
SÅDAN TJEKKER DU 
FSC®-CERTIFICEREDE INDKØB

Sådan kontrollerer du en virksomheds certifikat og certificerede produkttyper, så du sikrer dig, at du 
får bestilt et FSC-certificeret produkt.

Din direkte leverandør kan have givet dig sin egen 
leverandørs FSC-CoC-kode. FSC-sporbarhedskæden 
er brudt, og du skal derfor bede din direkte leverandør 
om at blive FSC-certificeret ELLER finde en anden 
leverandør.

Er certifikatet udstedt til den virksomhed, som 
sælger/skal sælge dig produktet?

Kontroller, at navnet på og kontaktoplysningerne om 
leverandøren i info.fsc.org svarer til den virksomhed, du 
køber / vil købe FSC-certificerede produkter af.
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FØR KØBET

Certifikatet kan være falsk. Kontakt din leverandør for 
udredning.

Er certifikatet ægte?

På info.fsc.org (Certificate search) kan du slå 
virksomhedens FSC-CoC-kode op. Vælg den rette 
bogstavekombination, vælg CoC og indtast den 
resterende del af koden (tallene) i felterne ved Certificate 
Code. Fremgår din leverandørs certifikat, når du har klikket 
“Search” i bunden af siden?
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Kontakt leverandøren og bed om at få CoC-koden. 
Alternativt kan du søge efter den ved at indtaste 
virksomhedens navn på info.fsc.org (Certificate 
search).
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Har du fået fat i leverandørens FSC-CoC-kode?

Alle FSC-certificerede leverandører har en unik 
certificeringskode, som findes i en PDF eller trykt udgave af 
deres certifikat. 
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Du har modtaget og købt et FSC-certificeret produkt.

I så fald kan du ikke være sikker på, at du får et 
FSC-certificeret produkt, så du må overveje at finde 
en anden leverandør eller tage en dialog med din 
leverandør for at finde ud af, om det alligevel kan lade 
sig gøre.

Din leverandør kan i teorien levere det ønskede 
produkt som FSC-certificeret! Men kan leverandøren 
bekræfte dette?

Du skal specificere og få (skriftlig) bekræftelse fra 
leverandøren på, at den kan levere produktet som 
FSC-certificeret. 
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Bed leverandøren om at sende en ny faktura og 
følgeseddel med de rigtige certificeringsoplysninger.

 Indeholder følgesedlen og fakturaen fra leverandøren 
dennes FSC-CoC-kode og et FSC-claim?

Den faktura og følgeseddel, du modtager på produkterne, 
skal indeholde leverandørens FSC-CoC-kode og et 
FSC-claim (ofte FSC MIX, FSC 100 % eller FSC 
RECYCLED) - og disse oplysninger skal matche 
leverandørens certifikatoplysninger i info.fsc.org.
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EFTER KØBET
Kontrol af dokumentation for FSC-certificerede produkter - Er det leverede produkt 
FSC-certificeret?

Certifikatet omfatter ikke den produkttype eller træart,  
du ønsker, så leverandøren kan ikke sælge dig 
denne som FSC-certificeret. Kontakt eventuel din 
leverandør for at høre, om den ønskede produkttype/
træart alligevel kan leveres FSC-certificeret, 
og hvis ja, bed din leverandør om at opdatere 
produkttypeoplysningerne i info.fsc.org og fortsæt 
denne trinvise guide.

Er virksomheden certificeret til den produkttype og 
træart (hvis relevant), du ønsker at købe?

Kontroller under Products, at leverandøren er certificeret 
til den produkttype og træart (hvis relevant), du ønsker at 
købe/bestille. At en virksomhed er 
FSC-certificeret, betyder IKKE nødvendigvis, at alle 
virksomhedens produkter er FSC-certificerede.
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Da certifikatet ikke er gyldigt, kan du ikke købe  
FSC-certificerede produkter fra leverandøren. Kontakt 
leverandøren for udredning af problemet.

Er certifikatet gyldigt?

Kontroller, at certfikatet er gyldigt.4
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