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Svensk PEFC Entreprenörsstandard
1

Introduktion

Centralt för PEFC är att ansvaret för att uppfylla skogsstandarden åligger skogsägaren. Graden av
självverksamhet i skogsbruket är dock låg, speciellt vad gäller åtgärder i slutfasen av
beståndsskötseln. Samtidigt är det just i beståndsskötselns slutfas som flertalet av de krav som
certifieringen ställer kommer till uttryck. I slutavverkning är andelen självverksamhet 3% och i
gallring 16%, mätt som andel av avverkad volymen. Huvuddelen av dessa åtgärder utförs således av
anlitade entreprenörer som därmed har en nyckelroll i uppfyllandet av skogsstandarden. Detta är
bakgrunden till kravet på certifiering av entreprenörer inom ramen för svenskt system för PEFC
certifiering. Kravet att använda certifierade entreprenörer innebär att utförandet av enskilda
åtgärder inom skogsbruket enkelt kan överlåtas då utföraren (entreprenören) är certifierad.
Detta dokument definierar krav som skall vara uppfyllda för att certifikat eller bevis om
gruppcertifiering för entreprenörer ska kunna utfärdas.
Entreprenörer anlitade av direktcertifierade eller gruppcertifierade skogsägare och
avverkningsorganisationer med skogsbrukscertifikat ska med vissa undantag, enligt nedan, inneha
entreprenörscertifikat eller bevis om entreprenörscertifiering vid arbete på skogsmark hos
certifierade skogsägare. Direktcertifiering eller gruppcertifiering av entreprenörer sker enligt SWE
001 respektive SWE 004.

1.1

Avverkningsentreprenörer

Med avverkningsentreprenör avses registrerat företag som utför skogliga avverkningsarbete, t.ex.
gallring, slutavverkning och skörd av skogsbränslen, på skogsmark.

1.2

Skogsvårdsentreprenörer

Med skogsvårdsentreprenör avses registrerat företag som utför skogsvårdsuppdrag, t.ex.
markberedning, plantering, röjning eller dikning, på skogsmark.

1.3

Planläggningsentreprenörer

Med planläggningsentreprenör avses registrerat företag som utför skogsbruksplanläggning, annan
planering och/eller inventeringsverksamhet med betydelse för PEFC kravens efterlevnad.

1.4

Undantag från PEFCs krav på entreprenörscertifiering

Undantag från PEFCs krav på entreprenörscertifiering accepteras:
 För nyanlitade/nystartade entreprenörsföretag under en introduktionstid på tolv månader.
För företag med säsongsbetonad verksamhet gäller detta då entreprenören anlitas första
gången.
 Då särskilda skäl föreligger. Med särskilda skäl avses onormala förhållanden, t.ex. omfattande
stormfällning.
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PEFC baskrav för entreprenörer

