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DEL1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION 

Företag: Edsele Såg AB  Certifikatnr: 1701415, 1701425 

Revisionskriterium: PEFC ST 2002:2013 Chain of custody 
of forest based products, Svenskt PEFC 
certifieringssystem för uthålligt skogsbruk SWE 001:3 + 
SWE 002:3  

Revisionsdatum: 2015-04-28+29 

Sammanfattning av rapport från certifieringsrevision 

Aktivitet  Certifieringsrevision - Steg I  Steg II  
 Dokumentgranskning ingår  

Reviderad(e) plats(er) och skift Edsele 

Revisionens mål och omfattning  Enligt bifogad revisionsplan 

Företagsdokumentation som denna 
revision grundas på(manual, osv.) 

Ledningssystem 

Revisionsledare Björn Nilsson  Revisionsdag(ar): 1,5+rapport 

Revisor (ev.)   Revisionsdag(ar):  

Revisor (ev.)   Revisionsdag(ar):  

Preliminärt datum för nästa revision 
(plats(er), skift och processer) 

April/Maj 2016 

  

DEL 2: REVISIONSLEDARENS REKOMMENDATION 

2 Mindre avvikelser konstaterades vid revisionen. Certifiering rekommenderas efter det att handlingsplan inkommit och 
accepterats. Handlingsplan inklusive orsaksanalys skall vara oss tillhanda inom 30 kalenderdagar räknat från det 
avslutande mötet. Korrigerande åtgärder ska genomföras inom 90 dagar från avslutande mötet. 

 

DEL 3: REVISIONSTEAMETS SAMMANFATTNING AV REVISIONENS RESULTAT OCH IDENTIFIERADE 

OMRÅDEN FÖR FÖRBÄTTRING 

Ledningssystem och ledningens ansvar 
Certifieringen omfattar skogsbruksverksamhet samt spårbarhet med volymkontroll i inköp, produktion och försäljning. 
Produktionsprocesserna vid anläggningen i Edsele omfattar såglinje, hyvleri, justering, sortering och torkning, främst av 
gran. En viss volym kommer också tryckimpregneras hos en underleverantör. Volymkontroll av certifierade varor sker 
genom volymkreditmetoden.   
 
Ledningssystemet är anpassat till verksamheten. Systemet finns digitalt och tillgängligt för alla medarbetare som berörs 
av och har påverkan på spårbarhetssystemet. VD är systemsamordnare och har det övergripande ansvaret. Ansvar och 
befogenheter är väl definierat för de olika rollerna i spårbarheten. De dokumenterade rutinerna uppfyller standardens 
krav. Ledningssystemets rutiner har upprättats av extern konsult och implementerats genom föredraganden om dess 
olika delar 2015-03-11.  
 
En mindre avvikelse noterades för personal ansvarig för traktplanering, där det saknades kompetensbevis i 
naturvärdesbedömning samt natur och kulturmiljövård (BJN1). 
 

Inköp, DDS och mottagning av virke 
Organisationen bedöms ha väl implementerade Due diligence-rutiner och köpare kan genom intervju anses väl 
medvetna om vad som krävs för att undvika kontroversiella källor.  
 

Skogsbruksverksamheten 
Företaget bedriver en sin skogsbruksverksamhet med höga ambitioner och stor aktsamhet för att minimera körskador 
och negativ påverkan på miljön. Här framhåller revisorn gärna det positiva initiativ som företaget tar där de i princip 
fullständigt ställer sin skogsbruksverksamhet åt sidan under våren, med hänsyn till skogens alla fåglar som har sin 
häckning då.  
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Företaget anlitar ett par olika maskingrupper återkommande för gallring och slutavverkning. Skogsbruksansvarig är 
sedan internrevisionen medveten om att endast certifierade entreprenörer får anlitas och har därmed också drivit på 
dessa om att ansöka om certifiering. Under revisionen kunde detta verifieras, bla genom intervju med en av dessa 
avverkningsgrupper. Dessa har påbörjat sin process att bli certifierade, men saknar fortfarande formella kompetens i 
Miljöhänsyn. Certifieringsstatus följs därmed upp i nästkommande revision. 
 
I fält besöktes 3 olika trakter som slutavverkats under det gångna året. Överlag visade dessa på väl utförda uppdrag.  
 

