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Statens jordbruksverks föreskrifter om växtskyddsavgifter (SJVFS 2009:13)
Uppdaterad: 2020-02-12

Statens jordbruksverks föreskrifter om växtskyddsavgifter
(SJVFS 2009:13)
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt (SJVFS 2014:3).

Innehållsförteckning
1 kap.

[9181]

Definitioner och gemensamma bestämmelser

Definitioner
Gemensamma bestämmelser
2 kap.

Avgifter vid utförsel och införsel av växter m.m.

[9187]

Växtskyddskontroll utanför ordinarie arbetstid
Avgifter för gränskontrollstationer
Utförsel av växter, inklusive växtprodukter m.m., till tredje land (export)
Införsel av växter, inklusive växtprodukter m.m., från tredje land (import)
Införsel och förflyttning för vetenskapligt ändamål
Kontroll av anläggning inför beslut om införsel och förflyttning för
vetenskapligt ändamål
Kontroll av tillstånd för införsel och förflyttning för vetenskapligt ändamål
Importkontroller som inte avbokas
3 kap.

Avgifter vid produktion och försäljning av växter inklusive trävaror

Produktion och försäljning av trädgårdsväxter på friland
Produktion och försäljning av förökningsmaterial av trädgårdsväxter i
växthus
Produktion och försäljning av övriga växter
Högsta grundavgift – plantskola och trädgårdsväxter i växthus
Produktion och försäljning av potatis
Tillstånd att märka trä eller träemballage när märkning sker i samband med
värmebehandling
Tillstånd att märka träemballage när märkning inte sker i samband med
värmebehandling
Tillstånd att märka behandlat trä vid enklare bearbetning, sortering, handel
eller liknande hantering
Högsta grundavgift och kontrollavgift – trävaror
Utfärdande av växtpass
Utebliven anmälan, ej gjord avanmälan eller ofullständig anmälan
4 kap. Avgifter vid marknadskontroll
Bilaga 1–3 har upphört att gälla enligt SJVFS 2015:20
Bilaga 4 har upphört att gälla enligt SJVFS 2014:3.
Bilaga 5 har upphört att gälla enligt SJVFS 2019:36.

[9190 F]

1 kap. Definitioner och gemensamma bestämmelser
1§
[9181] Bestämmelserna i dessa föreskrifter reglerar Jordbruksverkets avgifter för
utförsel och införsel av växter m.m., för produktion och försäljning av växter inklusive
trävaror och för marknadskontroll. av att växter och växtprodukter uppfyller gällande
regler.
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Definitioner
2§
[9182] Om inte annat anges avses i dessa föreskrifter med
Aktör: Begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/625 av den 15 mars 2017 om
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av
livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och
djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets
och rådets förordningar (EG) nr 999/ 2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009,
(EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/ 2014, (EU) 2016/429 och (EU)
2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/ 2009 och rådets
direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om
upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och
(EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG,
91/496/EEG, 96/23/EG, 96/ 93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG
(förordningen om offentlig kontroll)
Extra offentlig kontroll: Kontroll som görs för att säkerställa efterlevnaden av
regelverk och som går utöver det som omfattas av den ordinarie
kontrollverksamheten.
Marknadskontroll: spontan, oaviserad kontroll av att växter och växtprodukter
uppfyller gällande regler; avser import, EU:s inre marknad samt handel i Sverige,
Ordinarie inspektionsort: här avses orterna Malmö, Helsingborg, Göteborg,
Landvetter, Stockholm och Arlanda,
Sundhetsintyg: sundhetscertifikat eller annat sundhetsintyg godkänt av
Jordbruksverket,
Sändning: en kvantitet växter, växtprodukter m.m., som flyttas från ett land till ett
annat och omfattas, när så krävs, av ett sundhetsintyg,
Tredje land: land eller område, som inte omfattas av EU:s tullområde,
Växt: har i dessa föreskrifter samma betydelse som i växtskyddslagen (1972:318),
Växtpass: officiell märkning som visar att föreskrivna sundhetskrav är uppfyllda
vid förflyttning av växter inom EU,
Växtprodukt: har i dessa föreskrifter samma betydelse som i växtskyddslagen
(1972:318),
Växtskyddskontroll: omfattar alla de åtgärder som kan förekomma i samband med
officiell kontroll av växter, såsom visuell undersökning av växter och växtprodukter
m.m., provtagning för laboratorieanalys för att fastställa förekomst av skadegörare,
utfärdande av sundhetsintyg och tillstånd. Sådan kontroll omfattar även lokal,
redskap, transportmedel eller annat föremål som kan hysa växtskadegörare, liksom
kontroll av att märkning och dokumentation, följer gällande regler. SJVFS 2019:74.
Gemensamma bestämmelser
3§
[9183] En aktör ska betala avgift vid offentlig kontroll på 3 000 kr om inget annat
anges i respektive kapitel. Om kontrollen, inklusive för- och efterarbete, tar längre tid
än två timmar ska aktören betala ytterligare 950 kr för varje påbörjad timme. SJVFS
2019:74.
4§
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Paragrafen har upphört att gälla enligt SJVFS 2019:74.

