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Statens jordbruksverks föreskrifter
om kvalitetskontroll av färska frukter och grönsaker;
beslutade den 21 juni 2000
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 31 § punkt 11 och 40 §
förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter
och efter samråd med Ekonomistyrningsverket, följande.
Grundläggande bestämmelser
1 § Grundläggande bestämmelser om kontroll av färska frukter och
grönsaker finns i
1. rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den
gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker1 ,
2. kommissionens förordning (EEG) nr 2251/92 av den 29 juli 1992 om
kvalitetskontroll av färska frukter och grönsaker2 ,
3. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, samt
4. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.
Definitioner
2 § I dessa föreskrifter avses vid tillämpningen av artikel 2 h och k
kommissionens förordning (EEG) nr 2251/92 med
företag:
odlare,
grossist,
ekonomisk
försäljningsförening,
sorteringsanläggning, lagerhållare eller packeri,
inspektionsort: de orter där det finns växtinspektionskontor. Dessa är
Alnarp, Göteborg, Helsingborg och Stockholm med en radie av 20 km runt
respektive kontor.

1 EGT L 297, 21.11.1996, s. 1, (Celex 31996R2200).
2 EGT L 219, 4.8.1992, s. 9, (Celex 31992R2251).
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Anmälan
3 § Företag, importör och exportör som tar befattning med produkter som
omfattas av EG:s kvalitetskontroll av färska frukter och grönsaker skall
anmäla sin verksamhet till växtinspektionen, Statens jordbruksverk.
Anmälningsskyldigheten gäller dock inte företag som endast driver
detaljhandel.
Anmälan skall ske på av Jordbruksverket fastställd blankett3 . Anmälan
skall inlämnas inom en månad efter det att verksamheten påbörjats.
4 § Företag, importör och exportör som tar befattning med produkter som
omfattas av EG:s kvalitetskontroll skall på anmodan lämna uppgifter om
produktion, inköp, försäljning, import och export, samt andra förhållanden
av betydelse för tillsyn och kontroll.
Företag, importör och exportör som ändrar eller upphör med sin verksamhet skall omedelbart anmäla detta till växtinspektionen,
Jordbruksverket.
Befrielse från kontroll
5 § Ansökan om sådan befrielse från kontroll som avses i artikel 6
kommissionens förordning (EEG) nr 2251/92 skall ges in till Statens
jordbruksverk, 551 82 Jönköping.
Export till och import från tredje land
6 § Export av färska frukter och grönsaker skall anmälas till
Jordbruksverket senast klockan 09.00 dagen före avsändandet. För
produkter, som skall avsändas på en söndag eller helgdag, skall anmälan
dock vara Jordbruksverket tillhanda senast klockan 09.00 sista vardagen
före avsändningsdagen.
Anmälan skall ske på av Jordbruksverket fastställd blankett4 .
7 § Import av färska frukter och grönsaker skall anmälas till
Jordbruksverket senast 24 timmar innan produktens ankomst till
inspektionsort.
Anmälan skall ske på av Jordbruksverket fastställd blankett5 .

3 Jordbruksverkets blankett E11.22.
4 Jordbruksverkets blankett E11.11.
5 Jordbruksverkets blankett E11.12.
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Taxa för kvalitetskontroll av färska frukter och grönsaker
8 § Företag som avses i 3 § skall betala en årlig grundavgift för den del av
omsättningen som omfattas av kvalitetskontroll av färska frukter och
grönsaker. Odlare som säljer direkt till detaljhandel jämställs med grossist.
Odlare som endast sorterar och förpackar egen produktion, för vidare
leverans till grossist, ekonomisk försäljningsförening, lagerhållare och
packeri, betalar ingen årlig grundavgift.
Årlig grundavgift utgår enligt följande:
Omsättning
mkr
0-2
>2 - 5
>5 -10
>10 - 25
>25 - 50
>50 - 75
>75 - 100
>100 - 150
>150 - 250

Årlig grundavgift
kr
1 000
1 500
2 000
4 000
7 000
10 000
13 000
17 000
22 000

Omsättning mkr

>250 - 500
>500 - 750
>750 - 1 000
>1 000 - 1 250
>1 250 - 1 500
>1 500 - 1 750
>1 750 - 2 000
>2 000 - 2 500
>2 500

Årlig grundavgift
kr
44 000
66 000
88 000
120 000
140 000
160 000
180 000
220 000
250 000

