Statens jordbruksverks
författningssamling
Statens jordbruksverk
551 82 Jönköping
Tfn 036-15 50 00
www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2010:29
Statens jordbruksverks föreskrifter om
kvalitetskontroll av färska frukter och grönsaker;

Utkom från trycket
den 12 april 2010

beslutade den 8 april 2010
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 31, 36 och 40 §§ förordningen
(1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, följande.
Grundläggande bestämmelser
1 § Grundläggande bestämmelser om kontroll av färska frukter och grönsaker finns i
1. rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande
av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda
bestämmelser för vissa jordbruksprodukter1,
2. kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr
2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker2,
3. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, samt
4. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.
Övriga bestämmelser
2 § Bestämmelser om kvalitetskontroll av bananer finns i
1. rådets förordning (EG) nr 404/93 av den 13 februari 1993, om den
gemensamma organisationen av marknaden för bananer,3
2. kommissionens förordning (EG) nr 2898/95 av den 15 december 1995 om
bestämmelser för kontroll av efterlevnaden av kvalitetsnormer för bananer4,
3. kommissionens förordning (EG) nr 2257/94 av den 16 september 1994 om
fastställande av kvalitetsnormer för bananer,5 samt
4. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:98) om kontroll av
efterlevnaden av kvalitetsnormer för bananer.
Definitioner
3 § I dessa föreskrifter avses med
Införselort: den svenska ort till vilken en sändning från tredjeland först anländer.
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Ordinarie inspektionsort: Alnarp/Malmö, Göteborg (inklusive Landvetter),
Helsingborg och Stockholm (inklusive Arlanda) med en radie av 20 km runt
respektive ort.
Anmälan
4 § Aktörer som tillämpar EU:s handelsnormer för färska frukter och grönsaker ska
anmäla sin verksamhet till Jordbruksverkets tillsynsenhet. Detta gäller oavsett om
varorna har producerats inom eller utanför EU. Anmälningsskyldigheten gäller dock
inte
– aktör som endast driver detaljhandel eller
– aktör som endast bedriver varutransport
Anmälan ska ske på av Jordbruksverket fastställd blankett (E11.22). Anmälan ska
lämnas in inom en månad efter det att verksamheten har påbörjats.
Aktör som ändrar eller upphör med sin verksamhet ska omedelbart anmäla detta
skriftligt till tillsynsenheten.
5 § Aktör som avses i 4 § ska på begäran av Jordbruksverket lämna uppgifter om
produktion, inköp, försäljning, import och export, samt andra förhållanden av
betydelse för tillsyn och kontroll.
Export till och import från tredjeland
6 § Export till tredjeland av de färska frukter och grönsaker m.m. som anges i
bilagan ska anmälas till Jordbruksverkets tillsynsenhet på närmaste ordinarie
inspektionsort senast klockan 10.00 sista vardagen före avsändandet.
7 § Import från tredjeland av de färska frukter och grönsaker m.m. som anges i
bilagan ska anmälas till Jordbruksverkets tillsynsenhet på närmaste ordinarie
inspektionsort senast 24 timmar innan produkten ska inspekteras. För produkter som
anländer på en lördag, söndag eller helgdag ska anmälan ha kommit in till
tillsynsenheten senast klockan 10.00 sista vardagen innan ankomst till införselort.
Anmälan ska ske på av Jordbruksverket fastställd blankett (E11.12).
Avgifter för kvalitetskontroll av färska frukter och grönsaker m.m.
8 § Aktör som avses i 4 § 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.
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Årlig grundavgift ska betalas enligt följande:
Omsättning
mnkr
0-0,05
>0,05 - 2
>2 - 5
>5 - 10
>10 - 25
>25 - 50
>50 - 75
>75 - 100
>100 - 150
>150 - 250

Årlig grundavgift
Kr
300
1 000
1 500
2 000
4 000
7 000
10 000
13 000
17 000
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

9 § Den som enligt 8 § 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.
10 § 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.
Avgifter för import av färska frukter och grönsaker m.m.
11 § Importör ska betala avgift enligt bilagan samt, i förekommande fall, avgift
enligt 10, 12-15 §§. 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.
12 § 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 11 §.
13 § 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.
14 § Efter överenskommelse kan kvalitetskontroll av sändning ske utanför den vid
Jordbruksverket tillämpade normala arbetstiden. Avgift ska i sådana fall betalas i
enlighet med 13 §. Denna avgift tillämpas endast i det fall motsvarande avgift inte
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tas ut enligt Statens
växtskyddsavgifter m.m.

jordbruksverks

föreskrifter

(SJVFS

2009:13)

om

15 § 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.
Avgifter vid export av färska frukter och grönsaker m.m. till tredjeland
16 § Exportör ska i förekommande fall betala avgift enligt 10, 13 - 15 §§.
Uppbörd av avgifter
17 § Avgift enligt bilagan ska betalas till Tullverket av den som enligt tullagen
(2000:1281) är tullskyldig för varan. Övriga avgifter ska betalas till Jordbruksverket.
Övriga bestämmelser
18 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna i dessa föreskrifter.
------------------------Denna författning träder i kraft den 3 maj 2010, då Statens jordbruksverks
föreskrifter (2004:25) om kvalitetskontroll av färska frukter och grönsaker ska
upphöra att gälla.

MATS PERSSON

Cecilia Axelsson
(Enheten för handel och marknad)
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Bilaga

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 13 med bilaga IV i
kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december
2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr
2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn
för frukt och grönsaker.
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KN-nr
0702
0703

Kepalök (vanlig lök), schalottenlök,
vitlök, purjolök och lök av andra Alliumarter, färska eller kylda

0704

Kål, färsk eller kyld

0705

Trädgårdssallat (Lactuca sativa) och
cikoriasallat (Cichorium spp.), färska
eller kylda

0706

Morötter, rovor, rödbetor, haverrot
(salsifi), rotselleri, rädisor och liknande
rotfrukter, färska eller kylda

0707

Gurkor, färska eller kylda

0708

Baljväxter och baljväxtfrön, färska eller
kylda

0709

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

0802

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.

ur 0803 00

Mjölbananer, färska eller torkade

0804 20 10

Fikon, färska

0804 30 00

Ananas

0804 40 00

Avokado

0804 50 00

Guava, mango och mangostan

0805
0806 10 10

6

Varuslag
Tomater, färska eller kylda

Citrusfrukter, färska eller torkade
Bordsdruvor, färska
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0807

Meloner (inbegripet vattenmeloner) och
papayafrukter, färska

0808

Äpplen, päron och kvittenfrukter, färska

0809

Aprikoser, körsbär, persikor (inbegripet
nektariner), plommon och slånbär, färska

0810

Annan frukt och andra bär, färska

0813 50 31
0813 50 39

Blandningar av enbart torkade nötter
enligt nr 0801 och 0802

ur 0910 99

Timjan, färsk eller kyld

ur 1211 90 85

1212 99 30

Basilikört, citronmeliss, mynta, organum
vulgare (oregano/vild mejram), rosmarin,
salvia, färska
Johannesbröd
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