4a§
[9184 A] Aktören ska betala avgift vid extra offentlig kontroll. Denna avgift är 3 000
kr. Om kontrollen, inklusive för- och efterarbete, tar längre tid än två timmar ska
aktören betala ytterligare 950 kr för varje påbörjad timme. Om Jordbruksverket
bedömer att den åtgärd som verket har beslutat om kan styrkas på annat sätt än genom
kontroll på plats, t.ex. genom intyg, ska aktören istället för dessa avgifter betala 1 250
kr. SJVFS 2019:74.
5§
[9185] När Jordbruksverket anlitar ett annat kontrollorgan i samband med
växtskyddskontroll tar verket ut avgift enligt 3 §. SJVFS 2016:14.
6§
[9186] Aktören ska betala en avgift för laboratorieanalyser. Avgiften består av den
faktiska kostnaden för analysen samt kostnaden för transport av prover för
laboratorieanalys. SJVFS 2019:74.
2 kap. Avgifter vid utförsel och införsel av växter m.m.
Växtskyddskontroll utanför ordinarie arbetstid
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SJVFS 2019:74.

1§
[9187] Växtskyddskontroll inklusive utfärdande av sundhetsintyg och andra tillstånd
utanför den av Jordbruksverket tillämpade normala arbetstiden sker bara efter
godkännande av Jordbruksverket. Avgift ska betalas enligt 1 kap. 3 eller 5 §.
Växtskyddskontroll på annan kontrollplats än ordinarie inspektionsort ska betalas
enligt 1 kap. 3 eller 5 §. Ordinarie avgifter för kontroll eller utfärdande tillkommer.
SJVFS 2016:14.
Avgifter för kontrollstationer
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SJVFS 2019:74.

2§
Paragrafen har upphört att gälla enligt SJVFS 2019:74.

2a§
[9188 A] En aktör som lämnar in en ansökan om att få en anläggning utsedd till
gränskontrollstation endast för kontroll av obearbetat timmer, sågat trä och träflis
enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:71) [9151 o.f.] om
skyddsåtgärder mot växtskadegörare ska betala 8 000 kr för handläggningen av
ansökan och för kontroll av anläggningen inför beslut. SJVFS 2019:74.
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Utförsel av växter, växtprodukter m.m. till tredje land (export)

3§
[9189] En aktör som exporterar eller återexporterar växter, växtprodukter m.m. ska
betala avgifter enligt följande.
1. För sundhetscertifikat, återutförselintyg, annat intyg eller tillstånd: 450 kr per
certifikat/intyg, om inte annat anges i punkt 2
2. För sundhetscertifikat som avser a-d: 350 kr per certifikat
a) frysta frukter, bär och grönsaker
b) skurna frukter och grönsaker
c) torv och jordprodukter
d) stärkelseprodukter
3. Om det krävs växtskyddskontroll för att sundhetscertifikat, återutförselintyg
eller annat tillstånd enligt punkt 1 eller 2 ska kunna utfärdas, ska aktören betala avgift
även enligt 1 kap. 3 eller 5 §§
4. För laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §
5. Om handläggningen av sundhetscertifikat, återutförselintyg eller annat tillstånd
tar mer än en timme i anspråk ska aktören även betala en avgift på 950 kr per påbörjad
timme. SJVFS 2019:74.
Införsel av växter, växtprodukter m.m. från tredje land (import)

4§
[9189 A] En aktör som importerar varor som har förtecknats enligt artiklarna 72.1 och
74.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober
2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och
rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt
om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG,
2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG ska betala avgift enligt särskilt beslut av
Jordbruksverket (dnr 6.4.17-12402/2019)*. Detsamma gäller varor där offentlig
kontroll vid införseln till EU krävs enligt rättsakter som antagits enligt artiklarna 28.1,
30.1 eller 54.3 i samma förordning*.
För färska frukter och grönsaker, som omfattas av EU:s handelsnormer för frukt och
grönsaker, samordnas växtskyddsavgiften med avgiften vid kontroll av
handelsnormer för frukt och grönsaker. SJVFS 2019:74.
4a§
[9190] En aktör som importerar sändningar som omfattas av bilaga 5 till Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare och sändningar
som omfattas av Europeiska kommissionens genomförandebeslut ska betala en
växtskyddsavgift enligt ett särskilt beslut av Jordbruksverket (dnr 6.4.1712402/2019). SJVFS 2019:74.

