
0

Rapport utstedt 12:20 GMT den 03-Apr-2019

Glommen Skog AS
REVISJONSRAPPORT

Special audit onsite

Report issued at 06:23 GMT on 04-Oct-2017



Glommen Skog AS  REVISJONSRAPPORT

Denne rapporten og dets innhold er konfidensielt og tilhører Intertek.
Rapport utstedt 12:20 GMT den 03-Apr-2019

1

Kunde ID nummer: CMPY-036705    

Kunde/Adresse: Glommen Skog AS
Postboks 1329 Vestad 
NO- 2405 Elverum 
Norway

Revisjonstype: ISO 14001:2015 + Norsk PEFC Skogsstandard, ISO 9001:2015

Revisjonsaktivitet: Special audit onsite

Revisjonsdato(er): Elverum, Norge:
25-Jan-2019

Revisor(er) (nivå): Solfrid Marthiniussen (Revisor, Elverum, Norge)

Revisjonens omfang (scope) Anlegg: Glommen Skog AS, Elverum, Norge

ISO 14001:2015 + Norsk PEFC Skogsstandard:

Skogavvirkning og skogkultur etter prinsippene i 
Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk av 2016-01-14

ISO 9001:2015:

Forvalting av skogeiendommer. skogavverkning og skogkultur etter prinsippene i 
Norsk PEFC Skogstandard

Samlet resultat: Ingen tiltak kreves

Styringssystemet er effektivt implementert på alle nivåer (ingen avvik utstedt).

 
 

KORTFATTET SAMMENDRAG 
NA
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OPPSUMMERING AV FUNN
Mindre Større

Utstedt i løpet av nåværende aktivitet 0 0

Lukket fra tidligere aktiviteter 4 1

Muligheter for forbedring er identifisert:

Nei

 
 
 

STATUS PÅ AVVIK FRA FORRIGE REVISJON
Oppfølging av avvik fra forrige revisjon:

Avvik utstedt ved forrige revisjon er lukket. Det er ikke nødvendig med ytterligere tiltak.

Rapport på lukking av tidligere avvik:

SM 1: Det finnes brister i den systematiske oppfølgingen av virksomheten.
 
Objektive bevis: Det savnes dokumentasjon over den systematiske internkontrollen av utførte
skogbrukstiltak. Det savnes også en systematisk dokumentasjon av at korrigerende tiltak av avvik får en tiltenkt effekt.
 
Implementering:
Tiltak er etablert og dokumentert. Internkontroll og intern revisjon av skogbrukstitak er avhengig av barmarksesong.  
Gjennomførte internkontroller og intern revisjon vil gi grunnlag for å vurdere om korrigerende tiltak har fått tiltenkt 
effekt. Verifisering av implementering av tiltakene følges opp ved neste revisjon.
 
Avviket kan lukkes.
 
SM 2: Det finnes brist i rutiner for underskrevet miljøavtale.
 
Objektive bevis: Ved gransking ble det funnet mangel på dokumentasjon av underskrevet miljøavtale med entreprenør.
 
Implementering:
Tiltak er etablert og endringer er dokumentert og implementert i ledelsessystemet. Nye miljøavtaler vil inneholde de 
nye endringene og følges opp ved entreprenørgjennomgang og effekten av disse vil granskes ved neste revisjon.
 
Avviket kan lukkes.
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SM 3: Det finnes brist i opprettelse av virkeskontrakt og miljøavtale.
 
Objektive bevis: Gransket eiendom har 2 eiere. Virkeskontrakt nr. 7.762147 mangler underskrift fra eier 1. Det 
foreligger ingen fullmakt fra eier 1.
Miljøavtale mangler underskrift av eier 1. Det foreligger ingen fullmakt fra eier 1.
 
Implementering:
Tiltak er etablert og endringer er dokumentert og implementert i ledelsessystemet. Endringen vil følges opp av 
egenkontrolll og intern revisjon.
 
Avviket kan lukkes.
 
SM 4: Rutiner og rapporter for interne revisjoner av entreprenører/skogkulturentreprenører oppfyller ikke helt kravene 
i standardene.
 
Objektive bevis: Ved internrevisjoner av entreprenører savnes dokumentasjon om virksomhetene. F.eks.: Ved 
internrevisjon kan det blant annet ikke vises til dokumentasjon av HMS og arbeidskontrakter.
 
Implementering:
Tiltak er etablert og dokumentert og implementert i ledelsessystemet. Ny rutine blir sjekkpunkt ved internrevisjon.
 
Avviket kan lukkes.
 
SM 5: Det finnes brist i bedriftens roller, ansvar og myndighet.
 
Objektive bevis: Ved gjennomgang av organisasjonens hovedprosesser og dokumentasjon av disse er det til dels uklart 
bedriftens roller, ansvar og myndighet. Det er også uklart om hvilke støttefunksjoner som er gjeldene. 
 
 
Implementering:
Plan for korrigerende tiltak godkjennes og implementering av tiltak følges opp ved revisjon 2019.

 
Avviket kan lukkes.
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Avvik fra den foregående aktiviteten som ikke kunne lukkes:

Nei
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OPPSUMMERING AV TILTAK

Status for styringssystemet er oppsummert under:

Betydning av vesentlige endringer (dersom aktuelt)

NA

Tilleggsinformasjon/åpne saker

NA

Opplysninger/endringer under revisjonen (dersom aktuelt)

NA

Revisjonen er utført i henhold til revisjonsplanen ved revisjonsmål, omfang og varighet (on-site og off-site) som gitt i 
revisjonsplanen

JA
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REVISJONSLEDERS ANBEFALING
Lead Auditor Recommendation for ISO 14001:2015 + Norsk PEFC Skogsstandard
Styringssystemet er i samsvar med revisjonskriteriene og kan betraktes som effektivt i å sikre at målene blir oppfylt. 
Fortsatt sertifisering er derfor anbefalt.

Revisjonsleders anbefalinger for ISO 9001:2015
Styringssystemet er i samsvar med revisjonskriteriene og kan betraktes som effektivt i å sikre at målene blir oppfylt. 
Fortsatt sertifisering er derfor anbefalt.

 

ANNET ELLER TILLEGG TIL REVISJONSLEDERS 
ANBEFALING
NA

KUNDEBEKREFTELSE
 
Bedriftens kontaktperson, navn og 
adresse:

Lars Ole Rundfloen, lor@glommen.no

Bekreftet av: Lars Ole Rundfloen

Denne rapporten er basert på et utvalg av bevis innhentet under revisjonen; derfor inneholder resultatene og konklusjonene et element av 
usikkerhet. Denne rapporten og alt dens innhold er gjenstand for en uavhengig gjennomgang før vedtak om tildeling eller fornyelse av sertifikat.


