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Inledning
Denna standard anger krav för FSC:s spårbarhetscertifiering (CoC) av projekt. Vid tillämpningen av 
denna standard definieras ett projekt som produktion eller renovering i ett bygg- och anläggnings-
projekt (t.ex. en kontorsbyggnad, en byggnad med bostadsrätter, infrastruktur för evenemang såsom 
konsertarenor, montrar/ytor i mässlokaler, träbroar), individuell konst eller dekorativa objekt (t.ex. 
skulpturer), eller transportfordon (t ex. fartyg) som är tillverkade av eller innehåller skogsbaserade 
material. Andra föremål eller produkter som inte räknas upp i denna definition kan bli berättigade att 
certifieras som ett projekt efter separat godkännande av FSC International. 

Ett certifikat utfärdas till den projektanläggning/enhet som ansvarar för hanteringen av projektet, 
namngiven som ”Organisationen” i denna standard. Organisationen kan välja att endast bli certifierad 
för den tid ett enda projekt varar, eller för att behålla certifieringen för kontinuerlig certifiering av flera 
projekt. För alla projekt som hanteras av organisationen enligt kraven i denna standard kan anspråk 
göras om FSC-certifiering. De kan också märkas och marknadsföras som FSC-certifierade.

Baserat på andelen av FSC-certifierade och skogsbaserade material som används, kan följande 
anspråk göras för projekt producerade i enlighet med denna standard:

a) Fullständig Projektcertifiering

b) FSC-anspråk på specifika komponenter i ett projekt

c) Procentanspråk

Denna standard innehåller flera alternativ för certifiering av organisationer av alla storlekar som 
hanterar projekt, från små till stora företag, såväl som en mängd av projekttyper (t.ex. en enstaka 
träbåt eller ett stort komplex av byggnader). Standarden ger en konsekvent, internationell bas för 
anspråk/uttalanden om inköp av skogsbaserade material/produkter.

Versionshistorik
V1-0
Initial version, godkänd av FSC Board av Directors på sitt 45:e möte, juni 2006.

V2-0
Denna dokumentversion har godkänts av FSC Board av Directors på sitt 81:a möte, augusti 2019.
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A  Syfte
Syftet med denna standard är att tillhandahålla minimikrav för certifiering av organisationer som hanterar 
projekt för att visa att hela eller en definierad del av de skogsbaserade material som används i 
projektet härstammar från välskötta skogar, kontrollerade källor, återvunna material, eller en blandning 
av dessa och att eventuella FSC-anspråk är legitima och korrekta.

B  Tillämpningsområde
Organisationen:
Denna standard är tillämplig på organisationer som hanterar projekt där skogsbaserade material/
produkter används och som vill främja och göra anspråk på att dessa är FSC-certifierade.  
Organisationer som är certifierade i enlighet med denna standard kan göra uttalanden om att 
deras projekt är FSC-certifierade. Denna standard kan tillämpas av en enda organisation för ett 
enskilt projekt, men den kan också kombineras med standard FSC-STD-40-003 för att möjliggöra 
en tillämpning av deltagande anläggningar/enheter i grupp- och multi-site-certifikat som hanterar 
flera projekt. Organisationen kan välja att endast bli certifierad för varaktigheten för projektet 
(engångsprojektcertifiering) eller behålla certifieringen för att hantera flera projekt (kontinuerlig 
certifiering som kan förnyas vart 5:e år). 

Projektet:
Denna standard gäller för produktion eller renovering i ett bygg- och anläggningsprojekt (t.ex. en 
kontorsbyggnad, en byggnad med bostadsrätter, infrastruktur för evenemang såsom konsertarenor, 
montrar/ytor i mässlokaler, träbroar), individuell konst eller dekorativa objekt (t.ex. skulpturer), eller 
transportfordon (t ex. fartyg) som är tillverkade av eller innehåller skogsbaserade material. Andra 
föremål eller produkter som inte räknas upp i denna definition kan bli berättigade att certifieras 
som ett projekt efter separat godkännande av FSC International. Ett projekt anses färdigt när inga 
ytterligare skogsbaserade material/produkter kommer att användas eller läggas till projektet innan 
dess försäljning till slutkonsumenten eller avsedda slutanvändning. Denna standard gäller inte för 
enskilda produktionsomgångar vid tillverkning av skogsbaserade produkter (t.ex. en upplaga av en 
trycksak, ett parti av FSC-certifierade möbler tillverkade enligt kundens specifikationer). Dessa ska 
vara certifierade enligt FSC-STD-40-004. Material för projektet kan anskaffas av organisationen och 
projektmedlemmar. 

Entreprenörerna:
Företag eller individer (t.ex. snickare) som i egenskap av projektmedlemmar köper, producerar och/
eller installerar anpassat/skräddarsytt FSC-certifierat material eller produkter specifikt för projektet, 
ska vara inkluderade i omfattningen av certifikatet. Detta inkluderar projektmedlemmar som arbetar 
både på och utanför projektets anläggning/enhet. Projektmedlemmar som inte är FSC-certifierade är 
föremål för ytterligare övervakning av organisationen och stickprovsbaserad revision av certifierings-
organet. Entreprenörer som inte köper, producerar och/eller installerar skogsbaserade material (till 
exempel elektriker, rörmokare etc) behöver inte klassificeras som projektmedlemmar.

