2015-01-28
Växtkontrollenheten

Checklista – märkning av trä och träemballage
Denna checklista ska du använda vid kontroll av företag som har tillstånd för att märka trä och träemballage med sundhetsintyg i form av KD 56°C/30
minuter-märke eller ISPM15-märke enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:39) om märkning av trä eller träemballage med sundhetsintyg.
Efter genomförd kontroll ska checklistan fyllas i elektroniskt och sparas tillsammans med kontrollrapporten för respektive företag.
För att få en korrekt bild av företagets totala träflöde ska berörd personal medverka vid kontrolltillfället för att redogöra hur de säkerställer spårbarheten på
träet som märks. Anteckna namn och ansvarsområde på den personal som är närvarande vid kontrollen som hjälp vid uppföljning av eventuella brister.
Företag
Namn och adress

Diarienummer

Ort och datum

Registreringsnummer

Personer närvarande vid kontrollen samt ansvarsområden

Organisationsnummer
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Företaget har tillstånd för:

□ Märkning i form av KD 56°C/30 min-märke i samband med värmebehandling
□ Märkning i form av ISPM 15-märke vid nyproduktion av träemballage, inklusive stödvirke, truckströ, m.m.
□ Märkning i form av ISPM 15-märke vid reparation av träemballage
□ Märkning i form av ISPM 15-märke vid återuppbyggnad av träemballage i kombination med värmebehandling
□ Ommärkning i form av ISPM 15-märke eller KD 56°C/30 min-märke av trä som har värmebehandlats av annat godkänt träföretag (exempelvis hyvleri och
annan träförädling)

□ Ommärkning av äldre träemballage i form av ISPM 15-märke i samband med värmebehandling
Underskrift av inspektör
Underskrift

Namnförtydligande
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Frågor vid kontrollbesök
Företagsuppgifter
Frågor att besvara

1. Stämmer uppgifterna om företaget,
t.ex. produktionsplatsens adress och
företagets organisationsnummer?
Stämmer företagsuppgifterna om
verksamheten med det tillstånd som
gäller för företaget?

Ja

Nej

Inte
aktuellt

□ □ □

Inspektörens åtgärder; avvikelse eller noteringar

Föreskrift
2014:39

Om svar Nej: avvikelse

4, 5, 6,
och 7 §§

Förändringar som rör den godkända
verksamheten ska anmälas till regelenheten.
Rör förändringen att en del av verksamheten
avvecklats ska företagaren anmäla det till oss
genom att fylla i Anmälan av ändringar i
verksamheten (V123).
Ansökningsblanketten för tillstånd för att märka
trä eller träemballage med sundhetsintyg
(E11.43) ska fyllas i om förändringarna innebär
att företaget bytt organisationsnummer, flyttat
till ny produktionsplats eller utökat sin
verksamhet.
Har företaget slutat med den verksamhet som de
har Jordbruksverkets tillstånd för, och företaget
vill att tillståndet ska upphöra, ska företagaren
ansöka till oss om att deras tillstånd upphör

Noteringar
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genom att fylla i blanketten Anmälan om att
tillståndet ska upphöra (V122).
Lämna lämplig blankett för ifyllnad och
underskrift till företagaren. Ifylld blankett kan tas
med av inspektören till Jordbruksverket.
Du kan också lämna blanketten till företagaren
eller hänvisa till att de kan hämta den från vår
webb så kan företaget skicka in de korrekta
uppgifterna till oss efter kontrollbesöket.
Informera företaget om att det är viktigt att
komma in med uppgifterna snarast möjligt.
Tänk på: Förändringar som gäller kontaktperson,
e-post, telefonnummer eller företagsnamn
(oförändrat organisationsnummer) noterar du i
samband med kontrollen. Dessa ändringar
vidarebefordrar du till regelenheten. Denna typ
av ändring leder inte till en avvikelse.
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Kontroll av system
Trä som ska märkas ska hållas väl åtskilt från annat trä som inte uppfyller kraven för märkning
Frågor att besvara

2. a) Hanterar företaget enbart
värmebehandlat, märkt trä?

b) Har företaget ett trovärdigt system
för att skilja på behandlat respektive
obehandlat trä? Exempelvis har
företaget rutiner för att förhindra att
det sker sammanblandning av
värmebehandlat trä med icke
värmebehandlat trä?

Ja

Nej

Inte
aktuellt

□ □ □
□ □ □

Inspektörens åtgärder; avvikelse eller noteringar

Föreskrift
2014:39

Om svar Nej på fråga 2 a: svara på fråga 2 b

20, 21,
och 22 §§

Om svar Nej på fråga 2 b: avvikelse
Företaget ska kunna visa rutiner för hur de
separerar olika typer av virke så att ingen
sammanblandning sker.
Beroende på företagets storlek (antal anställda)
kan det vara motiverat med mer eller mindre
omfattande skriftliga rutiner.
Dokumentation kan t.ex. innebära rutiner för
ankomstkontroll då märkning,
registeringsnummer och paketnummer
kontrolleras av inköpt virke.

