 
projektcertiferades av SCS Global Services under 2019.
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lEdningssYstEm oCh arbEtsvillkor 
Grundläggande krav

baskrav För tilläMPning

PEFC:s spårbarhetscertifiering 

bygger på att organisationen har ett 

ledningssystem. Om organisationen 

har ett ledningssystem för miljö 

(14001) eller kvalitet (9001) kan detta 

användas. Dessutom ställs minimikrav 

på arbetsvillkor och socialt ansvar 

som grundas på ILO:s grundläggande 

principer om rättigheter i arbetslivet.
➞

➞

➞ ➞

➞

➞

➞

➞

➞

➞

Ansvar och befogenheter (8.2)
Dokumenterade rutiner (8.3)

Registerhållning (8.4)
Resurshantering (8.5)

Inspektion och kontroll (8.6)
Klagomål (8.7)

Underleveranser (8.8)

Allmänna krav (8.1)

Spårbarhetsprocessen Dokumentation 
till kund

Dokumentation 
från leverantör

undErlEvErantörEr 

När organisationen lejer ut delar av 

produktionen till underleverantörer 

(t.ex. lagerhållning, förpackning eller 

målning) ska detta också ingå i 

organisationens ledningssystem och 

internrevision. Det ska finnas skriftliga 

avtal med underleverantören om att 

organisationens material/produkter ska 

hållas åtskilda.

Referenser 
PEFC ST 2002:2013, kapitel 8

krav På arbEtsvillkor

PEFC:s spårbarhetsstandard ställer krav på organisationens sociala ansvar 

och hälsa och säkerhet för anställda. Kraven baseras på ILO:s deklaration om 

grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet. Det certifierade företaget 

ska kunna visa att det garanterar:

• Anställdas föreningsfrihet och rätt till kollektivförhandling

• Förbud mot tvångsarbete

• Viss minimiålder vid anställning

• Jämlika anställningar

• Yrkesmässig hälsa och säkerhet

lEdningssYstEMEt



11

Organisationer som hanterar 

och blandar både certifierat 

och o-certifierat material måste 

göra en riskbedömning för 

det o-certifierade materialet. 

Detta för att säkerställa att 

materialet inte innehåller virke 

från kontroversiella källor. PEFC:s 

krav för tillbörlig aktsamhet 

och riskhantering är  anpassade 

för att hantera kraven i EU:s 

timmerförordning

PEFC:s system för tillbörlig aktsamhet 

(Due diligence) ska ingå i företagets 

ledningssystem och består av:

tillbörlig aktsamhEt (duE diligEnCE) oCh riskhantEring
Processer för att undvika material från kontroversiella källor

• Produkttyp
• Trädslag
• Ursprung (land/region)
(Denna information ska finnas även för det certifierade virke)

1.
insamling av 
information

• Risk baserat på ursprung och leverantörskedja
• Risken ska klassificeras som försumbar  
  eller hög

2.
riskbeömning

För leveranser med hög risk
 • Ytterligare information
 • Inspektion på plats
 • Korrigerande åtgärder

3.
riskhantering

Eu:s krav På trävaruhandEl 

EU:s timmerförordning syftar till att 

motverka det globala problemet med 

olagligt avverkat virke. Det innebär att 

det är förbjudet att släppa ut olagligt 

avverkat timmer eller produkter 

tillverkade av sådant, på EU:s intre 

marknad. Dessutom ställer förordningen 

krav på att den som handlar med 

timmer eller trävaror ska kunna visa att 

råvaran inte är olagligt avverkad. PEFC:s 

spårbarhetsstandard är anpassad till 

dessa EU-krav. Det innebär att de 

företag som blir spårbarhetscertifierade 

enligt PEFC också har system för att 

hantera timmerförordningen. PEFC:s 

spårbarhetscertifiering ställer ytterligare 

miminimkrav t.ex. förbud mot avskogning 

(omvandling av skogsmark).

