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Jord- och skogsbruksministeriets förordning 
om utövande och tillsyn av verksamhet gällande göds elfabrikat   

 
 

 
 
 
I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 1 
mom., 12 § 1 mom., 13 § 3 mom., 14 § 5 mom., 15 § 2 mom., 19 § 1 mom., 20 § 2 mom., 
21 § 1 mom., 22 § och 24 § 2 mom. i lagen om gödselfabrikat (539/2006):  
 

1 § 
Tillämpningsområde 

 
I denna förordning föreskrivs om verksamhetsutövares anmälningsskyldighet samt om 
registrering av vissa verksamhetsutövare i anslutning till animaliska biprodukter och 
verksamhetsutövares skyldighet att föra register, ha egenkontroll och göra 
förhandsanmälan, godkända laboratorier, handel med gödselfabrikat på den inre 
marknaden och införsel som gäller gödselfabrikat. Dessutom föreskrivs i denna förordning 
om godkännande av anläggningar som tillverkar, tekniskt bearbetar eller lagrar organiska 
gödselfabrikat eller råvaror till sådana samt om ordnande av tillsynen över gödselfabrikat. 
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2 § 

Anmälningsskyldighet 
 
Verksamhetsutövare som tillverkar, tekniskt bearbetar, släpper ut på marknaden, 
importerar och lagrar gödselfabrikat och i tillämpliga delar råvaror till sådana ska till 
Livsmedelssäkerhetsverket göra en skriftlig anmälan om att verksamheten inleds och om 
väsentliga förändringar i verksamheten senast en månad innan detta sker. Anmälan ska 
göras även om nedläggning av verksamheten senast inom en månad efter att detta skett. I 
anmälan ska lämnas de uppgifter som anges i bilaga I. Anmälan ska göras på 
Livsmedelssäkerhetsverkets officiella blankett. Om verksamheten är säsongbetonad ska 
verksamhetsutövaren också meddela sin verksamhetsperiod. Anmälningsskyldigheten 
gäller även verksamhetsutövare som transporterar eller lagrar animaliska produkter och 
därav framställda gödselfabrikat eller råvaror till sådana enligt artikel 23 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för 
animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas 
som livsmedel (nedan biproduktförordningen). Anmälningsskyldiga är även sådana 
gårdsbruksenheter som använder gödselfabrikat av animaliskt ursprung som nämns i 11 § 
6 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat (24/11) och på 
vilka produktionsdjuren har tillträde till sådana marker där gödselfabrikat av animaliskt 
ursprung har spridits eller från vilka skördas vallväxter till foder för produktionsdjur.   
 
I 1 mom. nämnda anmälningsskyldighet gäller inte verksamhetsutövare som 

1. enligt avtal överlåter eller tar emot obearbetad eller bearbetad naturgödsel från en 
gårdsbruksenhet till en annan,  

2. överlåter obearbetad naturgödsel eller slam från slamavskiljare och avloppsslam 
eller annat organiskt avfall från bosättning eller någon annan verksamhet på 
gårdsbruksenheten till en verksamhetsutövare som har i miljöskyddslagen 
(86/2000) avsett miljötillstånd för detta ändamål,  

3. på gårdsbruksenheten eller i den gemensamma gödselstaden för eget bruk 
bearbetar naturgödsel från gårdsbruksenheten eller den gemensamma 
gödselstadens gårdsbruksenheter, obehandlad mjölk, äggskal som härrör från 
gården och organiskt växtavfall som uppkommit där eller annat avfall från 
gårdsbruksenhetens verksamhet, med undantag för andra animaliska biprodukter i 
kategori 2 och 3 än de som nämns ovan,  

4. genom kalkstabilisering, kompostering, termofil rötning eller mesofil rötning på 
gårdsbruksenheten för eget bruk bearbetar slam från slamavskiljare eller 
avloppsslam samt avfall från torrklosett som uppkommit av bosättning och annan 
verksamhet på gårdsbruksenheten, då verksamheten inte kräver i miljöskyddslagen 
avsett miljötillstånd. Slam som bearbetats genom mesofil rötning ska före eller efter 
rötningen hygieniseras, komposteras, termiskt torkas eller på annat motsvarande 
sätt bearbetas,  

