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Ärende

Årsanmälan om gödselfabrikat från tidsperioden 1.1. – 31.12 2016
Enligt gödselmedelslagens (539/2006) 11 § skall tillverkare och importörer av gödselfabrikat en gång på året
meddela Livsmedelssäkerhetsverket Evira uppgifter om
 tillverkade och ut på marknaden släppta produkter, också produkter som tillverkats till export och till inre
marknaden
 förbruk av råvaror vid tillverkningen
 produkter och råvaror levererade från EU:s övriga medlemsstater till Finland och
 produkter och råvaror importerade utanför Europeiska unionen.
I fall tillverkning av produkt äger rum i mer än en tillverkningsplats görs anmälan om varje tillverkningsplatsen skilt
av varje produkt.
De uppgivna uppgifterna om tillverknings- och importmängder används för planering av tillsyn och för statistikföring.
Uppgifterna behandlas konfidentiellt och de kan lämnas ut till myndigheter enligt gödselfabrikatlagens 27 §.
Årsanmälan görs med årsanmälningsblanketter. Elektroniska blanketterna för årsanmälan finns på Eviras webbsida
https://www.evira.fi/sv/om-evira/blanketter-och-anvisningar/vaxter/godselfabrikat/arsanmalningar/.
På begäran skickar vi blanketterna också per post.
Årsanmälan skall tillställas Eviras gödselfabrikatsektion senast den 31.1.2017. Gödselfabrikatsektionen ber att
årsanmälan tillställas på första hand som excel-fil via e-postadressen lannoite.ilmoitukset(at)evira.fi eller alternativt
per post med adressen:
Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Tillsyn över gödselfabrikat
Mustialagatan 3
00790 HELSINGFORS
Anmälan måste inlämnas fastän verksamhetsutövaren inte har tillverkat/infört/importerat gödselfabrikat
under året 2016. Försummelsen av årsanmälan förhöjer aktörens riskklassificering som inverkar på
kontrollfrekvensen.
Obs! Förutom årsanmälningen måste en godkänd anläggning som tillverkar organiska gödselfabrikat göra upp en
egenkontrollrapport för varje kalenderår. Egenkontrollrapporten för året 2016 ska skickas till Eviras övervakning av
gödselfabrikat senast före utgången av mars 2017. Ytterligare information om egenkontrollrapporten finns på Eviras
internetsidor https://www.evira.fi/sv/gemensamma/egenkontroll/godselfabrikat/bokforing-och-rapportering/.
Närmare upplysningar:

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
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överinspektör Tarja Alainen (tfn 040 187 1670)
överinspektör Marja Lehtolainen (tfn 040 689 2525)
överinspektör Titta Suoniitty (tfn 040 579 6147)
överinspektör Ossi Ala-Mantila (tfn 040 489 3338)
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