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GUIDE TIL FSC®-PROJEKTCERTIFICERING 
AF BYGGE- OG RENOVERINGSPROJEKTER 

 

 
 
OM GUIDEN 
Denne guide er baseret på FSC’s standard for projektcertificering (FSC-STD-40-006 V2) 
og udviklet af FSC Danmark. FSC Danmark er det danske kontor for FSC-mærket – læs 
mere på fsc.dk eller kontakt os på info@fsc.dk eller 88709518. Vi er altid klar til at hjælpe 
dig!  
 
Guiden er udelukkende vejledende og indeholder ikke alle krav fra den altid gældende 
projektcertificeringsstandard. Guiden indeholder dog de væsentligste krav. Udover 
guiden har FSC Danmark udviklet en række bilag og skabeloner i dokumentet ”Bilag og 
skabeloner til FSC-projektcertificering”, som kan downloades på 
fsc.dk/projektcertificering. Dokumentet kan bruges som en konkret procedure/manual til 
at leve op til certificeringskravene, men skal tilpasses. På fsc.dk/projektcertificering kan 
du også finde en tjekliste over, hvad din organisation skal have styr på og på plads for at 
blive projektcertificeret og andre informationsmaterialer. FSC Danmark påtager sig intet 
ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af indholdet af materialerne eller andres 
brug af dem. 

mailto:info@fsc.dk
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HVEM ER PROJEKTCERTIFICERING FOR? 
FSC-projektcertificering er for virksomheder og organisationer, der er ansvarlig for et 
bygge-, renoverings- eller anlægsprojekt. Det kan f.eks. være en kontorbygning, 
ejerlejligheder, huse, infrastruktur til events såsom koncertscener, messestande eller 
træbroer, kunstprojekter (f.eks. skulpturer) og transportmidler (f.eks. træskibe- og både), 
der er fremstillet af eller indeholder skov- og træbaserede materialer. Andre projekttyper 
uden denne definition kan accepteres efter godkendelse hos FSC International. 
 
HVORFOR SKAL JEG PROJEKTCERTIFICERE MINE PROJEKTER? 
Med en FSC-projektcertificering får dit byggeri- eller renoveringsprojekt tredjeparts 
dokumentation for brug af bæredygtigt og ansvarligt træ. Med en projektcertificering kan 
din virksomhed også bruge FSC's logo i kommunikation og markedsføring og lave et 
”project statement / projekterklæring” om projektets brug af FSC-certificerede materialer 
til kunden – med andre ord et bevis på brugen af byggematerialer af bæredygtigt træ. 
Projektcertificering er på den måde et effektivt værktøj til at imødekomme kunders ønsker 
om bæredygtigt byggeri og vise omverdenen, at I bygger i bæredygtigt træ. Med et 
stigende ønske om brug af træ i byggeriet samtidig med flere og flere 
bæredygtighedskrav, så det det helt rigtige tidspunkt at investere i en projektcertificering. 
Samtidig bidrager FSC til 14 ud af 17 af FN’s Verdensmål, så en projektcertificering er 
også et dokumenteret bidrag til FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. I FSC’s 
Marketing Toolkit er der foruden almindelige FSC-logoer og markedsføringsmærker en 
række materialer, som virksomheder med FSC-certifikat, kan bruge til at kommunikere og 
promovere deres bidrag til Verdensmålene gennem FSC ( 
https://marketingtoolkit.fsc.org/). 
 
HVOR FINDER JEG STANDARDEN FOR FSC-PROJEKTCERTIFICERING? 
Du kan downloade standarden her: https://dk.fsc.org/preview.standard-for-coc-
projektcertificering-fsc-std-40-006-v2.a-503.pdf. I denne guide kan du se, hvilke krav der 
gælder din virksomhed, og hvilke muligheder der er.  
 