Noteringar
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Kontroll av värmebehandling och dokumentation som följer av värmebehandlingen
Inspektörens åtgärder; avvikelse eller noteringar

Föreskrift
2014:39

□ □ □

Om svar Nej: avvikelse
Dokumentationen kan finnas på papper
eller vara elektronisk. Den kan bestå av
företagets bokföring. Dokumentationen ska
finnas för minst 2 år tillbaka.

15 §
punkt 4

4. a) När företaget värmebehandlar trä
som ska märkas, stämmer de
värmebehandlade virkesdimensionerna
med de förutsättningar som finns
angivna i företagets
besiktningsprotokoll eller i företagets
beslut?

□ □ □

Om svar Nej på fråga 4 a: avvikelse

4§

b) Värmebehandlar företaget
emballage?

□ □ □
□ □ □

Om svar Ja på fråga 4 b: svara på fråga 4 c)

Frågor att besvara

3. Har företaget sparad dokumentation
som visar den volym som har
behandlats, och i vilken anläggning
behandlingen har genomförts?

c) När företaget värmebehandlar
träemballage som ska märkas,
sker behandlingen utifrån de
förutsättningar som finns angivna i
besiktningsprotokollet alternativt i
föreskriften?

Ja

Nej

Inte
aktuellt

Om svar Nej på fråga 4 c: avvikelse

Noteringar
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Frågor att besvara

Ja

Nej

Inte
aktuellt

5. a) Finns värmebehandlingsscheman
eller torkningsscheman?

□ □ □

b) Förekommer det
värmebehandlingsscheman eller
torkningsscheman där temperaturen
ligger under den temperatur som är
angett i företagets besiktningsprotokoll
för trä som ska märkas?
6. a) Finns värmebehandlingsprotokoll
eller torkningsprotokoll med
exempelvis trendkurvor sparade över
de behandlingar som har gjorts sedan
det senaste kontrollbesöket?

□ □ □

b) Ligger temperaturen i
värmebehandlingsprotokollen eller
torkningsprotokoll en från någon av de
använda värmeanläggningarna under
gränsen enligt besiktningsprotokollet?
Detta gäller trä som företaget avser att
sundhetsmärka.

□ □ □
□ □ □

Inspektörens åtgärder; avvikelse eller noteringar

Föreskrift
2014:39

Om svar Nej på fråga 5 a: avvikelse
Värmebehandlingsscheman eller
torkningsscheman ska sparas i två år.
Om svar Ja på fråga 5 a: svara på fråga 6 b

4 § och 15
§ punkt 1

Om svar Ja på fråga 5 b): avvikelse

Om svar Nej på fråga 6 a: avvikelse
Värmebehandlingsprotokoll eller
torkningsprotokoll ska sparas i två år.
Om svar Ja på fråga 6 a: svara på fråga 6 b

Om svar Ja på fråga 6 b: avvikelse
Om torrtemperaturen ligger under 60 oC är det
en avvikelse i de fall det inte går att utläsa annan
godkänd temperatur i företagets beslut.
Godkända trendkurvor ska kunna visas vid
efterkontrollen.

4 och 13
§§ samt 15
§ punkt 2

Noteringar
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Frågor att besvara

7. Har företaget kalibrerat
temperaturgivarna och dokumenterat
kalibreringen minst en gång i halvåret?
8. Denna fråga gäller för
värmetorkning: Finns dokumentation
som visar att samtliga torksatser
avsedda för märkning har en slutlig
medelfuktkvot på högst 20 %?

9. Denna fråga gäller för
värmetorkning: Har företaget
kalibrerat fuktkvotsmätarna och
dokumenterat kalibreringen minst en
gång i halvåret?

Inspektörens åtgärder; avvikelse eller noteringar

Föreskrift
2014:39

□ □ □

Om svar Nej: avvikelse
Företaget ska kunna visa dokumentation över
kalibreringen av temperaturgivarna.

14 § och
15 § punkt
3

□ □ □

Om svar Nej: avvikelse
Företaget ska vid efterkontrollen kunna visa
rutiner som minskar risken att felet upprepas.
Det ska finnas instruktioner till personalen. De
ska även kunna visa mätningar på fuktkvoten som
skett under den tid företaget fått på sig att
åtgärda misstagen.

13 § och
15 § punkt
2

□ □ □

Om svar Nej: avvikelse
Företaget ska kunna visa dokumentation över
kalibreringen av fuktkvotsmätarna.

14 § och
15 § punkt
3

Ja

Nej

Inte
aktuellt

Noteringar
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Kontroll av märkning
Frågor att besvara

10. Följer företaget den märkning (rätt
stämpelutseende) som följer av
företagets beslut från Jordbruksverket?

Ja

Nej

Inte
aktuellt

□ □ □

Inspektörens åtgärder; avvikelse eller noteringar

Föreskrift
2014:39

Om svar Nej: avvikelse
Det är inte tillåtet att istället för
registreringsnummer skriva företagets namn.