5. överlåter naturgödsel från gården eller den gemensamma gödselstaden som s.k. 
direktförsäljning från gården i bulk, när gödseln inte medför risk för spridning av 
någon allvarlig smittsam sjukdom och när flyghavre inte har konstaterats på gården 
eller på de gårdar som använder den gemensamma gödselstaden eller 

6. är registrerad eller godkänd för transportverksamhet enligt foderlagen (86/2008) 
eller godkänd enligt artikel 24 i biproduktförordningen eller enligt livsmedelslagen 
(23/2006) och som transporterar biprodukter och av dem framställda produkter som 
bisyssla för en godkänd anläggnings räkning eller verksamhetsutövare som är 
registrerad och godkänd för transport av biprodukter enligt avfallslagen (646/2011).  
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Livsmedelssäkerhetsverket kan vid behov begära en kopia av anteckningen av 
verksamhetsutövaren i avfallshanteringsregistret av den närings-, trafik- och miljöcentral 
inom vars verksamhetsområde största delen av verksamheten bedrivs.  
 
 

3 § 
Registerföring 

 
Det register som verksamhetsutövare enligt 12 § i lagen om gödselfabrikat ska upprätta 
kan upprättas med hjälp av ett automatiskt databehandlingssystem eller på något annat 
ändamålsenligt sätt. Gödselfabrikat och råvaror till sådana ska vara möjliga att spåra enligt 
produkt och parti med hjälp av registret. Registret ska hållas uppdaterat. 
 
Om det är förbjudet att importera, släppa ut på marknaden, tillverka, tekniskt bearbeta, 
lagra eller överlåta ett gödselfabrikat eller råvaran till sådant ska verksamhetsutövaren i 
registret partivis införa uppgifter om förbudet eller förordnandet om åtgärder samt om 
förvaringsstället eller sättet att förstöra gödselfabrikatet eller råvaran och om plats och 
datum för förstörandet.  
 
Skyldig att föra register är även den verksamhetsutövare som överlåter obearbetad 
naturgödsel till en teknisk bearbetningsanläggning eller en biogas- och 
komposteringsanläggning. I detta fall räcker gårdsbruksenhetens bokföring som register. 
Skyldighet att föra register har dessutom den verksamhetsutövare som bearbetar andra 
animaliska biprodukter än naturgödsel som gödselfabrikat för eget bruk.  
 
Om en verksamhetsutövare levererar avloppsslam som bearbetats enligt 11 a § 1 mom. 1-
3 punkterna i jord- och skogsbruksministeriets förordning för att användas i jordbruket ska i 
det register som verksamhetsutövaren för dessutom ingå följande uppgifter:  

1. processen vid behandling av avloppsslam för att minska sjukdomsalstrare och 
skadegörare 

2. avtal om användningen av det behandlade slammet 
3. mottagare av det behandlade slammet och de platser där slammet används 
4. de egenskaper som beskriver odlingslandets kvalitet och som definierats enligt 

bilaga V till ovannämnda förordning.  
 
 

4 § 
Verksamhetsutövarens egenkontroll 

 
Verksamhetsutövaren ska genom egenkontroll sörja för identifieringen av de faktorer som 
inverkar på gödselfabrikatens kvalitet samt för planeringen, genomförandet och 
uppföljningen av ändamålsenliga metoder i syfte att minska den mikrobiologiska risken 
eller någon annan risk i samband med verksamheten. 
 
Av planen för egenkontroll ska framgå verksamhetens karaktär med beaktande av de 
uppgifter som krävs i bilaga II. Planen för egenkontroll ska uppdateras när det inträffar 
väsentliga förändringar i verksamheten och den uppdaterade planen för egenkontroll ska 
lämnas in till Livsmedelssäkerhetsverket som bilaga till den i 2 § avsedda anmälan om 
förändring i verksamheten.  
 
