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FAKTAARK OM FSC®-PROJEKTCERTIFICERING FOR 
HÅNDVÆRKSVIRKSOMHEDER 
 
 
HVAD ER EN FSC-PROJEKTCERTIFICERING? 
En FSC-projektcertificering er en certificering, som kan opnås af virksomheder, og som 
viser, at virksomheden bruger træ fra bæredygtigt drevne FSC-certificerede skove og 
andre kontrollerede kilder. FSC’s projektcertificering er udviklet specielt til virksomheder, 
som arbejder på projektbasis. 
 
HVEM ER PROJEKTCERTIFICERING FOR? 
FSC-projektcertificering er for virksomheder, der bygger, renoverer eller laver 
anlægsprojekter. F.eks. håndværkere, der udfører mindre opgaver for private kunder som 
etablering af terrasser, udskiftning af vinduer, opførelse af garager, tilbygninger og andre 
håndværksopgaver. 
 
HVORFOR SKAL JEG PROJEKTCERTIFICERE MINE HÅNDVÆRKSOPGAVER? 
Med en FSC-projektcertificering kan din virksomhed bruge FSC’s velkendte logo i 
kommunikation og markedsføring af et eller flere byggeprojekter. Det kan f.eks. være på 
din hjemmeside eller Facebook-side. Med en FSC-projektcertificering kan du også give 
dine kunder et fysisk bevis for, at der er brugt bæredygtigt og ansvarligt træ i de 
certificerede projekter i form af en projekterklæring med info om certificeringen og dens 
værdi. 
 
HVAD KRÆVER DET AF MIN VIRKSOMHED? 
At have en FSC-projektcertificering og få certificeret konkrete byggeopgaver kræver 
primært, at du indkøber FSC-certificerede materialer fra et FSC-certificeret byggecenter 
eller anden FSC-certificeret leverandør, og at der står FSC-oplysninger på faktura og 
følgeseddel fra din leverandør. Det er ikke nødvendigt, at alle byggematerialer af træ, som 
du bruger til opgaven, er FSC-certificeret, da der er flere certificeringsmuligheder.  
I praksis vil din virksomhed få et FSC-projektcertifikat og fra projekt til projekt afgøre, om 
og hvordan projektet skal FSC-certificeres. Du kan vælge mellem fuld certificering (alle 
materialer er certificeret med få undtagelser), procentcertificering (en procentdel af 
opgaven er FSC-certificeret og resten andet godkendt træ) eller certificering af specifikke 
byggematerialer/dele af opgaven, hvor enkelte komponenter er FSC-certificerede og 
nogle ikke er det (f.eks. terrasseprojekt, hvor terrassebrædderne er det, men ikke 
underkonstruktionen, eller vinduer, døre og lofter i en renoveringsopgave, hvor der også 
anvendes andre byggematerialer af træ, eller et projekt med kun ét byggemateriale fx  
ved udskiftning af vinduer, gulv osv.).  
 
Herudover er der nogle andre administrative krav, som du skal overholde. Du skal f.eks. 
gemme fakturaer og følgesedler for køb FSC-certificerede produkter, udpege en ansvarlig 
for certificeringen, sørge for, at FSC-certificerede materialer ikke blandes sammen med 
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ikke-FSC-certificerede materialer, oplære relevante kollegaer i administrative og 
indkøbsmæssige opgaver og sørge for at få godkendt markedsføring med FSC-logo, før 
det produceres / offentliggøres. Din virksomhed vil blive kontrolleret én gang om året, 
hvor det vil blive tjekket, at I lever op til certificeringskravene. Yderligere kontroller kan 
forekomme. 
 
I FSC Danmarks ”Tjekliste for FSC®-projektcertificering” og tilhørende bilag kan du se, 
hvad du helt præcist skal gøre og have på plads for at blive projektcertificeret. 
 
Du kan vælge at få dit eget individuelle certifikat eller blive certificeret gennem et 
gruppecertifikat (hvis I er 15 årsværk eller derunder i din virksomhed). Med 
gruppecertificering får du automatisk hjælp til at leve op til certificeringskravene og til at 
få alt formalia på plads. Der er pt. ikke nogen gruppecertificering i Danmark, der tilbyder 
projektcertificering, men det forventes i takt med, at interessen for projektcertificering 
stiger, så FSC Danmark opfordrer til, at man kontakter dem. 
 
HVAD KOSTER DET? 
Det er eksterne certificeringsorganer eller administratorer af gruppecertifikater, du betaler 
til, så vi i FSC Danmark kan ikke give endelige prisoverslag. Men skønsmæssigt koster 
det mellem 8.500 og 18.000 om året i eksterne omkostninger at have en 
projektcertificering for en mindre håndværksvirksomhed. 
 
HVORDAN KOMMER JEG I GANG? 
Kontakt FSC Danmark, et certificeringsorgan eller en gruppeadministrator for at få mere 
information om FSC-projektcertificering.  
 

• Kontakt FSC Danmark (fsc.dk/kontakt) 
• Kontakt certificeringsorganer (fsc.dk/certificeringsorganer) 
• Kontakt administratorer af gruppecertifikater (fsc.dk/gruppecoc) 
• Mere info om FSC-projektcertificering (fsc.dk/projektcertificering) 

 


