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TOIMINNAN ALOITUSILMOITUS
Lannoitevalmistelaki 539/2006
Saapumispvm

Dnro

/0740/20

TOIMIJAN PERUSTIEDOT
Yrityksen nimi

Osasto/laitos

Postiosoite Suomessa

Postinumero ja postitoimipaikka

Y‐tunnus

Yhteyshenkilö

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Käyntiosoite (myös paikkakunta, jos eri kuin postitoimipaikka)
Verkkolaskutusosoite tai laskutusosoite

TOIMIPAIKAN YHTEYSTIEDOT JA TOIMIALA
Nimi ja käyntiosoite (jos eri kuin päätoimipaikan osoite)
Toimipaikan yhteyshenkilö

Yhteyshenkilön puhelinnumero

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Toiminnan aloitusajankohta
Toimiala
Kotimainen valmistus

Vienti

Laitoshyväksynnän vaativa kotimainen valmistus

Lannoitevalmisteen valmistuttaminen ja markkinoille saattaminen

Valmistus maatilalla omaan käyttöön

Lannoitevalmisteen varastointi

Sisämarkkinatuonti (toisesta EU:n jäsenvaltiosta)

Muu lannoitevalmistealan toiminta, mikä:

Maahantuonti (EU:n ulkopuolelta)
Valmistettavat / markkinoitavat tuotteet (tyyppinimet)

Lyhyt kuvaus toiminnasta ja laitoksesta (esim. käytetyt raaka‐aineet, tuotannon/myynnin arvioitu laajuus,
valmistusprosessi – yksityiskohtainen kuvaus erilliselle liitteelle)

Ilmoitus palautetaan alla olevaan osoitteeseen.
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TOIMINNAN ALOITUSILMOITUS
Lannoitevalmistelaki 539/2006
LIITTEET
Pakolliset ilmoituksen liitteeksi vaadittavat tiedot
Valmisteiden tuotetiedot
mennessä

Valmisteiden tuotetiedot toimitetaan
Omavalvontasuunnitelma on tämän hakemuksen liitteenä
Omavalvontasuunnitelma toimitetaan

mennessä

Muut liitteet

Vakuutan edellä annetut tiedot oikeiksi.
Aika ja paikka

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Yrityksen tiedot (nimi, postinumero ja postitoimipaikka) julkaistaan toimijaluettelossa Eviran internetsivulla.

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET
Toiminnan aloitusilmoituksen voi lähettää joko postitse tai sähköpostin liitteenä. Yhteystiedot löytyvät lomakkeen
alareunasta. Sähköpostiosoitteesta on käytävä selkeästi ilmi, että lähettäjänä on sama yritys, jota ilmoitus koskee.
Evira lisää toimijan tiedot valvontarekisteriin ilmoituksen perusteella ja lähettää toimijalle ilmoituksen asiasta.
Virallinen posti, kuten valvontapäätökset toimitetaan perustiedot kohdassa ilmoitettuun yrityksen päätoimipaikkaan.
Muista käytännöistä on sovittava erikseen Eviran lannoitevalmistejaoston kanssa. Toimipaikan yhteystiedot –kohdassa
ilmoitetaan kaikkien toimipaikkojen tiedot. Toimipaikan yhteyshenkilön tiedot tarvitaan muun muassa tarkastusten
sopimista varten.
Laitoshyväksyntä koskee laitoksia, jotka valmistavat markkinoille saatettaviksi seuraavia orgaanisia
lannoitevalmisteita: orgaaniset maanparannusaineet, maanparannusaineena sellaisenaan käytettävät sivutuotteet ja
seosmullat. Kasvualustojen raaka‐aineena käytetty puhdistamoliete, lanta, tai muu eläinperäinen sivutuote ja
teollisuudesta peräisin oleva kasvimateriaali on käsiteltävä hyväksytyssä laitoksessa. Laitoshyväksyntä koskee
seosmultien valmistusta, kun raaka‐aineena käytetään elintarviketeollisuudesta, esim. kuorimoilta, peräisin olevia
multajakeita. Maatilalla omaan käyttöön valmistettaessa hyväksyntävaatimus koskee tilalla syntyvän
sivutuoteasetuksen luokkaan 3 kuuluvan aineksen käsittelyä ja tilan ulkopuolisten jätteiden käsittelyä.
Laitosten tulee olla hyväksyttyjä ennen tuotteiden markkinoille saattamista. Hyväksytyn laitoksen on haettava uutta
hyväksymistä, jos se muuttaa toimintaansa huomattavasti.
Tuotetiedolla tarkoitetaan valmisteen kauppa‐ ja tyyppinimeä sekä orgaanisten lannoitevalmisteiden osalta lisäksi
raaka‐ainetietoja.

Ilmoitus palautetaan alla olevaan osoitteeseen.
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