OBS! Begreppet certifierade anläggningar/enheter enligt FSC-STD-40-003 skiljer sig från projektmedlemmar 
som definieras i denna standard. I samband med projektcertifiering, är certifierade anläggningar/enheter 
sådana enheter som inom omfattningen av grupp- eller multi-site-certifikat uppfyller kraven i denna standard 
att producera FSC-certifierade projekt, medan projektmedlemmar är certifierade eller icke-certifierade 
entreprenörer inom ramen för ett projektcertifikat.
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Allmänt:
Alla aspekter av denna standard är normativa, inklusive omfattningen, ikraftträdandedatum, referenser, 
termer och definitioner, tabeller och bilagor, såvida inget annat anges.

Grafik 1. Skillnader mellan projektcertifieringar för enskilda verksamhetsställen/enheter (single), 
flera verksamhetsställen/enheter (multi-site) eller grupper (group).

SCENARIO A: Certifikat för en enstaka anläggning/enhet med ett enstaka projekt.

Standard som alltid ska tillämpas 
(se tabell A):  
FSC-STD-40-006

Kompletterande standarder  
(beroende på hur organisationen  
har definierat omfattningen av  
certifikatet):
FSC-STD-40-005
FSC-STD-40-007
FSC-STD-50-001

SCENARIO B: Certifikat för en enstaka anläggning/enhet som täcker flera projekt

Standard som alltid ska tillämpas 
(se tabell A):  
FSC-STD-40-006

Kompletterande standarder  
(beroende på hur organisationen  
har definierat omfattningen av  
certifikatet):
FSC-STD-40-005
FSC-STD-40-007
FSC-STD-50-001

Projekt

Certifikatsansvarig

ProjektProjekt Projekt

Certifikatsansvarig
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SCENARIO C: Grupp- eller multi-site-certifikat som täcker flera anläggningar/enheter och flera projekt.

Standard som alltid ska  
tillämpas (se tabell A): 

Huvudansvarig för certifikatet: 
FSC-STD-40-006

Deltagande anläggningar/ 
enheter: 
FSC-STD-40-006 eller 

FSC-STD-40-004

Kompletterande standarder 
(beroende på hur organisationen 
har definierat omfattningen av 
certifikatet): 
FSC-STD-40-005

FSC-STD-40-007

FSC-STD-50-001

Observera att deltagande anläggning/enhet A ovan är certifierad enligt standarden för spår-
barhetscertifiering (FSC-STD-40-004), och inte enligt standarden för projektcertifiering (FSC-
STD-40-006). Det här scenariot visar att grupp- och multisitecertifikat kan omfatta anläggningar/
enheter som är certifierade i enlighet med båda standarderna.

C Ikraftträdande och giltighetsdatum
Godkännandedatum 7 augusti 2019
Publiceringsdatum 01 november 2019
Ikraftträdandedatum 01 februari 2020
Övergångsperiod 01 februari 2020 - 31 januari 2022 (två år från ikraftträdandedatum)
Giltighetsperiod  Tills de byts ut eller dras tillbaka

Certifierad  
anläggning/enhet B  
FSC-STD-40-006

Certifierad  
anläggning/enhet A 
FSC-STD-40-004

Möbler Projekt

Möbler

Certifierad  
anläggning/enhet C  
FSC-STD-40-006

Huvudansvarig för certifikatet

Projekt

Projekt

Projekt
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D Referenser
Standarden FSC-STD-40-006 kan kombineras med andra standarder inom FSC:s normativa 
ramverk beroende på omfattningen av organisationens certifiering, såsom specificeras i tabell A. 
Standarderna FSC-STD-40-004 och FSC-STD-40-006 kan inte kombineras i projektcertifiering.

För odaterade referenser gäller den senaste upplagan av det refererade dokumentet (inklusive 
eventuella ändringar). 

Tabell A. FSC normativa dokument som gäller för projektcertifiering

FSC normativa dokument som gäller för projektcertifiering

FSC-STD-40-006 FSC-standard för Projektcertifiering  
FSC-POL-01-004 Policy för organisationer associerade med FSC 

Normativa dokument som sammanhänger med projektcertifiering  
(tillämpliga beroende på omfattningen av certifieringen)

Aktiviteter Tillämpliga normativa dokument

Grupp- och multi- 
site-certifiering 

FSC-STD-40-003 spårbarhetscertifiering för grupp och multi-site

Inköp av kontrollerat 
virke 

FSC-STD-40-005 Krav för inköp av FSC Kontrollerat virke  
FSC-DIR-40-005 FSC-direktivet om FSC Kontrollerat virke

Inköp av återvunnet 
material

FSC-STD-40-007 FSC-standard för användning av återvunnet material  
i FSC-produktgrupper och FSC-certifierade projekt

FSC:s  
varumärkesanvändning

FSC-STD-50-001 Krav för användning av FSC:s varumärken av  
certifikatinnehavare. 

OBS! FSC:s tolkningar av dess normativa ramverk finns tillgängliga på FSC:s webbplats (ic.fsc.org).

Muntliga former för uttryck för bestämmelser 

[Anpassad från ISO / IEC- direktiven Del 2: Regler för struktur och utformning av internationella 
standarder]

”Ska (Shall)”: anger krav som strikt ska följas för att uppfylla standarden.

”Bör (Should)”: indikerar att man bland flera möjligheter rekommenderar en möjlighet som särskilt 
lämplig, utan att nämna eller utesluta andra, eller att ett visst handlingssätt är att föredra men inte 
nödvändigtvis krävs.

