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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2011:30) om avgifter för vissa
kontroller m.m.;

Utkom från trycket
den 7 april 2014
Omtryck

beslutade den 3 april 2014.
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 13 § förordningen (2011:926) om
EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter och 8 och
18 §§ förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och
animaliska biprodukter,1
dels att 1 kap. 1 och 2 §§ och 2 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas ett nytt kapitel, 5 kap., av följande lydelse.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då
denna författning träder ikraft.

1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 § Bestämmelserna i dessa föreskrifter reglerar Jordbruksverkets avgifter för:
1. Kontroll av anläggningar som märker ägg enligt EU:s handelsnormer.
2. Vissa kontroller inom utsäde.
3. Kvalitetskontroll av färska frukter och grönsaker.
4. Offentlig kontroll av foder- och ABP-anläggningar. (SJVFS 2014:8).
2 § I dessa föreskrifter avses med
ABP-anläggning: varje anläggning för vilken registrering eller godkännande krävs
enligt europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21
oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav
framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om
upphävande av förordning (EG) nr 1774/20022,
extra offentlig kontroll: en kontroll som kan genomföras antingen som
uppföljning eller vid misstanke om bristande efterlevnad av gällande lagstiftning,
foder: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i
europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002
om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som
gäller livsmedelssäkerhet3,
foderanläggning: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som
begreppet anläggning i europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005
av den 12 januari 2005 om fastställande av krav för foderhygien,4
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offentlig kontroll: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i
europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om
offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd.5 (SJVFS
2014:8).

2 KAP. AVGIFTER FÖR KONTROLL AV ANLÄGGNINGAR SOM
MÄRKER ÄGG ENLIGT EU:s HANDELSNORMER
Grundläggande bestämmelser
1 § Grundläggande bestämmelser för Jordbruksverkets kontroll av anläggningar som
märker ägg enligt EU:s handelsnormer finns i:
1. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter,
2. förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och
marknadsreglering av jordbruksprodukter, och
3. kommissionens förordning (EG) nr 589/2008 av den 23 juni 2008 om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det
gäller handelsnormerna för ägg.6 (SJVFS 2012:29).
Äggproducenter
2 § Anläggningar som ska kontrolleras enligt kommissionens förordning (EG) nr
589/2008 av den 23 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG)
nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för ägg ska betala en årlig
kontrollavgift om 1 700 kronor. (SJVFS 2014:8).

3 KAP. AVGIFTER FÖR VISSA KONTROLLER INOM UTSÄDE
Grundläggande bestämmelser
1 § Grundläggande bestämmelser för Jordbruksverkets kontroll av utsäde finns i:
1. utsädeslagen (1976:298),
2. utsädesförordningen (2000:1330),
3. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:64) om avgifter för
utsädeskontroll,
4. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av
utsädespotatis,
5. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av
utsäde av stråsäd,
6. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av
utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter,
7. har upphävts,
8. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:33) om intagning av
växtsorter i den svenska sortlistan,
9. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:49) om saluföring m.m. av
utsäde m.m. av icke-vedartade arter av prydnadsväxter,
10. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:50) om saluföring m.m. av
utsäde av Fragaria (Smultronsläktet),
5
6

EUT L 165, 30.4.2004, s. 1, (Celex 32004R882).
EGT L163, 24.6.2008, s.6 (Celex 32008R0589).

2

SJVFS 2014:8

11. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:66) om godkännande av
bevarandesorter av lantbruksväxter och om produktion och saluföring av
utsäde av sådana sorter, och
12. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:79) om bevarandesorter och
amatörsorter av köksväxter. (SJVFS 2012:29).
Auktoriserade laboratorier/personer samt bemyndigat certifierande organ
2 § Auktoriserade laboratorier och bemyndigat certifierande organ ska betala en
årlig kontrollavgift om 4 600 kronor samt avgifter för analyser enligt 8 §.
3 § Den som har auktoriserad provtagare eller auktoriserad fältbesiktigare anställd
ska betala en årlig kontrollavgift om 1 150 kronor för varje auktoriserad person samt
avgifter för analyser enligt 8 §.
Hantering av certifierat utsäde eller kontrollerat standardutsäde
4 § Av Jordbruksverket godkända anläggningar och producenter med av
Jordbruksverket utfärdade utlämningstillstånd eller märkningstillstånd som saluför
certifierat utsäde eller standardutsäde, ska betala en årlig kontrollavgift om 2 350
kronor.
5 § Den som anmält införsel för saluföring av certifierat eller kontrollerat
standardutsäde ska betala en kontrollavgift om 5 800 kronor per kontroll.
Leverantörsmärkning
6 § Avgift för kontroll av leverantörsmärkt utsäde består av faktiska kostnader för
provtagning och analyser samt tillhörande kontrollarbete om 2 150 kronor per prov.
Extra offentlig kontroll
7 § Den som får en extra offentlig kontroll av utsäde debiteras en timavgift som
uppgår till 770 kronor per påbörjad timme. Minsta debiterbara tid är en timme.
Analyser
8 § Avgift för analys består av faktiska kostnader för provtagning och analyser samt
tillhörande kontrollarbete om 500 kronor per prov.