CERTIFICERING AF ET ENKELT ELLER FLERE PROJEKTER? 
Det er muligt at certificere et enkeltstående projekt eller blive certificeret til at lave et 
ubegrænset antal certificerede projekter – også kaldet ”kontinuerlig projektcertificering”. 
Har man en håndværkervirksomhed, der laver terrasser, garager og lign. projekter, kan 
man altså blive godkendt til at lave certificerede projekter under én og samme 
certificering. Det gælder også typehusproducenter og lign. virksomheder, der laver mange 
projekter i løbet af et år. I praksis vil din virksomhed få et FSC-projektcertifikat og fra 
projekt til projekt afgøre, om og hvordan projektet skal FSC-certificeres. 

https://dk.fsc.org/preview.standard-for-coc-projektcertificering-fsc-std-40-006-v2.a-503.pdf
https://dk.fsc.org/preview.standard-for-coc-projektcertificering-fsc-std-40-006-v2.a-503.pdf
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SKAL ALLE MATERIALER I PROJEKTET VÆRE FSC-CERTIFICERET? 
Nej. Man kan vælge mellem følgende certificeringsbetegnelser for et projekt: 
 

• Fuld projektcertificering: alle skov- og træbaserede produkter i et projekt er FSC 
Mix, FSC 100%, FSC Recycled, post-consumer genbrug (træ eller papir) eller pre-
consumer genbrug (papir) 

• Certificering af specifikke dele af et projekt (f.eks. døre, vinduer og gulve) 
• Procentcertificering (en procentandel af projektet er FSC-certificeret, post-

consumer genbrug (træ eller papir) eller pre-consumer genbrug (papir)) og resten 
kontrolleret træ / FSC Controlled Wood eller pre-consumer træ). 

 
 
HVAD KRÆVER DET AF MIN VIRKSOMHED? 
 
Ansvarsfordeling 
 

• Der skal udpeges en medarbejder eller en stilling i virksomheden som 
certificeringsansvarlig, som har det overordnede ansvar for certifikatet og for at 
projekter og projektmedlemmer lever op til relevante certificeringskrav (2.1) 

• Den ansvarlige skal have den nødvendige viden og kompetencer til at styre 
certifikatet og implementere kravene samt kunne dokumentere dette (2.1) 

• Virksomheder, der er godkendt til certificering af løbende/flere projekter, skal 
udpege certificeringsansvarlige for de enkelte projekter. Disse har ansvaret for, at 
det enkelte projekt lever op til de relevante certificeringskrav. (2.2) 

 
Administrative forpligtelser 
 

• I skal have up-to-date informationer om jeres projektcertificering, inklusiv: 
o Den gældende standard (FSC-STD-40-006 V2-0 EN) (1.1 a) 
o Specificering af enkeltstående certificering eller løbende certificering (1.1 c) 
o I forbindelse med multisite- eller gruppecertificering: beskrivelse af 

deltagende medlemmer/virksomheder (1.1 b) 
o For hvert projekt: projektnavn og -beskrivelse, projektlokation(er) og 

adresse(er), certificeringsbetegnelse for det enkelte projekt (fuld 
certificering, certificering af specifikke komponenter eller 
procentcertificering)  

o Projektmedlemmer, som arbejder på projektet/projekterne, herunder: navn, 
kontaktoplysninger, beskrivelse af deres opgave/ansvar og FSC-CoC-kode, 
hvis der anvendes FSC-certificerede virksomheder (1.1 d) 
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• Jeres virksomhed, og eksterne virksomheder som arbejder for jer, skal forpligte sig 
til FSC’s værdier via underskrivelse af en ”self declaration” (1.2)  

• I skal forpligte jer til at sikre ”sikkerhed og arbejdsmiljø” og som minimum udpege 
en arbejdsmiljørepræsentant samt have og følge procedurer for sikkerhed og 
arbejdsmiljø passende til jeres størrelse og kompleksitet. Andre certificeringer og 
håndhævelse af lokal lovgivning vedrørende sikkerhed og arbejdsmiljø, der dækker 
ovenstående, må bruges som dokumentation for overholdelse af dette krav (1.3) 

