Statens jordbruksverks
författningssamling

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverk
551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00
telefax: 036-19 05 46, telex: 70991
SJV-S

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1998:116) om växtskyddsavgifter
m.m.;
beslutade den 15 november 2000
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 19 och 20 §§ förordningen (1995:681) om växtskydd m.m., 8 § förordningen (1977:945) om
trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet samt efter samråd med
Ekonomistyrningsverket att 9 - 13 §§ verkets föreskrifter (SJVFS 1998:116)
om växtskyddsavgifter m.m. skall ha följande lydelse.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den
dag då denna författning träder i kraft.
Allmänt
1 § Företag som omfattas av denna föreskrift är de som är registrerade
enligt 3 och 3 a §§ Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om
skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare, eller enligt 3 § Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:96) om trädgårdsväxters sundhet
m.m., eller godkända enligt 4 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS
1997:65) om frivilligt godkännande av torkanläggning för utfärdande av
sundhetsintyg för sågade trävaror i vissa fall. (SJVFS 2000:137).
1 a § Om inte annat anges avses i dessa föreskrifter med
fub: fast m3 under bark,
inspektionsort: de orter där det finns växtinspektionskontor. Dessa är
Alnarp, Göteborg, Helsingborg och Stockholm med en radie av 20 km runt
respektive kontor,
KD-certifikat: Kiln-Drying Certificate, KD-certifikat för sågade
barrträd,
Mill Certificate of Debarking: barkningsintyg, samt
timtaxa: debitering med 800 kronor per timme, varvid 800 kronor är
lägsta avgift, därefter debitering per påbörjad halvtimme. (SJVFS
2000:137).
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2 § Bestämmelserna i 5 § tredje stycket, 6, 8 och 17 §§ omfattar förutom
växter och växtprodukter även lokal, redskap, transportmedel eller annat
föremål som kan hysa växtskadegörare. (SJVFS 2000:137).
Taxa vid införsel av växter m.m. från land som inte är medlem i den
Europeiska unionen (EU)
3 § Växtskyddsavgift skall betalas i enlighet med bestämmelserna i 4 och 5
§§ samt bilagan till dessa föreskrifter.
4 § Den sammanlagda avgiften för de varor som är upptagna på en tulldeklaration och där sundhetscertifikat krävs, skall uppgå till lägst 200
kronor.
För flis, massaved, timmer, virke och brännved m.m., som är hänförligt
till beskrivning enligt tullstatistiska nummer, KN 44 enligt bilagan och där
sundhetscertifikat inte krävs, skall betalas 0,10 kronor per m3 fub, dock
lägst med 20 kronor per sändning.
Avgift skall betalas enligt timtaxa för varje sändning som kontrolleras
utanför den vid Statens jordbruksverk tillämpade normala arbetstiden.
Avgift för inspektion utanför ordinarie inspektionsort samt uttagning
av jordprov skall betalas enligt timtaxa. Dessutom skall avgifter för laboratorieanalys betalas enligt 17 §.
När Jordbruksverket anlitar en myndighet eller någon annan i samband
med införsel av växter och växtprodukter tas avgift ut med de belopp som
debiteras av den som verket anlitar. Dessutom skall en fast avgift betalas
med 300 kronor för att täcka Jordbruksverkets administrativa kostnader.
(SJVFS 2000:137).
5 § Avgiften för växter för vidare odling eller förökning skall, då växterna
redan i exportlandet delats upp i mindre delsändningar som inneslutits i
kartong eller annat tätt emballage avsett för vidarebefordran till
konsument, betalas med 10 kronor per delsändning (kartong eller dylikt).
Jordbruksverket förser såväl sundhetsintyg som faktura eller förteckning med en särskild stämpel då växtskyddsavgift skall beräknas per delsändning eller då avgift för laboratorieanalys skall betalas. Avgift skall