4 KAP. AVGIFTER FÖR KVALITETSKONTROLL AV FÄRSKA
FRUKTER OCH GRÖNSAKER
Årlig grundavgift
1 § Aktör som avses i 4 § i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2012:28) om
kvalitetskontroll av färska frukter och grönsaker ska betala en årlig grundavgift för
den del av omsättningen som omfattas av EU:s kvalitetskontroll av färska frukter och
grönsaker m.m., enligt bilagan. Odlare som säljer direkt till detaljhandel ska betala
årlig grundavgift. Odlare som endast sorterar och förpackar egen produktion för
vidare leverans till grossist, ekonomisk försäljningsförening, lagerhållare eller
packeri, betalar ingen årlig grundavgift. (SJVFS 2012:29).

3

SJVFS 2014:8

Årlig grundavgift ska betalas enligt följande:
Omsättning
Årlig grundavgift
mnkr
Kr
0-0,05
300
>0,05 - 2
1 000
>2 - 5
1 500
>5 - 10
2 000
>10 - 25
4 000
>25 - 50
7 000
>50 - 75
10 000
>75 - 100
13 000
>100 - 150
17 000
>150 – 250
22 000

Omsättning
mnkr
>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

2 § Den som enligt 1 § ska betala en årlig grundavgift och som trots begäran inte
kommer in med uppgifter till underlag för debitering av den årliga grundavgiften ska
betala den avgift som Jordbruksverket bedömer som skälig i förhållande till den
beräknade omsättningen. (SJVFS 2012:29).
Extra offentlig kontroll
3 § Om fel konstateras vid ordinarie inspektion utförs efterkontroll av företag,
importör, exportör och detaljhandel. Varuinnehavaren, hos vilken fel konstaterats,
ska betala 1 250 kronor per timme för utfört arbete, varvid 1 250 kronor är lägsta
avgiften. Därefter ska 650 kronor betalas per påbörjad timme. Reskostnader ingår i
timtaxan. (SJVFS 2012:29).
Import
4 § Importör ska betala avgift enligt bilagan samt, i förekommande fall, avgift enligt
3, 5-8 §§. Avgift ska dock endast betalas för produkter som är avsedda att levereras
färska till konsumenten. Avgift ska inte betalas för produkter som genomgått
beredning och därigenom blivit skivade, hackade, strimlade eller liknande. (SJVFS
2012:29).
5 § 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, ska avgift betalas för utförd kvalitetskontroll enligt 4 §. (SJVFS
2012:29).
Utanför ordinarie inspektionsort och normalt tillämpad arbetstid
6 § Efter överenskommelse kan kvalitetskontroll ske utanför ordinarie
inspektionsort. Avgift för sådan kvalitetskontroll ska betalas för utfört arbete med
1 250 kronor per timme, varvid 1 250 kronor är lägsta avgiften. Därefter ska 650
kronor betalas per påbörjad timme. Reskostnader ingår i timtaxan. Denna avgift
tillämpas endast i det fall motsvarande avgift för växtskyddskontroll inte tas ut enligt
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m.
(SJVFS 2012:29).
7 § Efter överenskommelse kan kvalitetskontroll av sändning ske utanför den vid
Jordbruksverket tillämpade normala arbetstiden. Avgift ska i sådana fall betalas i
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enlighet med 6 §. Denna avgift tillämpas endast i det fall motsvarande avgift inte tas
ut enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter
m.m. (SJVFS 2012:29).