• Der skal være skriftlige procedurer/vejledninger til ikke-FSC-certificerede 
virksomheder, som udfører arbejde for jer som projektmedlemmer, og evt. sites/ 
enheder, som er certificeret under jeres certificering, som dækker deres rolle i at 
leve op til FSC-kravene, herunder instruktioner der sikrer, at FSC-certificerede og 
andre godkendte materialer ikke blandes med ikke-godkendte og ikke-FSC-
certificerede materialer. Det er med andre ord kravene specificeret i denne guide 
omsat til en tilpasset procedure (1.4) 

• I skal instruere eksterne medarbejdere i FSC-procedurerne, så det sikres, at de er 
klædt på til leve op til certificeringskravene (1.5) 

• I skal gemme relevante dokumenter i minimum fem år (elektronisk eller fysisk). 
Som minimum skal I gemme (1.6):  

o procedurer,  
o informationer om de certificerede projekter og jeres projektcertificering jf. 

bullet 1 under ”administrative krav”,  
o dokumentation for gennemført instruktion,  
o projekttegninger og/eller -specifikationer,  
o dokumentation for, at tilladte materialer er anvendt i det enkelte projekt og 

at den rigtige certificeringsbetegnelse er brugt,  
o fakturaer og følgesedler fra leverandører,  
o varemærkegodkendelser og dokumentation for eventuelle klager og 

håndtering af dem.  
Hvis der anvendes genbrugsmaterialer eller kontrollerede materialer skal I også 
gemme dokumentation for kontrol og verificering af disse 

• I skal sikre, at der kun bruges og indkøbes tilladte materialer til FSC-certificerede 
projekter, og at dette skal kunne dokumenteres over for certificeringsorgan eller 
gruppeadministrator. Se guide til bestilling og indkøb af FSC-certificerede 
materialer på fsc.dk/indkoeb (1.7) 

• I skal stille FSC-transaktionsdato til rådighed, hvis 
certificeringsorganet/gruppeadministratoren eller Assurance Services International 
(ASI: den enhed der kontrollerer certificeringsorganer) anmoder om det. Det er 
informationer om køb af specifikke FSC-materialer (træarter, mængde, FSC-claims 
osv.). I skal også stille vareprøver og informationer om træarter i FSC-produkter til 
rådighed, hvis I anmodes om det (1.8) 
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• I skal have en klageprocedure, som følges, hvis der modtages klager i relation til 
projektcertificeringskravene (1.9). Proceduren er: 

a) bekræftelse af, at klagen er modtaget over for den anklagende inden for to 
(2) uger fra modtagelse af klagen, 

b) undersøgelse af klagens indhold og oplysning af foreslåede tiltag som 
reaktion på klagen inden for tre (3) måneder. Er der brug for mere tid til at 
afslutte undersøgelsen, skal den anklagende og organisationens 
certificeringsorgan underrettes herom,  

c) træffe nødvendige foranstaltninger med hensyn til klager og eventuelle 
uoverensstemmelser i de processer, der påvirker overholdelse af 
certificeringskravene, 

d) orientering af den anklagende og organisationens certificeringsorgan, så 
snart klagen anses for behandlet og lukket. 

 
Projektmedlemmer 

• Hvis man bliver certificeret til ”kontinuerlig projektcertificering” – dvs. godkendt til 
at lave et ubegrænset antal FSC-certificerede projekter – så skal eksterne 
virksomheder/projektmedlemmer, der hyres ind til og indkøber træ- og 
skovbaserede produkter til projektet, være certificeret efter FSC-CoC-standarden 
(FSC-STD-40-004) eller FSC-projektcertificeringsstandarden (FSC-STD-40-006) 
(3.1) 

