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L a g

Nr 1286

om ändring av lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd

Given i Helsingfors den 22 december 2009

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd av den 15 juli 2005

(557/2005) 2 § 3 och 5 punkten, 3 § 4 mom. och 12 §,
av dem 2 § 5 punkten sådan den lyder i lag 618/2006,
ändras 1 § 2 mom., 2 § 1, 4, 6 och 9 punkten, den finska språkdräkten i rubriken för 3 §

samt 5 mom., rubriken för 5 § samt 2 och 3 mom., 7 §, 8 § 4 och 5 mom., 10 § 2 och 4 mom.,
i 11 § det inledande stycket, 13, 14 och 18 a § samt 18 d § 1 och 2 mom.,

av dem 2 § 6 och 9 punkten samt 18 d § 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag 618/2006, 7 §
sådan den lyder delvis ändrad i lag 285/2008, det inledande stycket i 11 § och 18 d § 1 mom.
sådana de lyder i nämnda lag 285/2008, 14 § sådan den lyder i lag 429/2007 och 18 a § sådan
den lyder i nämnda lagar 618/2006 och 285/2008, samt

fogas till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 618/2006 och 285/2008, ett nytt
5 mom., varvid det ändrade 5 mom. blir 6 mom., och till lagen nya 18 e och 18 f §, som följer:

1 §

Tillämpningsområde och förhållande till an-
nan lagstiftning

— — — — — — — — — — — — —
Denna lag tillämpas vid administrationen

av stödrättighetsregistret till den del det inte
bestäms särskilt om den i lagen om lands-
bygdsnäringsförvaltningens informationssys-
tem (284/2008).

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) system med samlat gårdsstöd ett stöd-

system enligt avdelning III i rådets förord-
ning (EG) nr 73/2009 om upprättande av
gemensamma bestämmelser för system för
direktstöd för jordbrukare inom den gemen-
samma jordbrukspolitiken och om upprät-
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tande av vissa stödsystem för jordbrukare,
om ändring av förordningarna (EG) nr
1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr
378/2007 samt om upphävande av förordning
(EG) nr 1782/2003, nedan förordningen om
gårdsstöd,
— — — — — — — — — — — — —

4) tjurbidrag och bidrag för stutar ett sär-
skilt bidrag enligt artikel 110 i förordningen
om gårdsstöd,
— — — — — — — — — — — — —

6) särskild stödrättighet en rättighet enligt
artikel 44 i förordningen om gårdsstöd,
— — — — — — — — — — — — —

9) ersättning för prissänkningen på socker
det nationella tak som fastställs i bilaga XV
till förordningen om gårdsstöd,
— — — — — — — — — — — — —

3 §

Blandmodell och verkställighet

— — — — — — — — — — — — —
Stöd för mjölksektorn enligt artikel 68.1

punkt b i förordningen om gårdsstöd kan
beviljas av statens medel.

Närmare bestämmelser om stödformer en-
ligt artiklarna 51—53 och 63—72 i förord-
ningen om gårdsstöd, grunder för att bevilja
stöd, finansiering av stöd, stödområden, stöd-
belopp, nivåer på enhetsstöden samt andra
villkor för stöden i fråga utfärdas genom
förordning av statsrådet.

5 §

Nationell reserv och minskningar av stödrät-
tigheter

— — — — — — — — — — — — —
Till den nationella reserven fogas finansie-

ringen av ett sådant stödsystem som under-
skrider den gräns som anges i artikel 64.3 i
förordningen om gårdsstöd, om stödsystemet
ingår i systemet med samlat gårdsstöd. Om
den nationella reserven inte är tillräcklig för
att täcka de fall som avses i artikel 41 i
förordningen om gårdsstöd eller om ett tak
som avses i artikel 8 i förordningen om
gårdsstöd begränsar beviljandet av stödrättig-
heter, kan bestämmelser om prioritetsord-

ningen utfärdas genom förordning av statsrå-
det.

Stödrättigheter kan vid behov minskas i
enlighet med artiklarna 8, 40.2, 43.3, 68.8,
69.6 punkt b i förordningen om gårdsstöd och
artiklarna 9, 10, 44 och 45 i kommissionens
förordning II. Närmare bestämmelser om
minskningar av stödrättigheter enligt dessa
artiklar utfärdas genom förordning av statsrå-
det.

7 §

Övervakning av föreskrivna verksamhetskrav

Närings-, trafik- och miljöcentralen överva-
kar efterlevnaden av naturvårdslagen
(1096/1996) och jaktlagen (615/1993) till den
del övervakningen gäller efterlevnaden av fö-
reskrivna verksamhetskrav som avses i arti-
kel 5 i förordningen om gårdsstöd. Genom
förordning av statsrådet utfärdas närmare be-
stämmelser om hur efterlevnaden av före-
skrivna verksamhetskrav enligt förordningen
om gårdsstöd ska övervakas.

Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygds-
verket, närings-, trafik- och miljöcentralen,
kommunen, regionförvaltningsverket och en
av regionförvaltningsverket förordnad tjäns-
teveterinär övervakar efterlevnaden av de fö-
reskrivna verksamhetskrav som avses i bilaga
II och III till förordningen om gårdsstöd och
kravet på god jordbrukshävd och goda miljö-
förhållanden. Vid övervakningen iakttas vad
som i livsmedelslagen (23/2006), lagen om
djursjukdomar (55/1980), veterinärvårdsla-
gen (765/2009), lagen om medicinsk behand-
ling av djur (617/1997), foderlagen
(86/2008), lagen om växtskyddsmedel
(1259/2006) och djurskyddslagen (247/1996)
föreskrivs om övervakningen av efterlevna-
den av nämnda lagar och bestämmelser som
utfärdats med stöd av dem samt om tillsyns-
myndigheter. Genom förordning av statsrådet
kan det utfärdas sådana bestämmelser om
övervakningen och övervakningsförfarandet
som preciserar förordningen om gårdsstöd
och kommissionens förordning I samt be-
stämmelser om vilka bestämmelser i de lagar
som nämns i detta moment eller bestämmel-
ser som utfärdats med stöd av dem övervak-
ningen av efterlevnaden gäller.
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8 §

Beviljande och fastställande av stödrättighe-
ter

— — — — — — — — — — — — —
Den nationella reserven används för att

fastställa referensbelopp för jordbrukare som
befinner sig i en särskild situation som enligt
artikel 41.4 i förordningen om gårdsstöd ska
definieras av kommissionen. Den nationella
reserven kan dessutom användas till att be-
vilja referensbelopp för jordbrukare som har
inlett sin jordbruksverksamhet och som inte
har idkat jordbruksverksamhet under de fem
år som föregår det år då verksamheten har
inletts. Referensbelopp kan också fastställas
för jordbrukare i de områden som omfattas
av omstrukturerings- eller utvecklingspro-
gram som rör någon av formerna för offentlig
intervention i syfte att undvika nedläggning
av jordbruksmark eller i syfte att uppväga
specifika nackdelar för jordbrukare i de om-
rådena. Genom förordning av statsrådet kan
det utfärdas bestämmelser som preciserar för-
ordningen om gårdsstöd och kommissionens
förordning II i fråga om användningen av den
nationella reserven.

Genom förordning av statsrådet kan det i
de fall som avses i artikel 41 i förordningen
om gårdsstöd och i kapitel 3 avsnitt 3 i
kommissionens förordning II utfärdas när-
mare bestämmelser om grunderna för det an-
tal rättigheter som tilldelas jordbrukare och
för att öka enhetsvärdet.
— — — — — — — — — — — — —

10 §

Användning och överföringar av stödrättig-
heter

— — — — — — — — — — — — —
Regioner för handel med stödrättigheter

enligt artikel 43.1 i förordningen om gårds-
stöd är de stödregioner som avses i artikel 46
i förordningen om gårdsstöd.
— — — — — — — — — — — — —

Närings-, trafik- och miljöcentralen har i
situationer som avses i artikel 73 a i kommis-
sionens förordning I rätt att vidta åtgärder för
återbetalning av stödrättigheter. Närmare be-

stämmelser om förfarandet vid återbetalning
av stödrättigheter kan utfärdas genom förord-
ning av statsrådet.
— — — — — — — — — — — — —

11 §

Situationer som gäller generationsväxlingar

Som förskott på arv betraktas, utöver vad
som föreskrivs i 6 kap. 1 § 1 mom. i ärvda-
balken (40/1965), vid tillämpning av artikel
41, 43 och 44 i förordningen om gårdsstöd
samt kommissionens förordning II även år
2003 eller senare
— — — — — — — — — — — — —

13 §

Stödrättighetsregistret

Uppgifter som finns i landsbygdsnärings-
förvaltningens datasystem får föras in i stöd-
rättighetsregistret. För inskrivning i stödrät-
tighetsregistret tas det inte ut någon avgift.

