
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Uppgifter om sökanden 

Namn Person-/organisationsnummer 

 

Råvarudeklaration 

Här ska du ange de huvudråvaror som tillsammans utgör den övervägande delen av slutprodukternas innehåll. Det 

innebär att du ska redovisa minst 51 procent av slutprodukternas innehåll. Du ska bara ange de huvudråvaror som 

berörs av investeringen. Du ska ange råvarans namn, KN-nummer*, förväntad årsvikt samt råvarans ursprung (land 

och landskap). Längre bak i blanketten ska du ange övriga råvaror (ej huvudråvaror) och slutprodukter. 

Råvara 

KN-nummer* Förväntad årsvikt 

kg 

Ursprung   

☐ Sverige - Landskap ………..…………………………… ☐ Finland  - Landskap ……………………………………….. 

☐ Norge - Landskap/Fylke ……………………..……… ☐ Annat land  ……………………………………………………… 

 

Råvara 

KN-nummer* Förväntad årsvikt 

kg 

Ursprung   

☐ Sverige - Landskap ………..…………………………… ☐ Finland  - Landskap ……………………………………….. 

☐ Norge - Landskap/Fylke ……………………..……… ☐ Annat land  ……………………………………………………… 

 

Råvara 

KN-nummer* Förväntad årsvikt 

kg 

Ursprung   

☐ Sverige - Landskap ………..…………………………… ☐ Finland  - Landskap ……………………………………….. 

☐ Norge - Landskap/Fylke ……………………..……… ☐ Annat land  ……………………………………………………… 

FÖRÄDLINGSSTÖD 

- förteckning av huvudråvaror och 

slutprodukter 2014-2020 

Den här blanketten ska du fylla i och bifoga med din ansökan om stöd om 

ansökan avser förädling av jordbruks-, trädgårds- eller renäringsprodukter. 

Du bifogar blanketten som en bilaga till din ansökan om förädlingsstöd i  

e-tjänsten, alternativt skickar den med post till den myndighet som beslutar 

om ditt stöd. 

* KN-nummer: De första åtta siffrorna i varukoden. Du hittar mer information 

om KN-nummer på sista sidan. 
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kg 
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Övriga råvaror 

Här anger du den planerade årsvikten för resterande råvaror som ingår i slutprodukterna. Det kan 

exempelvis vara kryddor och annat som inte räknas som huvudråvaror.  

Råvara Förväntad årsvikt 

kg 

 

 

Slutprodukt 

Här ska du ange de slutprodukter som förädlingsprocessen resulterar i samt slutprodukternas  

KN-nummer* och förväntade årsvikt. Ange bara de slutprodukter som berörs av investeringen. 

Slutprodukt KN-nummer* Förväntad årsvikt 

kg 

Slutprodukt KN-nummer* Förväntad årsvikt 

kg 

Slutprodukt KN-nummer* Förväntad årsvikt 

kg 

Slutprodukt KN-nummer* Förväntad årsvikt 

kg 

Slutprodukt KN-nummer* Förväntad årsvikt 

kg 

Slutprodukt KN-nummer* Förväntad årsvikt 

kg 

Slutprodukt KN-nummer* Förväntad årsvikt 

kg 

Slutprodukt KN-nummer* Förväntad årsvikt 

kg 

Slutprodukt KN-nummer* Förväntad årsvikt 

kg 

 

 

Försäkran och underskrift 

 Jag försäkrar att uppgifterna i denna bilaga är fullständiga och riktiga. 

Datum Underskrift av firmatecknare eller annan behörig person 

Namnförtydligande 

  

Övrigt  



Om varukoder och KN-nummer 

Alla varor har en varukod som består av tio siffror. De första åtta siffrorna i varukoden bildar  

KN-numret. Varukoder hittar du på Tullverkets webbplats http://tulltaxan.tullverket.se/ 

För att hitta en specifik varukod börjar du med att gå in i söktjänsten Tulltaxan som du hittar i 

huvudmeny. Därefter väljer du Varukoder i undermenyn. 

 

Exempel 

Du ska förädla produkter från din gård och tillverka en grönsaksjuice som du sedan ska sälja på den 

lokala marknaden. En av råvarorna du använder i juicen är morot. För att hitta varukoden och  

KN-numret för morot ska du göra så här: 

1. Klicka på mapp-symbolen vid Avdelning II – Vegetabiliska produkter  

2. Klicka dig ner i mapp-strukturen för att leta fram morot 

3. Längst ut till vänster hittar du den tio-siffriga varukoden. 

4. De åtta första siffrorna är KN-numret 

5. Fyll i KN-numret i blanketten tillsammans med de andra uppgifterna för råvaran. 

 
 

I blanketten:
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