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ANSÖKAN

om godkännande av anläggning – Tillverkning av gödselfabrikat
Ankomstdatum

Dnr

/0741/20
BASUPPFITER OM AKTÖREN
Sökandens namn
Postadress in Finland

Avdelning / anläggning
Postnummer och postanstalt

Kontaktperson

FO-nummer

Telefonnummer

E-postadress

Diarienummer för införandet i registret

/0740/

Faxnummer
Eviras kundnummer

T-

E-fakturaadress eller faktureringsadress (om ej samma som postadressen)

FÖREMÅL FÖR ANSÖKAN
Kryssa för
Anläggningen som är i bruk utan tidigare godkännande
Ny produktionsanläggning eller verksamhet
Ny verksamhet i anslutning till en tidigare godkänd anläggning
Ändring i godkänd verksamhet
Annat, vad?
VERKSAMHETER
Tillverkningsställe och adress (om ej samma som postadressen)
Tillverkningsställets kontaktperson

Telefonnumret till tillverkningsställets kontaktperson

Tidpunkten när verksamheten inleddes eller ändrades
Den tillverkade produktens typbeteckningskategori enligt bilaga I till JSM:s förordning 24/11
IB1 organiskt gödselmedel av animaliskt ursprung
3A5 biprodukter som används som sådana som jordförbättringsmedel
IB2 organiskt gödselmedel av icke animaliskt ursprung
5A2 jordblandningar som innehåller jord-fraktioner från livsmedelsindustrin
3A2 organiskt jordförbättringsmedel
De tillverkade produkternas typbeteckningar enligt livsmedelsäkerhetsverkets föreskrift om den nationella förteckningen över gödselfabrikats
typbeteckningar
Råvaror som bearbetas – detaljerad beskrivning i bilaga
Matavfall i kategori 3
Avloppsslam från reningsverk för avlopps-vatten från tätbebyggelse
Annan animalisk biprodukt i kategori 3
Industriellt slam
Naturgödsel
Växtrester
Bearbetad biprodukt i kategori 2 eller 3,
Icke animaliskt avfall från industrin
bearbetningsanläggningens godkännande-nummer måste uppges
Annat, vad?
En kortfattad beskrivning av verksamheten och anläggningen (t.ex. råvaror som använts, uppskattad omfattning av
produktionen/försäljningen, tillverkningsprocessen – detaljerad beskrivning på separat bilaga)
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BILAGOR
Obligatoriska uppgifter som måste bifogas ansökan om godkännande av anläggningen
En detaljerad beskrivning av verksamheten och anläggningen
Egenkontrollplanen har bifogats denna ansökan
Egenkontrollplanen inlämnas senast

.

Egenkontrollplanen har inlämnats tidigare som bilaga till näringsanmälan
Miljötillstånd eller ansökan om miljötillstånd
Andra bilagor till ansökan om godkännande av anläggningen
Anmälan om inledande eller ändring av näringsverksamhet, om ingen anmälan om den verk-samhet som ansökan gäller har lämnats in
till Evira förut
Processchema
Planritning
Andra bilagor. Vilka?

Handläggningen av ansökan om godkännande av anläggning är avgiftsbelagd verksamhet för vilken uppbärs en handläggnings- och
beslutsavgift i enlighet med betalningsförordningen.
Uppgifterna som lämnats på denna blankett är offentliga efter det att ärendet gjorts anhängigt. Evira får publicera uppgifterna som
sådana eller till en del i överensstämmelse med vad som föreskrivs om handlingars offentlighet i lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet. Uppgifter som sökanden avser hålla hemliga ska lämnas i bilagorna och märkas ut tydligt. Prövningsrätten i fråga om
huruvida bilagorna innehåller uppgifter som ska hållas hemliga förblir dock hos Evira, som fattar beslut om att uppgiften ska hållas
hemlig eller ges offentlighet i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Jag intygar att uppgifterna ovan är korrekta.
Ort och tid

Underskrift och namnförtydligande

Blanketten returneras till adressen:
Livsmedelssäkerhetsverket Evira • Gödselkontroll • Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors • Telefon 029 530 0400 • lannoiteilmoitukset@evira.fi • www.evira.fi
Evira 389898

