
  

In the issuance of this certificate, Intertek assumes no liability to any party other than to the Client, and then only in accordance with the agreed upon Certification 
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Torbjörn Rudqvist 
MD, Business Assurance Nordics 
 

Intertek Certification AB 

P.O. Box 1103, SE-164 22 Kista, Sweden 

Detta certifikat intygar att ledningssystemet hos: 

 

Rundvirke Skog AB  
 
Huvudkontor: Linbanevägen 1, 826 66 Marmaverken, Sverige 

Ytterligare platser enligt appendix sida 1-2 

har granskats av Intertek och är i överensstämmelse med kraven i 

processcertifiering enligt: 

Svenskt PEFC certifieringssystem 
för uthålligt skogsbruk 
Svenska PEFC:s Skogsstandard PEFC SWE 002:4 

Svenska PEFC:s krav för direktcertifiering och 

certifiering i grupp PEFC SWE 004:4 

 
Skogsbrukscertifikat för rådgivning, planering, genomförande och 

uppföljning av skogsbruksverksamhet. 

Certifikatsnummer: 

1700962 

Certifikatets ursprungsdatum: 

17 december 2003 

Datum för certifieringsbeslut: 

29 mars 2022 

Certifikatets utfärdandedatum: 

11 april 2022 

Certifikatets sista giltighetsdag: 

03 juli 2026 
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Detta appendix identifierar ytterligare platser för ledningssystemet hos 

Rundvirke Skog AB 
Detta appendix är kopplat till huvudcertifikat # 1700962 och är endast giltigt tillsammans med det 

Detta certifikats giltighet styrs av huvudcertifikatets giltighet 

RVS, Region Nord 
Vackernäset 214 
844 97 Kälarne, Sverige 

Skogsbrukscertifikat för rådgivning, planering, 
genomförande och uppföljning av 
skogsbruksverksamhet. 

RVS, Region Nord 
Ramselevägen 1A 
833 35 Strömsund, Sverige 

Skogsbrukscertifikat för rådgivning, planering, 
genomförande och uppföljning av 
skogsbruksverksamhet. 
 

RVS, Region Mitt 
Östanå 121 
828 94 Edsbyn, Sverige 

Skogsbrukscertifikat för rådgivning, planering, 
genomförande och uppföljning av 
skogsbruksverksamhet. 

RVS, Region Mitt 
Linbanevägen 1 
826 66 Marmaverken, Sverige 

Skogsbrukscertifikat för rådgivning, planering, 
genomförande och uppföljning av 
skogsbruksverksamhet. 
 

RVS, Region Mitt 
Långgatan 18 
827 31 Ljusdal, Sverige 

Skogsbrukscertifikat för rådgivning, planering, 
genomförande och uppföljning av 
skogsbruksverksamhet. 
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RVS, Region Mitt 
Sunnasjövägen 3 
824 70 Delsbo, Sverige 

Skogsbrukscertifikat för rådgivning, planering, 
genomförande och uppföljning av 
skogsbruksverksamhet. 
 

RVS, Region Mitt 
Herrgårdsvägen 2 
816 30 Ockelbo, Sverige 

Skogsbrukscertifikat för rådgivning, planering, 
genomförande och uppföljning av 
skogsbruksverksamhet. 

RVS, Region Syd 
Centralvägen 42 
791 46 Falun, Sverige 

Skogsbrukscertifikat för rådgivning, planering, 
genomförande och uppföljning av 
skogsbruksverksamhet. 
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