betalas enligt timtaxa för inspektion av sändning utförd utanför inspektionsort.
När Jordbruksverket anlitar en myndighet eller någon annan i samband
med införsel av växter och växtprodukter tas avgift ut med de belopp som
debiteras av den som verket anlitar. Dessutom skall en fast avgift betalas
med 300 kronor för att täcka Jordbruksverkets administrativa kostnader.
(SJVFS 2000:137).
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Taxa vid utförsel av växter m.m.
6 § Avgift vid utförsel eller återutförsel av växter och växtprodukter skall
betalas i form av
1. certifikatavgift med 300 kronor för utfärdande av sundhetscertifikat,
återutförselintyg eller exporttillstånd,
2. avgift enligt timtaxa för inspektion av sändning och odlingsplats
samt uttagning av jordprov, samt
3. avgifter för laboratorieanalys enligt 17 §.
När Jordbruksverket anlitar en myndighet eller någon annan i samband
med utförsel av växter och växtprodukter tas avgift ut med de belopp som
debiteras av den som verket anlitar. Dessutom skall en fast avgift betalas
med 300 kronor för att täcka Jordbruksverkets administrativa kostnader.
(SJVFS 2000:137).
Taxa vid karantänskontroll av växter
7 § Varje företag som enligt Jordbruksverkets beslut skall hålla växt material i karantän skall betala avgift i form av
1. avgift för kontroll enligt timtaxa,
2. efterkontrollavgift enligt timtaxa för kontroll av att vid ordinarie
inspektion förelagda åtgärder har genomförts, samt
3. avgifter för laboratorieanalys enligt 17 §.
När Jordbruksverket anlitar en myndighet eller någon annan i samband
med karantänskontroll av växter och växtprodukter tas avgift ut med de
belopp som debiteras av den som verket anlitar. Dessutom skall en fast
avgift betalas med 300 kronor för att täcka Jordbruksverkets administrativa
kostnader. (SJVFS 2000:137).
Taxa vid marknadskontroll av växters sundhet
8 § När Jordbruksverket vid marknadskontroll av växter eller växt produkter finner att krav på märkning, enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växt skadegörare eller verkets föreskrifter (SJVFS 1995:96) om trädgårdsväxters
sundhet m.m., inte är uppfyllda eller då misstanke om smitta föreligger kan
Jordbruksverket besluta att prov skall tas ut för laboratorieanalys. Avgifter
för laboratorieanalys betalas enligt 17 § av den som förfogar över varan
eller partiet.
Efterkontrollavgift enligt timtaxa skall betalas för kontroll av att vid
ordinarie inspektion förelagda åtgärder har genomförts.
Vid misstanke om eller konstaterad förekomst av växtskadegörare som
omfattas av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om
skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare, och då märkning av
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växt, förpackning eller sändning av växt inte är sådan att odlingsplatsen
entydigt kan spåras, kan Jordbruksverket besluta om utökad provtagning
och analyser för att spåra varifrån smittan kommer. Den som förfogar över
varan eller partiet svarar för kostnader härför, om inte Jordbruksverket
beslutar annat.
Taxa för kontroll vid produktion och försäljning
Produktion och försäljning av plantskoleväxter
9 § Varje företag som ingår i plantskolekontrollen skall betala avgift i form
av
1. årlig grundavgift med 1 800 kronor,
2. avgift för kontrollerad areal per besök med 400 kronor per påbörjat
hektar, varvid minsta enhet är 1,0 hektar och den maximala debiteringsmässiga ytan är 20 hektar,
3. efterkontrollavgift enligt timtaxa för kontroll av att vid ordinarie
inspektion förelagda åtgärder har genomförts, samt
4. avgifter för laboratorieanalys enligt 17 §. (SJVFS 2000:152).
10 § Varje företag som ingår i plantskolekontrollen, men inte producerar
växter med växtpass- eller följesedelskrav, och där kontrollen utförs som