14 §

Registeransvarig, användare och ändamål

Landsbygdsverket ansvarar i egenskap av
registerägare för förandet av stödrättighetsre-
gistret, medan jord- och skogsbruksministeri-
ets informationstjänstcentral ansvarar för den
tekniska driften av registret. Jord- och skogs-
bruksministeriet, Landsbygdsverket, jord-
och skogsbruksministeriets informations-
tjänstcentral, närings-, trafik- och miljöcen-
tralerna och kommunernas landsbygdsnä-
ringsmyndigheter har oberoende av sekre-
tessbestämmelserna rätt att få uppgifter ur
registret vid kontroller av stödrättigheter och
samkörning av uppgifter i överensstämmelse
med artikel 20 i förordningen om gårdsstöd
eller vid annan administration av stödrättig-
heter enligt förordningen om gårdsstöd.

18 a §

System för jordbruksrådgivning

Rådgivning till jordbrukare angående
markskötsel och jordbruksdrift enligt artikel
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12 i förordningen om gårdsstöd ges av orga-
nisationer och rådgivare som godkänts av
Landsbygdsverket. Rådgivningen är avgifts-
belagd.

Jordbruksrådgivningen genomförs genom
besök på gårdsbruksenheterna och omfattar i
enlighet med artiklarna 5 och 6 i förord-
ningen om gårdsstöd kravet på god jord-
brukshävd och goda miljöförhållanden samt
miljöförfattningar, identifiering och registre-
ring av djur, växtskyddsmedel, livsmedel, fo-
der, djurens välbefinnande och djursjukdo-
mar.

18 d §

Rådgivningsregister

Landsbygdsverket för ett rådgivningsregis-
ter där det införs nödvändiga identifikations-
och kontaktuppgifter om rådgivningsorgani-
sationerna, rådgivarna och de deltagande
jordbrukarna i det system för jordbruksråd-
givning som avses i artikel 12 i förordningen
om gårdsstöd, uppgifter om jordbrukarnas re-
spons på rådgivningsorganisationerna och
rådgivarna samt andra uppgifter som behövs
för genomförande och uppföljning av rådgiv-
ningen. Rådgivningsorganisationer och rådgi-
vare kan efter godkännande föras in i rådgiv-
ningsregistret för högst tre år i sänder.

Utöver den registeransvarige har jord- och
skogsbruksministeriets informationstjänst-
central och kommunernas landsbygdsnä-
ringsmyndigheter rätt att använda registret.

Livsmedelssäkerhetsverket och närings-, tra-
fik- och miljöcentralerna har rätt att få upp-
gifter ur registret genom en teknisk uppkopp-
ling.
— — — — — — — — — — — — —

5 kap

Särskilda bestämmelser

18 e §

Minimibelopp för stödberättigande

Stöd eller bidrag som helt finansieras av
Europeiska gemenskapen beviljas inte, om
stödens eller bidragens sammanlagda belopp
är 200 euro eller mindre.

18 f §

Förvaring av handlingar

En jordbrukare ska under ansökningsåret
och de fyra påföljande kalenderåren förvara
sådana handlingar i original som inte bifogas
stödansökan till den stödbeviljande myndig-
heten och som gäller ansökan om och överfö-
ring av stödrättigheter eller ansökan om
gårdsstöd och andra stöd och bidrag som helt
finansieras av Europeiska unionen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
Åtgärder som verkställigheten av lagen

förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President

TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila
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Statsrådets förordning

Nr 1287

om ändring av statsrådets förordning om stöd för energiplaner för gårdsbruksenheter

Given i Helsingfors den 22 december 2009

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,
ändras i statsrådets förordning av den 3 december 2009 om stöd för energiplaner för

gårdsbruksenheter (1000/2009) 6 § 3 mom. och 7 §, som följer:

6 §

Den som får en energiplan för en gårds-
bruksenhet

— — — — — — — — — — — — —
En gårdsbruksenhet som får en energiplan

för en gårdsbruksenhet ska skriftligen ansluta
sig till energiprogrammet för gårdsbruksen-
heter på en blankett som fastställts av Lands-
bygdsverket innan energiplanen för gårds-
bruksenheten uppgörs. Blanketten ska inläm-
nas till den behöriga närings-, trafik- och
miljöcentralen som registrerar gårdsbruksen-
hetens anslutning till energiprogrammet för
gårdsbruksenheten. En gårdsbruksenhet som
får stöd för uppgörande av en energiplan kan
välja den person som ska uppgöra energipla-
nen ur den förteckning som avses i 5 §
2 mom.

7 §

Stödberättigande kostnader och ansökan om
stöd

De maximala stödberättigande kostnaderna

för uppgörande av en energiplan för en
gårdsbruksenhet uppgår till 1 100 euro per
plan. Mervärdesskatt betraktas inte som en
stödberättigande kostnad. Närings-, trafik-
och miljöcentralen beviljar och betalar till
den som uppgör energiplanen ett stöd som
utgör 85 procent av de stödberättigande kost-
naderna. Gårdsbruksenheten betalar sin egen
medfinansieringsandel direkt till den som
uppgör energiplanen.