”Kan (May)”: anger en tillåten åtgärd inom standardens gränser.

”Kan (Can)”: används för uttalanden om möjlighet och förmåga, vare sig det är materiellt, fysiskt eller 
kausalt.
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1 Administrativa krav
1.1 Organisationen ska specificera, och hålla uppdaterad, omfattningen av sin projektcertifiering, 

och denna ska innehålla följande: 

a) FSC standarder som är tillämpliga för certifieringen (t.ex. FSC STD-40-006,  
FSC-STD-40-003, FSC-STD-40-005, FSC-STD-40-007).

b) Anläggningar/enheter (de deltagande platserna) som ingår i grupp- eller  
multi-site-certifikat (där tillämpligt); 

c) Specifikation av omfattning som: Enstaka eller Kontinuerlig certifiering;

d) För varje projekt, specificera: 

i. projektnamn och beskrivning (t.ex. kommersiell byggnad, träbåt.);

ii. projektets anläggningar/enheter inklusive namn eller unik kod och adress;

iii. projektens typ av anspråk: Fullständig Projektcertifiering, FSC-anspråk på specifika 
komponenter i ett projekt eller Procentanspråk;

iv. projektmedlemmar som arbetar på eller utanför projektets anläggning(ar)/enhet(er): 
namn på varje projektmedlem, kontaktuppgifter, beskrivning av deras delar/bidrag i 
projektet, FSC-certifikatskod (för projektmedlemmar som är FSC-certifierade). 

OBS! Information om certifikatets omfattning (förutom information kopplat till projektmedlemmar) 
publiceras på info.fsc.org.

1.2 Organisationen och de deltagande anläggningar/enheter som inte har gemensamt ägande, 
ska visa att de stödjer FSCs grundläggande värden genom att underteckna en självdeklaration 
enligt vad som definieras i FSC-POL-01-004.  

1.3 Organisationen ska säkerställa god arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen (OHAS). 
Som ett minimum ska organisationen utse en arbetsmiljöansvarig samt upprätta och införa 
rutiner tillräckliga för storleken och komplexiteten av projektet(en) och projektmedlemmarna.

OBS! Andra certifieringar och efterlevnad av lokal lagstiftning för OHAS som täcker kravelementen 
i punkt 1.3 kan användas som bevis för överensstämmelse med detta krav (dvs. organisationen 
kan betraktas som att de automatiskt uppfyller kravpunkt 1.3). 

1.4 Organisationen ska förse sina icke FSC-certifierade projektmedlemmar och deltagande 
anläggningar/enheter med dokumenterade rutiner eller arbetsinstruktioner som är lämpliga 
för deras storlek och komplexitet för att säkerställa att projektmedlemmarna efterlever alla 
tillämpliga certifieringskrav. Dokumenten ska inkludera riktlinjer för att säkerställa att materialet 
som ingår i omfattningen av projektcertifieringen inte blandas med något annat material 
som inte ger möjlighet till FSC-anspråk. 

1.5 Organisationen ska se till att relevant personal hos icke FSC-certifierade projektmedlemmar 
och deltagande anläggningar/enheter får utbildning för att säkerställa att de har tillräcklig 
kompetens för att efterleva certifieringskraven. Utbildningen ska vara lämplig för storleken 
och komplexiteten hos de aktiviteter som varje projektmedlem och deltagande anläggning/
enhet genomför. 
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1.6 Verifikat ska bevaras under minst fem (5) år1. Som ett minimum ska organisationen  
bevara följande dokument utifrån vad som är tillämpligt för certifieringens omfattning: 
rutiner, information om projektets omfattning enligt vad som anges i kravpunkt 1.1, 
utbildningsbevis, projektritningar och/eller projektspecifikationer, verifikat som gör det 
möjligt för certifieringsorganet att kontrollera att material som möjliggör FSC-anspråk har 
använts för projektet och att anspråk som görs för projektet är korrekta, fakturor och/eller 
leveransdokument för leveranser, varumärkesgodkännanden, verifikat från klagomål, och 
om tillämpligt, dokumentation från verifieringsprogram för återvunnet material och från 
program för riskbedömning och hantering för kontrollerat material. 

1.7 Organisationen ska visa att endast råvara/material som möjliggör FSC-anspråk har 
anskaffats och används i FSC-certifierade projekt.  

OBS! Denna standard föreskriver inte hur detta krav bör uppfyllas, men informationen som 
tillhandahålls till certifieringsorganet ska göra det möjligt att kontrollera att endast material som 
möjliggör FSC-anspråk har använts i projektet(n) och att påståenden som görs om projek-
tet(n) är sanna och riktiga.

1.8 Organisationen ska stödja transaktionskontroller och tester av artsammansättning eller 
ursprung som utförs genom dess certifieringsorganet och Assurance Services International 
(ASI). På begäran av certifieringsorganet ska organisationen tillhandahålla stickprov av 
data för FSC-transaktioner, stickprov och exemplar av material och produkter, och information 
om artsammansättning för produkter. 

OBS! Prissättningsinformation är inte inkluderat inom ramen för uppgifter som ska lämnas ut för 
transaktionskontroll.