stickprovskontroll, skall betala avgift i form av
1. årlig avgift med 500 kronor,
2. efterkontrollavgift enligt timtaxa för kontroll av att vid ordinarie
inspektion förelagda åtgärder har genomförts, samt
3. avgifter för laboratorieanalys enligt 17 §.
Företag som önskar en årlig frivillig kontroll betalar avgift enligt timtaxa
utöver vad som framgår av första stycket. (SJVFS 2000:152).
Återförsäljning av plantskoleväxter
11 § Varje företag som ingår i kontrollen av minutledet, vilken utförs som
stickprovskontroll, skall betala avgift i form av
1. årlig avgift med 500 kronor,
2. efterkontrollavgift enligt timtaxa för kontroll av att vid ordinarie
inspektion förelagda åtgärder har genomförts, samt
3. avgifter för laboratorieanalys enligt 17 §.
Företag som önskar en årlig frivillig kontroll betalar avgift enligt
timtaxa utöver vad som framgår av första stycket. (SJVFS 2000:152).
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Produktion av förökningsmaterial av trädgårdsväxter i växthus
12 § Varje företag som har produktion av förökningsmaterial av trädgårdsväxter i växthus skall betala avgift i form av
1. årlig grundavgift med 1 800 kronor,
2. avgift för kontrollerad areal per besök med 400 kronor per påbörjade
100 m², varvid minsta enhet är 100 m² och den maximala debiteringsmässiga
ytan är 400 m²,
3. efterkontrollavgift enligt timtaxa för kontroll av att vid ordinarie
inspektion förelagda åtgärder har genomförts, samt
4. avgifter för laboratorieanalys enligt 17 §. (SJVFS 2000:152).
Partiförsäljning av förökningsmaterial av trädgårdsväxter i växthus
13 § Varje företag som har partiförsäljning av förökningsmaterial av
trädgårdsväxter i växthus skall betala avgift i form av
1. årlig grundavgift med 800 kronor,
2. efterkontrollavgift enligt timtaxa för kontroll av att vid ordinarie
inspektion förelagda åtgärder har genomförts, samt
3. avgifter för laboratorieanalys enligt 17 §. (SJVFS 2000:152).
Högsta grundavgift
14 § Varje företag som ingår i de olika kontrollprogrammen enligt 7 och 9 13 §§ betalar endast en grundavgift, den högsta, om flera olika verksamhetsgrenar finns inom företaget.
Produktion och försäljning av potatis
15 § Den som är registrerad hos Jordbruksverket enligt 3 a § första stycket
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder
mot spridning av växt skadegörare skall betala avgift som anges nedan.
Den som har både odling och packeriverksamhet betalar avgift enligt den
registrerade potatisarealen.
Potatisareal, hektar
årsavgift
upp till och med 2,0 ha
400 kronor
mer än 2,0 ha upp till och med 10,0 ha
800 kronor
mer än 10,0 ha
1 200 kronor
enbart packeriverksamhet
1 200 kronor
Om ett kontraktstecknande företag anmäler samtliga sina odlare till
registret kan i det enskilda fallet Jordbruksverket besluta om viss reducering av ovanstående avgifter.
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Efterkontrollavgift enligt timtaxa skall betalas för kontroll av att vid
ordinarie inspektion förelagda åtgärder har genomförts. (SJVFS
2000:137).
Taxa vid utfärdande av växtpass
16 § I de fall Jordbruksverket utfärdar växtpass skall företaget betala för
genomförd inspektion enligt timtaxa samt kostnad för utfärdande av
växtpass med 300 kronor per växtpass. (SJVFS 2000:137).
Taxa vid laboratorieanalys
17 § När prov för laboratorieanalys skall tas debiteras företaget för analys
enligt anvisningslaboratoriets taxa.
Företaget debiteras även för kostnader som uppstår i samband med
provtagning samt fraktkostnader. Dessutom skall en fast avgift betalas
med 300 kronor för att täcka Jordbruksverkets administrativa kostnader.
Om företag, som ingår i sundhetskontrollen för produktion och försäljning av växter, begär provtagning avseende annat än karantänskadegörare debiteras företaget till självkostnadspris. (SJVFS 2000:137).
