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Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd för mjölk
och vissa mjölkprodukter till skolelever;

Utkom från trycket
den 5 december 2008

beslutade den 4 december 2008
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 31 och 44 §§ förordningen
(1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, följande.
Grundläggande bestämmelser
1 § Grundläggande bestämmelser om stöd för mjölk och vissa mjölkprodukter till
skolelever finns i
1. rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande
om en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda
bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma
organisationerna av marknaden),1
2. kommissionens förordning (EG) nr 657/2008 om tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EG) nr 1234/2007 i fråga om gemenskapsstöd för utdelning av
mjölk och vissa mjölkprodukter till skolelever,2
3. rådets förordning (EEG) nr 4045/89 av den 21 december 1989 om
medlemsstaternas granskning av de transaktioner som utgör en del av systemet för
finansiering genom garantisektionen inom Europeiska utvecklings- och
garantifonden för jordbruket och om upphävande av direktiv 77/435/EEG,3
4. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, och
5. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.
Berättigade att ansöka om stöd
2 § Berättigade att ansöka om stöd är
1. förvaltningsmyndighet eller motsvarande organisation för de produkter som
delas ut till skolelever för vilka den ansvarar,
2. fristående skolor och förskolor, samt
3. leverantörer.
3 § I de fall stödsökanden är en leverantör ska villkoren i 8 § vara uppfyllda.

1 EUT L 299, 16.11.2007, s.1-149 (Celex 32007R1234).
2 EUT L 183, 11.7.2008, s.17-26 (Celex 32008R0657).
3 EGT L 388, 30.12.1989, s. 18 (Celex 31989R4045).
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Stödberättigade produkter
4 § Stöd lämnas för de produkter som är hänförliga till kategori Ia, icke smaksatta
produkter i kategori Ic och kategori V i bilagan till förordning (EG) nr 657/2008.4
Ansökan om godkännande
5 § Ansökan om godkännande för mottagande av stöd ska göras hos Jordbruksverket. Förvaltningsmyndigheter eller motsvarande organisationer samt fristående
skolor och förskolor ska ansöka på blanketten ”Ansökan – registrering och
godkännande för skolmjölksstöd”.5 Leverantörer ska ansöka på blanketten ”Ansökan
– godkännande av leverantör som mottagare av stöd för skolmjölk”.6
Ändring av registrerade uppgifter
6 § Förvaltningsmyndigheter eller motsvarande organisationer, fristående skolor och
fristående förskolor som söker stöd via leverantör ska senast den 15 maj för första
halvåret och senast den 15 november för andra halvåret lämna uppgifter om byte av
leverantör, förändringar i elevantalet och ändrat procentavdrag för andra förbrukare
än skolelever.
Utbetalning av stöd
7 § Ansökan om utbetalning av stöd ska ske halvårsvis på blanketten ”Ansökan –
utbetalning av skolmjölksstöd” och ges in till Jordbruksverket.7 Ansökan kan också
lämnas elektroniskt på Jordbruksverkets hemsida, www.sjv.se. För elektronisk
ansökan krävs att sökanden innehar e-legitimation8 samt har registrerats för
användande av det elektroniska förfarandet. Anmälan om sådan registrering görs hos
Jordbruksverket på blanketten ”Anmälan – elektronisk ansökan om skolmjölksstöd”.9
De halvårsvisa kvantiteterna avseende en skola eller en förskola får inte fördelas
på flera ansökningar.
Redovisning
8 § Om sökanden är en leverantör ska denne vid anmodan kunna styrka att stödet
kommit elever vid skolor eller förskolor till del. Detta ska ske genom att handlingar
presenteras som visar
1. att det mottagna stödbeloppet vidarebefordrats till en förvaltningsmyndighet
eller motsvarande organisation som ansvarar för skolelever till vilka produkter delas
ut eller till en fristående skola eller en fristående förskola, eller
2. att stödbeloppet återspeglas i det pris som betalas av en sådan myndighet eller
motsvarande organisation, fristående skola eller förskola.
4 EUT L 183, 11.7.2008, s.17-26 (Celex 32008R0657).
5 Blanketten ”Ansökan – registrering och godkännande för skolmjölksstöd”, SJV E5.17, kan hämtas på www.sjv.se.
6 Blanketten ”Ansökan – godkännande av leverantör som mottagare av stöd för skolmjölk”, SJV E5.55, kan hämtas på
www.sjv.se.
7 Blanketten ”Ansökan – utbetalning av skolmjölksstöd”, SJV E5.18, kan hämtas på www.sjv.se.
8 E-legitimation kan skaffas via www.e-legitimation.se.
9 Blanketten ”Ansökan – elektronisk ansökan om skolmjölksstöd”, SJV E5.16, kan hämtas på www.sjv.se
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Ränteberäkning vid återbetalning
9 § Vid återbetalning av belopp som stödmottagaren inte är berättigad till ska
avkastningsränta betalas från dagen då stödmottagaren underrättats om
återbetalningsskyldigheten till den dag återbetalning sker.
Om återbetalning sker efter förfallodagen ska dröjsmålsränta betalas från
förfallodagen till dagen för återbetalning.
10 § Avkastningsränta beräknas för år enligt en räntefot som motsvarar den vid varje
tid gällande referensräntan med ett tillägg av två procentenheter.
Dröjsmålsränta beräknas för år enligt en räntefot som motsvarar den vid varje tid
gällande referensräntan med ett tillägg av åtta procentenheter.
11 § Om räntebeloppet när det gäller avkastningsränta uppgår till högst 100 kronor
ska ränta inte tas ut.
------------------------Denna författning10 träder i kraft den 1 januari 2009, då Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1994:257) om stöd för mjölk och vissa mjölkprodukter till
skolelever ska upphöra att gälla.
Äldre bestämmelser gäller dock för leveranser som skett före 1 augusti 2008.

MATS PERSSON

Eva Jirskog
(Enheten för handel och marknad)

10 SJVFS 2008:61.
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