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Folkhälsomyndighetens föreskrifter
om lagerdeklaration av vin och druvmust1;

beslutade den 21 april 2015.

Folkhälsomyndigheten föreskriver följande med stöd av 12 § 2 och 15 §
första stycket 1 i förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och
marknadsreglering av jordbruksprodukter. Föreskrifterna är utarbetade efter
att myndigheten har inhämtat ett yttrande från Jordbruksverket.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om lagerdeklaration av vin
och druvmust, som komplement till artikel 11 i kommissionens förordning
(EG) nr 436/2009 av den 26 maj 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller vinodlingsregistret, de obligato-
riska deklarationerna och framtagningen av uppgifter för marknadsuppfölj-
ning, följedokumenten vid transport av produkter och de register som ska
föras inom vinsektorn2.

Hur uppgifterna lämnas in

2 § Lagerdeklaration av vin och druvmust enligt artikel 11 i kommissionens
förordning (EG) nr 436/2009 ska lämnas via ett elektroniskt formulär som
tillhandahålls av Folkhälsomyndigheten eller på blanketten Lagerdeklaration
av vin och druvmust (bilaga).

Inlämningstidpunkt

3 § Lagerdeklarationen ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast
den 1 september.

Av artikel 11 i kommissionens förordning (EG) nr 436/2009 framgår att
lagerdeklarationen ska lämnas in varje år och innefatta de lager som innehas
den 31 juli.

1 Tidigare bestämmelser i ämnet, se Statens folkhälsoinstituts föreskrifter
(FHIFS 2002:3) om deklaration av vin- och druvmustlager.
2 EUT L 128, 27.5.2009, s.15, Celex 32009R0436.
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Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 juni 2015.

Folkhälsomyndigheten

ANDERS TEGNELL
Patrik Nordin
(Avdelningen för kunskapsstöd)
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1 Kommissionens förordning (EG) nr 436/2009 av den 26 maj 2009 om tillämpnings-
föreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller vinodlingsregistret,
de obligatoriska deklarationerna och framtagningen av uppgifter för marknadsuppfölj-
ning, följedokumenten vid transport av produkter och de register som ska föras inom
vinsektorn. EUT L 128, 27.5.2009, s. 15, Celex 32009R0436.

LAGERDEKLARATION
AV VIN OCH DRUVMUST
(i enlighet med artikel 11, 
förordning (EG) nr 436/20091)

Observera
Gäller för de lager som innehas den

31 juli

Deklarationen skickas till:
Folkhälsomyndigheten
831 40 Östersund

Deklarationen ska ha kommit in till 
myndigheten senast den

1 september

Deklarant
Namn

Organisationsnummer

Plats där produkterna förvaras

Allmän upplysning

� Lagerdeklaration av vin och druvmust regleras i artikel 11 i kommissio-
nens förordning (EG) nr 436/2009.

� Deklarationen lämnas antingen via ett elektroniskt formulär eller per 
post.
� Webbinloggning: https://rapportering.folkhalsomyndigheten.se. 
� Per post till: Folkhälsomyndigheten, 831 40 Östersund.

� Plats där produkterna förvaras. Ange var ert produktlager är beläget. 
Om ert lager finns på flera adresser ska ni ange samtliga dessa adresser.

� Deklarationen består av två delar. Ni besvarar enbart de delar som berör 
er och kom även ihåg att fylla i uppgifter om uppgiftslämnare på sista 
sidan.
① Vinlager

Druvmustlager
� Deklarationen ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast 

den 1 september och innefatta de lagerkvantiteter av vin och druv-
must som innehas den 31 juli (avstämningstidpunkt).

Har ni frågor om deklarationen kan ni kontakta Folkhälsomyndigheten per 
e-post: partihandel@folkhalsomyndigheten.se eller via myndighetens 
växel: 010-205 20 00.UPPHÄVD
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FoHMFS 2015:2 ① Vinlager (avstämningstidpunkt den 31 juli)

� Ange volymen av ert vinlager i hela liter. 
� Ert lager av vin ska delas upp efter produktkategori i rött- och rosévin

eller vitt vin. Mousserande viner räknas in under rött- och rosévin eller vitt
vin beroende på typ.

1 Avser det vin ni själv tillverkar i Sverige, antingen från egna druvor eller druvor ni
köpt in.
2 Avser det vin som ni har i lager i Sverige. Även årgångsviner ska räknas med.
3 Vilket inbegriper kvalitetsvin framställt inom specificerade områden (kvalitetsvin
fso).
4 Vilket inbegriper bordsvin med geografisk beteckning.
5 Vilket inbegriper bordsvin utan geografisk beteckning.

Vinlager i 
produktionsledet1

(liter)

Vinlager i handels-
ledet, från EU2

(liter)

Produktkategori Rött- och 
rosévin

Vitt vin Rött- och 
rosévin

Vitt vin

Vin med skyddad 
ursprungsbeteckning 
(SUB)3

Liter Liter Liter Liter

Vin med skyddad 
geografisk beteckning 
(SGB)4

Liter Liter Liter Liter

Vin med uppgifter om 
druvsort men utan 
SUB/SGB

Liter Liter Liter Liter

Vin utan SUB/SGB5 Liter Liter Liter Liter

Annat vin Liter Liter Liter Liter

Vinlager i handels-
ledet, med ursprung i 
tredje land (liter)

Rött- och 
rosévin

Vitt vin

Liter Liter

Eventuell anmärkning på lämnade uppgifter

UPPHÄVD



5

FoHMFS 2015:2Druvmustlager (avstämningstidpunkt den 31 juli)

� Ange volymen av ert druvmustlager i hela liter.
� Ert lager av druvmust delas upp efter produktkategori. Produktkatego-

rierna ska delas upp efter typ av vin som druvmusten är tänkt att användas
till, antingen som rött- och rosévin eller som vitt vin. Mousserande viner
räknas in under rött- och rosévin eller vitt vin beroende på typ.

1 Avser den druvmust ni själv tillverkar i Sverige, antingen från egna druvor eller dru-
vor ni köpt in.
2 Avser den druvmust ni har i lager i Sverige.
3 För definition av begreppet se bilaga VII, del II, punkt 13 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 1308/2013.
4 För definition av begreppet se bilaga VII, del II, punkt 14 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 1308/2013.
5 Vilket innefattar druvmust, delvis jäst druvmust och delvis jäst druvmust framställd
av lätt torkade druvor.

Uppgiftslämnare

Druvmustlager i 
produktionsledet1 

(liter)

Druvmustlager i 
handelsledet2

(liter)

Produktkategori Rött- och 
rosévin

Vitt vin Rött- och 
rosévin

Vitt vin

Koncentrerad 
druvmust3

Liter Liter Liter Liter

Rektifierad koncentre-
rad druvmust4 

Liter Liter Liter Liter

Annan must5 Liter Liter Liter Liter

Eventuell anmärkning på lämnade uppgifter

Underskrift

Namnförtydligande DatumUPPHÄVD



Solna Nobels väg 18, SE-171 82 Solna Östersund Forskarens väg 3, SE-831 40 Östersund.
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