Taxa vid godkännande av torkanläggningar i sågverk
18 § Varje företag som ingår i kontrollen av sågverk med godkännande av
torkanläggning skall betala avgift i form av
1. årlig grundavgift med 3 000 kronor,
2. inspektionsavgift enligt timtaxa, samt
3. efterkontrollavgift enligt timtaxa för kontroll av att vid ordinarie
inspektion förelagda åtgärder har genomförts.
Ingår företaget även i kontrollen enligt 20 § skall grundavgift betalas
endast enligt denna paragraf.
Taxa vid kontroll av företag som bearbetar godkänt virke (hyvlerier m.fl.)
19 § Varje företag som ingår i kontrollen av godkänt virke, skall betala
avgift i form av
1. årlig grundavgift med 1 500 kronor,
2. inspektionsavgift enligt timtaxa, samt
3. efterkontrollavgift enligt timtaxa för kontroll av att vid ordinarie
inspektion förelagda åtgärder har genomförts. (SJVFS 2000:137).
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Taxa vid kontroll av sågverk och virke, beträffande Mill Certifcate of
Debarking och KD-certifikat
20 § Varje företag som ingår i kontrollen av sågverk och virkeshandel,
skall betala avgift i form av
1. årlig grundavgift med 1 500 kronor,
2. inspektionsavgift enligt timtaxa,
3. efterkontrollavgift enligt timtaxa för kontroll av att vid ordinarie
inspektion förelagda åtgärder har genomförts, samt
4. certifikatavgift för barkat virke respektive torkat virke till skyddade
zoner inom EU: till och med 20 stycken med 35 kronor per styck; därutöver
med 25 kronor per styck. Ingår företaget även i kontrollen enligt 18 § skall
grundavgift enligt 18 § betalas. (SJVFS 2000:137).
21 § Varje grossist och agentföretag som ingår i kontrollen av sågade
trävaror m.m., skall betala avgift i form av årlig grundavgift med 1 000
kronor.
Taxa vid införsel- och utförseltillstånd för vetenskapligt ändamål
22 § Avgift för införseltillstånd och utförseltillstånd skall betalas med 300
kronor per tillstånd.
För utredningsarbete angående beslut om införsel för vetenskapligt
ändamål betalas avgift med 420 kronor per timme.
För kontroll av att föreskrivna åtgärder är vidtagna tas timtaxa ut. Vid
behov tas prov för laboratorieanalys varvid avgift enligt 17 § skall betalas.
(SJVFS 2000:137).
Taxa vid utebliven anmälan, ej gjord avanmälan eller ofullständig
anmälan
23 § Den som, enligt vad som framgår av 3 § Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1995:96) om trädgårdsväxters sundhet m.m., är skyldig
att göra årlig anmälan av produktion och som trots anmodan inte inkommer
med begärda handlingar, skall betala en avgift med 300 kronor, för
Jordbruksverkets administrativa kostnader. (SJVFS 2000:137).
24 § Den som trots anmodan underlåter att anmäla sin potatisodling i
någon av de avgiftsklasser som anges i 15 § debiteras den högsta avgiften
enligt samma paragraf.
Den som vid kontroll visat sig ha anmält felaktig avgiftsklass kan, om
Jordbruksverket finner det skäligt, debiteras den högsta avgiften enligt
15 §. (SJVFS 2000:137).
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25 § Den som underlåter att avanmäla att produktion eller odling av växter
med krav på avgifter enligt dessa föreskrifter upphört, skall betala en avgift
med 300 kronor, för Jordbruksverkets administrativa kostnader. (SJVFS
2000:137).
------------------------Denna författning1 träder i kraft den 1 januari 1999, då Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:95) om växtskyddsavgifter m.m. skall
upphöra att gälla.
------------------------Denna författning2 träder i kraft den 15 januari 1999, men skall dock
tillämpas från och med den 1 januari 1999.
------------------------Denna författning3 träder i kraft den 20 september 2000.
------------------------Denna författning4 träder i kraft den 1 januari 2001.

