18 juni 2019

Träemballage från Kina och Vitryssland
Nedan listas de KN-nummer som ingår i kontrollsatsningen som följer av EU kommissionens
genomförandebeslut 2018/1137 ”om tillsyn, växtskyddskontroller och åtgärder som ska vidtas
vad gäller träemballage vid transport av varor med ursprung i vissa tredjeländer”.

2514 00 00

Skiffer, även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till
block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form

2515

Marmor, travertin, s.k. belgisk granit och annan monument- eller byggnadskalksten med
en skrymdensitet av minst 2,5 samt alabaster, även grovhuggna eller enkelt
sönderdelade, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk
eller rektangulär form

2516

Granit, porfyr, basalt, sandsten och annan monument- eller byggnadssten, även
grovhuggna eller enkelt sönderdelade, genom sågning eller på annat sätt, till block eller
plattor av kvadratisk eller rektangulär form

4401

Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d. trä i form av flis
eller spån, sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn, briketter, pelletar
eller liknande former

4415

Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, av trä;
kabeltrummor av trä; lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, av trä; pallflänsar
av trä (exkl. godsbehållare speciellt konstruerade och utrustade för en eller flera
transportformer)

4415 20

Lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, av trä; pallflänsar av trä (exkl.
godsbehållare speciellt konstruerade och utrustade för en eller flera transportformer)

4415 20 90

Pallboxar och liknande anordningar, av trä (exkl. godsbehållare speciellt konstruerade
och utrustade för en eller flera transportformer, samt lastpallar och pallflänsar)

4415 20 20

Lastpallar och pallflänsar, av trä

4418

Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av trä, inbegripet cellplattor, sammansatt
parkettstav samt vissa takspån ”shingles” och ”shakes”, av trä (exkl. fanér, kryssfanér
”plywood”, icke-sammansatta parkettstavar samt prefabricerade byggnader)

4421

Andra varor av trä, inte nämnda någon annanstans
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6501 00
6801 00 00
6802

6803 00

6810

Hattstumpar av filt, varken formpressade eller försedda med brätte; plana eller
cylindriska hattämnen (inbegripet uppskurna hattämnen) av filt
Gatsten, kantsten och trottoarsten av natursten (exkl. skiffer)
Bearbetad monument- eller byggnadssten (utom skiffer) samt varor av sådan sten,
andra än varor enligt nr 6801 ; mosaikbitar o.d. av naturlig sten (inbegripet skiffer),
även på underlag; konstfärgade korn, skärvor och pulver av naturlig sten (inbegripet
skiffer)
Skiffer, bearbetad och varor av skiffer eller agglomererad skiffer (exkl. skiffergranulat, flisor och -pulver, mosaikkuber o.d., grifflar och skrivtavlor av skiffer färdiga för
användning)
Varor av cement, betong eller konstgjord sten, även armerade

6811 40

Varor av asbestcement, cellulosacement e.d., innehållande asbest

6902 00

Eldfasta murstenar, block, plattor och liknande eldfasta keramiska byggvaror, andra än
sådana som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga
jordarter

6904 00

Murtegel, bjälklagstegel, håltegel o.d. av keramiskt material

6905 00

Takpannor, skorstenspipor, rökhuvar, skorstensfoder, byggnadsornament och andra
byggvaror, av keramiskt material

6906 00

Ledningsrör, rännor och rördelar, av keramiskt material (exkl. sådana som består av
kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter, eldfasta
keramiska varor, rörformade delar till skorstenar, speciellt framställda rör för
laboratoriebruk, elektriska installationsrör och förbindelsedelar till dessa samt alla
rörformade ämnen för elektriskt bruk)

6907

”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för eldstäder samt väggplattor, av
keramiskt material; mosaikbitar o.d., av keramiskt material, även på underlag; lister,
kant- och sockelplattor o.d., av keramiskt material (exkl. sådana som består av
kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter, eldfasta
varor)

6912 00 83

Hushållsartiklar samt toalettartiklar, av andra keramiska material än porslin (exkl.
bords- och köksartiklar, badkar, bidéer, handfat och motsvarande sanitetsartiklar,
statyetter och andra prydnadsföremål; krukor, burkar o.d. artiklar, av sådana slag som
används för transport eller förpackning av varor)

6912 00 23

Bords- och köksartiklar, av stengods (exkl. statyetter och andra prydnadsföremål;
krukor, burkar o.d. artiklar, av sådana slag som används för transport eller förpackning
av varor; kaffe- och kryddkvarnar med behållare av keramik samt mekanismer av
metall)

7210

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm,
kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt med metall överdragna eller försedda
med annat överdrag
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7313 00

Taggtråd av järn eller stål; vridet band eller vriden enkel flat tråd, med eller utan taggar,
samt löst tvinnad dubbel tråd, av sådana slag som används till stängsel, av järn eller stål

7317 00

Spik, stift (inbegripet häftstift), spikbleck märlor och liknande artiklar, av järn eller stål,
även med huvud av annat material, dock inte sådana med huvud av koppar

7318

Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar,
underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar, av järn eller stål

7415

Spik, stift (inbegripet häftstift), märlor och liknande artiklar, av koppar eller av järn eller
stål med huvud av koppar; skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar,
saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar, av
koppar

8101 96

Tråd av volfram

8102 96

Tråd av molybden

8205 90 10

Städ; transportabla smidesässjor; hand- eller pedaldrivna slipstenar och slipskivor med
ställning

