FÖRHANDSANMÄLAN OM IMPORT
Lag om gödselfabrikat 539/2006
Datum

1/(2)

Dnr

GRUNDUPPGIFTER
Importörens namn och adress

Kontaktperson

E-postadress

Telefonnummer

Tillverkarens kontaktuppgifter

Destination/Adress

YTTERLIGARE INFORMATION OM IMPORTEN
Speditionsfirmans namn och kontaktuppgifter (e-post)

Tullposition

Förtullningsmetod

Elektronisk
Importplats

Importtidpunkt

Pappersblankett
Importmetod

Bil

Fartyg

Tåg

Annan, vad?

UPPGIFTER OM GÖDSELFABRIKATEN
Produkternas användningsändamål

Gödselfabrikat

Gödselfabrikatets råvara

Produkter och mängder

TOIMITETTAVAT LIITTEET
Varudeklaration
Handelsfaktura eller annat motsvarande dokument
Kadmiumintyg

JAG INTYGAR ATT UPPGIFTERNA OVAN ÄR RIKTIGA
Tid och plats

Underskrift och namnförtydligande

EVIRAs
BESLUT

Blanketten skickas till adressen: lannoite.ilmoitukset@evira.fi
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ANVISNINGAR
Med denna blankett anmäls importer från andra länder än Europeiska unionens medlemsstater.
Förhandsanmälan om import kan skickas per post eller som e-postbilaga. Anmälan kan göras av
importören eller speditören. Förhandsanmälan ska göras tre vardagar innan gödselmedlet anländer
till importplatsen.
Förhandsanmälan görs per importparti. Det går ändå att anmäla flera produkter med samma
anmälan. Evira behandlar anmälan och fattar ett beslut om importen för vilket uppbärs en avgift i
enlighet med den gällande bilagan till jord- och skogsbruksministeriets (JSM) förordning 638/2010.
Evira skickar beslutet till de e-postadresser som uppgetts i anmälan.
Som bilaga till anmälan skickas en kopia av varudeklarationen, inköpsfakturan samt ett intyg över
kadmiumhalten. Varudeklarationen ska lämnas in även om den redan tidigare har sänts till Evira. När
det gäller oorganiska gödselmedel krävs ett kadmiumintyg bara för gödselmedel vars fosforhalt
överstiger 2,2 % (5 % P2O5). Intyget över kadmiumhalt gäller per tillverkningsparti.
Ammoniumnitratgödselmedel med hög kvävehalt ska uppfylla kraven i gödselmedelsförordningen
(EG) nr 2003/2003. Ett intyg över genomgånget detonationssäkerhetsprov ska lämnas in senast fem
vardagar innan gödselmedlet anländer till importplatsen. Intyget får vara högst sex månader gammalt.
I samband med importen kan Evira ta ett prov för att säkerställa att gödselfabrikatet uppfyller kraven.
Evira ger instruktioner om granskningen från fall till fall som bilaga till beslutet.
Tillåtna importplatser är Eckerö, Fredrikshamn-Kotka, Hangö, Helsingfors, Ingå, Imatra, Kalajoki,
Karigasniemi, Kaskö, Kemi, Karleby, Kristinestad, Villmanstrand, Lovisa, Mariehamn, Sastmola,
Nådendal, Niirala, Nuijamaa, Uleåborg, Jakobstad, Björneborg, Borgå, Brahestad, Raja-Jooseppi,
Raumo, Tammerfors, Torneå, Åbo, Nystad, Vaalimaa, Vasa, Vainikkala, Vanda och Vartius.
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