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670/2020

Jord- och skogsbruksministeriets förordning
om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets 

avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut
upphävs i bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsver-

kets avgiftsbelagda prestationer (1146/2018) punkterna 5.6.4.1 och 5.6.4.2,
ändras punkterna 1.1.1, 1.2.3.1, 1.2.3.2, 1.2.6, 1.5.1.2, 1.5.7, 5.6.3.7, 5.6.4, 5.9.5,

5.11.2.8, 5.11.4.1 och 5.11.4.3 – 5.11.4.5 i bilagan samt
fogas till bilagan nya 1.2.3.3, 1.5.1.2.1, 1.5.1.2.2 och 5.7.6 punkter som följer:

————
Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2020.

Helsingfors den 25 september 2020

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

Lagstiftningsråd Timo Rämänen
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Bilaga

Livsmedelsverkets avgiftstabell

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

1 Beslut om tillstånd och godkännande Euro

----------------------------------------------------------------------------------

1.1.1 Slakterier, små slakterier och vilthanteringsanläggningar samt 
anläggningar i anslutning till dem
– behandling av ansökan om godkännande av anläggning och ansökan 
om höjning av antalet djur i ett litet slakteri, per timme
– granskning av anläggningen, per timme

88,00
118,00

----------------------------------------------------------------------------------

1.2.3.1 Inspektion av utsädespackeri, timpris 88,00

1.2.3.2 Beslut om tillstånd för utsädespackeri och utvidgning av beslut 90,00

1.2.3.3 Årsavgift förpackat kg/år:
– högst 1 000
– 1 001 – 10 000
– 10 001 – 200 000
– 200 001 – 500 000
– 500 001 – 1 000 000
– över 1 000 000

120,00
140,00
170,00
210,00
240,00
280,00

----------------------------------------------------------------------------------

1.2.6 Godkännande av djurhållningsplatser för vattenbruksdjur i enlighet 
med lagstiftningen om djursjukdomar (hälsogodkännande)
– behandling av ansökan, per timme
– ändringar som hänför sig till aktören, per timme

88,00
88,00

----------------------------------------------------------------------------------

1.5.1.2 Godkännande och granskning av en prövningsstation för specialutrust-
ning som används vid internationella transporter av lättfördärvliga 
livsmedel

1.5.1.2.1 – behandling av ansökan om godkännande av stationen, per timme 88,00

1.5.1.2.2 – granskning av stationen, per timme 143,00

----------------------------------------------------------------------------------

1.5.7 Andra beslut och tillstånd som har att göra med växtskydd, plantmate-
rial och handelsnormer för frukt och grönsaker än de som nämns i 
punkterna 5.3 och 5.6 70,00

----------------------------------------------------------------------------------
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5 Övervakning (inbegriper provtagning, analyser och beslut i sam-
band med kontroller)

----------------------------------------------------------------------------------

5.6.3.7 Inspektion av exportberedskap (periodisk inspektion och förhandsin-
spektion):
– sågar och torkanläggningar (inbegriper kontroll av förutsättningarna 
för beviljande av rättigheten att märka träemballage enligt standarden 
ISPM-15)
– kontroll av rättigheten att märka träemballage enligt standarden 
ISPM-15
– distanskontroll av rättigheten att märka träemballage enligt standar-
den ISPM-15

370,00

106,00

44,00

----------------------------------------------------------------------------------

5.6.4 Övriga kontroller enligt lagstiftningen om växtskydd och plantmate-
rial:

– registrering av en aktör i enlighet med växtskyddslagen och lagen 
om plantmaterial (elektronisk kommunikation) 42,00

– kontroll före registreringen: sågar och torkanläggningar 370,00

– kontroll före registreringen: övriga 88,00

– kontroll av en aktörs egenkontroll 88,00

– övriga kontroller, minimikontrollavgift och förnyade kontroller, per 
timme
– särskilt besök
– i samband med en annan kontroll

143,00
88,00

----------------------------------------------------------------------------------

5.7.6 Registrering av en aktör 42,00

---------------------------------------------------------------------------------

5.9.5 Garantibevis som tryckts av packeriet
– granskning av ett utsädespackeri, per timme
– beslut om tillstånd för utsädespackeri och utvidgning av beslut
– tillsyn av bokföringen över garantibevisen/handelsparti

88,00
90,00

2,00

----------------------------------------------------------------------------------

5.11.2.8 Avelshingst:

– CEM-undersökning, per djur 89,00

– infektiös anemi, per djur 55,00

– virusarterit, antikroppar, per djur 55,00

---------------------------------------------------------------------------------

5.11.4.1 Fjäderfä:

– Undersökning med avseende på antikroppar mot Mycoplasma syno-
viae, Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma meleagridis eller Sal-
monella Gallinarum/Pullorum, per djur och per undersökning 2,20
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– Undersökning med avseende på antikroppar mot IB, Gumboro, 
AE, CAV, smitta av pneumovirus hos fjäderfä, ILT, paramyxovirus-1-
smitta, EDS eller aviär influensa, per djur och per undersökning 7,70

----------------------------------------------------------------------------------

5.11.4.3 Fiskar:

– undersökning med avseende på aeroba bakterier (10 fiskar) 88,00

– undersökning med avseende på BKD (10 fiskar) 58,30

– undersökning med avseende på parasiten Gyrodactylus salaris 
(30 fiskar) 180,00

– virologisk undersökning:

1. virusisolering vid EU-cellodlingar (för varje påbörjat provparti på 
60 fiskar) 269,50

2. virusisolering, OMV (för varje påbörjat provparti på 60 fiskar) 260,70

3. ISA PCR (10 fiskar) 176,00

4. SAV PCR (10 fiskar) 69,00

5.11.4.4 Nötkreatur, renar och andra produktionsdjur:

– Serologisk undersökning med avseende på antikroppar mot bakteri-
ella sjukdomar eller virussjukdomar,

1. per djur och per undersökning, om antalet djur i partiet är minst 10 11,00

2. per djur och per undersökning, om antalet djur i partiet understiger 10 16,50

– Virologisk PCR-undersökning med avseende på virussjukdom, per 
djur och per undersökning 22,00

– Brucella Rose Bengal-test, per djur 3,30

– Odlingsundersökning med avseende på venereal campylobakterios 
hos nötkreatur,
per djur 17,60

– Odlingsundersökning och mikroskopundersökning med avseende på 
tritrichomonas hos nötkreatur,
per djur 17,60

5.11.4.5 Svin (produktionsdjur):

– Serologisk undersökning med avseende på antikroppar mot bakteri-
ella sjukdomar eller virussjukdomar,

1. per djur och per undersökning, om antalet djur i partiet är minst 10 11,00

2. per djur och per undersökning, om antalet djur i partiet understiger 
10 16,50

– Virologisk PCR-undersökning med avseende på virussjukdom, per 
djur och per undersökning 22,00

– Brucella Rose Bengal-test, per djur 3,30

----------------------------------------------------------------------------------
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