INGBRITT IRHAMMAR

Maria Gråberg
(Växtinspektionen)

1
2
3
4
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Bilaga
KN-nr

Varuslag samt belopp per varje påbörjat 100-tal kg,
kr

0601

Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, i
vila, under tillväxt eller i blomning; växter
(inbegripet plantor) och rötter av
cikoriaarter, andra än rötter enligt nr 1212

14:00

ur 0602

Andra levande växter (inbegripet
rötter), sticklingar och ympkvistar,
andra än svampmycelium enligt
0602 90 10

14:00

Snittblommor och blomknoppar, friska:
ur 0603 10 80 90

Castanea Mill., kastanj

14:00

0603 10 50

Dendranthema (DC) Des Moul.,
krysantemum m.fl.

14:00

0603 10 20

Dianthus L., nejlika

14:00

ur 0603 10 80 90

Pelargonium l'Herit ex Ait., pelargon m.fl.

14:00

ur 0603 10 80 90

Populus L., asp m.fl.

14:00

ur 0603 10 80 90

Quercus L., ek

14:00

ur 0603 10 80 90

Phoenix L., dadelpalm

14:00

ur 0603 10 80 90

Acer saccharum Marsh., sockerlönn, med
ursprung i nordamerikanska länder

14:00

ur 0603 10 30

Orchidaceae, orkidéer, med ursprung i
Thailand

14:00

ur 0603 10 80 90

Prunus L., plommon m.fl., med ursprung i
icke-europeiska länder

14:00

Blad, kvistar och andra växtdelar, utan
blommor eller blomknoppar, friska:
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ur 0604 91 90

Castanea Mill., kastanj

14:00

ur 0604 91 90

Phoenix L., dadelpalm

14:00

ur 0604 91 90

Populus L., asp m.fl.

14:00

0604 91 21,
0604 91 29,
0604 91 41,
0604 91 49

Pinopsida, barrväxter

14:00

ur 0604 91 90

Quercus L., ek

14:00

ur 0604 91 90

Acer saccharum Marsh., sockerlönn, med
ursprung i nordamerikanska länder

14:00

ur 0604 91 90

Prunus L., plommon m.fl., med ursprung i
icke-europeiska länder

14:00

0701

Solanum tuberosum L., potatis, färsk eller
kyld

1:70

ur 0713 32 00 10,
0713 33 10,
ur 0713 39 00 10,
ur 1209 29 80,
ur 1209 91 90 10

Phaseolus L., böna, utsäde

1:70

ur 0804 50 00 91

Frukter av Mangifera L., mango, färska,
med ursprung i icke-europeiska länder

1:70

ur 08 04 50 00 21

Frukter av Psidium L., guava, färska, med
ursprung i icke-europeiska länder

1:70

Citrusfrukter, färska:
ur 0805

Citrus L., citrus, Fortunella Swingle,
dvärgapelsin, Poncirus Raf., citrontörne,
och deras hybrider

1:70

Äpplen, päron och kvittenfrukter, färska:
ur 0808 20 90
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ur 0808 10

Malus Mill., apel, med ursprung i ickeeuropeiska länder

1:70

ur 0808 20 10,
ur 0808 20 50,
ur 0810 90 85 80

Pyrus L., päron, med ursprung i ickeeuropeiska länder

1:70

ur 0809,
ur 0810 90 85 60

Prunus L., aprikoser, körsbär, persikor
(inbegripet nektariner), plommon och
slånbär, färska, med ursprung i ickeeuropeiska länder

1:70

ur 0810 30

Ribes L., vinbär m.fl., med ursprung i ickeeuropeiska länder

1:70

ur 0810 40

Vaccinium L., lingon m.fl., med ursprung i
icke-europeiska länder

1:70

ur 0810 90 40 10

Passiflora L., passionsfrukt, med ursprung i
icke-europeiska länder

1:70

ur 0810 90 85 80

Annona L., cherimoya m. fl., med ursprung i
icke-europeiska länder

1:70

ur 0810 90 85 40

Diospyros L., kaki, med ursprung i ickeeuropeiska länder

1:70

ur 0810 90 85 80

Syzygium Gaernt., kryddnejlika, färsk, med
ursprung i icke-europeiska länder

1:70

ur 1001 10,
ur 1001 90 10,
ur 1001 90 91,
ur 1001 90 99

Triticum L., vete, utsäde, med ursprung i
Afghanistan, Argentina, Australien,
Bolivia, Chile, Indien, Irak, Mexiko, Nepal,
Nya Zeeland, Pakistan, Uruguay, USA

1:70

ur 1002

Secale L., råg, utsäde, med ursprung i
Afghanistan, Argentina, Australien,
Bolivia, Chile, Indien, Irak, Mexiko, Nepal,
Nya Zeeland, Pakistan, Uruguay, USA