1.9 Organisationen ska se till att klagomål som tas emot angående organisationens genomförande 
av de krav som gäller för organisationens projektcertifiering är adekvat beaktade. Detta 
inkluderar följande:

a) bekräfta mottagandet av klagomål till den klagande inom två (2) veckor efter att 
klagomålet tagits emot;  

b) undersöka klagomålet och specificera föreslagna åtgärder som svar på klagomålet inom 
tre (3) månader. Om mer tid behövs för att slutföra utredningen, ska den klagande och 
organisationens certifieringsorgan meddelas;

c) genomföra lämpliga åtgärder med avseende på klagomålet och eventuella brister som 
finns i processer som påverkar överensstämmelsen med certifieringskraven;

d) underrätta den klagande och organisationens certifieringsorgan när klagomålet anses 
vara framgångsrikt behandlat och avslutat.

1 När det gäller organisationer som är certifierade för kortare perioder (t.ex. ett år), krävs att de register 
som anges i avsnitt 1.6 bara ska hållas under samma period som certifikatets varaktighet. Denna situation 
förväntas till exempel när det gäller engångscertifiering av enskilda projekt som kan slutföras och certifieras på 
mindre än fem år.
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2 Ansvar
2.1 Organisationen ska utse en person (eller position) som certifikatsanvarig som har det 

övergripande ansvaret och befogenheten att hantera certifikatet samt övervaka att 
projektet(en) och projektmedlemmarna efterlever alla gällande certifieringskrav. Den 
certifikatsanvarige ska ha visat kunskap och kompetens att hantera certifikatet och att 
införa kraven i de tillämpliga FSC-standarderna. 

2.2 Organisationer med flera projekt ska utse certifikatsansvariga för varje projekt. Dessa ska 
ha övergripande ansvar och befogenhet att säkerställa projektens efterlevnad av alla 
tillämpliga certifieringskrav.

3 Projektmedlemmar
3.1 För kontinuerlig projektcertifiering ska alla projektmedlemmar som anskaffar material vara 

FSC-certifierade enligt FSC-STD-40-004 eller FSC-STD-40-006 (t ex. som ett delprojekt inom 
ramen för ett stort komplex av byggnader).

3.2 Organisationen ska upprätta avtal med varje icke-FSC-certifierad projektmedlem. Avtalet 
ska minst ange att medlemmen ska:

a) följa alla tillämpliga certifieringskrav och tillhörande rutiner erhållna av organisationen;

b) inte obehörigt använda FSC:s varumärken (t.ex. på projektmedlemmens produkter eller 
webbplats);

c) inte outsourca någon bearbetning som riskerar att material tillförs projektet som sedan 
omöjliggör att göra FSC-anspråk. Om outsourcing är nödvändig ska projektmedlemmen 
informera organisationen, och den nya underleverantören ska inkluderas i certifikatet 
som projektmedlem;

d) acceptera att organisationens certifieringsorgan har rätt att granska projektmedlemmen;

e) behålla och dela med organisationen ett register över de material och produkter som 
tillförts projektet, samt leveransdokumentation för allt material som omfattas av avtalet.
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4 Inköp av råvaror/material/produkter och FSC-anspråk för projekt
4.1 De skogsbaserade materialkategorier som listas i tabell B är kan användas som råvara/material 

i ett FSC certifierat projekt.  

Tabell B. Råvaror/material/produkter som ger möjlighet till FSC-anspråk kopplat till den 
projekttyp som definieras i certifikatets omfattning.

Materialkategorier Full projekt- 
certifiering

Anspråk för specifika 
komponenter

Procentuella-  
anspråk

FSC 100%

FSC Mix “x”%

FSC Mix Credit

FSC Recycled “x”%

FSC Recycled Credit

Återvunnet trä eller papper  
efter konsumentledet

Återvunnet papper före  
konsumentledet 

Kontrollerat material

FSC Kontrollerat virke

4.2 Följande råvaror/material/produkter som används i projekt anses ge möjlighet till FSC-anspråk 
(dvs. dessa material kan deklareras som FSC-certifierade i det slutförda projektet):

a) FSC 100%;

b) FSC Mix ”x”%, där ”x%” behöver vara åtminstone 70% vid anspråk på fullständig 
projektcertifiering eller anspråk på specifika komponenter [2] ;

c) FSC Mix Credit;

d) FSC Recycled ”x”%, där ”x%” behöver vara åtminstone 70% vid anspråk på fullständig 
projektcertifiering eller anspråk på specifika komponenter [2] ;

e) FSC Recycled Credit;

f) Återvunnet trä eller papper efter konsumentledet

g) Återvunnet papper före konsumentledet 
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4.3 Baserat på råvaror/material/produkter som används i ett projekt kan organisationer göra 
följande anspråk:

a) Full projektcertifiering: organisationen kan hävda att ett projekt är helt certifierat när alla 
skogsbaserade material/produkter som används i projektet, är råvaror/material/produkter 
som ger möjlighet till FSC-anspråk

b) FSC-anspråk på specifika komponenter i ett projekt: organisationen kan göra anspråk 
på att specifika komponenter eller material av ett projekt är FSC-certifierade (t.ex. alla 
fönster i ett specifikt konstruktionsprojekt är FSC Mix 80% certifierade)

c) Procentanspråk: organisationen kan göra FSC-anspråk på att en procentandel av de 
skogsbaserade material som används i det slutförda projektet är råvaror/material/produkter 
som ger möjlighet till FSC-anspråk. De skogsbaserade material i ett projekt som inte ger 
möjlighet till FSC-anspråk ska vara anskaffade som återvunnet trä före konsumentledet, 
kontrollerat material och/eller FSC Kontrollerat virke. Organisationen ska beräkna och 
registrera FSC-% för varje projekt genom att använda följande formel:

FSC-% = QC x 100
                QT

FSC-% = FSC-procent 
QC = Mängd råvaror/material/produkter som ger möjlighet till FSC-anspråk i hela projektet.  
QT = Total kvantitet av skogsbaserade råvaror/material/produkter i hela projektet

OBS 1! Vid procentanspråk ska mängden material som ger möjlighet till FSC-anspråk räknas 
enligt följande: andelen material som ger möjlighet till FSC-anspråk av mottagen mängd FSC 
Mix x% eller FSC Recycled x% är proportionell mot procentandelen som anges på leverantörens 
försäljningsdokument (t.ex. om 10 kg är mottagna med anspråket FSC Mix 70% ger endast 7 kg 
möjlighet till FSC-anspråk). Hela mängden av material mottagna som FSC Mix Credit eller FSC 
Recycled Credit räknas som material som ger möjlighet till FSC anspråk (dvs. 100% av volymen 
räknas som material som ger möjlighet till FSC-anspråk).

OBS 2! Kravpunkt 4,3 hänvisar till alla trämaterial/-produkter som använts i det slutförda projektet 
men kan också inkludera trä som använts i byggfasen av projektet inklusive gjutformar för 
betong, stagning, och andra tillfälliga konstruktionstillämpningar som inte är inhyrda.

4.4 Vid fullständig projektcertifiering kan projektet innehålla  upp till två (2) % icke-certifierade 
och icke-kontrollerade komponenter, under förutsättning att de inte är synliga i det slutförda 
projektet. Några exempel på sådana komponenter är:

• Träplugg, träpinnar, träspikar.

• Plywoodelement som fästelement mellan större trä-/byggelement 

• Underlag för trall, golv, beklädnader etc.

• Avståndsbitar 

• Pappersbaserade tätningar, tätskikt för fasader eller tak 

• Pappers- eller träingredienser i kompositmaterial. 

OBS! Den procentuella beräkningen behöver inte vara exakt, så länge som organisationen kan 
visa att mängden icke-certifierade och icke-kontrollerade komponenter inte är högre än två (2) 
% (t ex organisationen anskaffar 1 kg icke-kontrollerade och icke-certifierade träpluggar men 
anskaffar 100 kg FSC-certifierat trä för projektet).
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4.5 Eventuella anspråk eller användning av FSC:s varumärken som organisationen gör för att 
identifiera och/eller främja projekten och sin status som innehavare av ett FSC-projektcertifikat 
ska överensstämma med FSC-STD-50-001 och tillhörande riktlinjer. 

4.6 Organisationen ska se till att allt material som anskaffats för ett projekt som ingår i projekt-
certifikatet överensstämmer med alla tillämpliga timmerlagstiftningar. 

4.7 Organisationen och dess projektmedlemmar ska säkerställa att alla FSC-certifierade 
material som anskaffas för projektet kommer direkt från leverantörer med giltiga FSC-certifikat. 
De ska regelbundet kontrollera giltigheten och produktomfattningen för certifikaten för de 
aktiva FSC-certifierade leverantörerna via FSC:s certifikatdatabas (info.fsc.org). 

OBS! Andra FSC-plattformar synkroniserade med FSC:s certifikatdatabas (t.ex. FSC:s  
varumärkesportal) kan stödja organisationens efterlevnad av detta krav genom att skicka 
automatiska meddelanden till organisationen ifall omfattningen av leverantörens certifikat 
förändras. 

4.8 Organisationen och de icke-FSC-certifierade projektmedlemmar som anskaffar 
FSC-certifierade material ska ha ett system för att kontrollera leverantörens försäljnings- 
och/eller leveransdokument för alla skogsbaserade material/produkter som levereras till 
projektet. Systemet ska kontrollera att:

a) endast råvaror/material/produkter som ger möjlighet till FSC-anspråk anskaffas för 
projektet/en;

b) den levererade materialtypen och mängderna överensstämmer med medföljande 
dokumentationen;

c) FSC-anspråket är specificerat (om tillämpligt);

d) leverantörens FSC-certifikatskod för spårbarhet eller Kontrollerat virke anges för material 
som levereras med FSC-anspråk

4.9 Ifall omfattningen av projektet kräver detta ska inköp av icke-FSC-certifierat, återvunnet 
material uppfylla kraven i FSC-STD-40-007;

4.10 Ifall omfattningen för projektet kräver detta ska inköp av jungfruligt material utan 
FSC-anspråk överensstämma med kraven i FSC-STD-40-005;

OBS! Enligt FSC-STD-40-004, får FSC-certifierade leverantörer endast sälja produkter med 
anspråket ”FSC Kontrollerat virke” till kunder som är FSC-certifierade. I samband med projekt-
certifiering är det acceptabelt att FSC-certifierade leverantörer säljer FSC Kontrollerat virke till 
icke-certifierade projektmedlemmar.
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5 Materialhantering
5.1 Organisationen ska se till att materialen som ingår i projektcertifieringen inte blandas med 

otillåtna råvaror/material/produkter. I de fall där det finns risk för sammanblandning, ska 
organisationen genomföra en eller flera av följande särhållningsmetoder vid projektplatsen 
och projektmedlemmarnas arbetsplatser:

a) fysisk separation av material (t ex. separata områden för FSC-certifierade och 
icke-certifierade material);

b) tidsmässig separation av material (under en viss tidsperiod bearbetas endast 
FSC-certifierade material som ska användas i projektet.);

c) Identifiering av material (t ex. användning av märkning, etiketter, skyltar för att identifiera 
FSC-certifierade och/eller icke-FSC-certifierade material). 

