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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. Det är i beståndsskötselns slutfas som flertalet av de krav som certifieringen ställer
kommer till uttryck. Huvuddelen av dessa åtgärder utförs av entreprenörer som därmed har en
nyckelroll i uppfyllandet av skogsstandarden. Detta är bakgrunden till kravet på certifiering av
entreprenörer inom ramen för det svenska systemet för PEFC-certifiering. Kravet att använda
certifierade entreprenörer innebär att utförandet av enskilda åtgärder inom skogsbruket enkelt kan
överlåtas till certifierade utförare (entreprenörer) genom dokumenterade avtal.

2 Omfattning
Den svenska PEFC-standarden (TD IV) består av sex delstandarder som beskriver systemet för PEFCcertifiering av skogsbruk, entreprenörer och virkesflöde i Sverige:
•
•
•
•
•
•

PEFC SWE 001 – Svenska PEFC:s certifieringssystem för hållbart skogsbruk
PEFC SWE 002 – Svenska PEFC:s skogsstandard
PEFC SWE 003 – Svenska PEFC:s entreprenörsstandard
PEFC SWE 004 – Svenska PEFC:s krav för direktcertifiering och certifiering i grupp
PEFC SWE 005 – Svenska PEFC:s krav på certifieringsorganisationer
PEFC SWE 006 – Vägledning för notifiering av certifieringsorganisationer

Föreliggande dokument PEFC SWE 003, Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard, definierar krav som
ska vara uppfyllda för att certifikat eller bevis om gruppcertifiering för entreprenörer ska kunna
utfärdas. Dessutom ska tillämpliga delar av den sociala delen i PEFC:s Skogsstandard (PEFC SWE 002)
följas.

3 Entreprenorscertifiering
Entreprenör, anlitad av direktcertifierad eller gruppcertifierad avverkningsorganisation, entreprenör
eller skogsägare, ska ha entreprenörscertifikat eller bevis om gruppcertifiering. Direktcertifiering eller
gruppcertifiering av entreprenörer sker enligt PEFC SWE 004. För entreprenörscertifiering gäller att
företagets samtliga anställda och/eller maskiner i den skogliga verksamheten utgör grund för
certifiering. Entreprenörer delas i PEFC-systemet in i kategorierna:
•
•
•

Avverkningsentreprenör, registrerat företag som utför skogliga avverkningsarbeten, t.ex.
gallring, slutavverkning och skörd av skogsbränslen, på skogsmark.
Skogsvårdsentreprenör, registrerat företag som utför skogsvårdsuppdrag, t.ex.
markberedning, plantering, röjning eller dikning, på skogsmark.
Planläggningsentreprenör, registrerat företag som utför skogsbruksplanläggning, annan
planering och/eller inventeringsverksamhet med betydelse för PEFC-kravens efterlevnad.
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4 PEFC:s krav for entreprenorer
Entreprenör ansvarar för att följa svensk lagstiftning och kraven i denna standard.

4.1

Tillämpliga krav i den sociala standarden (PEFC SWE 002)

PEFC-certifierad entreprenör ska förutom kraven i denna standard uppfylla tillämpliga krav i följande
kapitel i PEFC SWE 002:
o 4.4 Företagaransvar
o 4.5 Arbetsgivaransvar
o 4.6 Försäkringar
o 4.7 Arbetsorganisation
o 4.8 Arbetsmiljö
o 4.9 Jämställdhet och jämlikhet
o 4.10 Skoglig kompetens
o 4.11 Kompetensutveckling

4.2
4.2.1

4.3

Familjeföretag
Familjeföretag som har arbetstagare där LAS inte gäller (familjemedlemmar) behöver inte
uppfylla PEFC SWE 002: 4.5.1-4.5.3, 4.7 och 4.9.

PEFC-certifiering

4.3.1

Entreprenör ska sluta avtal om certifiering med endera en paraplyorganisation (vid
gruppcertifiering) eller ackrediterad certifieringsorganisation (vid direktcertifiering).

4.3.2

Svenska PEFC:s krav på ledningssystem i enlighet med SWE 004 (för direktcertifierade) eller
rutiner enligt anvisning från paraplyorganisationen (för gruppanslutna) ska tillämpas.

4.3.3

Entreprenör ska genom egenkontroll årligen redovisa till paraplyorganisationen alternativt
certifieringsorganisationen att tillämpliga PEFC-krav följs i verksamheten.

4.3.4

Acceptera att paraplyorganisationen, liksom certifieringsorganet vid revision av
paraplyorganisationen, utför kontroller av att kraven i PEFC-standarden följs. Detta
innefattar att relevant dokumentation och information ska förevisas samt att tillträde till
relevanta inrättningar ska medges. Bokslut som ej är offentlig handling i Sverige ska uppvisas
på förfrågan.

4.3.5

Hantera avvikelser och vidta korrigerande och förebyggande åtgärder i enlighet med
anvisningar från paraplyorganisationen ( PEFC SWE 004, bilaga 1 avvikelser och korrigerande
åtgärder).

4.3.6

Vid arbeten på skogsmark hos certifierade skogsägare ska tillämpliga delar av PEFC:s
skogsstandard (PEFC SWE 002) följas.