Verksamhetsutövaren ska genomföra planen för egenkontroll i praktiken och föra bok över 
hur egenkontrollen realiseras. Dokumenteringen av egenkontrollen ska, i syfte att säkra 
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kvaliteten på och säkerheten för gödselfabrikaten eller råvarorna till sådana, innefatta 
analysresultat och officiella intyg över kritiska tillverknings- och bearbetningsfaser samt 
handlingar över avvikande situationer och de korrigerande åtgärder som vidtagits. 
Handlingar som anknyter till egenkontrollen ska med tanke på spårbarheten förvaras fem 
år. Handlingarna ska vid behov finnas lätt tillgängliga när tillsynsmyndigheten granskar 
verksamhetsutövarens verksamhet eller begär att få kopior av handlingarna för tillsynen. 
 
Skyldigheten att ha egenkontroll gäller inte de i 2 § 2 mom. nämnda verksamhetsutövarna 
och inte sådana verksamhetsutövare som importerar gödselfabrikat från en stat utanför 
Europeiska unionen eller en annan medlemsstat inom Europeiska unionen enbart för 
verksamhetsutövarens eget bruk. 
 
 

5 § 
Godkända anläggningar 

 
Kravet på godkännande av en anläggning enligt 14 § i lagen om gödselfabrikat gäller 
anläggningar som tillverkar följande organiska gödselfabrikat som avses i bilaga I till jord- 
och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat (24/11) och som ska släppas ut 
på marknaden: 
1) anläggningar som tillverkar eller lagrar organiska gödselfabrikat av animaliskt ursprung i 
enlighet med biproduktförordningen, 
2) anläggningar som tillverkar andra organiska gödselfabrikat i typbeteckningsgrupp 1B2, 
3A2 och 3A5, med undantag av anläggningar som mekaniskt blandar organiska råvaror 
som tillverkats i godkända anläggningar samt avloppsreningsverk som bearbetar 
avloppsslam till en biprodukt som kan användas som sådan den som är som 
jordförbättringsmedel. 
 
Godkännandet av anläggningen gäller tillverkning för eget bruk på en gårdsbruksenhet, då 
andra animaliska biprodukter än naturgödsel, obehandlad mjölk eller äggskal som härrör 
från gården bearbetas eller när verksamheten på annat sätt berörs av en 
anmälningsskyldighet enligt 11 § i lagen om gödselfabrikat. 
 
Ansökan om godkännande av en anläggning ska göras skriftligen hos 
Livsmedelssäkerhetsverket på en av verket fastställd blankett och till den ska fogas de 
uppgifter som krävs enligt 14 § 1 mom. i lagen om gödselfabrikat.  
 
Livsmedelssäkerhetsverket är den myndighet som enligt artikel 20 i biproduktförordningen 
ska bedöma ansökningarna om alternativa bearbetningsmetoder för animaliska 
biprodukter eller gödselfabrikat som framställts av biprodukterna och lämnar in resultatet 
av bedömningarna till kommissionen.  
 
 

6 § 
Registrerad anläggning eller driftansvarig 

 
Livsmedelssäkerhetsverket registrerar verksamhetsutövare som transporterar biprodukter 
och av dem framställda gödselfabrikat och råvaror till sådana enligt den anmälan som 
anges i 2 § 1 mom. Bestämmelser om villkoren för registrering av verksamhetsutövare 
ingår i bilaga IX kapitel IV.3 i kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 om 
genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om 
hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är 
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avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG 
vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från 
veterinärkontroller vid gränsen jämte ändringar (nedan tillämpningsförordning).  
 
För följande anläggningar som tillverkar gödselfabrikat gäller endast det registreringskrav 
som anges i artikel 23 i biproduktförordningen: 

1. anläggningar som endast tillsätter ett eller flera tillsatsämnen som i enlighet med 
artikel 32 i biproduktförordningen ska blandas med kött- och benmjöl som 
framställts enligt kategori 2 eller av bearbetat animaliskt protein som framställts 
enligt kategori 3 och som packar om produkten, 

2. anläggningar som packar om produkter som framställts av animaliska biprodukter i 
minutförpackningar, vilkas maximistorlek är 50 kg, till organiskt gödselmedel för 
anläggning av grönområden eller användning i trädgårdar.  

 
 

7 § 
Godkända anläggningars egenkontrollrapport 

 
Godkända anläggningars egenkontrollrapport ska innefatta en i enlighet med 4 § och 
bilaga II till denna förordning upprättad bokföring över utfallet av planen för egenkontroll. 
Rapportens innehåll kan definieras noggrannare i samband med godkännandet av 
anläggningen.   
 
