
ONE PLANET PLATE  
INFORMATION FÖR MÄRKESANVÄNDARE

Inbesiktning 
Samtliga Märkesanvändare kontrolleras innan de 
får börja använda Varumärket. Detta görs genom 
eninledande kontroll, så kallad inbesiktning. Besök 
görs på plats och en genomgång görs av samtliga 
kontroll områden enligt checklista. 

Stickprovskontroll 
I början av år 2, och de följande åren, tar Kontroll
organet ut 20 % av Märkesanvändarna för stick
provs kontroll. En Märkesanvändare ska ha fått 
minst en stickprovskontroll under en 5årsperiod. 
Märkesanvändare med förädling ska ha årlig  fysisk 
stickprovskontroll. Receptsajter ska ha en årlig 
 administrativ kontroll. 

Extrakontroll 
5 % av märkesanvändarna väljs ut för extrakontroll 
utifrån riskbedömning eller slump. En extrakontroll 
behöver inte vara fullständig eller föranmäld. 

Egenkontroll 
Märkesanvändaren skickar årligen in en egen
kontroll enligt checklistan, mellan 1 september  
och 31 december. Egenkontrollen granskas av 
Kontroll organet. 

Nya Märkesanvändare 
Fr.om 1 juli år 2020: Nya Märkesanvändare som 
 ansluter sig till märkningen under året fördelar WWF 
ut löpande till Kontrollorganen för  inbesiktning. 
 Kontrollorganet sköter kontroll och beslut. 

Före kontroll 
Kontrollorganet kontaktar aktuell Märkesanvändare 
som ska besökas. Revisorn skickar ut ” Instruktion till 
Märkesanvändarna om hur de för bereder sig inför 
kontroll.” Kontrollorganet upprättar eget  system 
eller använder sig av redan befintligt system för 
dokumentering av stickprovskontrollerna. Inför 
kontrollen, registrerar Kontrollorganet Märkes an
vändare i befintligt system. 

Under kontroll 
Checklista för respektive kategori används vid samt
liga stickprovskontroller och arkiveras minst 2 år. 

Efter genomförd stickprovskontroll upprättas en 

kontrollrapport som Märkesanvändaren signerar 
på plats. Märkesanvändaren får en kontrollrapport 
direkt efter genomförd stickprovskontroll. 

Vid avvikelser begär Kontrollorganet in  korrigerande 
åtgärder/åtgärdsplan. Vid allvarliga avvikelser 
 kontaktas alltid WWF. 

Efter kontroll/Resultatet av kontrollen 
Kontrollorganets granskande revisor granskar 
 re  visorns rapport och fattar beslut. Ett beslutsbrev 
 skickas till Märkes användaren efter genomförd 
 kontroll. 

Rapportering resultat 
Rapportering av följande sker till WWF kvartals 
vis: Godkända/underkända Märkes användare och 
 statistik från senaste årets stickprovskontroller. 
WWF kan begära statistik och uppgifter mer  rekvent 
under året vid behov från Kontrollorganet. 

Värvning av Märkesanvändare  
genom Kontrollorganet 
Kontrollorgan som värvar Märkesanvändare får 
 sedan behålla dem som Märkesanvändare och 
 utföra kontroll hos dessa. Om Märkesanvändare vill 
byta Kontrollorgan meddelas detta till WWF. 

Ersättning till Kontrollorgan 
Kontrollorganet erhåller årlig administrations 
och kontrollavgift av Märkesanvändaren enligt 
 specifikation under avsnitt ”Avgifter.” 

Definitioner 
Inbesiktning: Första kontroll innan Märke
sanvändaren får använda Varumärket. Godkänd 
inbesiktning krävs innan användning kan börja. 

Extrakontroll: Ytterligare 5 % av Märkes
användarna ska tas ut för extrakontroll. Extra
kontrollen behöver inte vara fullständig. Kontrollen 
behöver inte heller vara föranmäld. 

Revisor: En revisor som har kompetens inom 
 branschen, samt erfarenhet av kontroll/revision. 