S
al

ly
 S

co
tt/

iS
to
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o

Vad är kontroversiella källor?
A. Olagligt avverkat virke. Virke som 
avverkats i strid med lokala, nationella 
eller internationella regler särskilt 
avseende:
• Skogsbruksaktiviteter, bevarande av 
  biologisk mångfald 
• Skötsel av områden med utpekade 
  höga natur- och kulturvärden
• Skyddade och hotade arter
• Hälso- och arbetsvillkor
• Ursprungsbefolkningars rätter
• Betalning av skatt 

B. Genetiskt modifierade träd (GMO)

C. Virkes som härrör från omvandling  
av skogsmark

Referenser: 

PEFC ST 2002:2013, kapitel 5 

PEFC GD 2001:2014, kapitel 5
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olika sätt att sPåra skogsråvaran
Metoder för beräkna mängden certifierat material

För att skogsråvaran ska kunna 

spåras genom förädlingskedjan 

från skogen fram till slutkund 

måste PEFC-certifierad råvara 

kunna skiljas från icke-

certifierad längs vägen. Det 

finns två metoder för att göra 

det: fysisk separation eller ett 

procentbaserat system. Används 

det procentbaserade systemet 

måste man också överföra 

procentandel certifierat material 

till kund på ett korrekt sätt.

FYsisk sEParation 

Fysisk separation innebär att 

verksamheten håller isär certifierat och 

o-certifierat material. Detta kan göras 

via:

Plats 

Certifierat och o-certifierat material 

hanteras och lagras på olika ställen.

tid 

Certifierade produkter tas emot, 

bearbetas och levereras under specifika 

tidsperioder

Märkning 

Certifierade produkter märks upp (med 

t.ex. logotyp, färg eller kodning) på ett 

tydligt sätt och skiljs på så sätt från 

o-certifierade

Referenser: 

PEFC ST 2002:2013, kapitel 6 

PEFC GD 2001:2014, kapitel 6

Plats MärkningTid

JANUARY
M T W T  F

PEFC/XX-XX-XX

JANUARY
M T W T  F

PEFC/XX-XX-XX

JANUARY
M T W T  F

PEFC/XX-XX-XX

j anuar i
o
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bEräkna ProCEntandElar 
CErtiFiErad råvara 
Företag som av olika skäl inte kan skilja 

fysiskt på certifierad och icke-certifierad 

råvara kan istället räkna procentandelar 

certifierad råvara i inköpta partier. 

Procentandelen certifierad råvara 

beräknas separat för varje produkt eller 

produktgrupp enligt formeln:

andElEn CErtiFiErat MatErial 

Enkel procentsats 

Enkel procentsats avspeglar hur stor 

andel certifierad råvara som rent 

fysiskt ingår i den produkt för vilken 

procentsatsen beräknas. Det här sättet 

att räkna rekommenderas för företag 

som köper PEFC-certifierad råvara för 

att tillverka specifika produkter.

Rullande procentsats 

Den här metoden innebär att volymen 

införskaffad PEFC-certifierad råvara 

slås ut över en viss tid (max 12 månader) 

för att ange procentsatsen certifierad 

råvara i framtida inköpta partier under 

viss tid (max 3 månader).

JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL

+ + =} 40%
CERTIFIED80%

CERTIFIED

Enkel procentsats Rullande procentsats

Procentandel =                           
Volym

certifierad råvara
Volym icke-

certifierad råvara

Volym certifierad råvara
x 100

+

F E bruar i marsj anuar i

S
te

ve
 C

ol
e/

iS
to

ck
ph

ot
o

} PRODUCT 
GROUP

80% CERTIFIED } 21TONNES
VOLUME CREDIT

PROCURED CERTIFIED MATERIAL

}80%
CERTIFIED

TIME

MATERIAL INPUT PERIOD CLAIM PERIOD

PERCENTAGE CALCULATION

PRODUCT 
GROUP80%

CErtiFiErat
40%
CErtiFiErat

a Pr i l

Exempel med enkel procentsats
Ett hyvleri köper 40 kubikmeter
certifierad råvara och 10
kubikmeter icke-certifierad råvara
för att tillverka golvbrädor. De
totala 50 kubikmeterna kan då
betraktas som 80% certifierade.
[40/(40+10)*100=80]

Exempel med rullande procentsats
Ett pappersbruk köper 20 000, 30 
000 och 10 000 ton PEFC-certifierad 
massa över en tremånadersperiod 
(totalt 60 000 ton) och volymen 
införskaffad ickecertifierad råvara 
under samma tidsperiod är 90 
000 ton. Följande månad kan då 
införskaffad massa betraktas som 
40% certifierad.
[60 000/(60 000 + 90 
000)*100=40].
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Exempel med procentuellt 

medelvärde
Om andelen inköpt certifierad råvara 
avsedd för en viss produktgrupp är 
beräknad till 80% så kan alla produkter 
i produktgruppen säljas som 80% 
PEFC-certifierade.

