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BESLUT
Datum
2021-11-09

Växtregelenheten
Ingrid Areskoug

Diarienummer
6.4.18-18765/2021

Holmen Wood Products AB - Kroksjöns
Sågverk
Kroksjön 14
931 95 SKELLEFTEÅ
Sverige

Tillstånd att märka med ISPM 15-märket
Jordbruksverkets beslut
Jordbruksverket ger dig, Holmen Wood Products AB - Kroksjöns Sågverk med
organisationsnummer 556099-0672, tillstånd att märka med ISPM 15-märket på trä,
träemballage eller andra föremål som behandlats i egen anläggning och när träet har
behandlats vid annan aktörs anläggning.
Du får också tillstånd att reparera träemballage.

Villkor för beslutet
Tillståndet gäller på verksamhetsplatsen Kroksjön 14 i Skellefteå.
På verksamhetsplatsen får du endast använda det officiella registreringsnumret
SE-AC10160.

Beskrivning av ärendet
Du har ansökt om tillstånd för att märka trä, träemballage eller andra föremål i enlighet med artikel
98 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 om skyddsåtgärder mot
växtskadegörare.
Av ansökan framgår att det trä som ska märkas i din verksamhet behandlas i egen anläggning och vid
annan aktörs anläggning.

Motivering
Din ansökan innehåller samtliga uppgifter som krävs enligt ovan nämnda förordning
för att du ska få tillstånd att märka med ISPM 15-märket och reparera träemballage.
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Övriga upplysningar
Bestämmelser om avgifter för din verksamhet finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS
2009:13) om växtskyddsavgifter.
På Jordbruksverkets webbplats för E-tjänster finns blanketter för att anmäla ändringar i eller
upphörande av den verksamhet som tillståndet gäller för.
När du märker trä som får användas vid tillverkning av träemballage, märker nyproducerat eller
reparerat träemballage med ISPM 15-märket på din verksamhetsplats ska märket ha nedanstående
utseende1 när träet värmebehandlats i värmekammare eller torkanläggning. Har träet genomgått
annan behandling ska annan behandlingskod anges.

SE-AC10160
HT

I detta ärende har enhetschef Carin Bunnvik beslutat. Ingrid Areskoug har varit föredragande.

Carin Bunnvik

Ingrid Areskoug

Beslutet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrift

1

Märkets utseende får variera i enlighet med bilaga 2 till den internationella standarden för växtskyddsåtgärder
nr 15 om reglering av träemballage inom den internationella handeln (ISPM 15).
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Letter
Date
2021-11-09

Reference number
6.4.18-18765/2021

To whom it may concern
Plant Regulations Unit
Ingrid Areskoug
E-mail: vaxtinspektionen@jordbruksverket.se

Holmen Wood Products AB - Kroksjöns Sågverk
Holmen Wood Products AB - Kroksjöns Sågverk with production site Kroksjön 14
in SKELLEFTEÅ, registration number 556099-0672, is authorized by the Swedish
Board of Agriculture to use and apply the ISPM 151mark on wood packaging
material, wood or other objects.
According to the Swedish decision dated 9 november 2021, reference number
6.4.18-18765/2021 the company´s official registration number is SE-AC10160.

SE–AC10160
HT

The conditions for permit and withdrawal are given in Regulation (EU) 2016/2031
of the European Parliament of the Council on protective measures against pests of
plants.
Note that the permit does not have a time limit.
The latest updated information on companies with permit to label in accordance to
the Regulation (EU) 2016/2031 can be found at www.jordbruksverket.se.

Ingrid Areskoug

The certificate has been signed digitally and therefore lacks a written signature.

1

International Standard for Phytosanitary Measures no. 15, Regulation of Wood Packaging Material
in International Trade.
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