Bureau Veritas Certification Tjänster

FSC CERTIFIERING
Medverka till att gynna hållbar utveckling av skogen.
FÖRETAGENS UTMANING
Konsumenter, företag och myndigheter kräver mer och mer garantier för att skördade träd-, pappersoch träprodukter kommer från hållbart förvaltas källor. FSC (Forest Stewardship Council) systemet gör
det möjligt att differentiera träprodukter som kommer från ansvarsfullt skogsbruk som ger mervärde
för de som brukar idag och i framtiden.
Standarden grundar sig både på principer för hållbar utveckling och ständiga förbättringar inom
skogsbruk och spårbarhet inom handel och bearbetning av de företag som använder träprodukter
från certifierade skogar.

LÖSNING
Vad är FSC certifiering?
Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende ickestatlig organisation (Non Governmental Organization) som
skapades 1993 av miljöorganisationer, trä branschorganisationer, jägmästare, ursprungs-befolkningar och
certifieringsorgan med representanter från 25 länder.
FSC baseras på två lösningar:
Skogsbrukscertifiering: för företag som hanterar
naturliga eller planterade skogar, även tillgängligt för
leveranskedjan;
Spårbarhet (Chain of Custody) certifiering: för företag
som använder skogsprodukter (dvs möbeltillverkare,
förläggare, pappersmasseindustri och alla träprodukter...) för att intyga spårbarheten av råvarans
ursprung.

RELATERADE TJÄNSTER
För att komplettera er FSC certifiering,
kan vi erbjuda tjänster som kan
kombineras med andra ledningssystem
certifieringar:
PEFC
ISO 9001: Kvalitet
ISO 14001: Miljö
OHSAS 18001: Hälsa och Säkerhet
SA 8000: Socialt Ansvarstagande
Bureau Veritas lätt kan kombinera
dessa olika standarder vilket ger
effektivitet, konsekvens och optimering.

Vilka är de viktigaste fördelarna?
Öka konsumenternas förtroende
Säkerställa bättre tillgång till din marknad genom
differentiering
Skydda skogar och befolkningar i skogar
Förbättra er image genom att vara en del av lösningen

VARFÖR VÄLJA BUREAU VERITAS CERTIFICATION?
Expertis - Med 80 000 kunder i fler än 100 länder och mer än 100 000 utfärdade certifikat, är Bureau
Veritas Certification världens ledande certifieringsorgan.
Erkännande - Forest Stewardship Council ackrediterade (globalt1), Program for Endorsment of Forest
Certification schemes (PEFC2) ackrediterade i många länder av vilka de mest kända är den svenska,
brasilianska, kanadensisk, amerikansk och europeisk system (Cerflor, CSA, SFI, PEFC ...)
Nätverk - Vår framgång baseras på nära samarbeten, där fokus ligger på att driva er verksamhet
framåt: vi har fler än 5,700 specialutbildade revisorer för att leverera en certifieringstjänst som
betyder något för er verksamhet.
Affärsförståelse - Högt kvalificerade revisionsteam utgör Bureau Veritas Certifications globala
skogsindustri nätverk. Detta inkluderar jägmästare och tekniska experter som förstår den
komplicerade karaktären av de miljömässiga, sociala och tekniska aspekterna inom skogsbruk.
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Hur kan man marknadsföra sin certifiering?
En FSC certifiering ger certifikatsinnehavare tillstånd att
använda sig av det internationellt erkända varumärket på
reklammaterial. Detta visar tydligt för konsumenter och
leveranskedjan att man följer höga skogsbruksstandarder.

Varför FSC certifiering?
FSC certifiering är ett sätt att visa företagets engagemang
för hållbar utveckling, den ger ditt företag en fördel
gentemot konkurrenterna och förbättrar ditt företags
image. Förutom det faktum att du medverkar till att
gynna hållbar utveckling.
Kan vi certifieras enligt både FSC och en annan skogsstandard?
Ja. Alla våra revisorer är multi-kompetenta för att
kunna leverera FSC kombinerat med antingen PEFC
eller ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. Detta gör
att revisionen blir mer effektiv och både tid och
kostnader kan sparas.

A FÖRBÄTTRI
NG
DIG
AR
ÄN
T
S

KÅ**

Förrevision

FSC-Standard för Skogsbruk
eller Spårbarhet

Definition av
certifieringens
omfattning

Viktiga steg i vår certifiering är:
Definition av certifieringens omfattning;
Förgranskning (frivillig): gap analys och diagnos av din
nuvarande position mot standarden;
Förrevision: helhetsbedömning av certifieringens
krav;
Certifieringsrevision, certifieringskommitténs beslut
och utfärdande av certifikat;
Periodiska besök för att verifiera fortsatt efterlevnad;
Certifikat förnyas efter fem år genom en recertifieringsrevision.
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* KÅ: Korrigerande Åtgärder (om nödvändigt)

FALLSTUDIER
Bureau Veritas hjälper kunder med
omtanke
Bureau Veritas leder vägen i tropiska
Afrika med en tjänst för att hjälpa
företag och regeringar att hantera
sina skogsresurser på ett bättre sätt.
Säger Vincent Guilbert, Direktör för
Afrika inom Bureau Veritas: "Denna
tjänst bevisar ursprunget av exotiskt
virke i en tid då påtryckningar för
ansvarsfullt skogsbruk ökar." Under
2005 utsåg Centralafrikanska
republikens regering oss att
inspektera deras export av tropiskt
timmer. Tjänsten ger länder en
modell för hållbar utveckling för att
förvalta både deras skogar och deras
ekonomiska framtid.

1 - FSC International certifieringscentra i Frankrike - FSC Ackrediterad enligt registreringskod FSC-ACC-020 - ©1996 Forest Stewardship
Council AC
2 - PEFC eller motsvarande som ackrediterats av ANAB, Inmetro, Swedac, COFRAC och andra nationella ackrediteringsorgan - PEFC
Trademark registreringskod PEFC/10-4-1

KONTAKT

FÖR MER INFORMATION

För mer information om denna tjänst, kontakta gärna

besök:
www.bureauveritas.se

Bureau Veritas Certification
Per telefon: 031 - 60 65 00
Per e-post: info@se.bureauveritas.com
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