REFERENS – BOLIST LOGISTIK – FSC® OCH PEFC SPÅRBARHETSCERTIFIERING
SAMT INTERNA REVISIONER (HÖSTEN 2017 – PÅGÅENDE)

BESKRIVNING AV PROJEKTET
Syftet med uppdraget var att på ett effektivt sätt införa ett
certifierbart system för spårbarhet av skogsråvara enligt FSC
respektive PEFC, för att kunna möta marknadens efterfrågan
på ansvarsfullt producerade träråvaror.
BOLIST Logistik gav 2017 Envima uppdraget att stötta
verksamheten inför en certifiering enligt FSCs respektive
PEFCs standarder för spårbarhetscertifiering.
Under processen fram till certifieringsrevisionen fungerade
Envima som extern projektledare och bollplank för att
säkerställa efterlevnad av kraven i respektive standard.
Envima fanns också med som stöd vid den externa
certifieringsrevisionen och har deltagit vid flera uppföljande
revisioner. Envima har även varit revisionsledare vid de årliga
interna revisioner som utgör ett av kriterierna för en PEFC
spårbarhetscertifiering.

BAKGRUND
BOLIST AB´s ca 200 medlemsbutiker, vilka finns utspridda
över hela landet, handlar med järn- och byggmaterial.
BOLIST Logistik är det bolag som driftar BOLISTs logistikcenter i Helsingborg och som förser BOLIST-butikerna med
leveranser, däribland träbaserat skivmaterial.
Med certifieringarna har BOLIST möjlighet att erbjuda sina
medlemsbutiker FSC- respektive PEFC- certifierat träbaserat
skivmaterial. Att en produkt har en FSC- eller PEFC-märkning
innebär att träråvaran kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk,
det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor
och miljö.
Kontakta Anna Flisberg om ni vill ha mer information om
projektet eller är intresserade av stöd kopplat till FSC eller
PEFC spårbarhetscertifiering.
Tel: 070 – 624 00 19
anna.flisberg@envima.se

”

Vi har varit mycket nöjda med stödet vi fått från Envima i
samband med vår FSC och PEFC spårbarhetscertifiering.
Alla är ju nya i en uppstart och där har Envima varit ett
tryggt stöd att resonera med och fråga vid både den
interna och den externa revisionen av FSC och PEFC,
vilka båda gått bra.
PETER LUNDGREN, VARUFLÖDESCHEF, BOLIST LOGISTIK
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