Entreprenörer har i sin verksamhet ansvar för följande funktioner:
1. Att följa svensk lagstiftning och svenska kollektivavtal, enligt punkt 3.2.
2. Att sluta avtal med, endera en paraplyorganisation (vid gruppcertifiering) eller ackrediterad
certifierare (vid direktcertifiering) om certifiering.
3. Tillämpa Svenska PEFCs krav om ledningssystem i enlighet med SWE 001 kapitel 8 eller
specificerat av paraplyorganisationen.
4. Att årligen redovisa till paraplyorganisation alternativt certifierare att de svenska PEFC‐kraven
följs i verksamheten genom entreprenörens självkontroll.
5. Att acceptera kontroll från paraplyorganisation och/eller certifieringsföretag av att PEFC kraven
följs i verksamheten. Detta innefattar att relevant dokumentation och information ska förevisas
samt att tillstånd för tillträde till remevanta inrättningar ska medges. Bokslut som ej är offentlig
handling i Sverige skall uppvisas på förfrågan.
6. Att vid arbeten på skogsmark hos certifierade skogsägare följa tillämpliga delar av PEFCs
skogsstandard, säkerställt genom att inneha kompetens för entreprenörer enligt punkt 3.5
7. Att även vid arbeten hos icke certifierade skogsägare uppfylla tillämpliga krav i den sociala
standarden i PEFC entreprenörsstandard.
8. Att rutiner för avvikelsehantering med dokumentation och arkivering finns.
9. Att nödlägesberedskapen är dokumenterad och tillgänglig samt innefattar nödvändig
förstahjälpen‐ och saneringsutrustning.
10. Att försäkringsbolagens krav på brandberedskap följs och att förebyggande åtgärder mot
skogsbrand vidtas då brandrisk föreligger.
11. Att följa av uppdragsgivaren utfärdat traktdirektiv (inklusive karta) för avtalad åtgärd.
12. Att, vid avsaknad av eller brister i uppdragsgivarens traktdirektiv, göra avvikelserapport enligt
uppdragsgivarens avvikelserutiner. Vid upprepade avvikelser finns möjlighet att meddela
uppdragsgivarens certifieringsorganisation. Entreprenören ska inför varje åtgärd se till att
erforderlig kunskap och kompetens finns för åtgärdens utförande.
13. Att motorer i skogsmaskiner uppfyller kraven i EU:s emissionslagstiftning.
14. Att i tvåtaktsmotorer använda alkylatbensin som lägst uppfyller svensk standard SS 15 54 61.
15. Att i skogsbruksmaskiner använda hydrauloljor som lägst uppfyller de krav som gäller för
hydraulolja enligt svensk standard SS 15 54 34 miljöanpassad.
16. Att för sågkedjesmörjning använda vegetabilisk sågkedjeolja, annan miljögodkänd sågkedjeolja
eller smörjfett för sågkedjesmörjning enligt SS 15 54 70, lägst miljöklass B.
17. Att nya maskiner som tas i drift efter 2012 förses med utrustning för minimering av
sågkedjeoljeförbrukning.
18. Att etylenglykol inte används i maskinernas kylsystem.
19. Att avfall återlämnas till leverantör eller lämnas till godkänd miljöstation. Redovisande dokument
ska finnas för hantering av farligt avfall.
20. Att, vid service och underhållsarbeten, oljesaneringsutrustning och exempelvis en presenning för
uppsamling av spill finns tillgänglig och används vid byten eller reparation av komponenter där
spill kan förväntas för att förhindra läckande vätska att komma ut i naturen.
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21. Att den som transporterar farligt gods innehar ADR utbildning som lägst motsvarar ADR kap 1.3
och bilaga S 13.2 och att utbildningsbevis medförs.
22. Att farligt gods endast transporteras i typgodkända förpackningar. Detta gäller såväl flaskor,
dunkar, fat som IBC‐behållare. Tankar och eller IBC‐behållare ska vara besiktade och detta ska
framgå av skylt på tanken/IBC: en
23. Att vid inköp av utrustning och förbrukningsmateriel välja miljömärkta produkter då så är
praktiskt och ekonomiskt rimligt.
24. Att vid anlitande av underentreprenör se till att PEFC‐kraven följs.
25. Att, vid anlitande av underentreprenör, certifierade entreprenörer väljs i första hand.
Uppdragsgivaren ska försäkra sig om att underentreprenören har giltigt
entreprenörsbevis/certifikat.
26. Att underentreprenader i fler än två led inte förekommer utan skriftlig överenskommelse med
den skogsägare eller avverkningsorganisation som beställt uppdraget.
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Utdrag ur sociala standarden

Innehavare av svenskt PEFC‐certifikat/bevis ansvarar för att följande kriterier uppfylls i innehavarens
verksamhet.
3.1

Lagar och arbetsmarknadsvillkor

Den verksamhet som har betydelse för svensk PEFC‐certifiering ska bedrivas så att gällande lagar,
svenska kollektivavtal och praxis på arbetsmarknaden efterlevs. Direktcertifierade
företag/avverkningsorganisationer och gruppcertifierade företag, med fler än tio anställda eller fler
än två underentreprenörer, ska formulera och tillämpa en offentlig policy som beskriver företagets
sociala ansvarstagande, i överensstämmelse med den sociala standarden.

