
PEFC Finland ‐ Finlands Skogscertifiering rf ‐ Cittervägen 7, 00420 Helsingfors
E‐mail: office@pefc.fi

tfn 0400 765 437, fax (09) 563 0329
1/4

5.1.2011

PEFC Finland – Finlands skogscertifiering rf

PEFC/02-1-01

UPPFÖLJNINGSBLANKETT FÖR ANVÄNDNING AV PEFC-MÄRKE

Innehavaren av spårbargetscertifikat för trä - Användargrupp C

Uppgifter om den som har rätt att använda PEFC-märke

Namn  

Person-/FO-nummer  

PEFC‐märkets användarrätt nr PEFC/02‐ ‐

Postadress  

www‐sidans adress  

Kontaktperson för den som har rätt att använda PEFC-märke

Namn  

Postadress

E‐post

Telefon

Faktureringsuppgifter (om de avviker från ovan nämnda)

Namn

Postadress

E‐post

Referens / beställningsnummer på 
fakturan

Enligt gällande avtalskrav för rätt att använda PEFC-märke (1.1.2010):

”Den som i användargrupp 3 har rätt att använda PEFC-märke förbinder sig vid att med certifieringsorganet 
komma överens om att certifieringsorganet vid de uppföljningsauditeringar som följer efter att rätt att använda
PEFC-märke har beviljats granskar det system som innehavaren av användningsrätt tillämpar för att följa upp 
produktionsmängder av PEFC-märkta produkter och användning av PFC-märke på dem.

I användargrupp 3 förbinder sig innehavaren av rätt att använda märke att omedelbart efter varje 
uppföljningsauditering för verifiering av spårbarhet att till Finlands Skogscertifiering rf leverera en av 
certifieringsorganet styrkt anmälan om användning av PEFC-märke på produkter (on‐product) fördelade t.ex. enligt 
produkt, produktgrupp, produktionsanläggning el.dyl. med den noggrannhet som företagets system för uppföljning 
av träets ursprung tillåter. Samtidigt ska innehavaren av rätt att använda PEFC-märke till Finlands Skogscertifiering rf
leverera en specificerad, fritt formulerad utredning om användningen av PEFC‐märke annanstans än på produkter 
(off‐product).”

mailto:office@pefc.fi


3) Process för att hantera information om skogsbaserade produkters ursprung
Man kan tillämpa olika metoder vid företagets olika produktionsanläggningar el.dyl.
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Den information om användning av PEFC-trä och PEFC-märkta produkter som samlas in på sidorna 2-4 på denna blankett 
meddelas inte till tredje parter, utan uppgifterna stannar hos Finlands Skogscertifiering rf.

1) Omsättning för den som har rätt att använda PEFC-märke
Omsättning för den verksamhet som omfattas av PEFC-
spårbarhetssystem föregående år, €

2) Rapporteringsperiod
Rapporteringsperioden kan vara tiden mellan uppföljningsauditeringar/CoC-auditeringar eller annan, högst 12 månader 
lång period (t.ex. kalenderår)

Rapporteringsperiodens 
längd (antal månader)

Perioden börjar
(dag/mån/år) Perioden slutar (dag/mån/år)

4) Användning av råvara
Uppgifterna presenteras specificerade enligt produktionsanläggning, produktionsparti el.dyl.

Företag,
produktgrupp,

produktionsparti
el.dyl. enhet

PEFC‐certifierad
råvara
(Vc) *)

Neutral råvara 
(Vn) *)

Icke-certifierad
råvara 

(Vo) *)

Totalförbrukning
av trä

(=Vc+Vn+Vo)

Cerifierings-
procent

(Pc) **)

Volym, m3 eller ton

1)

2)

3)

4)

Tilläggsuppgifter I bilaga 

*) definitionerna (Vc, Vn, Vo ja Pc) presenteras i dokumentet “PEFC Technical Documentation, Annex 4: Chain 
of Custody of Forest Based Products – Requirements” eller i ersättande PEFC ST 2002:2010‐dokument 
(www.pefc.org) och motsvarande finskspråkig riktgivande översättning ”PEFC:n tekniset asiakirjat, 
Liiteasiakirja 4: Metsäperäisten tuotteiden alkuperän hallinta – vaatimukset” eller i dokument som ersätter 
det (www.pefc.fi)

**) Pc = Vc / (Vc + Vo) *100

medelvärdesmetoden

volymkrediteringsmetoden

metoden med fysisk åtskillnad

flera än en metod enligt följande:

                                                                          (utredning i separat bilaga vid behov)

mailto:office@pefc.fi


□
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5) Försäljning/leverans till kunderna av PEFC-certifierade produkter
Uppgifterna presenteras specificerade enligt produktionsanläggning, produktionsparti el.dyl.

Företag, produktgrupp, 
produktionsparti el.dyl. enhet

Produktvolym som sålts/levererats
certifierad, m3 eller ton

Certifieringsprocent som
meddelats till kunden

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Tilläggsuppgifter i bilaga 

6) PEFC-märkt produktion

Uppgifterna presenteras specificerade enligt produktionsanläggning, produktionsparti el.dyl

Företag, produktgrupp, 
produktionsparti el.dyl. enhet

Produktvolym som har sålts/levererats
PEFC‐märkt (on‐product / på produkten) *),

m3 eller ton

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Tilläggsuppgifter i bilaga 
*) on‐product ‐användning definieras i dokumentet ”PEFC Logo usage rules – requirements PEFC ST 2001:2008, Issue 
1” (www.pefc.org och www.pefc.fi)

Underskrift av den som har rätt att använda PEFC-märke

Jag intygar att de uppgifter som presenteras här är riktiga

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

http://www.pefc.org/
mailto:office@pefc.fi
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Certifieringsföretagets representants underskrift

Jag intygar för                                                                                              (certifieringsföretagets namn) räkning, att det till

                                                                                            (certifikatets innehavare) beviljade 

spårbarhetscertifikatet nr                                                                                                                      är i kraft och att de 

uppgifter i anknytning till användning av PEFC-märke som anges ovan är riktiga.

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Bilagor

Till anmälan bifogas

(i) fritt formulerad utredning om användning av PFC-märke och exempel på eventuella trycksaker o.dyl. 
som försetts med PEFC-märke (off‐product) och

(ii) kopia på giltigt spårbarhetscertifikat.

Bilagor                       stycken

mailto:office@pefc.fi
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