
          

Agenda Forum 3 PEFC:s standardrevision 2022 

              Den 17 mars kl 10.00 – 16:00 

             Gröna näringslivets hus Franzéngatan 1, Stockholm 

 

 

 

                                                         

Praktisk information inför mötet: Mötet kommer hållas fysiskt. Vi kommer också kunna erbjuda 

vissa möjligheter att följa mötet via länk.  

 

Forumets huvuduppdrag är att ta ställning till om utarbetade förslag kan publiceras för publik 

konsultation. 

 

Kaffe och smörgås finns innan mötet 

 

Dagordning 

 

1. Mötets öppnande (10:00) 

2. Anmälan om anteckningar från dagens möte 

3. Personer för justering av protokollet 

4. Anteckning av de närvarande 

5. Godkännande av dagordningen 

6. Proceduren – tidplan och övrig information 

7. Klimat – intro  

Översikt klimatgruppens arbete, standardelement kopplat till klimatdelarna återkommer 

sedan under övriga presentationer 

 

8. Presentation, biologisk mångfald  

Per Simonsson 

 

9. Arbetsgrupp 2 - Produktion och miljö 

 



                                                        

LUNCH ca 12:30 – 13:30 

 

10. Arbetsgrupp 1 – System och struktur  

 

11.  Arbetsgrupp 3 - Social standard och entreprenörsstandard  

 

Kaffe 

 

12.  Beslut om publik konsultation  

Diskussion och beslut 

 

13.  Nästa möte  

14.  Övriga frågor  

15.  Mötet avslutas (ca 16)  

 

Välkomna! 

Svenska PEFC 

 

Vi vill också påminna om att ni under hela revisionen är välkomna att ha synpunkter på 

processen: https://pefc.se/vara-standarder/standardrevision-2021-2022  

https://pefc.se/vara-standarder/standardrevision-2021-2022


                                                        

Information och läsanvisningar 

Underlag: 

Samtliga dokument som utgör det svenska PEFC-systemet är underlag för mötet: 

 

• PEFC SWE 001 Svenska PEFC:s certifieringssystem forum 4 2022-03-17  

• PEFC SWE 002 Svenska PEFC:s skogsstandard forum 4 2022-03-17  

• Förslag till struktur svenska PEFC:s skogsstandard forum 4 2022-03-17 
• PEFC SWE 003 Svenska PEFC:s entreprenörsstandard forum 4 2022-03-17  

• PEFC SWE 004 Svenska PEFC:s krav för direktcertifiering och certifiering i 

grupp forum 4 2022-03-17 
• PEFC SWE 005 Svenska PEFC:s krav på certifieringsorganisationer forum 4 

2022-03-17 
 

 

I standarderna finns tre kolumner: originaltext, standardförslag med markerade ändringar 

och en kolumn med renskrivet standardförslag (i de fall ändringar är gjorda).  För 001 är 

markeringarna gjorda direkt i löptexten med kommentarer. 

 

Tidplan 

 

 

• 23 mars 2021 - Uppstart standardforumetBilda forum (1)

• 23 September 2021 - Första standardutkastetForum (2) första utkast

• Oktober 2021 - På nätetAllmän konsultation

• 24 November 2021 - Diskutera konsultationenForum (3)

• 17 mars  2022 - Förslag för publik 
konsultation

Forum (4) 

• April - Policies, lagar och förordningarHearing myndigheter

• April - maj 2022 - 60 dagar på nätetPublik konsultation

• September 2022 - Standardförslag fastställsForum (5)

• Oktober  2022 - Beslut om ansökan Styrelsebeslut 

• Oktober 2022 - Ansökan internationella PEFCAnsökan