• Når man bruger ikke-FSC-certificerede projektmedlemmer, skal man lave en aftale 
med dem, der specificerer, at medlemmet som minimum (3.2): 

o overholder alle gældende certificeringskrav og relaterede procedurer 
o ikke bruger FSC-varemærker uautoriseret (f.eks.  på projektmedlemmets 

produkter eller hjemmeside); 
o ikke outsourcer aktiviteter som f.eks. bearbejdning af træprodukter, der 

skaber risiko for, at ikke-godkendte materialer anvendes i et projekt, til 
andre virksomheder. I så fald skal den virksomhed, man ønsker at outsource 
til, inkluderes som medlem i projektcertificeringen 

o accepterer, at projektcertifikatets certificeringsorgan har ret til at 
auditere/kontrollere projektmedlemmet 

o opbevarer og deler dokumentation for inputs, outputs og 
leveringsdokumentation (f.eks. følgesedler) vedr. byggematerialer med 
certificeringskrav til projektet med certifikatindehaveren 
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Indkøb og projekters certificeringsbetegnelser 
• Følgende materialer kan accepteres i FSC-certificerede projekter (4.1) 

 
Materialekategorier Fuld 

projektcertificering 
Certificering af 
specifikke dele 

Procentcertificering 

FSC 100% 
   

FSC Mix ”x” % 
   

FSC Mix Credit 
   

FSC Recycled ”x” % 
   

FSC Recycled Credit 
   

Post-consumer 
genbrugstræ eller -papir    
Pre-consumer 
genbrugspapir    
Kontrolleret materiale  

  
FSC Controlled Wood  

  
 

• Følgende acceptable materialer bidrager til projektets certificeringsbetegnelse (fuld 
certificering, certificering af specifikke dele eller procentcertificering) og kan 
anprises/kommunikeres som FSC-certificerede i det færdige projekt (4.2): 

o FSC 100% 
o FSC Mix ”x” % (minimum 70 % ved fuld projektcertificering eller certificering 

af specifikke dele) 
o FSC Mix Credit 
o FSC Recycled ”x” % (minimum 70 % ved fuld projektcertificering eller 

certificering af specifikke dele) 
o FSC Recycled Credit 
o Post-consumer genbrugstræ og -papir 
o Pre-consumer genbrugspapir 

 
• Alt afhængig af de anvendte byggematerialer og deres FSC-materialekategori kan 

følgende certificeringsbetegnelser for det samlede projekt anvendes (4.3): 
o Fuld projektcertificering: Virksomheden kan betegne/kommunikere, at det 

fulde projekt er FSC-certificeret, når alle skov- og træbaserede materialer i 
projektet er FSC Mix Credit, FSC Mix 70%, FSC 100%, FSC Recycled 
Credit, FSC Recycled 70%, post-consumer genbrug (træ eller papir) eller 
pre-consumer genbrug (papir). Bemærk: Projektet må indeholde op til 2 % 
ikke-certificerede og ikke-kontrollerede materialer, hvis de ikke er synlige i 
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det færdige projekt (eksempler er: dyvler, papir og træ i kompositmaterialer 
og lignende) (4.4) 

o Certificering af specifikke dele af et projekt: Virksomheden kan 
betegne/kommunikere specifikke dele af et projekt som FSC-certificerede 
(f.eks. døre, vinduer og gulve), hvis de er indkøbt som FSC Mix Credit, FSC 
Mix 70%, FSC 100%, FSC Recycled Credit, FSC Recycled 70%, post-
consumer genbrug (træ eller papir) eller pre-consumer genbrug (papir). 

o Procentcertificering: Virksomheden kan betegne/kommunikere en 
procentandel af projektet som FSC-certificeret. Denne andel svarer til 
andelen af anvendte byggematerialer med en acceptabel materialekategori, 
der bidrager til projektets certificeringsbetegnelse: FSC Mix Credit, FSC Mix 
”x” %, FSC 100%, FSC Recycled Credit, FSC Recycled ”x” %, post-
consumer genbrug (træ eller papir) eller pre-consumer genbrug (papir). Den 
resterende del af de træ- og skovbaserede materialer skal være kontrolleret 
træ / FSC Controlled Wood eller pre-consumer træ). 
 