3.2

Avtalsförhållanden

I planerings‐, skogsvårds‐ och drivningsarbeten ska sådana entreprenörer/företag användas som
erlagt lagstadgade avgifter och skatter. Svensk F‐ Skatt och momsregistrering ska redovisas för
uppdragsgivaren. Bokslut som ej är offentlig handling i Sverige ska tillhandahållas uppdragsgivaren på
förfrågan. För såväl egna anställda som anställda i entreprenadföretag ska anställnings‐ och
arbetsförhållanden följa gällande lagstiftning. Därutöver ska det svenska kollektivavtalets
bestämmelser utgöra grund för överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare. I de fall
arbetstagarparten så kräver förutsätts att kollektivavtal tecknas.




Affärsavtal ska tecknas skriftligt mellan uppdragsgivare och uppdragstagare. Det är
normalt uppdragsgivaren, det större företaget, som ansvarar för att så sker. Avtalets
innehåll ska överenskommas mellan parterna och följa praxis i branschen. Exempel på
detta är ABSE (Allmänna Bestämmelser Skogs Entreprenad)
Anställningsavtal som informerar arbetstagaren om de villkor som gäller för
anställningen ska tecknas skriftligt. Det är arbetsgivarens ansvar att så sker. Avtalets
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3.3

innehåll ska vara i enlighet med Lagen om anställningsskydd och gällande svenskt
kollektivavtal.
Parter vid tecknande av anställningsavtal är arbetstagare och arbetsgivare.
Avtalsparterna ansvarar för att ingångna avtal efterlevs.
Då uppdragsgivare anlitar uppdragstagare med geografiskt utspridd verksamhet utan fast
driftställe, eller med fast driftställe utanför Sverige, ska uppdragsgivaren förvissa sig om
att uppdragstagaren och/eller dennes anställda har för årstiden goda levnadsvillkor
under uppdragstiden. Regler för inställelse, hemresa och resor vid ledigheter ska framgå
av anställningsavtalet. Om den anställde betalar för boende och resor via löneavdrag ska
detta redovisas i anställningsavtal och lönebesked.
Ingångna avtal ska dokumenteras och upprättats i likalydande exemplar, varav parterna
tar var sitt.
Arbets‐ och säkerhetsinstruktioner ska finnas på arbetsplatsen, samt redovisning som
därav följer, och upprättas på de respektive språk som krävs för att säkerställa att alla
berörda förstår dem.

Arbetsmiljö

Svenska PEFC‐certifierade företag ska verka för god och säker arbetsmiljö inom ramen för lagstiftning
och god branschpraxis. Rimlig övergångstid ska tillämpas för åtgärder som kräver större ekonomiska
insatser, exempelvis maskinombyggnader och maskinbyte.










Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka och bedriva systematiskt arbetsmiljöarbetet, så
att alla anställda omfattas.
Ansvar för och utförande av företagets arbetsmiljöarbete ska dokumenteras.
Av affärsavtalet ska framgå:
o Omfattning av uppdraget
o Vem som har arbetslednings‐ och miljöansvar
o Hur ansvaret för samråd av arbetsmiljö och säkerhet ska tillämpas om flera aktörer
är inblandade.
Nödlägesrutiner ska upprättas på de respektive språk som krävs för att säkerställa att
arbetstagare och uppdragstagare förstår dem.
Tillgång till personalutrymme ska finnas enligt överenskommelse inom ramen för svensk
arbetsmiljölagstiftning och tillämpligt kollektivavtal.
På stora företag ska skyddskommitté organiseras (vid > 50 anställda lagkrav på
skyddskommitté)
Skyddsombud ska finnas på företag med fler än fem anställda. I mindre företag är exempelvis
regionala skyddsombud och lokala företagshälsovården lämpliga partners i skyddsarbetet.
Arbetsgivaren svarar för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att
tillgå. (Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö
och rehabilitering. Företagshälsovården ska särskilt arbeta för att förebygga och undanröja
hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden
mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa)
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3.4

Vid användning av kemikalier ska rutiner finnas som säkerställer att dessa används i enlighet
med lagar och förordningar samt tillverkarens instruktioner. Personal ska ha erforderlig
utbildning och utrustning.
När uppdragsgivare anlitar uppdragstagare med geografiskt utspridd verksamhet, och/eller
med fast driftsställe utanför Sverige, ska uppdragsgivaren förvissa sig om att
uppdragstagaren har ett dokumenterat, fungerande arbetsmiljöarbete, i enlighet med Svensk
PEFC‐standard.