12608/04 sv

ANSÖKAN

3 (3)

om godkännande av anläggning – Tillverkning av gödselfabrikat

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDET AV BLANKETTEN
Allmänt
Livsmedelssäkerhetsverkets kontroll av gödselfabrikat är behörig myndighet när det gäller att godkänna och övervaka anläggningar som
tillverkar gödselfabrikat enligt lagen om gödselfabrikat 539/2006. På ansökningsblanketten och i bilagorna till ansökan ska lämnas
tillräckliga uppgifter för handläggningen av ansökan. Vid behov kan Evira begära att ansökan ska kompletteras.
Godkännande av en anläggning gäller anläggningar som för utsläppande på marknaden tillverkar följande organiska gödselfabrikat:
organiska jordförbättringsmedel, biprodukter som används som jordförbättringsmedel som sådana samt jordblandningar. Avloppsslam,
naturgödsel eller någon annan animalisk biprodukt och växtmaterial som kommer från industrin och som har använts som råvara för
växtunderlag måste bearbetas vid en godkänd anläggning. Godkännande av en anläggning gäller tillverkning av jordblandningar då
jordfraktioner från livsmedelsindustrin, t.ex. en skalningsanläggning, används som råvara. Vid tillverkning på gården för eget bruk gäller
kravet på godkännande bearbetning av material som hör till kategori 3 enligt biproduktförordningen och som uppkommer på gården och
bearbetning av avfall som inte uppkommer på gården.
Anläggningarna ska vara godkända innan produkterna släpps ut på marknaden. En godkänd anläggning ska ansöka om nytt
godkännande om den ändrar sin verksamhet avsevärt.
BASUPPGIFTER OM AKTÖREN
I denna del uppges företagets officiella namn och kontaktuppgifterna för den person vid företaget som ansvarar för den verksamhet som
ansökan gäller.
I punkterna Diarienummer för införandet i registret och Eviras kundnummer uppges det diarienummer och kundnummer som Evira
meddelat i samband med införandet i tillsynsregistret. Om handläggningen i anslutning till införandet i registret inte är slutförd eller om
anmälan skickas tillsammans med denna ansökan kan punkterna lämnas tomma. Ansökan om godkännande av anläggningen tas inte
upp till handläggning om verksamhetsutövaren inte är införd i det tillsynsregister som Evira för enligt 29 § i lagen om gödselfabrikat.
FÖREMÅL FÖR ANSÖKAN
Här uppges om det gäller en helt ny produktionsanläggning eller verksamhet, om föremålet för ansökan anknyter till en tidigare godkänd
verksamhet eller om det är fråga om ändring av en godkänd verksamhet.
VERKSAMHETER
Här uppges tillverkningsställets besöksadress, kontaktpersonen eller kontaktpersonerna på tillverkningsstället.
Som tidpunkt när verksamheten inleddes uppges den tidpunkt då man avser ta verksamheten eller den ändrade verksamheten i
bruk.
Produkterna som tillverkas ska specificeras i de typbeteckningskategorier som anges i JSM:s förordning och dessutom ska
produkternas typbeteckningar enligt livsmedelsäkerhetsverkets föreskrift om den nationella förteckningen över gödselfabrikats
typbeteckningar nämnas.
När det gäller råvaror som bearbetas finns de för godkännandet centrala råvarutyperna förtecknade på blanketten. Råvaror som hör
till dessa grupper måste ovillkorligen uppges oberoende av det bearbetade materialets mängd eller ursprung. Dessutom måste andra
råvaror i betydande mängder uppges på blanketten. I den beskrivning som lämnas in som bilaga till ansökan ska dessutom alla råvaror
som bearbetas och ursprunget för dem uppges i detalj.
Av beskrivningen av verksamheten och anläggningen ska framgå det viktigaste som hör samman med verksamheten. Den
detaljerade beskrivningen av verksamheten och anläggningen ska alltid ges som en separat bilaga eftersom uppgifterna på blanketten
är offentliga.
BILAGOR
Som bilaga till ansökan lämnas de bilagor som angetts som obligatoriska på blanketten. Om bilagor saknas eller är bristfälliga tas
ansökan inte till handläggning. På ansökningsblanketten uppges också andra dokument som verksamhetsutövaren fogar till ansökan.
Av verksamhetsbeskrivningen ska framgå bl.a. de väsentliga processparametrarna, såsom materialflödesmängder, fördröjningar i olika
skeden av processen och bearbetningsförhållanden, en detaljerad beskrivning av vilka råvaror som används (mängder och ursprung)
och produktionens/försäljningens uppskattade omfattning. Bilagorna till ansökan kan enligt särskild överenskommelse skickas som epostbilaga direkt till den som handlägger ärendet
INLÄMNANDE AV BLANKETTEN
Ansökningsblanketten ska lämnas in som brev och undertecknad av en person med rätt att teckna företagets namn.
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