• Ethvert brug af FSC-betegnelser for et projekt og FSC’s varemærker, herunder 
bl.a. ”FSC” og FSC-logoet, skal ske i overensstemmelse med FSC’s 
varemærkestandard (FSC-STD-50-001) og relaterede dokumenter. Se evt. mere på 
fsc.dk/logo (4.5) 

• Alle træ- og skovbaserede materialer skal leve op til gældende lovgivning om 
træprodukters lovlighed (4.6) 

• Din virksomhed og evt. projektmedlemmer skal sikre, at FSC-certificerede 
materialer til projekter købes direkte fra leverandører med et gyldig FSC-certifikat. 
Gyldigheden af leverandørers certifikater og de tilknyttede certificerede 
produkttyper skal jævnligt kontrolleres gennem FSC’s certifikatdatabase 
info.fsc.org (Certificate Search) (4.7) 

• Din virksomhed og evt. projektmedlemmer, som køber FSC-certificerede materialer 
til projekter, skal have en proces/procedure, der sikrer kontrol af leverandørers 
salgs- og/eller leveringsdokumenter for alle skov- og træbaserede materialer, der 
anvendes i projektet og som er omfattet af certificeringskrav, og som sikrer, at (4.8) 

o Kun tilladte materialer indkøbs til projekterne 
o De leverede materialetyper og mængder stemmer overens med 

dokumentationen 
o FSC-materialekategori/betegnelse er specificeret i dokumentationen 
o Leverandørens FSC-CoC eller FSC Controlled Wood-kode fremgår af 

dokumentationen  
Se guide til kontrol af indkøbsfakturaer og følgesedler på fsc.dk/indkoeb  
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Håndtering af materialer 
• Det skal sikres, at FSC-certificerede og andre tilladte materialer ikke blandes med 

ikke-tilladte materialer under et FSC-projekt (5.1) 
• Hvis der er risiko for sammenblanding, skal I indføre tiltag, der sikrer adskillelse: 

o Fysisk adskillelse af materialer (fx et område for FSC-certificerede materialer 
og ikke-certificerede materialer) 

o Tidsmæssig adskillelse (fx, at man i et bestemt tidsrum kun modtager og 
håndterer FSC-certificerede materialer) 

o Identifikation af materialer (fx ved brug af mærker, etiketter, skilte eller andet 
der identificerer produkter som FSC-certificerede og/eller ikke-FSC-
certificerede 
 

• I skal have en procedure, som skal sikre, at materialer, der skulle være indkøbt og 
leveret FSC-certificeret, men som af en eller anden grund viser sig ikke at være det 
eller mangler dokumentation, identificeres og kontrolleres, så de ikke anvendes i 
projektet, medmindre den rette dokumentation kan fremskaffes. I den 
mellemliggende periode skal materialer sættes i karantæne. Hvis det viser sig, at 
ikke-tilladte eller ikke-FSC-certificerede produkter alligevel er blevet anvendt i 
projektet, gøres følgende (5.2): 
 

a) skriftlig orientering til certificeringsorganet og alle direkte berørte kunder 
inden for fem arbejdsdage, fra det uoverensstemmende produkt blev 
identificeret, samt registrering af dokumentationen for denne orientering, 

b) analyse af årsagerne til forekomsten af uoverensstemmende produkter og 
gennemførelse af foranstaltninger for at forhindre, at det gentager sig, 

c) samarbejde med certificeringsorganet, så certificeringsorganet kan 
bekræfte, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger for at afhjælpe 
uoverensstemmelsen. 

 
Renoveringsprojekter 

• I renoveringsprojekter, der skal omfattes af FSC-projektcertificering, gælder alle 
kravene i projektcertificeringsstandarden FSC-STD-40-006 V2 og vejledningen i 
denne guide for brug og indkøb af nye skov- og træbaserede materialer til 
renoveringsprojektet (6.1) 

• I forbindelse med renovering af et tidligere FSC-certificeret projekt, hvor der er 
brugt FSC-certificerede materialer og projektet er promoveret med FSC’s 
varemærker, skal der udstedes en ny projektcertificering (6.2) 
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Projektstatement  
 

