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Introduktion til denne guide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL 1. Liste over FSC-dokumenter med relevans for outsourcing 

FSC Sporbarheds (Chain of Custody, CoC) 

standard 

FSC-STD-40-004 V3-0 

FSC akkrediteringsstandard for evaluering 
af sporbarhed 

FSC-STD-20-011 V4-0 

 

 

 

 

 

 

NEPCon har vedtaget en "open source"-politik for at dele, hvad vi 
udvikler, med det formål at fremme bæredygtighed. Dette værk udgives 
under Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 licens. Enhver, der 
modtager en kopi af dette dokument, gives herved uden beregning 
tilladelse til frit og uden begrænsning at benytte dokumentet, herunder 
bl.a. rettighederne til at bruge, kopiere, ændre, integrere, offentliggøre 
og/eller distribuere kopier af dokumentet, på følgende betingelser: 

• Ovennævnte bekendtgørelse om ophavsret og brugstilladelse skal 
indgå i alle kopier eller større dele af dokumentet. Vi vil sætte pris 
på at modtage en kopi af enhver ændret version. 

 

 

  

VIGTIGT 

Denne guide er udviklet af NEPCon som en hjælp til dig, der outsourcer en del af 

eller hele din FSC-certificerede produktion. Den giver dig oplysninger, som du har 

brug for til at sikre overensstemmelse med de gældende FSC-standarder og 

politikker (se Tabel 1 nedenfor).  

NEPCon garanterer ikke at guiden er fejlfri, eller at den omfatter alle tænkelige 

forhold inden for outsourcing. Vi påtager os heller ikke ansvaret for anvendelse af 

guiden på et tidspunkt, hvor den ikke længere afspejler gældende regler, eller for 

eventuelle fejltolkninger af kravene som måtte opstå ved læsning af guiden. 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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1. Hovedkrav 

I har mulighed for at outsource aktiviteter, der er omfattet af jeres certifikat, til FSC-CoC-
certificerede og/eller ikke-FSC-CoC-certificerede underleverandører. 
 
Hvis dette er eller forventes at blive relevant for jeres organisation, skal I være klar over følgende 
vigtige forudsætninger:  
 

• Som ejer af et FSC CoC certifikat har I stadig det overordnede ansvar for overholdelse af 

FSC’s krav – også når det gælder outsourcede aktiviteter. 

• Der skal foreligge en skriftlig aftale om outsourcing af certificeret produktion for hver af 

deikke-FSC-CoC-certificerede underleverandører, I outsourcer til. 

• Aktiviteter, der er underlagt outsourcingaftaler, er dem, der indgår i jeres FSC CoC-

certifikats anvendelsesområde, såsom indkøb, bearbejdning, opbevaring, mærkning og 

fakturering af produkter. 

• I skal have godkendelse fra NEPCon, før I påbegynder outsourcing af aktiviteter med 

relevans for jeres FSC-produktion. 

• Der kan være krav om, at NEPCon gennemfører on-site audits blandt de virksomheder, 

som I outsourcer FSC-produktion til (se afsnit 2 nedenfor). 

• I skal gemme outsourcingsaftaler i mindst fem (5) år som del af registreringerne i jeres 

FSC CoC-ledelsessystem. 

 

2. Tre ting I skal gøre i forbindelse med outsourcing af FSC-aktiviteter 

1. I skal afgøre om jeres outsourcede produktion indebærer lav eller høj risiko (se boks 1 

nedenfor). 

2. De nødvendige aftaler skal være på plads (underskrevet), og relevante procedurer skal 

være aftalt med jeres underleverandører. I Bilag 1 finder du et eksempel på en 

outsourcingaftale med en ikke-FSC-certificeret underleverandør. 

3. I skal informere NEPCon om jeres planer vedr. outsourcing samt fremsende aftaler og 

have disse godkendt af NEPCon, før outsourcing finder sted. Dette kan indebære auditering 

hos jeres underleverandør – se boks 1 nedenfor. 
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Boks 1: Lav eller høj risiko? 

Risikoen ved outsourcing af certificeret produktion afhænger af outsourcingens omfang og 

kompleksitet. Hvis risikoen er høj, skal NEPCon gennemføre on-site audit hos underleverandøren. 