Exempel med volymkrediter
Ett pappersbruk köper massa med 33,3% PEFC-certifierad skogsråvara och 
producerar 12 ton papper. Det kan då välja att sälja 4 ton papper som 100% 
PEFC-certifierat eller använda volymkrediter för att istället sälja till exempel 
5 ton papper som 80% PEFC-certifierat [4/0,8=5] eller 5,7 ton som 70% 
certifierat [4/0,7=5,7] .

att övErFöra ProCEntandEl  
till kund 

PEFC spårbarhetscertifiering erbjuder 

två sätt att överföra procentsatsen 

certifierad råvara till sålda produkter: 

Procentuellt medelvärde 

Innebär att procentsatsen certifierad 

råvara helt enkelt slås ut som ett 

medelvärde över alla produkter i 

produktgruppen.

Volymkreditmetoden 

Innebär att företaget behöver upprätta 

ett kreditkonto där krediter bokförs 

baserat på införskaffad volym certifierad 

råvara. Krediter dras sedan ifrån 

kontot när produkter säljs som PEFC-

certifierade.

ProduktgruPPEr 

Procentbaserade metoder förutsätter 

att organisationen definierar 

produktgrupper. En produktgrupp kan 

vara en enda produkt eller en grupp av 

produkttyper med samma eller liknande 

trädslag och användning. Alla produkter 

i produktgruppen måste ha samma 

mätenhet eller kunna omvandlas till 

samma mätenhet. Om organisationen 

producerar samma eller liknande 

produkter på flera platser så måste man 

upprätta separata produktgrupper för 

varje fysisk plats.

}80%
CERTIFIED

10 TONNES OF 
PROCURED MATERIAL

10 TONNES OF 
FINAL PRODUCT

12 TONNES OF 
FINAL PRODUCT

12 TONNES OF 
FINAL PRODUCT

2 TONNES
80% CERTIFIED

2 TONNES
80% CERTIFIED

6 TONNES
80% CERTIFIED

}

4 
TO

NN
ES

 V
OL

UM
E 

CR
ED

IT

12 TONNES OF 
PROCURED MATERIAL

8 TONNES
25% CERTIFIED

4 TONNES
50% CERTIFIED

5 TONNES
80% CERTIFIED

7 TONNES
0% CERTIFIED

+
+

OR

12 TONNES OF 
FINAL PRODUCT

4 TONNES
100% CERTIFIED

8 TONNES
0% CERTIFIED

+
OR}80%

CERTIFIED

10 TONNES OF 
PROCURED MATERIAL

10 TONNES OF 
FINAL PRODUCT

12 TONNES OF 
FINAL PRODUCT

12 TONNES OF 
FINAL PRODUCT

2 TONNES
80% CERTIFIED

2 TONNES
80% CERTIFIED

6 TONNES
80% CERTIFIED

}

4 
TO

NN
ES

 V
OL

UM
E 

CR
ED

IT

12 TONNES OF 
PROCURED MATERIAL

8 TONNES
25% CERTIFIED

4 TONNES
50% CERTIFIED

5 TONNES
80% CERTIFIED

7 TONNES
0% CERTIFIED

+
+

OR

12 TONNES OF 
FINAL PRODUCT

4 TONNES
100% CERTIFIED

8 TONNES
0% CERTIFIED

+
OR

2 ton 80%
CErtiFiErat

2 ton 80%
CErtiFiErat

6 ton 80%
CErtiFiErat

10 ton 
slutProdukt

4 ton 100%
CErtiFiErat

5 tons 80%
CErtiFiErat

7 tons 0%
CErtiFiErat

6,3 tons 0%
CErtiFiErat

5,7 tons 70%
CErtiFiErat

8 ton 0%
CErtiFiErat

12 ton
slutProdukt

12 ton
slutProdukt

12 ton
slutProdukt

12 ton 
inköPt råvara

4 
to

n 
vo

lY
M

kr
Ed
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Er

10 ton
inköPt råvara

Metod med procentuellt medelvärde Volymkreditmetoden

CErtiFiErat al
tE
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t
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at
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PEFC:s spårbarhetsstandard 

innehåller bestämmelser 

om hur organisationen ska 

hantera information om det 

certifierade materialet. Endast 

träbaserat material med 

korrekt dokumentation från 

en organisation med ett giltigt 

PEFC-certifikat kan betraktas 

som PEFC-certifierat. Andelen 

certifierat material ska anges som 

”X % PEFC-certifierat”.