*Se www.jordbruksverket.se
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Införsel och förflyttning för vetenskapligt ändamål

5§
[9190 A] Myndighetstillstånd för införsel eller förflyttning av växtskadegörare,
växter, växtprodukter, jord, odlingssubstrat och andra föremål för försök eller
vetenskapliga ändamål och för arbete med sorturval finns reglerat i artiklarna 8, 48
eller 58 i förordning (EU) 2016/20317. För prövning av sådant myndighetstillstånd
ska aktören betala
1. grundavgift i form av 700 kronor per tillstånd, och
2. avgift för utredningsarbete med 690 kronor per påbörjad timme utöver den första
timmen som täcks av grundavgiften. SJVFS 2019:74.
Kontroll av anläggning inför beslut om införsel och förflyttning för
vetenskapligt ändamål
6§
[9190 B] Vid kontroll av anläggning inför beslut om myndighetstillstånd ska en fast
avgift om 3 000 kronor betalas. Därutöver debiteras 690 kronor per påbörjad timme
utöver den första timmen som täcks av den fasta avgiften. Den fasta avgiften ska vara
betald innan tidpunkten för besöket.
Kontroll av tillstånd för införsel och förflyttning för vetenskapligt ändamål
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SJVFS 2019:74.

7§
[9190 C] Aktören ska betala avgifter för kontroll av att föreskrivna förutsättningar för
tillståndet är uppfyllda
1. avgift enligt 1 kap. 3 eller 5 §, och
2. avgift för laboratorieanalys enligt 1 kap. 6 §. SJVFS 2019:74.
8 – 9 §§
Paragraferna med tillhörande rubriken har upphört att gälla enligt SJVFS 2019:74.

Importkontroller som inte avbokas
Anm. Rubriken är införd enligt SJVFS 2016:14.

10 §
[9190 EA] Om en sändning som anmälts i enlighet med krav på gränskontroll av de
varor som avses i 2 kap. 4 § första stycket, inte finns tillgänglig för kontroll i enlighet
med anmälan, ansvarar aktören för att snarast informera Jordbruksverket om detta.
Aktören ska betala 800 kr om informationen kommer in efter kl. 08.00 angiven
kontrolldag.
Om en sändning som anmälts i enlighet med 7 b § och bilaga 5 Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare och sändningar
som omfattas av Europeiska kommissionens genomförandebeslut, inte finns
tillgänglig för kontroll i enlighet med anmälan, ansvarar aktören för att snarast
informera Jordbruksverket om detta. Aktören ska betala 800 kr om informationen
kommer in efter kl. 08.00 angiven kontrolldag. SJVFS 2019:74.
3 kap. Avgifter vid produktion och försäljning av växter inklusive trävaror
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4 kap. Avgifter vid marknadskontroll
1§
[9190 F] Den som förfogar över växter ska betala en avgift för extra offentlig kontroll
enligt 1 kap. 4 a § samt om tillämpligt även avgift enligt 1 kap. 5 och 6 §§ i det fall
att
1. krav på märkning enligt bilaga VIII, punkt 11 i kommissionens
genomförandeförordning (EU) av den 18 oktober 2019 om fastställande av enhetliga
villkor för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2016/2031 vad gäller skyddsåtgärder mot växtskadegörare, och om upphävande av
kommissionens förordning (EG) nr 690/2008 och om ändring av kommissionens
genomförandeförordning (EU) 2018/2019, artikel 83 och 88 i förordning (EU)
2016/2031 eller 1 kap. 10 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:79) om
trädgårdsväxters sundhet m.m., inte är uppfyllda,
2. krav på dokumentation enligt artikel 69.1 i förordning (EU) 2016/2031 eller 10
och 16 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:79) om trädgårdsväxters
sundhet m.m., inte är uppfyllda eller
3. märkning enligt bilaga VIII, punkt 11 i kommissionens genomförandeförordning
(EU) av den 18 oktober 2019 om fastställande av enhetliga villkor för genomförandet
av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 vad gäller
skyddsåtgärder mot växtskadegörare, och om upphävande av kommissionens
förordning (EG) nr 690/2008 och om ändring av kommissionens
genomförandeförordning (EU) 2018/2019 och artikel 69.1 i förordning (EU)
2016/2031 är sådan att odlingsplatsen inte entydigt kan spåras och det finns misstanke
om förekomst av karantänskadegörare enligt förordning (EU) 2016/2031.
Jordbruksverket kan i särskilda fall besluta att den som förfogar över växter ska
betala avgift till Jordbruksverket för växtskyddskontroll enligt 1 kap. 3 § samt om
tillämpligt avgift enligt 1 kap. 5 och 6 §§ om det finns misstanke om förekomst av
skadegörare som omfattas av förordning (EU) 2016/2031. SJVFS 2019:74.

[9190 G] Denna författning träder i kraft den 20 mars 2009, då Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2003:32) om växtskyddsavgifter m.m. ska upphöra att gälla.

Bilaga 1–5

Bilagorna 1–3 har upphört att gälla enligt SJVFS 2015:20.
Bilaga 4 har upphört att gälla enligt SJVFS 2014:3.
Bilaga 5 har upphört att gälla enligt SJVFS 2019:36.