Ifølge FSC’s regler skal risikoen anses for høj, hvis blot et enkelt af følgende forhold gælder: 

 

a) organisationen outsourcer alle eller de fleste af fremstillingsprocesserne for et produkt; eller 

b) en underleverandør klassificerer eller sorterer materialet (fx klassificerer træ i henhold til dets 

kvalitet, størrelse, farve); eller 

c) en underleverandør blander forskellige inputmaterialer (fx 100% FSC, kontrolleret materiale, FSC 

controlled wood); eller 

d) en underleverandør sætter FSC-mærke på produktet; eller 

e) en underleverandør returnerer ikke fysisk det FSC-certificerede produkt efter outsourcet 

bearbejdning; eller 

f) aktiviteter outsources til en organisation i et andet land, som scorer mindre end 50 i 

Transparency Internationals Corruption Perception Index (CPI). 

BEMÆRK: Selv i tilfælde, der ikke betragtes som ’høj risiko’ ifølge indikatorerne ovenfor, kan det 

være nødvendigt at certificeringsorganet udfører on-site audit af underleverandøren, hvis man har 

identificeret en risiko for, at underleverandøren foretager ukorrekte tilføjelser eller blanding af 

materiale. 

Selv når en eller flere af de ovennævnte højrisikoindikatorer gælder for den outsourcede aktivitet, 

kan certificeringsorganet godkende en ’lav risiko’ klassificering, hvis der kan påvises en lav risiko 

for sammenblanding på basis af en af følgende faktorer: 

a) produktet er permanent mærket eller mærket på en sådan måde, at underleverandøren ikke kan 

ændre eller ombytte produkter (fx brændemærkning, trykte materialer); eller 

b) produktet er palleteret eller på anden måde bevaret som en sikker enhed, der ikke er adskilt 

under outsourcing; eller 

c) underleverandøren anvendes til tjenesteydelser, der ikke indebærer fremstilling eller omdannelse 

af certificerede produkter (fx oplagring, opbevaring, distribution, logistik); eller 

d) underleverandøren er en FSC-certificeret virksomhed, som har dokumenterede procedurer for 

outsourcing inkluderet sit certifikat. 
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3. Fordele ved at bruge en FSC-certificeret underleverandør  

Hvis det er muligt, anbefaler vi, at I benytter en FSC-certificeret underleverandør. Denne løsning 

giver jer størst mulig vished for, at underleverandøren overholder FSC’s krav. Fordi on-site audits 

ikke er påkrævet, når leverandøren er certificeret, kan I spare både eksterne og interne 

ressourcer; endelig er der ikke behov for separate, skriftlige procedurer. 

Tabellen nedenfor giver et overblik over de forudsætninger for outsourcing, der gælder for 

henholdsvis en FSC-certificeret og en ikke-FSC-certificeret underleverandør. 

TABEL 2. De vigtigste forudsætninger og krav ved outsourcing 

Krav Certificeret 
underleverandør 

Ikke-certificeret 
underleverandør 

Virksomheden har juridisk ejerskab af alle materialer 

som indgår i outsourcede produktionsprocesser og 

bevarer ejerskabet under hele outsourcing-processen. 

X X 

Outsourcing-aftale mellem virksomheden og 

underleverandøren omfatter accept af, at 

virksomhedens FSC-akkrediterede certificeringsorgan 

gennemfører on-site audits hos underleverandøren. 

 X 

Virksomhedens dokumenterede kontrolsystem 

(sporbarhedssystem) omfatter eksplicitte procedurer 

for de outsourcede processer, og underleverandøren 

er bekendt med disse procedurer. 

 X 

NEPCon skal gennemføre on-site revision af 

underleverandøren, hvis outsourcingen er klassificeret 

som højrisiko i henhold til kriterierne nævnt i boks 1. 

 X 

  

  

Boks 2: Brug af certificeret underleverandør – 3 vigtige punkter 

1. I skal jævnligt kontrollere gyldigheden og omfanget af underleverandørens FSC-

certifikat via http://info.fsc.org.  

2. De outsourcede aktiviteter og produkter skal være omfattet af underleverandørens 

FSC-CoC-certifikat.  

3. Hvis produkterne FSC-mærkes som led i den outsourcede proces, skal 

underleverandøren benytte jeres FSC-licenskode.  

