PEFC Skogbrukscertifiering, offentlig revisionsrapport
PEFC Forest Certification, public audit report

Certification audit/
Renewal audit

Certifieringsrevision/
Förnyelserevision

Sydved AB

Sydved AB

Sep 2015

Sep 2015

Sydved AB

Sydved AB

Contact details:
Kontaktinformation: (adress,
email, tel)

Box 626, SE-551 18 Jönköping
Tel. +46 (0)10 4678453

Box 626, SE-551 18 Jönköping
Tel. +46 (0)10 4678453

Contact person:

Thomas Höijer

Thomas Höijer

thomas.hoijer@sydved.se

thomas.hoijer@sydved.se

South part of Sweden Götaland

Södra delarna av Sverige
Götaland

Own forest service and
logging, umbrella organization
for group certification of forest
owners, purchase, sales and
import of wood (pine , spruce,
birch, aspen, beech, oak, larch
and other deciduous trees and
conifers), credit system

Inköpsorganisation för
skogsråvaror till ägarnas
industrier. Verksamheten
bedrivs genom att erbjuda
skogliga tjänster och köp av
skogsråvaror hos skogsägare.
Inköp sker även från andra
virkessäljare och import

Lars-Anders Johnsson

Lars-Anders Johnsson

Larsanders(at)futurawood.onmicros
oft.com(at)futurawood.onmicro
soft.com+46702144554

Larsanders(at)futurawood.onmicros
oft.com(at)futurawood.onmicro
soft.com+46702144554

20150831—20150911, 15
mandays onsite

20150831—20150911, 15
dagar onsite

PEFC SWE 004:3, PEFC SWE
002:3, PEFC ST 2002:2013

PEFC SWE 004:3, PEFC SWE
002:3, PEFC ST 2002:2013

Certificate holder:
Certifikatsinnehavare:

Kontaktperson: (namn, email,
tel)
Country and region/landscape
for forest location:
Land och region/landskap för
skogsinnehavet:
Beskrivning av verksamheten:
Description of the
organisation:

DNV GL contact person:
DNV GL kontaktperson:
(namn, email, tel)
Audit dates and mandays
used:
Revisionsdatum och antal
mandagar: (on-site)
Standards/standarder:

Date; 2015-09-15

Certificate Code:

: 2004-SKM-PEFC-008

: 2004-SKM-PEFC-008

Sep 2016

Sep 2016

General consideration of
carried out measures and
consideration for nature is
good. No non complianse are
noted during field visits.

Generell hänsyn på utförda
åtgärder samt hänsyn till
naturvärden är god. Inga
avvikelser är noterade under
fältbesöken.

Members with its own forestry
organization shall draw up a
clearer management system
for the systematic monitoring
and follow-up requirements.

Medlemmar med egen
skogsbruksorganisation skall
utarbeta ett tydligare
ledningssystem för att
systematisera kontroll och
uppföljning av krav.

Necessary corrective actions
resulting from the nonconformities shall be initiated
by the organization. Corrective
actions for minor nonconformities have to be
implemented within 12 months
and for major non-conformities
within 3 months.

Nödvändiga korrigerande
åtgärder till följd av avvikelser
skall genomföras av
organisationen. Korrigerande
åtgärder för mindre avvikelser
ska vara införda inom 12
månader och för stora
avvikelser inom 3 månader.

Renewal of certificate will be
recommended after planned
corrective actions for minor
non-conformities are presented
and accepted by DNV-GL.

Förnyelse av certifikat kommer
att rekommenderas när förslag
på korrigerande åtgärder för
mindre avvikelser har
redovisats accepterats av DNVGL.

Certifikatsnummer:
Date for next audit and
mandays:
Datum och mandagar nästa
revision:
Important observations,
positive indicators:
Viktiga synpunkter, positiva
indikatorer:
Important observations, areas
to improve:
Viktiga synpunkter,
förbättringsområden:
Villkor för avvikelsehantering:
Conditions for handling of
non-conformities:

Certifieringsbeslut:
Certification decision:

DNV GL Business Assurance Sweden AB, Box 6046, 171 06 Solna, Sweden
Tel +46 8 587 940 00
e-mail: dnvcert.sweden@dnvgl.com
Web: www.dnvba.se
DNV GL är ackrediterad för PEFC certifiering av skogsbruk, entreprenörer och spårbarhet.

Date; 2015-09-15

