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Viktig information till importörer och speditörer av 
ekologiska livsmedel från länder utanför EU 
Från den 1 januari 2018 tar Livsmedelsverket över kontrollen från 
Tullverket 

Livsmedelsverket vill informera dig som är importör eller speditör av sändningar 
med ekologiska livsmedel från länder utanför EU, att Livsmedelsverket kommer 
att ta över ansvaret för importkontrollen från Tullverket från och med 1 januari 
2018.  

I artikel 13 i kommissionens förordning 1235/2008 om tillämpningsföreskrifter för 
rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av 
ekologiska produkter från tredjeländer framgår att det krävs systematiska 
dokumentkontroller, slumpmässiga identitetskontroller och, vid behov grundat på 
myndighetens riskbedömning, fysiska kontroller, innan sändningar med 
ekologiska livsmedel som importeras från tredje land får släppas för fri omsättning 
i unionen. Ett mindre antal sändningar kommer även att genomgå provtagningar 
och analyser för att påvisa eventuell förekomst av bekämpningsmedelsrester.  

Kontrollintyget 

Verksamhetsförändringen innebär att kontrollintyg i original ska skickas/lämnas 
till följande adress från 1 januari 2018 (oavsett vilken väg din livsmedelssändning 
kommer in i Sverige): 

Göteborgs gränskontrollstation, Port 3, Skandiahamnen, 418 34 Göteborg  

Kontrollintyget upprättas i TRACES NT av kontrollorganet eller 
kontrollmyndigheten i exportlandet. Intyget styrker att de varor du importerar har 
producerats och kontrollerats på ett sätt som är likvärdigt med produktion och 
kontroll av ekologiska produkter inom EU.  

Även om den mesta hanteringen av kontrollintyget numera sker elektroniskt i 
TRACES NT måste det kontrollorgan eller den kontrollmyndighet som utfärdat 
kontrollintyget i tredje land även skriva ut kontrollintyget i pappersform och 
signera det. Det fysiska kontrollintyget skickas sedan till importören.  

Läs mer om kontrollen av ekologiska livsmedel på Livsmedelsverkets 
webbplats www.slv.se. 

https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/produktion-av-livsmedel/kontroll-och-markning-av-ekologisk-mat/import-av-ekologiska-livsmedel
http://www.slv.se/
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Avgift för gränskontrollen 

Från och med den 1 januari 2018 kommer Livsmedelsverket att ta ut en 
kontrollavgift på 750 kr per genomförd gränskontroll av en sändning med 
ekologiska livsmedel. 

Betalningsrutiner 

En importör har två alternativ för att hantera betalningen, antingen genom att en 
bankgaranti utställs eller genom förskottsbetalning inför varje sändning. 

Livsmedelsverket rekommenderar bankgaranti för importörer/speditörer med en 
regelbunden import. Det underlättar administrationen för såväl företagen som 
myndigheten och säkerställer att sändningar kan administreras skyndsamt. 

1. Bankgaranti 

Väljer man att använda bankgaranti behöver importören inte betala in i förskott, 
utan faktura med slutgiltig avgift skickas ut när kontrollen är avslutad. Om 
importören väljer bankgarantialternativet beslutar Livsmedelsverket om ett 
betalningsunderlag, vilket ska lämnas till den egna banken. 

Betalningsunderlaget baserar sig på antal importerade sändningar under det 
gångna året. Med dessa uppgifter som underlag bestämmer Livsmedelsverket hur 
stor garanti importören behöver. Nivån är satt så att skulden till Livsmedelsverket 
inte ska överstiga den nivå som bankgarantin gäller för. 

När importörens bank beviljat en bankgaranti ska originalhandlingen skickas till 
Livsmedelsverket. När garantin inte längre ska gälla återsänder Livsmedelsverket 
originalhandlingen till importörens bank. 

2. Inbetalning i förskott  

Alla sändningar registreras i samband med att de anmäls till gränskontrollstationen 
och får ett eget referensnummer.  

Avgiften på 750 kr ska inbetalas i förskott. Vid betalning ska referensnumret alltid 
anges. 

Kvitto/betalningsbekräftelse ska mailas till gränskontrollstationen 
gks.goteborg@slv.se innan kontrollen av sändningen påbörjas. Det är mycket 
viktigt att sändningens referensnummer framgår på kvittot. 

Om ni har frågor kring detta är ni välkomna att kontakta Livsmedelsverket centralt 
på telefon 018-17 14 29 eller på e-post: gks@slv.se alternativt 
gränskontrollstationen i Göteborg på telefon 018-17 53 05 eller på e-post: 
gks.goteborg@slv.se . 

 

Med vänlig hälsning 

 

Annika Sundström 

Teamchef gränskontroll 
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