korrEkta ansPråk 

I PEFC:s spårbarhetsstandard finns 

två officiella anspråk: ”X % PEFC-

certifierad” och ”PEFC kontrollerade 

ursprung”. ”X % PEFC-certifierad” 

kan användas för produkter som 

uppfyller PEFC:s spårbarhetsstandard. 

Procentandelen är den faktiska 

andel som organisationen fastställt 

i enlighet med regelverket och 

därmed kan kommunicera vidare 

till kund. Organisationen kan välja 

att sälja produkter med en lägre 

certifieringsandel. En organisation med 

en beräknad andel certifierat material 

på 95 % kan t.ex. välja att sälja detta 

som allt mellan 1 % och 95 %. ”PEFC 

kontrollerade ursprung” är det officiella 

anspråket för det icke-certifierade 

trämaterial som ingår i PEFC:s 

spårbarhetssystem.

dokuMEntationskrav 

Vid köp och försäljning av PEFC-

certifierat material ska det finnas 

dokumentation från köpare till säljare 

som minst innehåller:

Procentandel PEFC-certifierat material 

ska alltid uppges. Organisationen 

kan välja att göra detta på fakturan, 

på leveransbeskedet eller på annat 

dokument. 

Leverantören ska lagra en kopia av 

certifikatet på ett sätt som gör att det 

inte går att göra ändringar efter leverans 

till kund.

Vid försäljning av PEFC-certifierat 

material ska organisationen också ange 

bevis på giltig PEFC-certifiering t.ex. 

med en kopia av spårbarhetscertifikatet.

Bara organisationer som själva är PEFC-

certifierade kan sälja PEFC-certifierat 

material med giltigt anspråk. Det är inte 

tillräckligt att produkten är märkt eller 

att dokumentationen från den egna 

leverantören är korrekt.

Referenser:

PEFC ST 2002:2013, kapitel 8.3 och 

8.4

dokumEntationskrav
Nödvändig information vid inköp och försäljning

➊ Köparens namn

➋ Leverantörens namn

➌ Specificering av produkten

➍ Leveransens storlek
➎ Leveransdatum /datumintervall

➏ Procentandel PEFC-certifierad råvara

➐ Bevis på innehav av PEFC-certifikat 

➑ PEFC-logon (frivilligt)
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(Side 16) 

Eksempel [Red: lage en nordisk/norsk versjon og knytte kommentar til den] 
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EXEmPEl På dokumEntation/Faktura

1

5

2

3
4

6

6

1

8

7

1

2

3

Säljare

Köpare

Specifikation av produkt

4

5

6

Leveransens storlek

Datum/tidsram för leveransen

Formellt PEFC-anspråk: ”x %PEFC certifierat” 
resp. ”PEFC kontrollerade ursprung”

7

8

Bevis på certifiering

PEFC-logo (frivilligt)
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PEFC:s varuMärkE 

PEFC-logon och initialerna 

”PEFC” är skyddade, 

internationellt registrerade 

varumärken som ägs av 

PEFC Council. All användning 

av PEFC-logon kräver 

godkännande. I Sverige är det 

Svenska PEFC som utfärdar 

logolicenser.

logo oCh märkning 
Märkning underlättar marknadsföringen

PEFC:s logo är ett registrerat 

varumärke som är internationellt 

erkänt. Alla certifierade 

organisationer kan använda 

PEFC-logon i marknadsföringen 

av produkter. Genom att märka 

era produkter med PEFC-logon 

underlättar ni för kunderna att 

välja PEFC-certifierat material.

konsuMEntErna vill ha 
MiljöMärkning 

Konsumenter ser miljömärkning 

baserad på oberoende certifiering 

som den mest pålitliga källan till 

information. Undersökningar visar 

att 80 % av konsumenter vill ha 

miljömärkta produkter. 

logoliCEns krävs 

Organisationer som önskar använda 

PEFC:s logo måste ha en logolicens. 