 

8 § 
Godkända laboratorier 

 
Laboratoriet vid Livsmedelssäkerhetsverket är ett nationellt referenslaboratorium för 
tillsynen av gödselfabrikat, där det för säkring av kvaliteten på gödselfabrikat utförs sådana 
officiella undersökningar som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 2003/2003 om gödselmedel (nedan gödselmedelsförordningen), i biproduktförordningen 
och i lagen om gödselfabrikat eller i föreskrifter som utfärdats med stöd av den. 
 
De prover som tas för myndighetstillsynen i enlighet med de i 1 mom. nämnda rättsakterna 
och författningarna ska undersökas i godkända laboratorier som kan vara även något 
annat laboratorium än det i 1 mom. nämnda laboratoriet vid Livsmedelssäkerhetsverket.  
 
Ett laboratorium som ansöker om godkännande ska före godkännandet begära utlåtande 
av Mätteknikcentralens ackrediteringsenhet (ackrediteringstjänsten FINAS) eller av något 
annat organ som uppfyller kraven i standarden EN/ISO IEC 17011. I Finland avgör 
ackrediteringstjänsten FINAS eller något annat organ huruvida det laboratorium som 
ansöker om godkännande uppfyller kraven i den internationella standarden EN/ISO IEC 
17025 och kraven i de i 1 mom. nämnda rättsakterna och författningarna. Det uppdaterade 
utlåtandet ska lämnas in till Livsmedelssäkerhetsverket som ska godkänna de laboratorier 
som uppfyller kraven. 
 
Verksamhetsutövare kan vid undersökning av prov för egenkontroll använda även andra 
än godkända laboratorier. Mikrobiologiska analyser som enligt biproduktförordningen ska 
göras i godkända anläggningars egenkontroll ska dock enligt förordningen göras i 
laboratorier som godkänts av Livsmedelssäkerhetsverket.  
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9 § 
Godkända införselorter 

 
Import av gödselfabrikat och råvaror till sådana som hör till tullpositionsgrupp 05, 12, 26, 
27, 28, och 31 och som det inte föreskrivs om i kemikalielagen (744/1989) är tillåten bara 
via de i bilaga III nämnda införselorterna. Kontroll av gödselfabrikat och råvaror till sådana 
enligt lagen om gödselfabrikat ska utföras på införselorten.  
 
Med avvikelse från 1 mom. kan importkontroll av gödselfabrikat och råvaror till sådana i 
enlighet med lagen om gödselfabrikat utföras även någon annanstans än på den 
införselort som nämns i bilaga III. Kontroll som utförs annanstans än på införselorten 
förutsätter dock ett skriftligt transporttillstånd av Livsmedelssäkerhetsverket. 
Tillsynsmyndigheten kan dessutom på importörens begäran bestämma att 
gödselfabrikaten eller vid behov råvarorna till sådana transporteras till ett tullager för att 
vänta på kontroll i enlighet med lagen om gödselfabrikat, om kontrollen inte av 
kontrolltekniska eller andra orsaker tillräckligt tillförlitligt kan utföras på införselorten. 
 
Med avvikelse från 1 och 2 mom. föreskrivs om gränsövergångsställen för import av 
gödselfabrikat av animaliskt ursprung eller råvaror till sådana i jord- och 
skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och 
andra varor (1370/2004) samt om importvillkoren i jord- och skogsbruksministeriets 
förordning om animaliska biprodukter och därav framställda produkter samt andra varor 
som medför fara för spridning av djursjukdomar importerade från länder utanför 
Europeiska unionen (1122/2011). Det är förbjudet att importera sådana biprodukter och 
därav framställda produkter som hör till kategori 2 enligt biproduktförordningen och som är 
avsedda att användas som gödselmedel. Förbudet gäller dock inte naturgödsel och 
naturgödselprodukter som bearbetats i enlighet med biproduktförordningen. 
 
En gödselfabrikatsändning som avses i 1-3 mom. får inte överlåtas i fri omsättning innan 
Livsmedelssäkerhetsverket eller en av verket befullmäktigad kontrollör har meddelat 
tullanstalten på införselorten att villkoren för importduglighet är uppfyllda.  
 