4§

Innanför stämpelns ram får inga tillägg göras,
exempelvis företagets logga.
11. a) Används företagets tillstånd att
märka med KD 56 oC/30 min-märke
eller ISPM15-märke vid produktion på
annat företag/produktionsplats?

□ □ □

Om svar Ja på fråga 11 a: svara på fråga 11 b

b) Är denna hantering godkänd av
Jordbruksverket. Företaget ska kunna
visa sitt beslut.

□ □ □

Om svar Nej på fråga 11 b: avvikelse
Denna fråga gäller framförallt företag med äldre
godkännande. I nyare godkännanden från 2014
och framåt godkänner vi inte en hantering som
innebär att ett företags märkning får användas av
annat företag.

8§

Noteringar
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Frågor att besvara

12. Uppfyller företagets märkning att
den:

Inspektörens åtgärder; avvikelse eller noteringar

Föreskrift
2014:39

□ □ □

Om svar Nej: avvikelse
Vid efterkontrollen ska företaget visa att de har
rättat till felet.

11 och 12
§§

□ □ □

Om svar Ja: avvikelse

8 och 9 §§

Ja

Nej

Inte
aktuellt

• Är väl synlig när träet eller emballaget
används?
• Är permanent?
• Är läsbar och synlig med blotta ögat?
• Inte är i färgerna rött eller orange?
• Inte är handritad
13. Har det vid inspektionstillfället
framkommit att det förekommer
felaktig eller otillåten användning av
företagets märkning i form av KD
56 oC/30 min-märket eller ISPM15märket?
Exempelvis:
 märkning av icke godkänt
träemballage
 fel registreringsnummer
 stämpeln används på annan
produktionsplats eller lånas ut

Otillåten märkning ska åtgärdas omedelbart.

Noteringar
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Frågor att besvara

14. Denna fråga gäller för
emballagetillverkning:
a) Förekommer det bark på emballage
som är märkt eller på emballage som
man avser att märka?
b) Överstiger barkförekomsten godkänd
mängd?
Godkänd mängd är barkrester som är
mindre än 3 cm på bredden (oavsett
längd), eller har en yta som inte är
större än ett kreditkort (högst 50 cm2).
15. Denna fråga gäller för reparation
av emballage: Är alla utbytesdelar vid
reparation av märkt emballage märkta
och värmebehandlade av ett godkänt
företag?

Ja

Nej

Inte
aktuellt

□ □ □
□ □ □

□ □ □

Inspektörens åtgärder; avvikelse eller noteringar

Föreskrift
2014:39

Om svar Ja på fråga 14 a: svara på fråga 14 b
samt informera om de bestämmelser som finns
för barkförekomst på träemballage för
internationell handel.

9§

Om svar Ja på fråga 14 b: avvikelse

Om svar Nej: avvikelse
Vid reparation av märkt emballage ska
emballaget ha minst en tydligt läsbar stämpel
inför reparationen.

17 och 26
§§

Vid efterkontrollen ska företaget visa att de har
rättat till felet.
16. Denna fråga gäller för reparation
av emballage: Är alla utbytesdelar vid
reparation av omärkt emballage
omärkta efter reparationen?

□ □ □

Om svar Nej: avvikelse
Vid efterkontrollen ska företaget visa att de har
rättat till felet.

17 och 26
§§

Noteringar
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Frågor att besvara

17. Denna fråga gäller för
återuppbyggnad av emballage: När
företaget återuppbygger emballage
som de ska märka med sundhetsintyg,
utplånar de då alla tidigare ISPMmärken genom övermålning,
bortslipning eller liknande?
18. Denna fråga gäller för
återuppbyggnad av emballage:
Värmebehandlas hela emballaget efter
återuppbyggnad?

Inspektörens åtgärder; avvikelse eller noteringar

Föreskrift
2014:39

□ □ □

Om svar Nej: avvikelse
För att få märka med sundhetsintyg på
återuppbyggt emballage (mer än 1/3 av delarna
av trä har bytts ut) ska alla tidigare ISPM-märken
utplånas.

18 § punkt
4

□ □ □

Om svar Nej: avvikelse
Vid återuppbyggnad ska hela emballaget
värmebehandlas.

18 § punkt
3

Inspektörens åtgärder; avvikelse eller noteringar

Föreskrift
2014:39

Om svar Nej: avvikelse
Detta gäller både inköpt virke och emballage som
bearbetas åt andra.

23, 24
och 29 §§

Ja

Nej

Inte
aktuellt

Noteringar

Dokumentationskrav
Företaget ska spara dokumentation i minst två år.
Frågor att besvara

19. Har företaget sparad
dokumentation som visar att eventuellt
inköpt virke, som är avsett att märkas,
är godkänt?

Ja

Nej

Inte
aktuellt

□ □ □

Dokumentationen kan finnas på papper (faktura,
följesedel eller annat dokument) eller vara

Noteringar
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elektronisk. Dokumentationen ska finnas för
minst 2 år tillbaka.

Övriga noteringar
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