Kontroller utförda av Tullverket
8 § När Jordbruksverket anlitar Tullverket för att utföra kvalitetskontroll tas avgift
ut, utöver vad som anges i bilagan, för de eventuella merkostnader som Tullverket
debiterar Jordbruksverket. (SJVFS 2012:29).
9 § Avgift enligt bilagan ska betalas till Tullverket av den som enligt tullagen
(2000:1281) är tullskyldig för varan. Övriga avgifter ska betalas till Jordbruksverket.
(SJVFS 2012:29).
Export
10 § Exportör ska i förekommande fall betala avgift enligt 3, 6-8 §§. (SJVFS
2012:29).

5 KAP. AVGIFTER FÖR KONTROLLER AV FODER- OCH ABPANLÄGGNINGAR
Grundläggande bestämmelser
1 § Grundläggande bestämmelser för Jordbruksverkets kontroll av foder och
animaliska biprodukter finns i
1. förordning (EG) nr 882/20047,
2. lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter,
3. förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter,
4. förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och
animaliska biprodukter, samt
5. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:21) om
offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter.
(SJVFS 2014:8).
Offentlig kontroll
2 § En företagare ska betala en årlig avgift för planerad offentlig kontroll av de
ABP- och foderanläggningar företagaren ansvarar för omfattande en timkostnad om
800 kronor för planerad kontroll samt en reskostnad om 2 100 kronor per kontroll.
Antalet offentliga kontroller bestäms enligt 2 kap. Statens jordbruksverks föreskrifter
och allmänna råd (SJVFS 2007:21) om offentlig kontroll av foder och animaliska
biprodukter. (SJVFS 2014:8).
Extra offentlig kontroll
3 § En företagare som får extra offentlig kontroll av de ABP- och foderanläggningar
företagaren ansvarar för ska betala en avgift omfattande en timkostnad om 800
kronor per påbörjad timma samt en reskostnad om 2 100 kronor per kontrolltillfälle.
(SJVFS 2014:8).
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Analyser
4 § För analys i samband med offentlig kontroll och extra offentlig kontroll ska en
företagare betala en avgift som består av faktiska kostnader för provtagning och
analyser. (SJVFS 2014:8).
----------Denna författning8 träder i kraft den 1 maj 2014.

LEIF DENNEBERG
Joel Skogmalm
(Kontrollavdelningen)
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Bilaga (SJVFS 2012:29)
Avgifter vid kvalitetskontroll av färska frukter och grönsaker m.m.
importerade från tredjeland
Avgifter för dessa varor ska betalas med
1. lägst 400 kronor per tulldeklarerad sändning eller
2. mängdbaserad avgift enligt nedan:
a) Belopp för varje påbörjat 100-tal kg: 2:10 kronor.
b) För sändning som åtföljs av intyg och om Jordbruksverket försett
sändningens importanmälan med en stämpel om ”reducerad avgift”
ska beloppet för varje påbörjat 100-tal kg i stället vara 1:60 kronor.
Med intyg avses intyg om överensstämmelse, utfärdat av kontrollmyndigheten i ett godkänt tredjeland, enligt artikel 15 med bilaga IV i
kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7
juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr
1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för
bearbetad frukt och bearbetade grönsaker.
KN-nr
0702
0703

0704
0705

0706

0707
0708
0709

0802

Varuslag
Tomater, färska eller kylda
Kepalök (vanlig lök),
schalottenlök, vitlök, purjolök
och lök av andra Allium-arter,
färska eller kylda
Kål, färsk eller kyld
Trädgårdssallat (Lactuca sativa)
och cikoriasallat (Cichorium
spp.), färska eller kylda
Morötter, rovor, rödbetor,
haverrot (salsifi), rotselleri,
rädisor och liknande rotfrukter,
färska eller kylda
Gurkor, färska eller kylda
Baljväxter och baljväxtfrön,
färska eller kylda
Andra grönsaker, färska eller
kylda, med undantag av
grönsaker enligt undernummer
0709 51 00, 0709 60 91, 0709
60 95, 0709 60 99, 0709 90 31,
0709 90 39, 0709 90 40 och
0709 90 60
Andra nötter, färska eller
torkade, även skalade, med
undantag av nötter enligt
undernummer 0802 11 10, 0802
12, 0802 22 00, 0802 32 00,
0802 90 20 och 0802 90 50.

7

SJVFS 2014:8

ur 0803 00
0804 20 10
0804 30 00
0804 40 00
0804 50 00
0805
0806 10 10

8

Mjölbananer, färska eller
torkade
Fikon, färska
Ananas
Avokado
Guava, mango och mangostan
Citrusfrukter, färska eller
torkade
Bordsdruvor, färska