1:70

ur 1003 00 10

Hordeum L., korn, utsäde, med ursprung i
Argentina, Australien, Bolivia, Chile, Nya
Zeeland, Uruguay

1:70
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12

ur 1004

Avena L., havre, utsäde, med ursprung i
Argentina, Australien, Bolivia, Chile, Nya
Zeeland, Uruguay

1:70

1005 10

Zea mays L., majs, utsäde

1:70

1006 10 10

Oryza L., ris, utsäde

1:70

ur 1007

Sorghum Moenxh., sorghum, utsäde, med
ursprung i Argentina, Australien, Bolivia,
Chile, Nya Zeeland, Uruguay

1:70

ur 1008 20

Panicum L., hirs, utsäde, med ursprung i
Argentina, Australien, Bolivia, Chile, Nya
Zeeland, Uruguay

1:70

ur 1008 90 10

x Triticosecale, rågvete, utsäde, med
ursprung i Afghanistan, Argentina,
Australien, Bolivia, Chile, Indien, Irak,
Mexiko, Nepal, Nya Zeeland, Pakistan,
Uruguay, USA

1:70

ur 1205 00 10

Brassica napus L. ssp. oleifera, raps,
utsäde; Brassica rapa L. ssp. oleifera,
rybs, utsäde, med ursprung i Argentina,
Australien, Bolivia, Chile, Nya Zeeland,
Uruguay

1:70

1206 00 10

Helianthus annuus L., solros, utsäde

1:70

ur 1207 50 10

Brassica nigra L., svartsenap, utsäde,
Sinapis alba L., vitsenap, utsäde, med
ursprung i Argentina, Australien, Bolivia,
Chile, Nya Zeeland, Uruguay

1:70

1209 11 00,
1209 19 00

Beta vulgaris L., sockerbeta m.fl., utsäde

1:70

1209 21

Medicago sativa L., lusern, utsäde

1:70

ur 1209 22,
ur 1209 30,

Trifolium L., klöver, utsäde, med ursprung i
Argentina, Australien, Bolivia, Chile, Nya

1:70
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ur 1209 99 99

Zeeland, Uruguay

ur 1209 23

Festuca L., svingel, utsäde, med ursprung i
Argentina, Australien, Bolivia, Chile, Nya
Zeeland, Uruguay

1:70

ur 1209 24

Poa pratensis L., ängsgröe, utsäde, med
ursprung i Argentina, Australien, Bolivia,
Chile, Nya Zeeland, Uruguay

1:70

ur 1209 25

Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne
L., rajgräs, utsäde, med ursprung i
Argentina, Australien, Bolivia, Chile, Nya
Zeeland, Uruguay

1:70

ur 1209 26

Phleum L., timotej, utsäde, med ursprung i
Argentina, Australien, Bolivia, Chile, Nya
Zeeland, Uruguay

1:70

ur 1209 29 80,
ur 1209 30,
ur 1209 91 10,
ur 1209 91 90,
ur 1209 99 91,
ur 1209 99 99

Brassicaceae, korsblommiga, utsäde, med
ursprung i Argentina, Australien, Bolivia,
Chile, Nya Zeeland, Uruguay

1:70

ur 1008 90 90 90,
ur 1209 29 10,
ur 1209 29 80,
ur 1209 30,
ur 1209 91,
ur 1209 99 91

Poaceae, gräs, utsäde, med ursprung i
Argentina, Australien, Bolivia, Chile, Nya
Zeeland, Uruguay

1:70

ur 1209 91 90

Lycopersicon lycopersicum Karsten ex
Farw., tomat, utsäde,

1:70

ur 1209 91 90,
ur 1209 99 99

Capsicum L., paprika, utsäde,

1:70

ur 1209 91 90

Allium cepa L., gullök, utsäde, Allium
porrum L., purjolök, utsäde, Allium
schoenoprasum L., gräslök, utsäde

1:70

ur 1209 99 91,

Rubus L., hallon m.fl., utsäde

1:70
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SJVFS 2000:152
Saknr T 62
ur 1209 99 99
0802 11,
ur 1209 99 10,
ur 1209 99 91,
ur 1209 99 99,
ur 1212 30