5.2 Organisationen ska ha rutiner på plats för att säkerställa att ej överensstämmnade råva-
ror/material/produkter (non-conforming material) identifieras och kontrolleras så att oavsiktlig 
användning i projektet förhindras (t.ex. att material  sätts i karantän och kontrolleras). Sär-
hållningsmetoder ska tillämpas för att säkerställa att materialet inte blandas med material 
som ger möjlighet för FSC-anspråk i projektet. Ifall ej överensstämmnade material upptäcks 
efter att projektet är certifierat och/eller sålts till en kund, ska organisationen genomföra 
följande aktiviteter:

a) skriftligen meddela sitt certifieringsorgan och alla direkt berörda kunder om identifieringen 
av det ej överensstämmnade materialet inom fem affärsdagar, och bevara kopior av 
dessa meddelanden;

b) vid kontinuerlig projektcertifiering, analysera orsakerna till förekomsten av ej överens-
stämmnade produkter, och genomföra åtgärder för att förhindra upprepning;

c) samarbeta med sitt certifieringsorgan i syfte att göra det möjligt för certifieringsorganet att 
bekräfta att lämpliga åtgärder har vidtagits för att rätta till avvikelsen.

6 Renoveringsprojekt
6.1 För projekt som omfattar renovering gäller alla krav i denna standard för anskaffandet av 

skogsbaserade material/produkter som används i renoveringsprojektet. 

6.2 För renovering av ett tidigare FSC-certifierat projekt, där FSC-certifierat material har 
specificerats och FSC:s varumärken kommer att användas, ska ett nytt projekt upprättas. 

OBS! För projekt som kräver ändringar eller underhåll inom ett år efter slutförandet av projektet 
har organisationen rätt att ansöka om en utökning av projektets omfattning hos certifieringsor-
ganet. ”Ändringar” inkluderar fall där skogsbaserade material måste ersättas/förstärkas, eller 
där mindre mängder av ytterligare material måste läggas till (t ex. tillägg av inredningsdetaljer till 
projektet). 
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7 Projektuttalande
7.1 När projektet är slutfört ska organisationen utfärda ett projektuttalande för varje projekt, och 

där det är relevant, även till delprojekten. Uttalandet ska godkännas av organisationens 
certifieringsorgan och det ska innehålla:

a) Namnet på organisationen som hanterar projektcertifikatet;

b) En unik identifierare av projektet eller delprojektet bildad av organisationens 
FSC-certifikatskod följt av ytterligare siffror som definierats av organisationen:  
XXX-COC-123456 -(unik identifierare);

c) Namn och kontaktuppgifter för organisationen;

d) Datum för när projektet slutfördes;

e) Projektets namn och adress;

f) Specifikation av projektets anspråk enligt kravpunkt 4.3;

g) För fullständig projektcertifiering som innehåller upp till två2 % icke- certifierade och 
icke-kontrollerade komponenter (kravpunkt 4.4), ska organisationen inkludera följande 
ansvarsfriskrivning till projektuttalandet ”Detta projekt innehåller upp till 2% icke 
-FSC-certifierat material” 

7.2 Projektuttalanden ska inte innehålla referenser till andra skogscertifieringssystem eller 
information som inte rör FSC-projektcertifiering.

2 När det gäller projektcertifiering med procentuella anspråk, är det acceptabelt att råvaror/material som 
 används i projektet har en FSC Mix eller Recycled x% under 70% (t.ex. råvaror/material med  
 anspråket FSC Mix 50%).
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Bilaga A: Termer och definitioner
Vissa termer och definitioner som också förekommer i andra standarder inom det normativa ram-
verket för spårbarhet har behövt anpassas till sammanhanget för projektcertifiering. Vid tillämpning-
en av denna standard, gäller villkor och definitioner som anges i FSC-STD-01-002 FSC:s Ordlista 
och följande:

Avslutat projekt (Finalized project): Ett projekt anses färdigt när inga ytterligare skogsbaserade 
material/produkter kommer att användas eller läggas till projektet innan dess försäljning till 
slutkonsumenten eller avsedda slutanvändning.

Certifierad anläggning/enhet (Participating site): En anläggning/enhet som omfattas av ett 
multi-site- eller gruppcertifikat. Entreprenörer som omfattas av outsourcingavtal betraktas inte som 
certifierade anläggningar/enheter.

Certifikatansvarig (Certificate manager): Den person/position som utses av organisationen att 
hantera projektcertifikatet, och som har den befogenhet (juridisk eller ledningsposition), kunskap och 
teknisk support som krävs för att genomföra det som specificeras i denna standard, och att hantera 
alla deltagande anläggningar/enheter och/eller projektmedlemmar inom omfattningen av certifikatet.

Död ved (Salvaged wood): Trä som har:

• fallit naturligt (t.ex. av storm eller snö);

• avverkats och därefter lämnats (t.ex. stockar som sjunkit till botten av en flod eller sjö under 
transport, avverkade träd lämnade på en vedgård/terminal, stockar som spolats upp på strän-
der);

• avverkats för andra ändamål än träproduktion (t.ex. trä från fruktträdgårdsgallring, trä från väg-
kanter och diken och avverkning i urban miljö);

• dränkt av vatten och övergivet på grund av konstgjorda reservoarer och dammkonstruktioner.

