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Inspektionsplats utanför ordinarie orter
Du behöver inget särskilt tillstånd för att importera växtskyddsmässigt reglerat trä eller träprodukter
till Jordbruksverkets ordinarie inspektionsorter. Våra ordinarie orter är Malmö, Helsingborg, Göteborg
och Stockholm. Det inkluderar Malmö hamn, Västhamnen (Helsinborg), Göteborgs hamn och
Stockholms frihamn.
Om importen sker via ett annat EU-land, t.ex. Finland, ska växtskyddskontrollen göras när varorna tas
in i det landet. Därför behövs det då inte något tillstånd för en inspektionsplats.
Däremot behöver du tillstånd från Jordbruksverket om du vill importera reglerat trä och träprodukter
till en annan ort är våra ordinarie orter. För att en plats ska kunna godkännas för växtskyddskontroll
måste den uppfylla vissa krav. Kraven finns beskrivna i anvisningarna till ansökningsblanketten.
Utöver Jordbruksverkets tillstånd så behöver du även tillstånd från Tullverket. Trä och trävaror om är
oförtullade måste nämligen förvaras på en plats som är godkänd av Tullverket som kallas tullager eller
tillfälligt lager. Blankett för att ansöka om tullager finns på tullverket.se. Om varorna ska transiteras
till tullagret så behöver du starta en transitering och ställa en säkerhet hos Tullverket.
Ansökan och tillstånd för en inspektionsplats för växtskyddskontroll
Ansök med blankett V114 med bilagor. Läs anvisningarna och lämna alla uppgifter som behövs så går
det snabbt för oss att handlägga ärendet.
Om platsen kan uppfylla våra krav så får du ett beslut om tillstånd från oss. I beslutet framgår vilka
villkor som du behöver följa. Ett tillstånd gäller i fem år. Därefter kan man ansöka om nytt tillstånd.
Kostnader
Det kostar 2 000 kr att lämna in en ansökan. Om du får tillstånd så tillkommer en avgift på 8 000 kr.
När vi gör växtskyddskontroll vid en inspektionsplats utanför våra ordinarie orter så debiterar vi även
en avgift per timme för kontrollen, förutom importavgiften.
Beredskap att bekämpa skadegörare
Om varorna inte godkänns vid växtskyddskontrollen så kommer vi att besluta vad som ska hända med
sändningen. Om vi hittar reglerade växtskadegörare är det viktigt att varorna snarast ska kunna
behandlas eller destrueras så att växtskadegörarna inte sprids.
Som importör av reglerat virke ska du ha beredskap för att snabbt kunna behandla eller destruera en
sändning så att spridning av växtskadegörare förhindras. Däremot behöver du inte redovisa din
beredskapsplan för Jordbruksverket.
Tillsyn av tillståndet
I samband med växtskyddskontrollen kommer vi att göra tillsyn av att kraven för tillståndet för
inspektionsplatsen följs. Om kraven inte uppfylls så kan tillståndet dras in.
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