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1 §  

Tillämpningsområde 

I denna förordning föreskrivs om en verksamhetsutövares anmälningsskyldighet, skyldig-
het att föra register, ha egenkontroll, lämna en förhandsanmälan, godkända laboratorier, 
handel med gödselfabrikat på den inre marknaden och införsel som gäller gödselfabrikat. I 
denna förordning finns också bestämmelser om godkännande av anläggningar som tillver-
kar eller tekniskt bearbetar organiska gödselfabrikat, andra än vissa animaliska organiska 
gödselmedel och jordförbättringsmedel, eller råvaror till sådana samt om ordnande av till-
synen över gödselfabrikat. 

2 § 

Anmälningsskyldighet 

En verksamhetsutövare som tillverkar, tekniskt bearbetar, släpper ut på marknaden och 
importerar gödselfabrikat och i tillämpliga delar råvaror till sådana ska till Livsmedelssä-
kerhetsverket göra en skriftlig anmälan om att verksamheten inleds och om väsentliga för-
ändringar i verksamheten senast en månad innan verksamheten inleds och förändringarna 
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 säsongbe-
tonad ska verksamhetsutövaren också meddela sin verksamhetsperiod. 

Anmälningsskyldighet enligt 1 mom. gäller inte verksamhetsutövare som 

1) överlåter slam från slamavskiljare och avloppsslam eller annat organiskt avfall från 
bosättning eller någon annan verksamhet på gårdsbruksenheten till en verksam-
hetsutövare som har ett miljötillstånd för detta ändamål i enlighet med miljöskydds-
lagen (527/2014), 

2) på gårdsbruksenheten för eget bruk bearbetar vegetabiliskt organiskt avfall från 
gårdsbruksenheten, äggskal som härrör från gården eller annat avfall från gårds-
bruksenhetens verksamhet, 

3) 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 ett miljötillstånd en-
ligt miljöskyddslagen (527/2014). Slam som bearbetats genom mesofil rötning ska 
före eller efter 
 hygieniseras, komposteras, termiskt torkas eller på annat motsvarande sätt bear- 
 betas,  

4) 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,  
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5) tillverkar gödselmedel av aska i typbeteckningsgrupp 1A7 högst 50 000 kg per år,  
6) tillverkar oförpackad jordförbättringstorv i typbeteckningsgrupp 3A1, organiska jord-

förbättringsmedel i typbeteckningsgrupp 3A2 eller biprodukter som direkt används 
som jordförbättringsmedel i typbeteckningsgrupp 3A5 högst 400 kubikmeter per år,   

7) tillverkar oförpackade växtunderlag av typ 5 högst 400 kubikmeter per år.  
 
Gödselfabrikaten enligt punkterna 5-7 ska uppfylla kraven på gödselfabrikat.  

 

5 § 

Godkända anläggningar  

Kravet på godkännande av en anläggning enligt 14 § i lagen om gödselfabrikat gäller 
anläggningar som tillverkar gödselfabrikat i typbeteckningsgrupperna 1B2, 3A2 och 3A5 i 
bilaga I till jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat (24/11) för att 
släppas ut på marknaden. Kravet på godkännande gäller emellertid inte 

1) anläggningar som inte berörs av anmälningsskyldigheten i 2 § 2 mom. i denna för-
ordning, 

2) anläggningar som mekaniskt blandar i en godkänd anläggning tillverkade organiska 
råvaror och inte heller 

3) avloppsreningsverk som behandlar avloppsslam som i form av biprodukt direkt an-
vänds som jordförbättringsmedel.    

 
Ansökan om godkännande av en anläggning ska göras skriftligen hos Livsmedelssäker-
hetsverket på en blankett som fastsällts av verket. Till blanketten ska fogas de uppgifter 
som krävs enligt 14 § 1 mom. i lagen om gödselfabrikat. 

8 § 

Godkända laboratorier 

I syfte att säkra kvaliteten på gödselfabrikat ska de officiella undersökningarna enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 om gödselmedel (nedan 
EG:s gödselmedelsförordning) och lagen om gödselfabrikat eller författningar som utfär-
dats med stöd av den göras i Livsmedelssäkerhetsverkets laboratorium som är ett nation-
ellt referenslaboratorium. 
 
