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Letter
Date
2023-01-04

Reference number
6.4.18-00149/2023

Plant Regulations Unit
Anna Björnberg
E-mail: vaxtinspektionen@jordbruksverket.se

To whom it may concern

Moelven Valåsen Aktiebolag  
Moelven Valåsen Aktiebolag  with production site Valåsens industriområde in 
KARLSKOGA, registration number 556310-4206, 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 13 January 2021, reference number 
6.4.18-00424/2021 the company´s official registration number is SE-T204.

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.

Anna Björnberg

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.

SE–T204
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http://www.jordbruksverket.se/
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Växtregelenheten 
Ingrid Areskoug 
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2020-01-28 
 

Dnr 6.4.18-01473/2020 
 

  

Moelven Valåsen Aktiebolag   
Box 404 
691 27 KARLSKOGA 
Sverige 

 
 

 

Bekräftelse på anmälan om ändring av verksamhet 

Jordbruksverket bekräftar att ditt företag Moelven Valåsen Aktiebolag med 

organisationsnummer 556310-4206 nu är registrerat hos Jordbruksverket för att märka med 

ISPM 15-märket på träemballage, trä eller andra föremål.  

Officiellt registreringsnummer  

Du har det officiella registreringsnumret SE-T204 hos Jordbruksverket för 

verksamhetsplatsen, Box 404, Karlskoga. 

 

Beskrivning av ärendet 

Du har den 28 januari 2020 anmält att din verksamhet även ska omfatta märkning med ISPM 

15-märket.  

Den ändring som du har anmält är en sådan ändring som omfattas av punkten 4 i artikel 66 i 

Europaparlamentets och rådet förordning (EU) 2016/2031 om skyddsåtgärder mot 

växtskadegörare. Jordbruksverket fattar därmed inte något nytt beslut med anledning av din 

anmälan. 

 

Övriga upplysningar 
Jordbruksverkets beslut från 19 september 2000 med diarienummer 20 217/97 och från 18 

januari 2006 med diarienummer 20 4/06 gäller fortfarande. 

När du märker med ISPM 15-märket på din verksamhetsplats ska det ha nedanstående 

utseende1.  

 

SE-T204 
HT 

 

 

Ingrid Areskoug 

 

Detta är ett elektroniskt generat meddelande och är därför inte signerat med namnteckning 

                                                 
1 Märkets utseende får variera i enlighet med bilaga 2 till ISPM 15-standarden. 
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