8465 93

Slip-, puts- eller polermaskiner för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast
eller liknande hårda material (exkl. handverktyg och fleroperationsmaskiner)

4504 90 80

Presskork, som agglomererats med eller utan bindemedel, och varor därav (exkl. skodon
och delar till skodon, inläggssulor, även lösa; huvudbonader och delar till
huvudbonader; förladdningar och skiljeväggar till jaktpatroner; leksaker, spel och
sportartiklar samt delar därav; plattor (inbegripet golvplattor), skivor eller remsor;
plattor i alla storlekar; massiva cylindrar, inkl. rondeller; korkar)

4823 90 85

Papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer, i remsor eller rullar med en
bredd av ≤ 36 cm; eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick,
ingen sida är > 36 cm, eller tillskurna i annan form än kvadratisk eller rektangulär samt
varor av pappersmassa, papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer, inte
nämnda någon annanstans

6912 00 83

Hushållsartiklar samt toalettartiklar, av andra keramiska material än porslin (exkl.
bords- och köksartiklar, badkar, bidéer, handfat och motsvarande sanitetsartiklar,
statyetter och andra prydnadsföremål; krukor, burkar o.d. artiklar, av sådana slag som
används för transport eller förpackning av varor)

7108 13 80

Guld, inkl. platinerat guld, i form av halvfabrikat, icke-monetärt (exkl. plåt och band
med en tjocklek, utan underlag > 0,15 mm samt stång, tråd och profiler)

7110 19 80

Platina i form av halvfabrikat (exkl. plåt och band med en tjocklek, utan underlag
> 0,15 mm samt stång, tråd och profiler)

7304 31 20

Precisionsrör, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller
kallvalsade (exkl. rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar pipelines
eller vid borrning efter olja eller gas)

SIDAN 3/5
www.jordbruksverket.se
E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se

18 juni 2019

7304 41 00

Rör, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (exkl. rör
av sådana slag som används till olje- och gasledningar pipelines eller vid borrning efter
olja eller gas)

8407 33 20

Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående kolvar, av
sådana slag som används för framdrivning av fordon enligt kap. 87 och med en
cylindervolym av mer än 250 cm3 men högst 500 cm3

8407 33 80

Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående kolvar, av
sådana slag som används för framdrivning av fordon enligt kap. 87 och med en
cylindervolym av mer än 500 cm3 men högst 1 000 cm3

8424 49 10

Apparater för spridning av vätskor eller pulver avsedda för montering på eller för att
dragas av traktorer

8424 82 90

Mekaniska apparater för jordbruk eller trädgårdsskötsel, även för handkraft, för
utsprutning eller spridning av vätskor eller pulver (exkl. apparater för spridning av
vätskor och bevattningsapparater)

8424 89 40

Mekaniska apparater för utsprutning, spridning eller finfördelning av ett slag som
uteslutande eller huvudsakligen används för tillverkning av tryckta kretsar eller tryckta
kretskort

8424 89 70

Mekaniska apparater, även för handkraft, för utsprutning, spridning eller finfördelning
av vätskor eller pulver, inte nämnda någon annanstans

8467 29 51

Handvinkelslipare med inbyggd elektrisk motor, som kan arbeta utan yttre kraftkälla

8544 19 00

Lindningstråd för elektriskt bruk, av annat material än koppar, isolerad

8544 49 91

Tråd och kablar, för en spänning på högst 1 000 V, med en diameter på ledarens
enskilda trådar av mer än 0,51 mm, inte nämnda någon annanstans

8708 30 10

Bromsar och servobromsar; delar till sådana för industriell sammansättning av:
Fordon enligt nr 8701 10 som framförs av gående; Motorfordon enligt nr 8703 ;
Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbränningskolvmotor antingen med
kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av högst
2 500 cm3 eller gnisttändning med en cylindervolym av högst 2 800 cm3;
Motorfordon enligt nr 8705 , inte nämnda någon annanstans

8708 40 20

Växellådor och delar till växellådor för industriell sammansättning av: Fordon enligt
nr 8701 10 som framförs av gående; Motorfordon enligt nr 8703 ; Motorfordon enligt
nr 8704 som har en förbränningskolvmotor antingen med kompressionständning
(diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av högst 2 500 cm3 eller
gnisttändning med en cylindervolym av högst 2 800 cm3; Motorfordon enligt nr 8705
, inte nämnda någon annanstans

8708 91 20

Kylare och delar till kylare för industriell sammansättning av: Fordon enligt
nr 8701 10 som framförs av gående; Motorfordon enligt nr 8703 ; Motorfordon enligt
nr 8704 som har en förbränningskolvmotor antingen med kompressionständning
(diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av högst 2 500 cm3 eller
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gnisttändning med en cylindervolym av högst 2 800 cm3; Motorfordon enligt nr 8705
, inte nämnda någon annanstans
8708 92 20

Ljuddämpare och avgasrör; delar till sådana för industriell sammansättning av:
Fordon enligt nr 8701 10 som framförs av gående; Motorfordon enligt nr 8703 ;
Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbränningskolvmotor antingen med
kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av högst
2 500 cm3 eller gnisttändning med en cylindervolym av högst 2 800 cm3;
Motorfordon enligt nr 8705 , inte nämnda någon annanstans
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