Statens jordbruksverks
författningssamling
Statens jordbruksverk
551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00
telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2005:30
Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1994:257) om stöd för mjölk och
vissa mjölkprodukter till skolelever;

Utkom från trycket
den 8 juni 2005
Omtryck

beslutade den 2 juni 2005
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 31 § förordningen (1999:1148) om
EG:s förordningar om jordbruksprodukter, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS
1994:257) om stöd för mjölk och mjölkprodukter till skolelever,1
dels att 7 § ska upphöra att gälla,
dels att i föreskrifterna ordet ”skall” ska bytas ut mot ”ska”,
dels att nuvarande 1 a § ska betecknas 2 a §, samt
dels att 4 och 8 §§ ska ha följande lydelse.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då
denna författning träder i kraft.
Grundläggande bestämmelser
1 § Grundläggande bestämmelser om stöd för mjölk och vissa mjölkprodukter till
skolelever finns i
1. rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den
gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter,2
2. kommissionens förordning (EG) nr 2707/2000 om tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EG) nr 1255/1999 om den gemensamma organisationen av
marknaden för mjölk och mjölkprodukter till skolelever,3
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,4
4. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, och
5. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.
(SJVFS 2000:167).
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
1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2002:2.
2 EGT L 160, 26.6.1999, s. 48 (Celex 31999R1255).
3 EGT L 311, 12.12.2000, s. 37 (Celex 32000R2707).
4 EGT L 388, 30.12.1989, s. 18 (Celex 31989R4045).
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3. leverantörer. (SJVFS 2002:2).
2 a § I de fall stödsökanden är en leverantör ska villkoren i 7 a § vara uppfyllda.
(SJVFS 2005:30).
3 § har upphävts genom (SJVFS 1995:86).
Stödberättigade produkter
4 § Stöd lämnas för de produkter som är hänförliga till kategori I - II, V, VII och IX
i bilagan till förordning (EG) nr 2707/2000.5
Stöd lämnas även för produkter, enligt första stycket, som används vid tillredning
av måltider till skolelever. (SJVFS 2005:30).
Ansökan om godkännande
5 § Ansökan om godkännande för mottagande av stöd ska göras hos Statens
jordbruksverk, 551 82 Jönköping. Förvaltningsmyndigheter eller motsvarande
organisationer samt fristående skolor och förskolor ska ansöka på blankett E5.17.
Leverantörer ska ansöka på blankett E5.55 . (SJVFS 2002:2).
Ändring av registrerade uppgifter
5 a § Förvaltningsmyndigheter eller motsvarande organisationer och fristående
skolor och fristående förskolor som söker stöd via leverantör ska senast den 15 juni
för första halvåret och senast den 15 december för andra halvåret komma in med
uppgifter om byte av leverantör, förändringar i elevantalet och ändrat procentavdrag
för andra förbrukare än skolelever. (SJVFS 2002:2).
Utbetalning av stöd
6 § Ansökan om utbetalning av stöd ska ske halvårsvis på blankett E5.18 och ges in
till Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.
De halvårsvisa kvantiteterna avseende en skola eller en förskola får inte fördelas
på flera ansökningar. (SJVFS 2002:2).
7 § har upphävts genom (SJVFS 2005:30).
Redovisning
7 a § 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
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2. att stödbeloppet återspeglas i det pris som betalas av en sådan myndighet eller
motsvarande organisation, fristående skola eller förskola. (SJVFS 2002:2).
Högsta försäljningspris
8 § De högsta försäljningspriserna exklusive moms till skolelever för respektive
produkt är följande:
Kategori I
1. Helmjölk som har pastöriserats eller
ultravärmebehandlats
2. Chokladmjölk av helmjölk eller smaksatt
helmjölk som har pastöriserats, steriliserats eller
ultravärmebehandlats och innehåller minst 90
viktprocent helmjölk
3. Yoghurt av helmjölk

6,50 kronor per liter
5,90 kronor per liter

6,30 kronor per liter

Kategori II
4. Standardmjölk som har pastöriserats eller
ultravärmebehandlats
5. Chokladmjölk av standardmjölk eller smaksatt
standardmjölk som har pastöriserats, steriliserats
eller ultravärmebehandlats och innehåller minst 90
viktprocent standardmjölk
6. Filmjölk och yoghurt av standardmjölk

4,30 kronor per liter
5,90 kronor per liter

5,10 kronor per liter

Kategori V
7. Mellanmjölk som har pastöriserats eller
ultravärmebehandlats
8. Chokladmjölk av mellanmjölk eller smaksatt
mellanmjölk som har pastöriserats, steriliserats
eller ultravärmebehandlats och innehåller minst 90
viktprocent mellanmjölk
9. Yoghurt av mellanmjölk
10. Fil med en mjölkfetthalt av minst 1,5 %

4,40 kronor per liter
5,90 kronor per liter

7,50 kronor per liter
5,40 kronor per liter

Kategori VII
11. Skummjölk som har pastöriserats eller
värmebehandlats
12. Chokladmjölk av skummjölk eller smaksatt
skummjölk som har pastöriserats, steriliserats eller
värmebehandlats och innehåller minst 90
viktprocent skummjölk
13. Yoghurt av skummjölk
14. Fil med en mjölkfetthalt av högst 1,5 %

4,70 kronor per liter
5,90 kronor per liter

7,50 kronor per liter
5,70 kronor per liter
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Kategori IX
15. Annan ost med en fetthalt i torrsubstansen av
lägst 45 viktprocent

27,90 kronor per kilogram

Med standardmjölk avses i denna författning mjölk vars fetthalt är minst 3,00
procent men lägre än 3,50 procent. (SJVFS 2005:30).

------------------------Denna författning6 träder i kraft den 1 juli 2005.

MATS PERSSON

Lisbeth Lindström
(Marknadsavdelningen)

6 SJVFS 2005:30.
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