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ANMÄLAN
om inledande av verksamhet
Ankomstdatum

Dnr

/0740/20
GRUNDUPPGIFTER
Företagets namn

Avdelning/anläggning

Postadress i Finland

Postnummer och postanstalt

FO-nummer

Kontaktperson

Telefonnummer

E-postadress

Besöksadress (om ej samma som postadressen)
Nätfaktureringsadress eller faktureringsadress

VERKSAMHETSSTÄLLETS KONTAKTUPPGIFTER OCH VERKSAMHETSOMRÅDE
Namn och besöksadress (om annan än adressen av det huvudsakliga verksamhetsstället)
Verksamhetsställets kontaktperson

Telefonnummer

E-postadress

Datum när tillverkningen/försäljningen inleds
Verksamhetsområde
lnhemsk tillverkning
lnhemsk tillverkningen som kräver godkännandet
av anläggningen
Tillverkning för eget bruk på gårdsbruksenheten
lmport från den inre marknaden (från annan EUs
medlemsland)
lmport (från Iänder utanför EU)
Produkter som tillverkas /marknadsförs (typbeteckningar)

Export
Att låta framställa och släppa ut gödselfabrikat på marknaden
Lagring av gödselfabrikat
Annan verksamhet inom gödselfabrikatsektorn, vad:

En kort beskrivning av verksamheten (t.ex. råvaror som använts, uppskattad omfattning av produktionen/försäljning, importland,
tillverkningsprocess - en detaljerad beskrivning på separat bilaga)

Anmälan returneras till adressen nedan.
Livsmedelssäkerhetsverket Evira • Gödselkontroll • Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors • lannoiteilmoitukset@evira.fi • Tfn. 029 530 0400 • www.evira.fi
Evira 526286
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ANMÄLAN
om inledande av verksamhet

BILAGOR
Bilagor som skall åtfölja anmälan
Fabrikatens produktinformation
Fabrikatens produktinformation skickas före

(dd/mm/år)

Egenkontrollplanen i bilagan
Egenkontrollplanen skickas före

(dd/mm/år)

Andra bilagor:
Jag intygar att uppgifterna ovan är riktiga
Ort och tid

Underskrift och namnförtydligande

Företagsuppgifterna (företagets namn, postnummer och postanstalt) får publiceras i förteckningen över aktörer på Eviras webbplats.

IFYLLNINGSANVISNINGAR
Anmälan om inledande av verksamhet kan skickas antingen per post eller som e-postbilaga. Kontaktuppgifterna finns nederst på
blanketten. Av e-postadressen ska det tydligt framgå att avsändaren är samma företag som anmälan gäller. Evira för in uppgifterna om
aktören i kontrollregistret på basis av anmälan och skickar aktören ett meddelande om saken.
Officiell post, såsom kontrollbeslut, skickas till det huvudsakliga verksamhetsstället för det företag som uppgetts i punkten basuppgifter.
Andra tillvägagångssätt måste avtalas separat med Eviras sektion för gödselfabrikat. I punkten kontaktuppgifter för verksamhetsstället
lämnas information om alla verksamhetsställen. Uppgifterna om verksamhetsställets kontaktperson behövs bland annat för att avtala
om kontroller.
Godkännande av anläggning gäller anläggningar som framställer följande organiska gödselfabrikat för utsläppande på marknaden:
organiska jordförbättringsmedel, biprodukter som används som jordförbättringsmedel som sådana samt jordblandningar. Om
avloppsslam, stallgödsel eller någon annan animalisk biprodukt och växtmaterial som härrör från industrin har använts som råvara i
växtunderlag måste de bearbetas i en godkänd anläggning. Godkännande a anläggning gäller framställning av jordblandningar när
jordfraktioner som härrör från livsmedelsindustrin, t.ex. från skalningsanläggningar, används som råvara. Vid framställning för eget bruk
på gården gäller kravet på godkännande bearbetning av kategori 3 -material enligt biproduktförordningen som uppkommer på gården,
och bearbetning av avfall som uppkommit annanstans än på gården.
Anläggningarna ska vara godkända innan produkterna släpps ut på marknaden. En godkänd anläggning ska ansöka om nytt
godkännande om verksamheten förändras avsevärt.
Med produktinformation avses fabrikatets handelsnamn och typbeteckning samt i fråga om organiska gödselfabrikat dessutom uppgifter
om råvaror.

Anmälan returneras till adressen nedan.
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