Den som uppgör en energiplan för en
gårdsbruksenhet ska ansöka om stöd på en
blankett som fastställts av Landsbygdsverket
hos den behöriga närings-, trafik- och miljö-
centralen innan energiplanen för gårds-
bruksenheten uppgörs. För att stöd ska beta-
las förutsätts att den behöriga närings-, trafik-
och miljöcentralen tillställs en specificerad
utredning om kostnaderna för uppgörandet av
en energiplan för gårdsbruksenheten, en ko-
pia av gårdsbruksenhetens energiplan samt
uppgift om den medfinansieringsandel som
gårdsbruksenheten betalat direkt till den som
uppgör energiplanen.

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2010.

Helsingfors den 22 december 2009

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila

Regeringsråd Esko Laurila
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Statsrådets förordning

Nr 1288

om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet

Given i Helsingfors den 22 december 2009

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,
ändras i statsrådets förordning av den 11 december 2003 om jord- och skogsbruksministeriet

(1061/2003) 1 § 10 punkten och 2 § 2 mom., av dem det senare sådant det lyder i förordning
276/2006, som följer:

1 §

Ministeriets uppgifter

Till jord- och skogsbruksministeriets upp-
gifter hör
— — — — — — — — — — — — —

10) lantmäteri, fastighetsförrättningar, in-
skrivningsärenden som gäller fastigheter, all-
männa kartverksarbeten, systemen för fastig-
hetsdata och topografiska data samt saman-
vändningen av geografisk information,
— — — — — — — — — — — — —

2 §

Ämbetsverk, inrättningar och andra organ
inom ministeriets ansvarsområde

— — — — — — — — — — — — —
Jord- och skogsbruksministeriet styr och

övervakar regionförvaltningsverken samt nä-
rings-, trafik- och miljöcentralerna i ärenden
som hör till dess ansvarsområde. Jord- och
skogsbruksministeriet styr också Finlands
miljöcentral i ärenden som hör till ministeri-
ets ansvarsområde.

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2010.

Helsingfors den 22 december 2009

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila

Regerinsråd Riitta Itkonen
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Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Nr 1289

om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsver-
kets avgiftsbelagda prestationer

Given i Helsingfors den 22 december 2009

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut
ändras bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 23 april 2008 om

Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer (266/2008), sådan den lyder delvis
ändrad i förordning 63/2009, samt

fogas till förordningen en ny 2 a § som följer:

2 a §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer
för vilka avgiften avviker från självkostnads-

värdet

Livsmedelssäkerhetsverket tar ut 4,40 euro
i fast avgift för sådan anmälan av nötkreatur
till nötkreatursregistret som avses i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr
1760/2000 om upprättande av ett system för
identifiering och registrering av nötkreatur
samt märkning av nötkött och nötköttspro-
dukter och om upphävande av rådets förord-
ning (EG) nr 820/97 när ett nytt djur registre-

ras eller när ett märke som är avsett för
tillfälligt bruk registreras. Livsmedelssäker-
hetsverket tar likaså ut 1,00 euro i fast avgift
per djur för en i 15 § i jord- och skogsbruks-
ministeriets förordning om märkning och re-
gistrering av nötkreatur (1391/2006) avsedd
anmälan av en aktör inom slakteribranschen.

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2010.

För behandling av ärenden som anhängig-
görs innan denna förordning har trätt i kraft
tas avgift ut enligt de bestämmelser som
gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 22 december 2009

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila

Regeringsråd Timo Rämänen
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 Nr 1289  
  

 

5976

Bilaga 

Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftstabell 

 

1.  Beslut om tillstånd och godkännande  euro 

1.1  Anläggningar  

1.1.1 Slakterier  

 - anläggning vars slaktkapacitet är högst 10 000 000 kg per år 633,00

 - anläggning vars slaktkapacitet är över 10 000 000 kg per år 1 266,00

1.1.2 Behandling av ansökan om godkännande av en anläggning inom kött- 
och fiskeribranschen i anslutning till ett slakteri  633,00

 En kombinerad avgift fastställs för behandlingen av tillståndsansök-
ningar från anläggningar som är belägna inom samma område och 
som hör ihop i funktionellt hänseende. Den kombinerade avgiften 
fastställs så att det till den största fasta avgift som fastställs för be-
handlingen av tillståndsansökningar läggs 50 % av den fasta avgiften 
för de övriga tillståndsansökningarna. 

