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ANMÄLAN OM DELTAGANDE I PEFC-CERTIFIERINGEN 

 

På denna blankett kan företag och andra organisationer anmäla sig till PEFC-certifieringen. Deltagandet 

kostar 50 euro (+moms 24 %). Deltagaravgiften är i kraft, tills nya reviderade PEFC-standarder träder i 

kraft. För tillfället beräknas deltagandet vara i kraft till slutet av 2022, förutsatt att den certifierade följer 

PEFC-kraven.  

 

Anmälan är nationell, dvs. den gäller hela Finland. 

 

 

Företag/företagare som anmäler sig 

☐ är företag/företagare som är registrerad i Finland 

FO-nummer  

☐ är ett estniskt företag/företagare, som inte är registrerat i Finland * 

Annat signum   

 

Företag/företagare som anmäler sig 

Namn  

Näradress  

Postnummer  

Postanstalt  

Faktureringsadress 
(om annan än 

näradressen) 
 

Kontaktperson  

Telefonnummer  

E-postadress  

 

* Estniska företag identifieras med den estniska offentliga förvaltningens (Centre of Registers and Information 

Systems) signum (http://www.rik.ee/en/e-business-register). För anmälan av andra än finländska och estniska 

företagare ber vi kontakta PEFC Finlands kontor (www.pefc.fi). 

 

 

http://www.rik.ee/en/e-business-register
http://www.pefc.fi/
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Inom den regionala PEFC-gruppcertifieringen följs följande standarder (standardversioner från 

2014 och eventuella revideringar som följer dem): 

   -  PEFC FI 1001:2014 ”Sätt att genomföra PEFC-skogscertifiering” 

   -  PEFC FI 1002:2014 ”Kriterier för PEFC-skogscertifiering” 

 

Dessutom följer man inom den regionala PEFC-gruppcertifieringen de regionala reglementen 

som är i kraft. 

 

 

 

Med denna anmälan 

 

• anmäler vi oss till PEFC-certifieringen 

 

• ger vi fullmakt åt Föreningen för Hållbart Skogsbruk som söker certifieringen att göra upp 

kontrakt gällande certifieringsverksamhet med certifieringsorgan och att representera oss i 

ärenden som gäller området som ska certifieras enligt de regler som har stärkts av 

regionalkommittén för skogscertifiering 

 

• ger vi fullmakt åt certifieringsorganet och dess revisorer, som gjort upp kontraktet med 

anmälaren, att utföra granskningar gällande vår verksamhet enligt de kriterier som berör 

förverkligandet av en skogscertifiering 

 

• förbinder vi oss vid att följa förverkligandet av gruppcertifieringen (PEFC FI 1001) och 

certifieringskriterier (PEFC FI 1002) och godkänner det regionala reglementet och 

förhandlingssätten i situationer som strider mot kraven för skogscertifiering och kommitténs 

reglemente 

 

Ort och datum 
 

Underskrift  
 

Namnförtydligande 
 

 

 

Företaget/företagaren anmäler sig till PEFC-certifieringen som (vid behov kryssas flera punkter för) 

☐ köpare och/eller drivare av virke 

☐ leverantör av andra tjänster inom skogsbruket 

☐ anmäler sig till PEFC-certifieringen som aktör som representerar företagare eller arbetstagare 

☐ annat, vad? __________________________________________________ 
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Upptagen i certifieringsförteckningen (Fylls i av Föreningen för Hållbart Skogsbruk rf) 

Datum  

Underskrift  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppcertifikatets förvaltningsorganisation, till vilken anmälan lämnas (per post eller e-post) 

Namn Föreningen för Hållbart Skogsbruk rf 

Adress Elimägatan 17-19, 00510 Helsingfors 

E-postadress kmy@kestavametsa.fi 
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Bilaga 1 PEFC-gruppcertifieringsområden 

 

Den regionala PEFC-gruppcertifieringen verkställs på tre PEFC-gruppcertifieringsområden. Det 

geografiska området betraktas som helhet inom den regionala PEFC-gruppcertifieringen. Landskaps- 

och kommunindelningen i PEFC-gruppcertifieringsområden finns på Föreningen för Hållbart 

Skogsbruk rf:s webbplats (www.kestavametsa.se).   

 

PEFC-gruppcertifieringsområdena är 

1.  Västra PEFC-gruppcertifieringsområdet: Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne Tavastland, 

Österbotten, Åland, Egentliga Finland, Birkaland, Satakunta, Södra Österbotten, Mellersta 

Österbotten och Mellersta Finland 

2. Östra PEFC-gruppcertifieringsområdet: Norra Savolax, Norra Karelen, Södra Savolax, Södra 

Karelen och Kymmenedalen 

3. Norra PEFC-gruppcertifieringsområdet: Norra Österbotten, Kajanaland, Lappland 

 

 