 

10 § 
Handel med gödselfabrikat på den inre marknaden 

 
Gödselfabrikat och råvaror till sådana som hör till tullpositionsgrupp 05, 12, 26, 27, 28 och 
31 och som det inte föreskrivs om i kemikalielagen (744/1989) och för vilka krävs en 
förhandsanmälan enligt 21 § i lagen om gödselfabrikat kan vid import till den inre 
marknaden kontrolleras vid ett gränsövergångsställe som anges i bilaga III eller på någon 
annan plats som godkänts av Livsmedelssäkerhetsverket.  
 
Om import till och export från den inre marknaden av animaliska biprodukter som är 
färdiga gödselfabrikat som sådana eller av vilka framställs gödselfabrikat eller råvaror till 
sådana föreskrivs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för 
vissa levande djur, animaliska biprodukter och vissa varor på Europeiska unionens inre 
marknad (1002/2010). Import på den inre marknaden av biprodukter och därav framställda 
produkter som hör till kategori 2 enligt biproduktförordningen och som är avsedda att 
användas som gödselmedel är förbjuden i enlighet med 19 § 2 mom. i ovan nämnda 
förordning. Förbudet gäller dock inte naturgödsel och naturgödselprodukter som 
bearbetats i enlighet med biproduktförordningen. Dessutom finns det bestämmelser om 
kontroll av produkter som nämns i detta moment i jord- och skogsbruksministeriets 
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förordning om kontroller som skall utföras på Europeiska gemenskapens inre marknad i 
syfte att bekämpa djursjukdomar (977/2006).  
 
Dessutom ska vid handel med gödselfabrikat på den inre marknaden iakttas 
bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 764/2008 om 
förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska regler på produkter som lagligen 
saluförts i en annan medlemsstat och om upphävande av beslut nr 3052/95/EG. 
 
 

11 § 
Förhandsanmälan 

 
En verksamhetsutövare som importerar gödselfabrikat eller råvaror till sådana från en stat 
utanför Europeiska unionen ska lämna en förhandsanmälan per parti till 
Livsmedelssäkerhetsverket. När det gäller råvaror till gödselfabrikat som hör till 
tillämpningsområdet för kemikalielagen (744/1989) behöver inte förhandsanmälan per parti 
göras. Förhandsanmälan ska göras i tillräckligt god tid för att en eventuell tillsynskontroll 
av gödselfabrikat ska kunna ordnas i syfte att klarlägga importdugligheten i fråga om 
gödselfabrikatet eller råvaran till sådant, dock senast tre vardagar före varans ankomst till 
införselorten. I förhandsanmälan ska lämnas de uppgifter som anges i bilaga IV.  
 
En verksamhetsutövare som importerar gödselfabrikat eller råvaror till sådana från en 
annan medlemsstat inom Europeiska unionen ska lämna de uppgifter som anges i bilaga 
IV till Livsmedelssäkerhetsverket. Förhandsanmälan kan göras som en del av den 
anmälningsskyldighet som anges i 2 § eller separat senast tre vardagar före varans 
ankomst till införselorten. 
 
Vid transport av gödselfabrikat som klassificerats som avfall eller råvaror till sådana från 
ett land till ett annat ska dessutom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1013/2006 om transport av avfall iakttas.  
 
Livsmedelssäkerhetsverket ska i enlighet med det förfarande som avses i 
avfallstransportförordningen meddela beslut om gödselfabrikat eller råvara till sådant som 
ska återsändas. Dessutom ska Livsmedelssäkerhetsverket i enlighet med 
avfallstransportförordningen meddela beslut om att gödselfabrikat eller råvara till sådant 
som har förbjudits i enlighet med 33 § i lagen om gödselfabrikat ska återsändas till 
avgångslandet och lämna in beslutet för kännedom till Finlands miljöcentral. 
 