• Når projekter er færdiggjort, skal I udstede et ”project statement” – 
projekterklæring - for hvert projekt og evt. underprojekter. En skabelon skal 
godkendes af certificeringsorganet og indeholde (7.1): 

o Navn på virksomheden, som er ansvarlig for og administrerer 
projektcertifikatet 

o Jeres projektcertifikatkode efterfulgt af en unik selvvalgt kode for det 
specifikke projekt (XXX-CoC-123456-[unik kode for projektet]) 

o Jeres navn og kontaktoplysninger 
o Dato for projektets færdiggørelse 
o Projektets navn og adresse 
o Projektets præcise certificeringsbetegnelse (Fuld projektcertificering, 

certificering af specifikke dele af projektet eller procentcertificering) 
o For projekter med fuld projektcertificering, hvor der er anvendt op til 2 % 

ikke-FSC-certificerede og ikke-kontrollerede komponenter, skal følgende 
disclaimer indsættes i projekterklæringen: ”Dette projekt indeholder op til 
2% ikke-FSC-certificeret materiale” 

• Projekterklæringen må ikke indeholde referencer til andre 
skovcertificeringsordninger eller informationer, som ikke vedrører FSC-
projektcertificeringen (7.2) 

 
 

HVAD OG HVORDAN KAN JEG KOMMUNIKERE OM PROJEKTET? 
• Foruden projekterklæringen, som er kundens bevis for FSC-projektcertificeringen, 

er der en række muligheder for at lave god kommunikation og markedsføring af 
projektet 

• I FSC’s varemærkestandard for certificerede virksomheder (FSC-STD-50-001 V2) 
kan man finde de overordnede retningslinjer for brug af FSC-varemærker i 
kommunikation og markedsføring 

• I et særligt vejledningsdokument er de specifikke varemærkeretningslinjer for 
virksomheder med FSC-projektcertificering beskrevet. De kan downloades på 
fsc.dk/standard 

• Brug af FSC-varemærker i markedsføring og kommunikation skal godkendes af 
certificeringsorganet før offentliggørelse/produktion 

• Projektmedlemmer under en FSC-projektcertificering eller andre involverede 
virksomheder må ikke bruge FSC-varemærkerne. De må kun bruges af 
virksomheden, der har projektcertificeringen, og ifm. de certificerede projekter 

• Når I promoverer det FSC-certificerede projekt på materialer, der 
opsættes/monteres på selve byggegrunden/stedet, så nedenstående elementer 
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fremgå af kommunikations- eller markedsføringsmaterialet. Det kan fx være et skilt 
på/ved byggeriet: 

o FSC-logoet eller ”Forest For All Forever”-mærket 
o Jeres licenskode 
o FSC-webadresse (frivillig) 
o Tekst, der specificerer projektet, projektets certificeringsbetegnelse og 

forklarer FSC-certificeringen. F.eks.: 
  Ved fuld projektcertificering: 

• Dette [projektets navn] er FSC®-certificeret. Det betyder, at de 
anvendte byggematerialer af træ er ansvarligt indkøbt. FSC er 
en certificeringsordning til bæredygtig skovdrift. Dette 
[projektets navn] hjælper med andre ord med at passe på 
verdens skove. 

• Alle [navnene på de skov- og træbaserede materialer] i dette 
[projektets navn] er FSC®-certificerede og støtter ansvarlig 
skovdrift. FSC er en certificeringsordning til bæredygtig 
skovdrift, og dette [projektets navn] hjælper med andre ord 
med at passe på verdens skove. (denne formulering anvendes 
kun, hvis ALLE træ- og skovbaserede materialer i et projekt er 
FSC-certificerede) 

 Ved certificering af specifikke dele af projektet: 
• [Navnene på de FSC-certificerede dele] i dette [projektets 

navn] er FSC®-certificerede og støtter ansvarlig skovdrift. FSC 
er en certificeringsordning til bæredygtig skovdrift. 

• Alle [Navnene på de FSC-certificerede dele] i dette [projektets 
navn] er FSC®-certificerede, og er dermed ansvarligt indkøbte 
skov- og træbaserede materialer. FSC er en 
certificeringsordning til bæredygtig skovdrift. 

