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Tillstånd att märka med ISPM 15-märket  
 

Jordbruksverkets beslut 

Jordbruksverket ger dig, Moelven Dalaträ Aktiebolag med organisationsnummer 

556118-4614, fortsatt tillstånd att märka med ISPM 15-märket på trä, träemballage 

eller andra föremål som behandlats i egen anläggning. 

Du får också tillstånd att reparera träemballage.  

Detta beslut ersätter ditt tidigare beslut daterat den 18 januari 2006 med dnr S20-4/06.  

Villkor för beslutet 

Tillståndet gäller på verksamhetsplatsen Industriområdet 2 i Mockfjärd.  

På verksamhetsplatsen får du endast använda det officiella registreringsnumret  

SE-W45. 

Beskrivning av ärendet 

Du har ansökt om att ditt tillstånd för att märka med KD 56ºC/30 min-märket ska 

förnyas. Sedan tidigare har du även 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.  

Jordbruksverket har bedömt att ditt gällande tillstånd för att märka med ISPM 15-

märket behöver uppdateras. 

Det trä som ska märkas i din verksamhet behandlas i egen anläggning.  

Motivering 

I samband med att du sökt om ditt tillstånd för KD 56ºC/30 min-märket har vi också 

uppdaterat ditt tillstånd för att märka med ISPM 15-märket för att tydliggöra de nya 

regelverk som gäller för detta tillstånd. 

Godkänd 2021-02-24 av Carin Bunnvik
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Övriga upplysningar 

Bestämmelser kring värmebehandling finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 

2019:71) om skyddsåtgärder mot växtskadegörare. 

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-W45 
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). 

 

Godkänd 2021-02-24 av Carin Bunnvik
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