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Försäljning av trävaror för tillverkning av
träemballage
Bilaga 2 till ”Träemballage godkänt för internationell handel”
Den som tillverkar träemballage som ska
användas i internationell handel måste
idag vara godkänd av Jordbruksverket
och märka träemballaget enligt den internationella standarden ISPM15. Detta får
följande konsekvenser för den som levererar virke till träemballageproducenter:
Företag som godkänts av Jordbruksverket
kan också märka virkespaketen med den
fyrkantiga IPPC-stämpeln (bild ovan).
Denna märkning används av träemballageproducenter och av godkända grossister
och hyvlerier som säljer virke till träemballage. Den får även användas av godkända sågverk, om virket ska användas
som träemballage eller för tillverkning av
träemballage.

1. Virket måste vara
märkt

Virket kan också vara märkt enligt ovan
fast i ett annat lands officiella system för
godkännande, vilket då framgår av landskoden.

SE-yyxxxx
Då virke levereras till en träemballageproducent måste denna vid mottagning av
virkespaketen kunna göra en leveranskontroll för att förvissa sig om att virket
är värmebehandlat. Det vanligaste är att
detta intygas genom märkning med den
runda KD56/30-logan i kombination med
det registreringsnummer som Jordbruksverket tilldelat sågverket (se bild ovan).
Märkningen kan placeras på paketspecifikationen, på täckplasten eller direkt på
virket.

Om virkespaketen inte är märkta enligt
något av alternativen ovan måste det
finnas annan märkning och en text på
följesedeln (eller annat dokument som
följer med virkespaketet) som intygar att
de aktuella virkespaketen är värmebehandlade samt registreringsnummer för
företaget som intygar detta. Det måste
finnas en tydlig koppling mellan varje
paket och följesedeln (förslagsvis med
paketnummer).
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Observera att det inte är tillräckligt med
KD 56/30-logon eller ISPM 15-logon i
sidhuvud eller sidfot utan att kravet är en
text som anger vilka delar av leveransen
som är behandlade och godkända.

Förkortningar
SE-yyxxxx är företagets registreringsnummer hos Jordbruksverket,
där

Exempel fakturatext på svenska:

SE är isokod för Sverige,

KD 56° C/30 min, barkat, SE-yyxxxx

yy är länsbokstav,

eller

xxxx är ett upp till 4-siffrigt
nummer,

HT KD DB, SE-yyxxxx

HT är värmebehandling till minst
56 °C i minst 30 minuter i virkets
kärna (HT – eng. heat treatment).

Exempel fakturatext på engelska
Om kunden har beställt virke som uppfyller kraven i ISPM 15:

DB är barkning (DB – eng.
debarking). Barkning krävs av vissa
länder. Därför ska träförpackningar
tillverkas av barkat virke.

”The wood in this consignment is heat
treated in accordance with ISPM 15.
Official registration number SE-yyxxxx”

KD är ett frivilligt tillägg till HT. KD
visar att värmebehandlingen har
utförts i en torkanläggning och att
virket har en medelfuktkvot på
högst 20 % (KD – eng. kiln drying).

Om kunden har beställt virke som är
torkat och värmebehandlat:
”The wood in this consignment is kiln
dried and heat treated to a minimum of
56° C for at least 30 minutes in the core
of the wood. Official registration number
SE-yyxxxx”.

2. Text på
faktura/följesedel
Träemballageproducenten måste vid
Jordbruksverkets kontroller kunna visa
upp dokumentation som styrker att inköpt
virke uppfyller kraven. Det enklaste sättet
är att införa en text på virkesfakturan,
som intygar att det levererade virket är
behandlat av ett företag som är godkänt
av Jordbruksverket. Informationen kan
även finnas på följesedel eller annat dokument, som sparas. Nedan följer förslag på
texter som kan användas under förutsättning att virket är barkat och märkt
enligt kraven som beskrivs under punkt 1
ovan. Texten bör stå efter varje post på
fakturan eller följesedeln alternativt kan
texten placeras under ”fakturakommentar” med tillägget ”Allt levererat virke är
behandlat enligt ……”
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För mer information om träemballage och ISPM 15 se
www.sjv.se/traemballage eller kontakta något av våra kontor.

Region Syd, Alnarp
Jordbruksverket
Tillsynsenheten
Box 19
230 53 Alnarp
Besöksadress: Elevenborgsv. 2
Telefon: 040 - 53 66 30
Fax: 040 - 53 66 39

Region Nordost
Jordbruksverket
Tillsynsenheten
Importörvägen 23
120 44 Årsta
Telefon: 08 - 722 86 95
Fax: 08 - 81 30 33

Region Väst
Jordbruksverket
Tillsynsenheten
Marieholmsgat. 64
415 02 Göteborg
Telefon: 031 - 84 06 30
Fax: 031 - 84 69 52

Region Syd, Helsingborg
Jordbruksverket,
Tillsynsenheten
Box 5085
250 05 Helsingborg
Besöksadress: Strandbadsvägen 13 A
Telefon: 042 - 18 99 70
Fax: 042 - 21 21 34

Centralt kontor
Jordbruksverket, Växtinspektionen, 551 82 Jönköping
Besöksadress: Vallgatan 8
Telefon: 036 - 15 50 00
Fax: 036 - 12 25 22
E-post: vaxtinspektionen@sjv.se
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