PEFC-konton 
Organisationen har 4 konton, grantimmer, sågverksflis, massaved barr respektive massaved löv. Kreditkonton hanteras i 
Excel vilka granskades och bedöms motsvara standardens krav.  
 
Omräkningstalet från m3fub till m3sv kommer att beräknas baserat på aktuella utfall som följs upp och revideras minst 
årligen. Snittet för aktuell månads omräkningstal kommer att användas för att beräkna säljbar volym.  
 

Försäljning  
Rutiner finns som beskriver hur fakturor och följesedlar för sålda certifierade produkter ska utformas i enlighet med 
standarden och ansvarig personal bedöms medvetna om dessa. 
 

Användning av PEFC loggan 
Organisationen har planer på att använda loggan främst på fakturor och hemsida, men inte på produkt. Ansvarig 
personal bedöms medveten om kraven kring att företaget då först måste söka rättigheter till detta och att logotyp 
utformas på rätt sätt. Det understryks även att det är viktigt att logotyp inte signalerar att all råvara är certifierad, utan 
endast den råvara som har ett formellt godkänt anspråk får säljas som certifierad. 

 

 

DEL 4: UTTALANDE OM TILLFÖRLITLIGHETEN HOS DE INTERNA REVISIONERNA  

Liten avvikelse (BJN2): En mindre avvikelse noterades kring brister i systemet för uppföljning av skogsbruksåtgärder. 

 
 
 
 

DEL 5: IAKTTAGELSER (INTERTEKS) 

Se bifogade 
iakttagelser 
 

Stor avvikelse 
konstaterad 

Stor avvikelse 
avhjälpt 

Mindre 
avvikelse 

konstaterad  

Mindre 
avvikelse 
avhjälpt 

Antal öppna 
avvikelser 

Tidigare aktivitet
 

     

Nuvarande aktivitet   2  2 

 
Möjligheter till förbättring har identifierats  Ja  Nej 
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DEL 6: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER– CERTIFIKAT 

 Registrerade uppgifter Förändringar noterade under 

granskningen 

Organisationens namn  
(identiskt med namnet på certifikatet) 

Edsele Såg AB 
 

 Ja  Nej 

Certifieringens omfattning (scope) 

1701415 Skogsbrukscertifikat för 
planering, genomförande och 
uppföljning av skogsbruksverksamhet. 
 

1701425 Spårbarhetscertifikat för inköp 
av rundvirke samt produktion och 
försäljning av sågade trävaror, 
förädlade trävaror, cellulosaflis och 
energiflis enligt volymkreditmetoden 

 Ja  Nej 

Plats(er) som certifieringen omfattar Edsele  Ja  Nej  

Verksamheter, plats(er) osv. som inte 
ingår i omfattningen (scope) 

 
 Ja  Nej 

Produktlinje(r)   Ja  Nej 

Godkänd(a) uteslutning(ar)        Ja  Nej 

Certifikatets/-ens giltighetstid        Ja  Nej  

Uppföljningsintervall var 12:e månad       Ja  Nej  

Antal anställda 11  Ja  Nej 

Kontaktperson hos företaget Kenneth Gejbo  Ja  Nej 

Adress  
Ramneå 118 
SE-880 41  Edsele 
SWEDEN 

 Ja  Nej 

E-postadress kenneth@edselesag.se  Ja  Nej 

Om svaret är Ja på någon av ovanstående, notera ändringen på GF113 (Change Notice). Beskriv också planerade 
förändringar i verksamheten/systemet och när dessa beräknas vara slutförda.  
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DEL 7: BEKRÄFTELSE AV GENOMFÖRD REVISION 

 
 
Rapportdatum: 2015-04-30 
 
 
 
_________BJN______________________  _________________________________ 
Namn Revisionsledare     Namn Företagets representant 
Björn Nilsson       Kennet Gejbo 
(Denna del kan undertecknas om någon av parterna så önskar) 

 

 

DISTRIBUTIONSLISTA 

 
 Elektronisk rapport till huvudkontoret  

 Elektronisk rapport till kund 

Handlingsplan/-er skickas direkt till revisionsledaren  
 
alternativt till, 
Intertek Certification AB 
Box 1103 
164 22 Kista 
 
Besöksadress: 
Torshamnsgatan 43, Kista, Stockholm 
Tel: 08-7500333 

 

 


