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ANMÄLAN OM DELTAGANDE I DEN REGIONALA PEFC-GRUPPCERTIFIERINGEN 

 
På denna blankett kan enskilda skogsägare anmäla sitt deltagande i den regionala PEFC-

gruppcertifieringen. På denna blankett kan också till exempel företag och kommuner anmäla sin skog 

till den regionala PEFC-gruppcertifieringen.  

 

Deltagandet kostar 25 € (+ moms 24 %) / skogsägare. Med deltagaravgiften kan skogsägaren anmäla 

flera fastigheter till den regionala PEFC-gruppcertifieringen i flera PEFC-gruppcertifieringsregioner. 

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. 

 

 

 

Skogsägare som anmäler sig till skogscertifieringen 

Namn  

Näradress  

Postnummer och 

-anstalt 

 

Telefon  

E-postadress  

FO-nummer  

 

 

 

 

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. 
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Uppgifter om fastigheterna som certifieras 

 

Sammanlagd skogsareal som anmälaren äger och/eller har i sin besittning där certifieringen sker: 

- skogsbruksmarkens areal sammanlagt:  ________________ ha 

Fastighetsuppgifterna i separat bilaga  ☐ 

Skogsbruksenheternas identifikationsuppgifter (kommun och by, fastighetsbeteckning, namn och 

areal) är: 

 

PEFC-grupp-

certifieringsområde 
(se PEFC-grupp-

certifieringsområden i 

bilaga 1) 

 

Fastighetsbeteckning  

(i formen xxx-yyy-nnnn-zzzz, 

t.ex. 092-416-11-123)  

(se bilaga 2) 

 

Fastighetens namn 

 

Skogsbruksmark, ha 
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Med denna anmälan 

 

• anmäler jag mig till områdets gruppcertifiering och ger mitt samtycke till att man kan 

kontrollera om jag hör till certifieringsgruppen 

 

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

upp kontrakt gällande certifieringsverksamhet med certifieringsorgan och att representera 

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

regionalkommittén för skogscertifiering 

 

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

anmälaren, att utföra granskningar i mina skogar gällande min verksamhet enligt de 

kriterier som berör förverkligandet av en skogscertifiering 

 

• förbinder jag mig att följa förverkligandet av gruppcertifieringen (PEFC FI 1001) och 

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

förhandlingssätten i situationer som strider mot kraven för skogscertifiering och kommitténs 

reglemente 

 

Ort och datum 
 

Underskrift  
 

Namnförtydligande 
 

Fullmakt/er i bilaga  ☐ 

 

 

 

 

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).   

 

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 

 

 

Bilaga 2 Fastighetsbeteckning 

Från och med 2016 sker anmälan till PEFC-gruppcertifieringen fastighetsvis. Skogsägaren ska i anmälan 

separat ange alla fastigheter som skogsägaren vill få att omfattas av den regionala PEFC-

gruppcertifieringen.  

 

Eftersom fastigheterna identifieras genom sin fastighetsbeteckning, ska man fästa uppmärksamhet vid 

fastighetsbeteckningens riktighet. Fastighetssignum är av formen xxx-yyy-nnnn-zzzz, till exempel 092-

416-0011-0123 (kommun-by-gård-hus). Fastighetssignum finns i olika utdrag som gäller fastigheten, 

så som till exempel fastighetsskattebeslut eller lagfartsbevis. Fastighetssignum anges i sin helhet på 

anmälningsblanketterna. För att hitta fastighetsbeteckningen kan man till exempel använda sig av 

Lantmäteriverkets karttjänst (http://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/tietoja-

kiinteistoista/kiinteistotunnuksen-selvittaminen).  

 

http://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/tietoja-kiinteistoista/kiinteistotunnuksen-selvittaminen
http://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/tietoja-kiinteistoista/kiinteistotunnuksen-selvittaminen