Prunus L., plommon m.fl., utsäde

1:70

ur 1212 91 80

Sockerbetor, färska

1:70

ur 1214 90 10

Foderbetor, färska

1:70

ur 1404 10,
ur 1404 90

Lös bark av Pinopsida, barrväxter, Acer
saccharum Marsh., sockerlönn, Populus L.,
asp m.fl., Quercus L., ek, utom Quercus
suber L., korkek

1:70

ur 2303 20,
ur 2308 90 90,
ur 2530 90 95

Jord och osteriliserat avfall av Beta
vulgaris L., sockerbeta m.fl.

1:70

För följande varugrupper utgår växtskyddsavgift enligt timtaxa:

14

KN-nr

Varuslag

ur 1001

Triticum L., vete, spannmål, med ursprung i
Afghanistan, Indien, Irak, Mexiko, Nepal, Pakistan,
USA

ur 1002

Secale L., råg, spannmål, med ursprung i
Afghanistan, Indien, Irak, Mexiko, Nepal, Pakistan,
USA

ur 1008 90 10

x Triticosecale, rågvete, spannmål, med ursprung i
Afghanistan, Indien, Irak, Mexiko, Nepal, Pakistan,
USA

ur 2530 90 95,
ur 2703,
ur 3101,
38 24 90 95

a) Jord och odlingssubstrat för sig, som helt eller
delvis består av jord eller fasta organiska ämnen
som växtdelar, humus, inbegripet torv eller bark,
annat än som helt består av torv

SJVFS 2000:152
Saknr T 62
ur 2530 90 95,
ur 2703,
ur 3101,
38 24 90 95

b) Jord eller odlingssubstrat, som medföljer växter,
som helt eller delvis består av ämnen angivna i a)
eller helt eller delvis av torv eller av fasta
oorganiska ämnen avsedda för att hålla växter i liv,
med ursprung i Estland, Lettland, Litauen,
Moldavien, Ryssland, Turkiet, Ukraina, Vitryssland
och i icke-europeiska länder, andra än Cypern,
Egypten, Israel, Libyen, Malta, Marocko, Tunisien.

För flis, massaved, timmer, virke och brännved m.m., som är hänförligt
till följande beskrivning enligt tullstatistiska nummer och där
sundhetscertifikat inte krävs, skall betalas avgift enligt 4 §, andra
stycket.
KN-nr

Varuslag

4401 10

Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn,
kvistar, risknippen eller dylikt

4401 21,
4401 22

Trä i form av flis eller spån

ur 4401 30

Sågspån och annat träavfall, inte agglomererat till
vedträn, briketter, pelletar eller liknande former

4403 20,
4403 91,
4403 92,
4403 99

Virke, obearbetat, barkat, befriat från splintved eller
bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor

ur 4404 10,
ur 4404 20

Tunnbandsvidjor av trä; kluvna störar; pålar och
störar av trä, tillspetsade men inte sågade i längdriktningen

4406 10

Järnvägs- och spårvägssliprar av trä,
oimpregnerade

ur 4407 10,
ur 4407 91,
ur 4407 92,
ur 4407 99

Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller
skuret eller svarvat till skivor, annat än hyvlat,
slipat eller fingerskarvat, med en tjocklek av mer än
6 mm
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SJVFS 2000:152
Saknr T 62
ur 4415 10

Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och
liknande förpackningar; kabeltrummor, med
ursprung i icke-europeiska länder

ur 4415 20

Lastpallar, pallboxar och liknande anordningar och
pallflänsar av trä, med ursprung i icke-europeiska
länder

ur 4416 00

Fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten samt delar av sådana arbeten, inbegripet
tunnstav, av Quercus L., ek

ur 9406 00 10

Monterade eller monteringsfärdiga byggnader av
trä, med ursprung i Japan, Kanada, Kina, Korea,
Taiwan eller USA

Lastpallar och pallboxar (KN-nr. ur 4415 20) är undantagna såvitt de
uppfyller den fastställda standarden för "UIC-pallar" och är märkta därefter. (SJVFS 2000:137).
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