För FSC spårbarhetskontroll och märkning betraktas död ved (salvaged wood) som jungfruligt mate-
rial och ska bedömas som kontrollerat material eller säljas som FSC Kontrollerat virke. 

Ej överensstämmande råvara/material/produkt (Non-conforming material): När en organisation 
inte kan visa att en produkt, råvara eller ett material överensstämmer med tillämpliga certifierings-
krav enligt FSC:s krav för att berättiga FSC-anspråk. 

Engångsprojektcertifiering (One-time project certification): Typ av projektcertifiering som gäller 
för certifiering av ett enda projekt. När det projektet är slutfört och certifierat, kommer det certifikat 
som utfärdades till organisationen som genomförde projektet avslutas.

FSC 100% (FSC 100%): FSC-anspråk för produkter som uteslutande framställts av råvara från 
FSC-certifierade skogar eller plantager.

FSC-certifierad råvara/material (FSC-certified material): Råvaror/material som levereras från en 
FSC-certifierad leverantör med ett av följande FSC-anspråk: FSC 100%, FSC Mix eller FSC Recycled.

FSC Kontrollerat virke (FSC Controlled Wood): Råvara/material eller produkt med FSC-anspråket 
’FSC Kontrollerat virke’. FSC Kontrollerat virke anses inte vara FSC-certifierat.

FSC Mix (FSC Mix): FSC-anspråk för produkter som framställts av råvara/material från en eller flera 
av följande materialkategorier: FSC 100%, FSC Mix, FSC Recycled, kontrollerat material, FSC 
Kontrollerat virke, material som återvunnits före eller efter konsumentledet.
OBS: produktgrupper som uteslutande innehåller återvunnet material, kontrollerat material och/eller 
FSC Kontrollerat virke får inte säljas med FSC-Mix-anspråk.

FSC Recycled (FSC Recycled): FSC-anspråk för produkter som framställts uteslutande av återvunnet 
material.
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Full projektcertifiering (Full project certification): Typ av Projektcertifiering som gäller för projekt 
där alla skogsbaserade material/produkter som används är råvaror/material som ger möjlighet till 
FSC-anspråk (Claim-contributing input).

Försäljningsdokument (Sales document): Ett lagligt handelsdokument som intygar försäljning av en 
produkt (t.ex. faktura, försäljningsdokument, försäljningsavtal eller kreditnota), som tjänar som ett krav 
på betalning och blir ett äganderättsbevis vid full betalning. Det kan vara fysiskt eller elektroniskt och 
det identifierar både handelspartners, de sålda artiklarna, kvantiteter, försäljningsdatum och priser.

Klagomål (Complaint): Ett uttryck för missnöje som lämnas in skriftligen från någon person eller 
organisation avseende den certifierade organisationens efterlevnad av standardkraven. Klagomålet 
måste gälla något som ingår i organisationens projektcertifikat och innehålla klagandens namn och 
kontaktinformation, en tydlig beskrivning av klagomålet och bevis som stöder varje del eller aspekt 
av klagomålet. 

Kontinuerlig projektcertifiering (Continuous project certification): Typ av projektcertifiering som 
gör det möjligt för organisationer att hantera och inneha FSC-projektcertifiering för flera projekt på 
en kontinuerlig basis.

Kontrollerat material (Controlled material): Råvara/material som levereras utan ett FSC-anspråk 
och som efter kontroll bedömts uppfylla kraven i standarden FSC-STD-40-005 EN Requirements for 
Sourcing Controlled Wood.

Lagstiftning om lagligt timmer (Timber legality legislation): Nationell eller internationell lagstiftning 
som inrättats för att hindra olaglig handel med skogsprodukter (t.ex. EU Timber Regulation (EUTR), 
US Lacey Act, Australian Illegal Logging Prohibition Act).

Ledningssystem för spårbarhet (CoC management system): Den organisationsstruktur samt de 
policydokument, rutiner, processer och resurser som behövs för att framgångsrikt uppfylla kraven i 
denna standard.

Leveransdokument (Delivery documents): Dokument som fysiskt eller elektroniskt medföljer en 
leverans av varor och som innehåller beskrivning, kvalitet och kvantitet på de levererade varorna. 
Exempel på leveransdokument är följesedel, fraktdokument, transportdokument eller packlista.

Leverantör (Supplier): En individ, företag eller annan juridisk enhet som tillhandahåller skogsbaserade 
råvaror/material till organisationen eller till projektmedlemmarna för användning i projektet.

Marknadsföring (Promotional): Termen används för alla påståenden, anspråk, varumärken och 
liknande som inte görs fysiskt på projektet (t.ex. hemsida, flygblad) som används för att främja ett 
FSC-certifierat projekt och/eller organisationen som är projektcertifierad.

Materialkategori (Material category): Kategori av jungfruligt eller återvunnet material som kan 
användas i FSC-projekt. Materialkategorierna är FSC 100%, FSC Mix, FSC Recycled, FSC Kontrollerat 
virke, kontrollerat material och material som återvunnits före eller efter konsumentledet.

