PEFC Finland – Finlands skogscertifiering rf

PEFC/02-1-01

ANSÖKAN OM RÄTT ATT ANVÄNDA PEFC-MÄRKET

Sökandens uppgifter

Sökande
Person-/FO-nummer
Bransch
www‐sidans adress
Sökandens kontaktperson

Namn
Postadress
Telefon
E‐post
Faktureringsadress (om annan än kontaktpersonens)

Namn
Postadress
E‐post
Referens / beställningsnummer på
fakturan

Sökandens användargrupp för PEFC-märket (ansökan kan gälla endast en användargrupp)

Användargrupp B

Rätten att använda PEFC‐märket gäller användning på produkterna (on‐
product) och annanstans än på produkter (off‐product)

Användargrupp C

Rätten att använda PEFC‐märket gäller användning på produkterna (on‐
product) och annanstans än på produkter (off‐product)

Användargrupp D

Rätten att använda PEFC‐märket gäller användning annanstans än
på produkter (off‐product)
‐käyttö)
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Användargrupp B

Skogscertifikatets

1) nummer
2) datum för beviljande
3) sista giltighetsdag
4) beviljat av
5) innehavare
Skogsareal (skogsbruksmark) som omfattas av
certifikatet

skogsbruksmarkens areal (exklusive skyddsområden
som lämnats utanför skogsbruksåtgärder)
ha
skogs- och tvinmarkens areal (exklusive
skyddsområden som lämnats utanför
skogsbruksåtgärder)
ha

Antal skogsägare som deltar i
gruppcertifikatet
Bilagor
Kopia på skogscertifikat som är i kraft
Intyg på deltagande i gruppcertifiering

(Om sökanden är skogsägare som omfattas av gruppcertifikat)

Användargrupp C

Träets spårbargetscertifikat
1) nummer
2) datum för beviljande
3) sista giltighetsdag
4) beviljat av
Kopia på giltigt spårbarhetscertifikat som bilaga
Omsättning för den verksamhet som omfattas av PEFC*
spårbarhetssystem föregående år , €
*
3
Företagets virkesanvändning föregående år , m

Gäller virkeshandel, virkesanskaffning eller sådan användning och/eller
marknadsföring av produkter som innehåller trä, vars omfattning allmänt
mäts med virkesanvändning
*) Företag som inleder sin verksamhet meddelar den budgeterade årsomsättningen och en uppskattning av virkesanvändning på årsnivå

Användargrupp D

Fritt formulerad utredning av PEFC-märkets planerade användning som bilaga

Underskrift av representanten för den som ansöker om rätt att använda PEFC-märke

 vi förbinder oss vid reglerna för användning av PEFC‐märket och godkänner dem
 om PEFC‐märkets användningsrätt beviljas, förbinder vi oss vid att ansvara för att avtalet följs och för
PEFC-märkets årsrapportering
Plats och datum
Underskrift
Namnförtydligande
Ansökan lämnas till PEFC Finlands kontor.
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