 

12 § 
Tillsyn och offentliggörande av tillsynsresultatet 

 
Livsmedelssäkerhetsverket ska årligen före utgången av mars sända in en tillsynsplan 
enligt 23 § i lagen om gödselfabrikat till jord- och skogsbruksministeriet. I tillsynsplanen 
ska, utöver det som föreskrivs i 23 § i lagen om gödselfabrikat, beaktas tillsynsresultetn 
från de föregående åren och att de årliga kontrollerna infaller vid rätt tidpunkt under 
produktionsperioden. Livsmedelssäkerhetsverket ska offentliggöra de för tillsynen 
väsentliga resultaten. 
 
Provtagning samt insändande och behandling av prover av oorganiska och organiska 
gödselmedel ska utföras enligt gödselmedelsförordningen, provtagning av 
kalkningsämnen enligt standard SFS-EN 1482 och provtagning av jordförbättringsmedel 
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och växtunderlag enligt standard SFS-EN 12579. Vid analys av prover som hänför sig till 
tillsynen av gödselfabrikat ska iakttas de analysmetoder som ska användas inom  
myndighetstillsynen för varje gödselfabrikat och som nämns i jord- och 
skogsbruksministeriets förordning 24/11 och i den nationella förteckningen över 
gödselfabrikats typbeteckningar som Livsmedelssäkerhetsverket upprätthåller. 
 
Livsmedelssäkerhetsverket ska på sina internetsidor ha en förteckning över de 
anläggningar och driftansvariga som godkänts i Finland enligt biproduktförordningen samt 
över nationellt godkända anläggningar.  
 
Livsmedelssäkerhetsverkets uppgift är att bedöma de nationella riktlinjerna för god praxis 
enligt artikel 30 i biproduktförordningen. 
 
Som en del av tillsynen över iakttagandet av förutsättningar och villkor enligt statsrådets 
förordning om övervakningen av kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
samt av föreskrivna verksamhetskrav som hänför sig till miljön och ingår i tvärvillkoren 
(636/2007) utövar närings-, trafik- och miljöcentralerna tillsyn över de krav på 
användningen av avloppsslam i jordbruket som anges i 11 a § 1 mom. 1–3 punkterna i 
jord- och skogsbruksministeriets förordning (24/11).  
 
 

13 § 
Ikraftträdande 

 
Denna förordning träder i kraft den 10 maj 2012. 
 
 
Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om 
utövande och tillsyn av verksamhet gällande gödselfabrikat (13/07) jämte ändringar. 
 
Anläggningar eller verksamhetsutövare som är skyldiga att registrera sig enligt 6 § ska i 
enlighet med 2 § 1 mom. anmäla sig till Livsmedelssäkerhetsverket senast den 1 oktober 
2012. 
 
 
Helsingfors den 3 maj 2012 
 
 
 
 
 
 
Jord- och skogsbruksminister  Jari Koskinen 
 
 
 
Konsultativ tjänsteman   Pirjo Salminen 
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BILAGA I 
 
 
UPPGIFTER SOM KRÄVS I EN SKRIFTLIG ANMÄLAN  
 
I anmälan ska nämnas om anmälan gäller inledande av verksamhet, förändring i 
verksamheten eller nedläggning av verksamheten. På basis av anmälan om inledande av 
verksamhet införs verksamhetsutövaren i registret över verksamhetsutövare, på basis av 
anmälan om förändring uppdateras verksamhetsutövarens registeruppgifter och på basis 
av nedläggningsanmälan införs i registret en anteckning om att verksamheten lagts ned. 
 
I anmälan ska ingå de uppgifter som anges i punkterna 1–5 nedan och i tillämpliga delar 
de uppgifter som anges i punkterna 6–8 nedan: 
1) verksamhetsutövarens namn, adress och FO-nummer,  
2) tillverkningsställen samt permanenta eller andra fasta försäljningsställen, lagringsplatser 
samt övriga verksamhetsställen, 
3) kontaktinformation angående verksamhetsutövarens ansvarspersoner, 
4) utredning om verksamhetens karaktär (tillverkning, import, marknadsföring, m.m.) samt 
en uppskattning av verksamhetens omfattning, 
5) datum för inledande, ändring eller nedläggning av verksamheten, 
6) uppgifter om tillverknings- och försäljningsställen och lagringsplatser samt 
kontaktinformation angående entreprenörer och underleverantörer som 
verksamhetsutövaren använder vid tillverkning, försäljning och lagring av gödselfabrikat,  
7) en skriftlig plan för egenkontroll när verksamheten inleds, och 
8) uppgifter om de gödselfabrikat som marknadsförs, 
a) typbeteckningar och handelsnamn, uppgifter som ska ingå i varudeklarationen, 
b) med undantag för oorganiska gödselmedel en utredning över produktens kemiska 
sammansättning, eller om vilka råvaror som använts, och om teknisk bearbetning eller om 
annan tillverkningsmetod. 
 