Stickprovskontroll: Sker från och med år 2 och 
framåt. Fullständig kontroll av ONE PLANET PLATEs 
regelverk enligt checklista. Alla Märkesanvändare 
får ett besök under en femårsperiod.

KONTROLLRUTINER



Avvikelser upprättade  
under stickprovskontroll/extrakontroll 
Då Märkesanvändaren får avvikelser vid en  kontroll 
ska alltid en dokumenterad korrigerande åtgärd/ 
åtgärdsplan skickas till Kontrollorganet för att  
be dömas om åtgärden är tillräcklig för att släcka 
avvikelsen. 

Vid allvarlig avvikelse ska det detta rättas till 
omedel bart. En allvarlig avvikelse är där Varumärket 
(One Planet Platessymboler) och/eller WWFs/VfABs  
trovärdighet är hotad. 

Vid mindre allvarliga avvikelser ska  korrigerande 
 åtgärd/åtgärdsplan skickas till Kontroll organet 
senast 28 arbetsdagar efter genomförd  kontroll. 
Kontroll organet ska återkoppla till Märke san
vändaren senast 7 dagar efter att åtgärdsplanen 
inkommit till Kontrollorganet. 

Om åtgärdsplanen fortfarande inte uppfyller 
kontroll områdets kriterier får Märkes användaren 
 ytterligare 7 arbetsdagar på sig för att in komma 
med en ny korrigerande åtgärd/åtgärdsplan. 
Kontroll organet ska återkoppla till Märkes
användaren med bedömning av åtgärden inom  
7 arbetsdagar. 

Vid ytterligare upprepning av ej godkänd 
 k orrigerande åtgärd/åtgärdsplan ska beslut 
 fattas om  tillfällig borttagning av all märkning tills 
 korrigerande åtgärd inkommit och godkänts. 

Vid allvarliga brister stängs Märkesanvändaren 
 tillfälligt av för att få använda Varumärket och vid 
upprepning av allvarliga avvikelser sägs avtalet upp. 

Avvikelser utanför kontroll 
Information om avvikelser kan komma till känne
dom utanför kontrollen som görs av Kontroll
organet. Till exempel kan uppgifter framkomma 
via  gäster på restaurangen, Kontrollorgan som 
utför  andra kontroller/certifieringar på Märkes
användaren eller av WWF/VfAB. 

Då en avvikelse kommer till känna kontaktas det 
Kontrollorgan som tilldelats Märkesanvändaren 
för stickprovskontroll. Aktuellt Kontrollorgan får 
information om avvikelsen och gör en bedömning 
om en extra kontroll på plats bör utföras eller om 
 avvikelsen kan hanteras via annan kommunikation. 

Kontrollrapport upprättas och signeras efter 
genom förd kontroll oavsett om den skett på plats 
eller genom annan kommunikation. 

Avvikelsen hanteras sedan enligt rutin för avvikelse
hantering enligt ovan. 

Avgift vid extrakontroll  
pga allvarliga avvikelser 
Certifieringsorgan har rätt att ta ut en extra  avgift 
om certifieringsorganet bedömer att det krävs 
en extra kontroll för att säkerställa  korrigerande 
åtgärd. Avgiften specificeras i prislistan. Om fel 
 upptäcks får Märkesanvändaren betala extra
besöket enligt för Kontrollorganet aktuell timtaxa. 
Om inget fel/allvarligt upptäcks vid denna extra
kontroll tas ingen avgift ut för extrakontrollen. 

Klagomål mot beslut 
Klagomål mot Kontrollorganets beslut sker i 
första hand till Kontrollorganet. Kontrollorganet 
 hanterar då klagomålet inom organisationen samt 
fattar  förslag till beslut. Kontrollorganet skickar 
 information om klagomål samt förslag till beslut till 
WWF. WWF godkänner beslutet. Kontrollorganet 
meddelar beslutet skriftligen till Märkesanvändare. 

AVVIKELSEHANTERING


