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Grundläggande revisionsdata
Kundadress
AB Hilmer Andersson

Certifikatsnummer#

1700882 (skog)
Revisionskriterium:
Swedish PEFC certification schemes for sustainably
managed forests SWE 001:4+SWE 002:4 + SWE 004:4
Date(s) of audit 2019-04-01 – 02

Revisionsaktivitet

Revisorer
Revisionsledare

x omcertifiering

Eric Beckman

Revisiondag(ar): 2 dagar

Omfattning (scope) av certifieringen
Skogsbrukscertifikat för planering, genomförande och uppföljning av skogsbruksverksamhet.

Revisionens utförande
Denna omcertifiering har genomförts enligt en flerårsplan Intertek upprättat för företagets
revisionsaktiviteter. I årets revision besöktes företagsledningen vid huvudkontor och fältkontor i
Åmotfors. Revisionen omfattade så väl dokumentationsgranskning, som personintervjuer,
rundvandring i produktionslinjen och fältbesök i skogen. Skogsbruksåtgärder som utförts i
företagets regi bedömdes genom fältrevisioner.
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Övergripande resultat
Åtgärd krävs
x

Ledningssystemet och verksamheten uppfyller i stort kraven, men vissa brister
identifierades (mindre avvikelse/r kunde konstateras)

Summering avvikelser
Se separat dokument för detaljerade beskrivningar av avvikelserna
Stor(a) avvikelse(r) utfärdad(e):

-

Mindre avvikelse(r) utfärdad(e):

2

Sammanfattning
AB Hilmer Andersson innehar ett skogsbrukscertifikat för införskaffning av rundvirke, primärt för
försörjning av egen industri. Certifikatet omfattar skogsbruksverksamhet som avverkning, röjning,
plantering och markberedning. Inköpsverksamhet består av virkesinköpare med huvudkontor i Åmotfors
(Lässerud).

Svagheter

Styrkor

-

Det brister i användningen av PEFC-logo vad gäller logolicensnummer som bör finnas i anslutning till användning.

-

Det finns brister i verksamhetsstyrning vad gäller samrådspliktig
verksamhet där slutbesiktning och dokumentering bör förbättras.

-

Bra genomförda skogliga aktiviteter i fältrevisionens besökta objekt, i
synnerhet vad gäller åtgärder för att minimera markpåverkan.

-

Kunniga och motiverade medarbetare som verkar i ett lokalt
sammanhang.

Bekräftelse av genomförd revision
Härmed bekräftas att revisionsen genomförts av Intertek Certification AB, Box 1103, 164 22 Kista
Nästa revisionstillfälle har preliminärt
planerats till :
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