De prover som tas för myndighetstillsynen i enlighet med bestämmelserna i 1 mom. ska 
undersökas i ett godkänt laboratorium som också kan vara ett annat laboratorium än det 
laboratorium vid Livsmedelssäkerhetsverket som avses i 1 mom. 
 
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 ackre-
diteringstjänsten FINAS eller något annat organ huruvida det laboratorium som ansöker 
om godkännande uppfyller kraven enligt den internationella standarden EN/ISO IEC17025 
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och kraven enligt bestämmelserna i 1 mom. Det uppdaterade utlåtandet ska lämnas in till 
Livsmedelssäkerhetsverket som ska godkänna de laboratorier som uppfyller kraven. 
 
 
   9 §  
  Godkända införselorter 
 
Import av gödselfabrikat och råvaror till sådana som hör till tullpositionsgrupp 25, 26, 
27, 28, och 31 och om vilka det inte finns bestämmelser i kemikalielagen (599/2013) är 
tillåten bara via införselorterna i bilaga III. Kontroll av gödselfabrikat och råvaror till sådana 
enligt lagen om gödselfabrikat ska utföras på införselorten. 
 
Genom undantag från 1 mom. får importkontroll av gödselfabrikat och råvaror till sådana i 
enlighet med lagen om gödselfabrikat utföras även någon annanstans än på införselorter-
na i bilaga III. Kontroll som utförs någon annanstans än på införselorten förutsätter dock 
ett skriftligt transporttillstånd av Livsmedelssäkerhetsverket. Tillsynsmyndigheten kan 
också 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 göd-
selfabrikat om kontrollen inte av kontrolltekniska eller andra orsaker tillräckligt tillförlitligt 
kan utföras på införselorten. 
 
En gödselfabrikatsändelse som avses i 1-3 mom. får inte överlåtas i fri omsättning innan 
Livsmedelssäkerhetsverket eller en av verket befullmäktigad kontrollör har meddelat tull-
anstalten på införselorten att importvillkoren är uppfyllda. 
 
 
   10 § 

Handel med gödselfabrikat på den inre marknaden 
 
Gödselfabrikat och råvaror till sådana som hör till tullpositionsgrupp 25, 26, 27, 28 och 
31 och om vilka det inte finns bestämmelser i kemikalielagen (599/2013) samt för vilka det 
krävs en förhandsanmälan enligt 21 § i lagen om gödselfabrikat kan vid import till den inre 
marknaden kontrolleras vid ett gränsövergångsställe enligt bilaga III eller på någon annan 
plats som godkänts av Livsmedelssäkerhetsverket. 
 
Därutöver ska vid handel med gödselfabrikat på den inre marknaden iakttas bestämmel-
serna 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 an-
nan medlemsstat och om upphävande av beslut nr 3052/95/EG. 
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   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 tillsynsresultaten 
från de föregående åren och att de årliga kontrollerna infaller vid rätt tidpunkt under 
produktionsperioden. Livsmedelssäkerhetsverket ska offentliggöra de för tillsynen väsent-
liga resultaten. 
 
Provtagning samt insändande och behandling av prover av oorganiska och organiska 
gödselmedel ska utföras enligt EG:s gödselmedelsförordning, provtagning av 
kalkningsämnen enligt standard SFS-EN 1482 och provtagning av jordförbättringsmedel 
och växtunderlag enligt standard SFS-EN 12579. Vid analys av prover som hänför sig till 
tillsynen av gödselfabrikat ska tillämpas de typbeteckningsspecifika analysmetoderna inom 
myndighetstillsynen som ingår i jord- och skogsbruksministeriets förordning 24/11 och i 
den nationella förteckningen över gödselfabrikats typbeteckningar som Livsmedelssäker-
hetsverket förvaltar. 
 

___________________ 

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2015.  

 

Helsingfors den 3 november  2015 

 

 

Jordbruks- och miljöminister  Kimmo Tiilikainen    

 

Konsultativ tjänsteman                   Pirjo Salminen 
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