 Ved procentcertificering: 
• [xx] % af [navne på skovbaserede materialer] brugt i dette 

[projektets navn] er FSC®-certificeret. FSC er en 
certificeringsordning til bæredygtig skovdrift, og dette 
[projektets navn] hjælper med andre ord med at passe på 
verdens skove. 
 

• Når I promoverer færdige projekter i brochurer, hjemmesider og andre 
markedsføringsmaterialer og -medier, så skal projekternes 
certificeringsbetegnelse, når det gælder projekter med procentcertificering og 
certificering af specifikke dele, fremgå tydeligt af markedsføringen 

• FSC-logoet og ”Forest For All Forever”-mærket kan kun bruges i markedsføring af 
projekter med procentcertificering, hvis procenten eller 50 eller derover. Hvis dette 
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ikke er tilfældet og procenten er under 50, så må man anvende varemærkerne 
”FSC®” eller ”Forest Stewardship Council®” 

• Man må ikke bruge FSC-produktmærker (on product mærker) på FSC-certificerede 
projekter og deres komponenter 

• Hvis man er certificeret til at lave et ubegrænset antal FSC-certificerede projekter – 
kontinuerlig projektcertificering – må man promovere sig selv som indehaver af et 
FSC-projektcertifikat / virksomhed med FSC-projektcertifikat i overensstemmelse 
med varemærkestandarden for FSC-certificerede virksomheder (FSC-STD-50-001 
V2 – Del 3). Eksempel: 

o [Virksomhedsnavn] har en FSC®-projektcertificering og er godkendt til at 
udføre FSC-certificerede projekter, hvori der anvendes ansvarligt indkøbte 
byggematerialer af træ eller andre skovbaserede materialer. Vores FSC-
certificerede projekter er med andre ord med til at støtte ansvarlig skovdrift 
og sikrer, at vi passer på verdens skove. 

 
• Hvis man er certificeret til et enkeltstående projekt, må man promovere sig selv 

som indehaver af et FSC-projektcertifikat / virksomhed med FSC-projektcertifikat 
med klar reference til det certificerede projekt. Eksempel: 

o [Virksomhedsnavn] har opnået FSC®-projektcertificering for brug af 
ansvarligt indkøbte [navne på skovbaserede materialer] i [projektets navn]. 
Med dette projekt er vi med andre ord med til at støtte ansvarlig skovdrift. 

 
 
HVORDAN KOMMER JEG I GANG? 
I skal indhente tilbud på FSC-projektcertificering hos et certificeringsorgan 
(fsc.dk/certificeringsorganer) eller en gruppeadministrator, hvis din virksomhed er 
kvalificeret til gruppecertificering og en gruppeadministrator tilbyder projektcertificering 
(fsc.dk/gruppecoc). Det er certificeringsorganet eller gruppeadministratoren, der udsteder 
certifikatet og kontrollerer din virksomhed en gang om året. Inden certifikatet kan 
udstedes og jeres virksomhed får et kontrolbesøg, som også kaldes et audit, skal I have 
udarbejdet skriftlige procedure/procesbeskrivelser, der beskriver, hvordan I lever op til 
FSC’s projektcertificeringskrav. Her kan I med fordel bruge denne guide som 
udgangspunkt og de tilhørende bilag/skabeloner, som kan hentes på 
fsc.dk/projektcertificering. Kontakt FSC Danmark for mere info og for hjælp og inspiration 
til, hvordan I kommer i gang med projektcertificering (fsc.dk/kontakt). 
 
HVAD KOSTER FSC-PROJEKTCERTIFICERING? 
Certificeringsorganerne og gruppeadministratorerne fastsætter priserne, da de udsteder 
og kontrollerer projektcertifikater, så priser skal indhentes herfra. Herudover betales en 
afgift til FSC-organisationen (FSC International), som bruges på at vedligeholde 
standarder, lave tiltag der udbreder og forbedrer FSC og andre tiltag. Se afgiftstabellen 
på https://dk.fsc.org/dk-dk/certificering/coc/pris-for-coc-certificering. 