Denna får man genom att ingå 

ett logolicensavtal med Svenska 

PEFC. För detta krävs ett giltigt 

spårbarhetscertifikat.

Logolicensen innebär att man får 

tillgång till PEFC:s logogenerator. I 

logogeneratorn kan olika logotyper för 

olika ändamål tas fram. 

olika tYPEr av PEFC-logo 

Det finns två typer av märkning:

1) Produktmärkning (on-product) 

Märkning av själva produkten, 

emballaget, dokumentation i anslutning 

till produkten (t.ex. faktura, produktblad, 

annons för produkten)

ProduktMärkning 

2) Marknadsföring (off-product).För att 

marknadsföra PEFC mer generellt finns 

en promotionlogga som ska användas 

när märkningen inte är kopplad till en 

specifik produkt t.ex. årsredovisningar, 

kataloger, hemsida och utbildning.

ProMotionMärkning

För att märka en produkt krävs att 
produkten innehåller minst 70 %  
PEFC-certifierat material.

PEFC /05 -01 -01

PEFC – Certifierad 
Denna produkt är från
uthålligt brukade skogar
och kontrollerade 
ursprung.

www.pefc.se

Märkningen ”PEFC Återvunnen” 
används när produkten innehåller 
återvunnet material.

PEFC /05 -01 -01

PEFC återvunnen

Denna produkt är från 
återvunna och 
kontrollerade ursprung.

www.pefc.se

Referenser: 

PEFC ST 2002:2013, kapitel 7.2

PEFC GD 2001:2014, kapitel 7.2

PEFC /05 -01 -01

Främjande av uthålligt 
skogsbruk.

www.pefc.se

PEFC /05 -01 -01
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1

Produkt
(on-product)

Produkt
(off-product)

1

Produkt
(on-product)

Produkt
(off-product)

1

Produkt
(on-product)

Produkt
(off-product)

1

Produkt
(on-product)

Produkt
(off-product)

1

Produkt
(on-product)

Produkt
(off-product)

1

Produkt
(on-product)

Produkt
(off-product)

1

Produkt
(on-product)

Produkt
(off-product)

1

Produkt
(on-product)

Produkt
(off-product)

PEFC /03 -01 -01

1

Produkt
(on-product)

Produkt
(off-product)
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CErtiFiEringsProCEssEn
Vägen fram till PEFC-certifiering

För att bli PEFC-certifierad måste organisationen revideras av ett oberoende och ackrediterat certifierings-

bolag. Certifieringsbolaget granskar verksamheten och utfärdar ett certifikat om organisationen uppfyller 

PEFC-standarden.

       sätt Er in i PEFC-
standardEn oCh dE krav 
soM är rElEvanta För Er 
vErksaMhEt 

Tips! Sök stöd hos en specialiserad 

rådgivare, andra företag med erfarenhet 

av certifieringen eller Svenska PEFC.

1         ta kontakt MEd En 
EllEr FlEra aCkrEditEradE 
CErtiFiEringsorganisationEr 

Tips: Ta in anbud från flera och välj 

det som passar bäst. Ackrediterade 

certifieringsorgan i Sverige finns listade 

på Svenska PEFC:s hemsida.

2         CErtiFiEringsbolagEt 
bEsökEr Er

Tips! Var väl förberedd och se till att de 

anställda vet vad som ska ske

3

Fo
to

: P
E

FC
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er
m
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y

       CErtiFiEringsbolagEt gör 
En årlig rEvision 

Tips!  Ha dokumentationen redo och 

förbered de som berörs!

6       CErtiFikatEt rEgistrEras  
i PEFC:s databas

Tips! Varför inte fira med att skaffa en 

logolicens också?

5       gå igEnoM 
CErtiFiEringsraPPortEn oCh 
åtgärda alla avvikElsEr 

Tips! Se detta som en möjlighet att 

förbättra era system och rutiner

4
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E
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Svenska PEFC 

Franzéngatan 6 

105 33 Stockholm 

E: svenskapefc@pefc.se 

www.pefc.se
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