4.3.7

Vid arbeten hos icke certifierade skogsägare ska tillämpliga krav i PEFC SWE 003 och PEFC
SWE 002 kapitel 4 för det egna företaget uppfyllas.
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4.4

Skogsbruksplanläggning

4.4.1

Ett planproducerande företag ska upprätta och dokumentera rutiner för framtagande av
skogsbruksplaner som uppfyller kraven i PEFC SWE 002, bilaga 1. Dokumentationen ska
innefatta fältarbete och kvalitetssäkring.

4.4.2

För skogsbruksplanläggare ska företaget dokumentera:
o Att planläggarnas kompetens motsvarar kraven i PEFC SWE 002.
o Rutiner för kalibrering och justering av teknisk utrustning och mätningar.

4.5

Traktdirektiv

4.5.1

Beställarens traktdirektiv (inklusive karta) för avtalad åtgärd ska följas.

4.5.2

Vid avsaknad av eller brister i beställarens traktdirektiv ska avvikelserapport enligt
beställarens avvikelserutiner göras.

4.5.3

Vid upprepade avvikelser enligt 4.5.2 , eller om ingen åtgärd vidtas, ska avvikelse anmälas till
beställarens certifieringsorganisation eller förmedlas via skogsentreprenörens
gruppcertifieringsparaply.

4.6

Underentreprenörer

4.6.1

Entreprenör får endast ha underentreprenör i ett led utan skriftlig överenskommelse med
beställaren.

4.6.2

Anlitade underentreprenörer ska vara PEFC-certifierade eller anslutna till certifierad
paraplyorganisation.

4.7

Förebyggande miljökrav

Miljömedvetenhet ska genomsyra hela verksamheten. Vid inköp av utrustning och
förbrukningsmaterial ska miljömärkta produkter, då så är praktiskt och ekonomiskt rimligt, väljas.
4.7.1

Alkylatbensin som lägst uppfyller svensk standard SS 15 54 61 ska användas i
tvåtaktsmotorer.

4.7.2

I alla maskiner som används för arbete på skogsmark ska hydrauloljor som lägst uppfyller de
krav som gäller för miljöanpassad hydraulolja enligt svensk standard SS 15 54 34 användas.

4.7.3

För sågkedjesmörjning ska vegetabilisk sågkedjeolja, annan miljögodkänd sågkedjeolja eller
smörjfett för sågkedjesmörjning enligt SS 15 54 70, lägst miljöklass B användas.

4.7.4

Etylenglykol får inte användas i kylsystemen i maskiner som används för arbeten på
skogsmark.

4.8

Farligt gods
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4.8.1

Den som transporterar farligt gods men inte omfattas av krav på fordonsutbildning enligt
ADR-S kapitel 8.2, ska ha utbildning i enlighet med kapitel 1.3 i ADR-S. Den som transporterar
drivmedel till fordon eller utrustning motsvarande högst 60 liter per transportenhet ska ha
tillämplig kompetens för hanteringen, t.ex. i form av en anpassad ADR-S 1.3-utbildning.

4.8.2

Farligt gods får endast transporteras i typgodkända förpackningar. Detta gäller såväl flaskor,
dunkar, fat som IBC-behållare.

4.8.3

Det farliga godset ska transporteras i ventilerat utrymme.

4.8.4

Tankar och IBC-behållare ska vara besiktade och detta ska framgå av märkning på
tanken/IBC-behållaren och besiktningsprotokoll.

4.9

Farligt avfall

Farligt avfall är också farligt gods (se därför även 4.88).
4.9.1

Entreprenör, som har verksamhet i vilken farligt avfall uppkommer, ska för varje slag av avfall
föra anteckningar om mängd avfall och vart avfallet transporteras. Anteckningarna ska
sparas.

4.9.2

När farligt avfall lämnas till servicelämnare, återvinningsstation eller annan mottagare med
tillstånd att hantera farligt avfall, ska kontroll av tillstånd (eller anmälan) genomföras. Detta
är inte nödvändigt om mottagaren är kommunen eller den som kommunen anlitar.

4.9.3

Entreprenör, som själv transporterar farligt avfall för återvinning eller destruktion, ska
anmäla detta och i tillämpliga fall få tillstånd för detta från ansvarig myndighet.

4.9.4

Entreprenör, som överlämnar farligt avfall för transport eller annan hantering till någon
annan (t.ex. servicelämnare), ska kontrollera att denne har de tillstånd som krävs för
hanteringen. Kontrollen är inte nödvändig om mottagaren är kommunen eller den som
kommunen har anlitat.

4.9.5

Entreprenör, som lämnar farligt avfall för att transporteras, ska tillsammans med
transportören (mottagaren) se till att det upprättas ett transportdokument som innehåller
uppgifter om avfallsslag, avfallsmängd och vem som är lämnare respektive mottagare.
Transportdokumentet ska undertecknas av lämnaren (entreprenören).

4.10 Nödlägesberedskap och förebyggande åtgärder
4.10.1 Nödlägesberedskapen ska vara dokumenterad och tillgänglig på ett sätt som säkerställer att
samtliga berörda förstår den. Den ska innefatta nödvändig första hjälpen-utrustning och
beredskap för personskada.
4.10.2 Saneringsutrustning ska alltid medföras och användas vid behov.
4.10.3 Vid service och underhållsarbeten ska utrustning för uppsamling av spill användas.
4.10.4 Försäkringsbolagets krav på brandberedskap ska följas.
4.10.5 Förebyggande åtgärder mot skogsbrand ska vidtas då brandrisk föreligger enligt gemensamt
med beställaren upprättade och dokumenterade rutiner och angiven ansvarsfördelning.
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