9 § Den som enligt 8 § skall betala en årlig grundavgift och som trots
anmodan inte kommer in med begärda uppgifter till underlag för debitering
av den årliga grundavgiften debiteras efter avgift som Jordbruksverket
bedömer som skälig.
10 § Om fel föreligger vid ordinarie inspektion utförs efterkontroll av
företag, importör och detaljhandel. Varuinnehavaren, hos vilken fel
konstaterats, debiteras för utfört arbete med 800 kronor per timme, varvid
800 kronor är minsta avgift. Därefter sker debitering per påbörjad
halvtimme.
Taxa för import av färska frukter och grönsaker från tredje land
11 § Importör skall betala avgift enligt bilagan samt, om tillämpligt, avgift
enligt 10, 12 - 16 §§. Avgifter utgår dock endast för produkter som är
avsedda att levereras färska till konsumenten.
12 § Den sammanlagda avgiften för de produkter som är upptagna på en
tulldeklaration skall uppgå till lägst 200 kronor.
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13 § Om en importör eller dennes ombud gjort en importanmälan men
sändningen därefter inte införtullas till följd av att den inte uppfyller
kvalitetsnormerna eller av annan anledning, skall avgift för utförd
kvalitetskontroll betalas enligt 11 §.
14 § Efter överenskommelse kan kvalitetskontroll ske utanför ordinarie
inspektionsort. Avgift för kvalitetskontroll utförd utanför inspektionsort
debiteras för utfört arbete med 800 kronor per timme, varvid 800 kronor är
minsta avgift. Därefter betalas per påbörjad halvtimme. Denna avgift
tillämpas endast i det fall motsvarande avgift för växtskyddskontroll inte
tas ut enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:116) om
växtskyddsavgifter m.m.
15 § Vid kontroll av sändning utanför den vid Jordbruksverket tillämpade
normala arbetstiden skall avgift betalas i enlighet med 14 §. Denna avgift
tillämpas endast i det fall motsvarande avgift för växtskyddskontroll inte
tas ut enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:116) om
växtskyddsavgifter m.m.
16 § När Jordbruksverket anlitar tullmyndighet för att utföra
kvalitetskontroll tas avgift ut, utöver vad som anges i 12 § samt bilagan,
för de eventuella merkostnader som tullmyndigheten debiterar
Jordbruksverket. Dessutom tas avgift ut för att täcka Jordbruksverkets
administrativa kostnader i samband med detta.
Taxa vid export av färska frukter och grönsaker till tredje land
17 § Exportör skall förutom årlig grundavgift enligt 8 § även, om
tillämpligt, betala avgift enligt 10, 14 - 16 §§. Avgifter utgår dock endast för
produkter som är avsedda att levereras färska till konsumenten.
Uppbörd av avgifter
18 § Avgift enligt 12 § och bilagan skall betalas till tullmyndighet av den
som enligt tullagen (1994:1550) är tullskyldig för varan. Övriga avgifter
skall betalas till Jordbruksverket.
Övriga bestämmelser
19 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna i dessa föreskrifter.
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Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2000, då Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:243) om kontroll av färska frukter
och grönsaker samt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:89) om
avgifter för kvalitetskontroll av färska frukter och grönsaker skall upphöra
att gälla. I fråga om grundavgift gäller dock bestämmelserna i 2 och 9 §§
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:89) om avgifter för
kvalitetskontroll av färska frukter och grönsaker till och med den 31
december 2000, efter vilket datum 8 och 9 §§ denna författning skall
tillämpas.

INGBRITT IRHAMMAR

Gunilla Lövhult
(Växtinspektionen)
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Bilaga
Taxa vid kvalitetskontroll av frukter och grönsaker importerade från
tredje land
Belopp för varje påbörjat 100-tal kg: 1:90 kronor.
KN-nr

Varuslag

ur 0702

Tomater, färska eller kylda

ur 0703 10 19

Kepalök (vanlig lök), färsk eller kyld

ur 0703 20

Vitlök, färsk eller kyld

ur 0703 90 00 10

Purjolök, färsk eller kyld

ur 0704 10

Blomkål, färsk eller kyld

ur 0704 20

Brysselkål, färsk eller kyld

ur 0704 90 10

Vitkål och rödkål, färsk eller kyld

ur 0704 90 90 90

Savojkål och spetskål, färsk eller kyld

ur 0705

Trädgårdssallat (Lactuca sativa) och cikoriasallat
(arter av släktet Cichorium), färsk eller kyld

ur 0706 10 00 10

Morötter, färska eller kylda

ur 0707 00 05 90,
ur 0707 00 05 99

Gurkor, färska eller kylda

ur 0708 10

Ärter (Pisum sativum), färska eller kylda

ur 0708 20 00 10
ur 0708 20 00 20

Bönor (av arter Phaseolus coccineus, rosenböna
och P. vulgaris, böna)), färska eller kylda

ur 0709 10

Kronärtskockor, färska eller kylda

ur 0709 20

Sparris, färsk eller kyld

ur 0709 30

Auberginer, färska eller kylda
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ur 0709 40 00 10

Stjälkselleri (Apium graveolens var. dulce), färsk
eller kyld

ur 0709 60 10

Sötpaprika, färsk eller kyld

ur 0709 70

Vanlig spenat, färsk eller kyld

ur 0709 90 70

Zucchini, färsk eller kyld

ur 0804 40 00 10

Avokado, färsk

ur 0805 10 10,
ur 0805 10 30,
ur 0805 10 50

Apelsiner, färska

ur 0805 20 10 05,
ur 0805 20 30 05,
ur 0805 20 50 05,
ur 0805 20 70 05,
ur 0805 20 90 05,
ur 0805 20 90 09

Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas);
klementiner, wilkings och liknande citrushybrider,
färska

ur 0805 30 10 05

Citroner (Citrus limon, Citrus limonium), färska

ur 0806 10 10

Bordsdruvor, färska

ur 0807 11

Vattenmeloner, färska

ur 0807 19

Meloner (andra slag än vattenmeloner), färska

ur 0808 10 20,
ur 0808 10 50,
ur 0808 10 90

Äpplen, färska

ur 0808 20 50 90

Päron, färska

ur 0809 10

Aprikoser, färska

ur 0809 20

Körsbär, färska

ur 0809 30

Persikor (inbegripet nektariner), färska
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ur 0809 40 05

Plommon, färska

ur 0810 10 00 90

Jordgubbar och smultron, färska

ur 0810 50

Kiwifrukter, färska
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