För EG-gödselmedel som importeras till Finland krävs inte någon utredning enligt 8 b). 
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BILAGA II 
 
 
UPPGIFTER SOM KRÄVS I VERKSAMHETSUTÖVARENS EGENKONT ROLLPLAN  
 
 
I verksamhetsutövarens egenkontrollplan ska finnas följande uppgifter:  
1) de personer som är ansvariga för verksamheten och en plan för introduktion av 
personalen, 
2) råvaror produktvis med deras ursprung och kvalitet för de gödselprodukter som är 
avsedda att släppas ut på marknaden, 
3) hur spårbarheten är säkrad partivis, 
4) produktions- och verksamhetsprocessen och 
a) kritiska tillsynspunkter och åtgärdsgränser i den, 
b) korrigeringar som vidtas när åtgärdsgränserna överskrids, 
c) uppgifter om utrymmen, maskiner och anordningar som används och om  
- underhåll av dem, 
- kalibrering av mätutrustningen, 
- rengöringssätt och rengöringsintervaller, 
- skadedjursbekämpning, 
5) hur man ska förfara vid eventuella störningar, 
6) plan för kvalitetsövervakning och provtagning i fråga om råvaror, produktion och 
slutprodukt, 
7) åtgärder som ska vidtas, om gödselfabrikat eller råvaror till sådana inte uppfyller de 
kvalitetskrav som uppställts eller är föråldrade, och 
8) uppgifter om lagring, förvaring och transport av gödselfabrikat och råvaror till sådana. 
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BILAGA III 
 
 
INFÖRSELORTER  
 
De i 9 § 1 mom. avsedda införselorterna är följande tullanstalter: 
Björneborg, Borgå, Brahestad, Eckerö, Fredrikshamn-Kotka, Hangö, Helsingfors, Ingå, 
Imatra, Jakobstad, Kalajoki, Karigasniemi, Karleby, Kaskö, Kemi, Kristinestad, Lovisa, 
Mariehamn, Niirala, Nuijamaa, Nystad, Nådendal, Raja-Jooseppi, Raumo, Sastmola, 
Tammerfors, Torneå, Uleåborg, Vaalimaa, Vainikkala, Vanda, Vartius, Vasa, Villmanstrand 
och Åbo. 
 
 
Sådana partier som ska genomgå veterinär gränskontroll i Finland ska dock importeras till 
Finland via de gränsövergångsställen som nämns i bilaga I till jord- och 
skogsbruksministeriets förordning 1370/2004.  
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BILAGA IV 
 
UPPGIFTER SOM KRÄVS I FÖRHANDSANMÄLAN 
 
I förhandsanmälan ska ingår följande uppgifter: 
 
1) importörens namn,  
2) ursprunget för det importerade gödselfabrikatet eller råvara till sådant,  
3) tullposition, eller när det gäller import på den inre marknaden, gödselfabrikatets 
typbeteckning,  
4) mängd,  
5) destination och 
6) produktens användningsändamål (gödselfabrikat/råvara).  
 
Med förhandsanmälan om partivisa gödselfabrikatsändningar ska även sändas kopior av 
1) inköpsfakturan eller annan motsvarande handling, 
2) ett officiellt intyg, av vilket framgår kadmiumhalten i gödselfabrikatet, och vid behov av 
friskintyg över animaliska biprodukter eller av intyg över bearbetning i en godkänd 
anläggning, 
3) andra eventuella handlingar som krävs vid import av gödselfabrikat. 
 
I fråga om oorganiska gödselmedel krävs ett intyg av vilket framgår kadmiumhalten i 
gödselfabrikatet endast för forsforgödsel. 
 
 