 

 

 

http://info.fsc.org/
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4. Hvis I ændrer jeres outsourcing ind imellem to audits 

Hvis I har behov for at ændre jeres outsourcede aktiviteter, skal I informere NEPCon samt sikre 

godkendelse fra os på forhånd, når: 

• I indgår aftale med en ny underleverandør. 

• I udvider de aktiviteter, som outsources til en eksisterende underleverandør. 
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Bilag 1: EKSEMPEL på Outsourcing-aftale med ikke-FSC-certificeret 

underleverandør 

 

Opdragsgivers FSC CoC 

certificeringskode: 

 

Primær kontaktperson for 

opdragsgivers certifikat: 

 

Underleverandørens 

firmanavn: 

 

Kontaktperson hos 

underleverandøren: 

 

Underleverandørens adresse:  

Beskrivelse af Outsourcing-

aftale: 

 

 

 

Generelle betingelser for outsourcing: 

A. Underleverandøren skal overholde alle gældende certificeringskrav samt FSC-
certifikatindehaverens procedurer vedrørende den outsourcede aktivitet. 

B. Underleverandøren skal spore og kontrollere alle materialer, som outsources mhp. anvendelse 
i FSC-certificerede produkter, for at undgå risiko for sammenblanding eller indblanding af 

andre materialer under de outsourcede processer. 

C. Underleverandøren må kun anvende materiale, som er stillet til rådighed af opdragsgiveren, 
ved arbejde med produkter, som er omfattet af denne outsourcing aftale. 

D. Underleverandøren skal føre registreringer af inputs, outputs og følgesedler relateret til alt 
materiale, som behandles under outsourcing aftalen. 

E. Opdragsgiveren skal efterfølgende outsourcingen udstede den endelige faktura for de FSC-
certificerede produkter. 

F.  Underleverandøren må ikke anvende FSC’s eller NEPCons varemærker i markedsføring 
eller til mærkning af produkter, som ikke er omfattet af denne aftale. 

G. Underleverandøren må ikke outsource forarbejdning af materialet til en anden organisation. 

H. Underleverandøren skal tillade NEPCon at gennemføre audits, inkl. on-site evaluering, som led 

i auditering af opdragsgiveren. 

 

Specifikke betingelser for denne outsourcing-aftale: 

A. {HVIS RELEVANT} Underleverandøren må kun anvende FSC-mærker leveret af opdragsgiver 
til FSC-certificerede produkter, der er omfattet af denne aftale. 

B. {ANGIV YDERLIGERE BETINGELSER, DER GÆLDER SPECIFIKT FOR DENNE OUTSOURCING-
AFTALE} 

 
 

Opdragsgiver Underleverandør 

Underskrift _______________________ Underskrift ___________________________ 

Dato ____________________________ Dato ________________________________ 
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Bilag 2: Liste over underleverandører  

 

Ajourført: [dato] 

Underleverandør Adresse Kontaktperson 
 

Kontakt-
oplysninger 

FSC-CoC-kode 
(hvis relevant) 
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Om NEPCon 
NEPCon (Nature Economy and People Connected) er en 

international non-profit organisation, der arbejder på at 

udvikle engagement og kapacitet til at mainstreame 

bæredygtighed.  

Vi gør dette gennem certificeringstjenester, 

kapacitetsopbygning og innovationsprojekter. 

Vi udvikler og involverer os i projekter, der fremmer 

handel med lovligt træ, ansvarlig arealanvendelse og 

naturbevaring. 

NEPCon er et EU-anerkendt EUTR Overvågningsorgan 

(Monitoring Organisation, MO). Desuden er NEPCon 

akkrediteret som FSC® og PEFC certificeringsorgan, og 

godkendt af Sustainable Biomass Program (SBP) som 

certificeringsorgan.  

Vi tilbyder Carbon Footprint Management (CFM) 

certificering i henhold til NEPCons CFM standard, og vi 

er akkrediteret til at levere Sustainable Agriculture 

Network (SAN) sporbarhedscertificering. 

 

 

Kontakt 

NEPCon Certificering ApS  

Søren Frichs Vej 38K, 1. l DK-8230 Åbyhøj  

denmark@nepcon.org l www.nepcon.org 

Tlf.: +45 86 18 08 66 l CVR: 37298425 

 

 

 

 

 

FSC® A000535 | The mark of responsible forestry | 

www.fsc.org 

 

www.nepcon.org 