Arbetsorganisation

Svenska PEFC ‐certifierade företag ska sträva efter ständiga förbättringar som gör att de anställda
och verksamheten kan utvecklas. De resurser som avsätts ska anpassas till varje enskilt företags
storlek och situation.




En tydlig delegering av ansvar och skyldigheter som tydliggör individens roll i företagets
organisation ska upprättas.
Företaget ska formulera mål och se till att personalen är förtrogen med dessa.
Arbetssituationen ska anpassas efter individuella medicinska och ergonomiska
förutsättningar.



Jämställdhet ska genomsyra arbetssättet.



För att klarlägga utbildningsbehov utifrån företagets och individens behov ska
utvecklingssamtal och arbetsplatsträffar genomföras regelbundet och dokumenteras.

3.5

Grundkompetens

Svenska PEFC‐certifierade företag ska rekrytera medarbetare med god grundkompetens som bas för
fortsatt lärande i skogliga arbeten. För anställda gäller att eventuella luckor i utbildningsnivå ska
kompenseras genom särskild utbildning, ledning och tillsyn.








All personal som utför skogliga arbeten (avverkning, gallring, markberedning, röjning,
planering och arbetsledning) ska ha kompetensbevis för adekvat natur‐ och
kulturvårdsutbildning, motsvarande SYN ‐ kurserna Natur‐ och Kulturmiljövård.
All personal som planerar och utför skogsdikning ska ha kompetensbevis för
skyddsdikning/dikesrensning, motsvarande SYN‐kursen Skyddsdikning/dikesrensning.
SYN‐kursen Natur‐ och Kulturmiljövård ‐förnyelse, ska genomföras minst vart femte år.
Lämplig grundutbildning är genomgången 3‐årig naturbrukslinje med skoglig inriktning.
Denna kunskapsnivå kan också ha inhämtas genom erfarenhet och annan utbildning inom
näringen.
Inom skogsvården förekommer säsongsmässigt engagemang av visstidsanställd arbetskraft
utan skoglig yrkeskompetens. Arbetsorganisationen ska då anpassas efter den
visstidsanställda personalens kompetens och erfarenhet. Arbetsledare med god kompetens
ska tillsättas. För att kompensera luckor i utbildningsnivå hos personalen ska särskild
utbildning genomföras. Ledning och tillsyn av verksamheten ska ske på ett sådant sätt att
PEFC kravens efterlevnad säkerställs. Arbetsledare (t.ex. plantbasar) och visstidsanställda
röjare, verksamma mer än tre månader, ska uppfylla kompetenskraven enligt pkt 1 och 3
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3.6

ovan. Dock kan omfattningen av natur‐ och kulturvårdsutbildning för röjare vara anpassad till
och integrerad i annan adekvat kurs för röjning enligt SYNs kursprogram.
All regelbundet återkommande personal, förutom säsongsanställda plantörer, ska uppfylla
kraven på Grundkompetens. All personal som utför skoglig planering ska ha kompetens att
utföra skoglig naturvärdesbedömning. Personal som utför skogsbruksplanläggning eller andra
kunskapsbaserade tjänster ska ha dokumenterad kompetens för arbetets utförande.

Kompetensutveckling

Systematisk kompetensutveckling av anställda ska ingå som en viktig del i det certifierade företagets
personalpolitik. Denna ska utformas som individuella/gruppvisa program.


Utbildningsbehov ska identifieras. Genomförda och planerade utbildningar ska nedtecknas i
utbildningsliggare.



All återkommande personal ska omfattas av program för kompetensutveckling.
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