FSC® Chain of Custody certificering
Service information
Hvad er FSC Chain of Custody (CoC) certificering?
FSC CoC-certificering er en vigtig del af Forest Stewardship Council®’s system til certificering og mærkning af
ansvarligt træ. Formålet med CoC-certificering er at kontrollere strømmen af certificerede produkter gennem hele
forsyningskæden. Vores auditor vil derfor fokusere på indkøb, forarbejdning, volumenregnskab, salg og mærkning
af certificeret materiale for at sikre integriteten af FSC-betegnelser og varemærkebrug.

Hvad er de væsentligste roller og ansvar inden for FSC-systemet?
FSC er en international organisation, som ejer FSC-systemet og udvikler de certificeringsstandarder og -krav, som
certificerede virksomheder skal opfylde. NEPCon er godkendt til FSC-certificering af FSC’s kontrolorgan
Accreditation Services International (ASI). Alle FSC-certificeringsorganer skal følge akkrediteringsregler, som er
fastlagt af FSC International Center.

Hvilke certificeringsstandarder gælder for min virksomhed?
Hovedstandarden for CoC-certificering, FSC-STD-40-004, fastlægger krav til håndtering af materialer og skal
følges af alle certificerede virksomheder. Kun dele af standarden vil dog være relevante for din virksomhed,
afhængig af dine konkrete aktiviteter og dit CoC-system. Der er særlige regler for hvert af de tre systemer til
sporing af certificeret materiale og brug af FSC-betegnelser: 1. Transfersystemet, hvor I fysisk adskiller
certificeret materiale fra andet materiale gennem alle processer, 2. Kreditsystemet og 3. Procentsystemet, som
begge tillader blanding af certificeret og ikke-certificeret materiale efter visse regler. FSC-standard FSC-STD-50001 regulerer jeres brug af FSC’s varemærker.
Desuden kan andre standarder komme i spil, afhængig af hvad jeres certifikat omfatter. Hvis I f.eks. har behov
for at blande FSC-materiale med andet, skal I kontrollere ikke-certificeret materiale og følge en særlig standard
(FSC-STD-40-005) for at undgå, at der indgår uacceptabelt materiale i jeres FSC-produkter. Andre standarder
omfatter anvendelse af genbrugsmateriale (FSC-STD-40-007), gruppecertificering eller multisite-certificering
(FSC-STD-40-003).

Hvilke varemærker må vi bruge?
Når I er CoC-certificeret og har underskrevet en FSC logo-licensaftale, får I mulighed for at anvende
FSC’s logo og varemærker til mærkning af certificerede produkter og til markedsføring. Al anvendelse
af varemærkerne skal godkendes af os før offentliggørelse.

Hvad koster certificering?
Den totale pris omfatter omkostninger til auditering samt FSC’s årlige administrationsafgift ( Annual Administration
Fee, AAF). Prisen for auditering afhænger af din virksomheds størrelse og kompleksitet samt det valgte CoCsystem, og den er specificeret i vores tilbud. FSC’s administrationsafgift beregnes ud fra jeres samlede omsætning
af træbaserede produkter (både certificerede og ikke-certificerede). FSC kan ændre afgiften i løbet af certifikatets
gyldighedsperiode.

Hvad med fortrolige data?
Vores auditorer har behov for adgang til visse fortrolige oplysninger, for eksempel om jeres leverandører, købere
og konverteringsfaktorer. Vi håndterer alle kundedata sikkert og fortroligt, og vores personale er underlagt
strenge fortrolighedskrav. Alle FSC CoC-certifikater offentliggøres dog i FSC’s online database (http://info.fsc.org)
sammen med basale fakta om jeres certificering, såsom hvilke produkttyper og sites jeres certifikat omfatter.
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Hvad indebærer certificeringsprocessen?
FSC-certifikater udstedes for en femårig periode. Vi gennemfører en indledende evaluering som grundlag for jeres
certificering. Derefter skal I gennemgå et årligt audit for at bevare certifikatet.

1. Forberedelse

2. Gennemgang
af procedurer

3. Evaluering

4. Rapport og
certifikat

Når I har underskrevet en serviceaftale og en FSC licensaftale, skal I forberede jer til
certificering og sikre, at I overholder FSC’s krav. I skal bl.a. udarbejde en klar
ansvarsfordeling, udvikle en sporbarhedsprocedure og uddanne jeres personale. I får
en fast kontaktperson hos os, og vi leverer et FSC CoC-toolkit, der letter jeres
forberedelse.
Vi anbefaler, at I sender jeres CoC-procedure til os mindst fem dage før evalueringen,
så vi kan gå den igennem.
FSC-evaluering foretages normalt som et on-site audit og varer op til én arbejdsdag
per site. Evalueringen omfatter interviews, gennemgang af dokumenter, rundtur på
virksomheden samt gennemgang af jeres volumenregnskab. Hvis I ikke fysisk
håndterer materiale, kan vi eventuelt beslutte at gennemføre evalueringen uden
virksomhedsbesøg.
På baggrund af det gennemførte audit udarbejder vi en rapport, hvor eventuelle
afvigelser er klart beskrevet. Væsentlige afvigelser skal rettes, før certifikatet kan
udstedes. Herefter kvalitetssikres rapporten, som sendes til jer for kommentering. Ved
et positivt resultat udsteder vi et FSC Chain of Custody certifikat, og jeres certificering
bliver offentliggjort i FSC’s database.

Hvordan bevarer jeg mit certifikat?
Man skal opfylde certificeringskravene for at kunne forblive certificeret. Dette
verificeres gennem årlige audits. I tiden mellem audits hjælper vi dig med at
holde dig ajour om kravene gennem regelmæssige opdateringer om
systemændringer.
Hvis vi identificerer afvigelser i dit system under audits, skal du foretage
passende korrigerende handlinger til at afhjælpe disse. For at sikre FSCsystemets troværdighed er der strenge krav til opfølgning på afvigelser, som
klassificeres som større eller mindre afvigelser. Vi vil normalt verificere korrekt
håndtering af mindre afvigelser ved det næste årlige audit. Her opgraderes
mindre afvigelser til ”væsentlige” ved utilstrækkelig opfølgning.
I skal normalt følge op på væsentlige afvigelser inden for tre måneder, og vi vil
gennemføre et ekstra audit for at vurdere jeres opfølgning. Ved mangelfuld
opfølgning på væsentlige afvigelser, eller hvis der konstateres fem eller flere
væsentlige afvigelser ved et enkelt audit, skal certifikatet suspenderes. Hvis et
audit efterfølgende viser, at kravene nu overholdes, kan vi aktivere certifikatet
igen.
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