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Rapport (radera irrelevanta rader nedan)
Organisationen är även certifierad enligt ISO 14001 Därigenom finns väl fungerande rutiner 

för interna revisioner, avvikelser etc. Interna revisioner är väl genomförda och 

organisationen tycks ha god kontroll över de olika enheter som ingår i certifieringen.

Det finns enkelt sökbara rutiner som organisationens anställda är väl medvetna om. Det är 

tydligt att ledningssystemet nyttjas av de anställda.

Gruppadministrationen är väl fungerande. 
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Organsationen anpassar sig väl efter markägarens mål. Det finns en variation av detta och 

rutiner som återspeglar de olika målen. Det finns en kompetens inom organisationen som 

nyttjas över gränserna.

I slutmötet presenterades helhetsintryck, observationer och avvikelser.

Certifieringsbeslut för Periodisk revision:

- Certifikatet är fortsatt giltigt under förutsättning att avvikelser hanteras enligt nedan.

Analys av avvikelser, korrigerande åtgärder och redovisning av dessa ska genomföras inom 

12 månader för mindre avvikelser och inom 3 månader för allvarliga avvikelser.

DNV anser att verksamhetens ledningssystem, om implementerat såsom beskrivet, uppfyller 

kraven i relevanta standarder, förutom de avvikelser som har dokumenterats i bilaga till 

denna rapport (Excel-fil List Of Findings, LOF).

Korrigerande åtgärder för avvikelser ska genomföras så att både genomförda åtgärder och 

verkan av dessa kan verifieras av DNV GL inom följande tider:        

Större avvikelser inom 3 månader, mindre avvikelser inom 12 månader. 

Vid förnyelserevision krävs normalt kortare redovisnings-/åtgärdstid med hänsyn taget till 

det befintliga certifikatets utgångsdatum.

Innehållet i denna rapport, inklusive anteckningar och övrig information 

från revisionen kommer att hanteras konfidentiellt och kommer inte att visas

för någon annan part om inte annat överenskoms med kunden. Enda 

undantaget kan vara redovisning till DNV GLs ackrediteringsorgan. 
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Gruppcertifikat – skogsägare

Avverkningsorganisation
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Rundvirkeshandel

avverkningsorganisation direktcertifiering
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Gruppcertifikatshållare