Neutralt material (Neutral material):  Material som inte har sitt ursprung i skogen (dvs. icke-skogsbaserat 
material). Exempel är fibrer från andra växter än träd eller andra vedartade material (t.ex. lin som används 
vid tillverkning av en skiva klassificerad som en träbaserad panel eller av en kompositprodukt) och syn-
tetiskt framställda eller oorganiska material (t.ex. glas, metall, plast,fyllmedel, vitmedel). Neutrala material 
omfattar inte skogsprodukter som inte är av trä/fiber (non-timber forest products) eller ved från träd som 
har dött (salvaged wood, se separat definition). Neutrala material som används i FSC:s produktgrupper är 
undantagna från kontrollkrav utifrån spårbarhet (CoC). Om ett icke-skogsbaserat material har inkluderats 
inom ett FSC-certifikat kommer FSC att avgöra och kommunicera om det inte längre kan klassificeras 
som neutralt material.

Omfattning (Scope): Organisationens valda typ och omfattning av projektcertifieringen, projektets 
anläggningar/enheter, projektmedlemmar och aktiviteter som ingår i revisionen genomförd av ett 
FSC-ackrediterat certifieringsorgan, tillsammans med de certifieringsstandarder som dessa har 
granskats mot.
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Organisation (Organization): Den person eller enhet som innehar eller ansöker om projektcertifiering 
och därför är ansvarig för att uppfylla kraven som FSC-certifiering bygger på. För byggprojekt kan 
detta exempelvis vara arkitekten, byggföretagets chef etc.

Projekt (Project): Produktion eller renovering i ett bygg- och anläggningsprojekt (t.ex. en kon-
torsbyggnad, en byggnad med bostadsrätter, infrastruktur för evenemang såsom konsertarenor, 
monter/ytor i mässlokaler, träbroar), individuell konst eller dekorativa objekt (t.ex. skulpturer), eller 
transportfordon (t ex. fartyg) som är tillverkade av eller innehåller skogsbaserade material. Andra 
föremål eller produkter som inte räknas upp i denna definition kan bli berättigade att certifieras som 
ett projekt efter separat godkännande av FSC International. Stora projekt kan också innefatta 
delprojekt, mindre enheter, som tillsammans utgör det totala projektet (t.ex. enskilda hus som bildar 
ett större komplex av hus, enskilda byggnader eller arenor som bildar ett komplex av konstruktioner 
där olympiska spel ska hållas).

Projektanläggning/-enhet (Project site): Fysisk plats där föremål eller konstruktioner som ingår i 
omfattningen av projektcertifikatet är producerade.

Projektmedlemmar (Project members): Enheter/företag som köper, omvandlar och/eller installerar 
skogsbaserade material/produkter för ett projekt (t.ex. entreprenörer, bland annat snickare, 
skåptillverkare, beslutsfattare etc.).

Råvara/material som ger möjlighet till FSC-anspråk (Claim-contributing input): Råvara/material 
som bidrar till projektets FSC-anspråk. Tillåtna råvaror/produkter (Eligible input) är FSC 100%, FSC 
Mix x%, FSC Mix Credit, FSC Recycled x%, FSC Recycled Credit, återvunnet material efter 
konsumentledet och återvunnet papper före konsumentledet. 

Skogsbaserat (Forest-based): Organiska material och produkter som ursprungligen kommer från 
skogen, inklusive skogliga trä-/fiberprodukter och övriga skogsprodukter som inte är av trä/fiber.

Skogsbrukscertifieringssystem (Forest certification scheme): Ett certifieringssystem baserat på 
utvecklingen av standarder för skogsbruk och/eller spårbarhet av skogsprodukter.

Spårbarhet (Chain of Custody): FSC:s spårbarhetskedja (CoC) är den väg som produkter från 
skogen tar, eller för återvunnet material från det ögonblick då materialet återvinns, till den punkt där 
produkten säljs med ett FSC-anspråk och/eller är en färdig produkt som är FSC-märkt. Spårbarhet 
inkluderar varje steg i inköp, bearbetning, handel, och distribution där överföring till nästa steg i 
försörjningskedjan innebär en förändring av produktägarskapet.

Tillåtna råvaror/produkter (Eligible input): Jungfruliga och återvunna råvaror/material som får 
ingå i FSC-certifierade projekt. Vilka råvaror/material som är tillåtna beror på råvarans/produktens 
materialkategori och omfattningen av det definierade projektet.

Återvunnet material (Reclaimed material): Material som skulle ha betraktats som avfall, men som 
istället har uppsamlats och återanvänts som råvara, i stället för jungfruligt material, för återanvändning, 
återvinning eller ombearbetning i en tillverkningsprocess eller annan kommersiell tillämpning. Följande 
materialkategorier för råvara klassificeras som återvunnet material: FSC Recycled, återvunnet före 
konsumentledet (Pre-consumer reclaimed) och återvunnet efter konsumentledet (Post-consumer 
reclaimed). Denna kategori exkluderar återanvändning av jungfruliga skogsrester såsom naturligt 
död ved (Eng: salvaged wood, se separat definition) och andra organiska material som produceras 
utanför skogar (t.ex. restprodukter från jordbruk).

Återvunnet material efter konsumentledet (Post-consumer reclaimed material): skogsbaserade 
material och produkter som insamlats från en konsument, ett hushåll, eller en kommersiell, industriell 
eller institutionell anläggning som är slutanvändare av produkten.

Återvunnet material före konsumentledet (Pre-consumer reclaimed material): skogsbaserade 
material som är återvunna från en tillverkningsprocess eller förädlingsindustri nära slutkonsument/
slutanvändare. Materialet får inte ha producerats avsiktligt, måste vara olämpligt för slutanvändning, 
och får inte kunna återvinnas i samma tillverkningsprocess som genererade den.
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