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Engangsopgaver: Underskrevet egenerklæring (1.2), klageprocedure (1.9), arbejdsinstruktioner for eksterne virksom-
heder, der skal være med i certi�ceringen (ifm. multi-site og gruppecerti�cering), og for ikke-certi�cerede projektmed-
lemmer (1.4), procedure for uoverensstemmende produkter (5.2).

Per projekt: Afgræns projektet (enkeltstående certi�cering eller løbende certi�cering, projektnavn osv. (1.1).

Beskriv, hvordan din virksomhed sikrer, at der kun indkøbes og bruges tilladte materialer til FSC-certi�cerede projekter 
(1.7).

Træning: I skal instruere interne og evt. eksterne medarbejdere i FSC-procedurerne (1.5).

Dokumentation: Per projekt: Sørg for, at dokumenterne nævnt i 1.6 gemmes (1.6).

Sørg for, at der er styr på arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold. Det som dansk lovgivning kræver af jer (1.3). Vær 
indforstået med, at I på forespørgsel fra certi�ceringsorgan/gruppeadministrator skal sende dem transaktionsdata og 
vareprøver (1.8).

2 Udnævn ansvarspersoner

Certi�ceringsansvarlig (2.1).

Per projekt: Projektansvarlig (2.2).

3 Lav aftaler med leverandører og underleverandører
Når det gælder kontinuerlig projektcerti�cering: Alle leverandører og underentreprenører (projektmedlemmer), som køber 
skov- og træbaserede materialer til projektet, skal være FSC-certi�cerede (når der er krav til, at lige præcis disse materialer skal 
være FSC-certi�cerede/godkendte) (3.1).

Lav aftaler med ikke-certi�cerede underentreprenører (projektmedlemmer) (3.2).

7 Brug af FSC-logo og varemærker

Se varemærkestandarden FSC-STD-50-001, vejledning i brug af FSC-varemærker og guiden til projektcerti�cering (side 9-11) på 
fsc.dk/projektcerti�cering (4.5).

4 På byggepladsen/stedet: Hold styr på FSC-certificerede materialer

5 Særligt for renoveringer (6.1, 6.2)

6 Obligatorisk: Projekterklæring til kunden (7.1, 7.2)

4.1 og 4.2 i standarden viser, hvilke FSC-materialekategorier/inputs der må bruges i et FSC-certi�ceret projekt og dermed 
bidrager til projektets certi�ceringsbetegnelse.

Vælg: Der �ndes tre certi�ceringsbetegnelser: Fuld projektcerti�cering, certi�cering af speci�kke dele af et projekt og procent-
certi�cering (4.3). I forbindelse med fuld projektcerti�cering må projektet indeholde op til 2 % ikke-certi�cerede og ikke-kont-
rollerede materialer, hvis de ikke er synlige i det færdige projekt (4.4).

Alt træ i byggematerialer i projektet skal leve op til gældende tømmerlovgivning (være lovligt fældet træ) (4.6).

FSC-certi�cerede leverandørers certi�kater og oplysninger om certi�cerede produkter kontrolleres jævnligt via info.fsc.org (4.7).

I har en procedure, der sikrer, at fakturaer og følgesedler fra FSC-certi�cerede leverandører kontrolleres (4.8).

I tilfælde af, at I anvender genbrugsmaterialer eller ikke-certi�cerede materialer, skal materialerne leve op til kravene i 
henholdsvis FSC-STD-40-007 og FSC-STD-40-005 (4.9, 4.10).

I skal sikre, at FSC-certi�cerede og godkendte materialer holdes adskilt fra ikke-certi�cerede materialer (5.1).

1 Sørg for, at det basale er på plads (administrative krav)


