
Hjälpguide – så vet du om din produkt är gränskontrollpliktig 

Obs! Detta gäller endast Livsmedelsverkets gränskontroll av vegetabiliska livsmedel, stäm av 
med Jordbruksverket avseende deras importregler. 

 
1. Gå in i förordning 2019/1793 och sök (ctrl + F) på land. Om du hittar din produkt från 

aktuellt land i bilaga I eller bilaga II i förordningen, är det krav på gränskontroll under 
förutsättning att din produkts KN-nummer motsvarar ett av de KN-nummer som 
anges. Kontakta Tullverket för att få besked om vilket KN-nummer som gäller din 
produkt.  

Notera att en vegetabilies beredningsform kan avgöra om en vara ska 
gränskontrolleras. Till exempel ska endast torkade fikon och inte färska fikon från 
Turkiet gränskontrolleras, enligt bilaga II i förordning 2019/1793. 

Produkter som innehåller mer än 20% av antingen en enskild produkt eller summan 
av flera listade produkter i tabell 1 i bilaga II avseende risken för aflatoxiner omfattas 
av gränskontroll, om de har KN-nummer i tabell 2 i bilaga II, dvs sockerkonfektyrer, 
choklad, bröd, kakor, kex och liknande. 
 
Observera att om du inte hittar aktuellt vegetabiliskt livsmedel, när du söker på land 
(ctrl F) i förordning 2019/1793, så är det inte krav på gränskontroll i nuläget, så länge 
du ej hittar produkten utifrån punkt 2 och 3 nedan. Importlagstiftningen ändras 
löpande, vilket informeras om under “Aktuellt” på Livsmedelsverkets webbplats. 
 

2. Om du ska importera livsmedel från Japan, gå in i förordning (EU) nr 2016/6 och sök 
på produkt för att läsa dig till om det är krav på gränskontroll eller inte. 
 

3. Om du inte hittat din produkt från aktuellt land utanför EU utifrån punkterna ovan, gå 
igenom alla rubriker och underrubriker på sidan Förteckning över 
gränskontrollpliktiga vegetabiliska livsmedel för att kontrollera om din produkt ska 
gränskontrolleras eller inte. Du kan behöva gå in i en rättsakt och stämma av mot en 
landslista om ett visst vegetabiliskt livsmedel från visst land kräver gränskontroll eller 
inte. 
 

 

 
 
 
 

 

https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/lagstiftning1/gallande-lagstiftning/eu-forordning-20191793/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=f%c3%b6rordning+2019%2f1793+&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a67f9c486-281d-4765-ba72-ba3914739e3b&_t_ip=10.250.250.24&_t_hit.id=Livs_Common_Model_PageTypes_ArticlePage/_9532c9ca-7de6-4bd0-9bd4-7df2c0db5fb2_sv&_t_hit.pos=1
https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/export-import-och-handel-inom-eu/aktuellt
https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/lagstiftning1/gallande-lagstiftning/eu-forordning-20166/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=f%c3%b6rordning+2016%2f6&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a67f9c486-281d-4765-ba72-ba3914739e3b&_t_ip=10.177.15.24&_t_hit.id=Livs_Common_Model_PageTypes_ArticlePage/_3239f6b8-4a4b-4a8e-a954-c94ee93496f0_sv&_t_hit.pos=1
https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/export-import-och-handel-inom-EU/import-utanfor-eu---vegetabiliska-livsmedel/forteckning-over-granskontrollpliktiga-vegetabiliska-livsmedel/
https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/export-import-och-handel-inom-EU/import-utanfor-eu---vegetabiliska-livsmedel/forteckning-over-granskontrollpliktiga-vegetabiliska-livsmedel/