1.1.3 I livsmedelslagen avsett förnyande av godkännande av slakterier och 
av anläggningar inom kött- och fiskeribranschen i anslutning till des-
sa, per timme 76,00

1.1.4 Behandling av tillståndsansökningar som gäller ändringar i verksam-
heten vid slakterier och anläggningar i anslutning till dessa, per tim-
me  76,00

1.1.5 Anläggningar som framställer organiska gödselfabrikat samt sådana 
biogas- och komposteringsanläggningar och tekniska anläggningar 
som avses i biproduktsförordningen 

 - anläggning vars behandlingskapacitet är högst 2 000 m3 per år 456,00

 - anläggning vars behandlingskapacitet är 2 001–8 000 m3 per år 1 140,00

 - anläggning vars behandlingskapacitet är över 8 000 m3 per år 2 280,00

 - förnyande eller återkallande av godkännande av anläggningen, per 
timme 76,00

 - behandling av ansökan om ändring av godkännande av anläggning-
en, per timme 76,00

 - vid avbrott av godkännandeförfarandet tas avgift ut för den tid som 
behandlingen pågått, per timme 76,00

1.1.6 En kombinerad avgift fastställs för behandlingen av ansökningar från 
anläggningar som framställer organiska gödselfabrikat, som är beläg-
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na inom samma område och som hör ihop i funktionellt hänseende. 
Den kombinerade avgiften fastställs så att det till den största fasta av-
giften som fastställs för behandlingen av ansökningar läggs 50 % av 
den fasta avgiften för de övriga tillståndsansökningarna.  

1.1.7 Godkännande av institutioner som testar den biologiska effektiviteten 
och användbarheten hos växtskyddsmedel (GEP-utvärdering) 3 422,00

 - förnyat godkännande 1 272,00

 - granskningsavgift per gång 570,00

1.2  Verksamhetsidkare  

1.2.1 Godkännande av det frivilliga märkningssystemet för nötkött, per 
timme  76,00

1.2.2 Behandling av ansökan som gäller införande av verksamhetsidkare i 
registret över ekologisk produktion/verksamhetsidkare 105,00

1.2.3 Beslut om tillstånd för utsädespackeri 

 - nytt 350,00

 - utvidgning 74,00

1.2.4 Godkännande av ansökan som gäller införande i registret över kom-
petenstestare  179,00

1.2.5 Registrering av aktörer enligt foderlagen 30,00

1.2.6 Hälsogodkännande som gäller vattenbruksdjur  

 Anläggningar som dessutom behöver miljötillstånd för sin verksam-
het (d.v.s. anläggningar som årligen använder minst 2 000 kg torrfo-
der eller den mängd annat foder som har motsvarande näringsvärde 
eller där fiskbeståndet ökar med minst 2 000 kilogram per år, eller 
som omfattar en minst 20 hektar stor damm eller grupp av dammar 
med naturligt foder) 

 - den första anläggningen som hör till företaget  153,00

 - följande anläggningar 38,00

 Övriga anläggningar för vilka det krävs hälsogodkännande 

 - den första anläggningen som hör till företaget 76,00

 - följande anläggningar 38,00

1.3  Utövare av veterinäryrket  

1.3.1 Legitimering av veterinär 

 - slutligt beslut 74,00

 - beslut om kompensationsåtgärder eller andra kompletterande studier 120,00

1.3.2 Tillstånd som avses i 7 § i lagen om utövning av veterinäryrket 
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 - bifallsbeslut  120,00

 - avslagsbeslut 74,00

1.3.3 Rätt att vara verksam som veterinär enligt 42 § i lagen om utövning 
av veterinäryrket 239,00

1.4  Laboratorier 

1.4.1 Godkännande av sådana laboratorier som undersöker myndighetsprov 
av livsmedel, laboratorier för egenkontroll och köttkontroll samt un-
dersökningslaboratorier som avses i 49 a § i hälsoskyddslagen  250,00

1.4.2 Godkännande av laboratorier som undersöker myndighetsprov av 
gödselfabrikat och de laboratorier för egenkontroll vid anläggningar 
som förutsätts enligt biproduktsförordningen 250,00

 - ändring av godkännande 76,00

 - återkallande av godkännande 76,00

1.4.3 Godkännande av utsädeslaboratorier  240,00

 - utvidgat godkännande av utsädeslaboratorier, per påbörjad timme  76,00

1.5  Växtskyddsmedel  

1.5.1  Godkännande av verksamma ämnen i växtskyddsmedel  

1.5.1.1 Biologiska verksamma ämnen (10,5 månadsverken) 119 759,00

1.5.1.2 Kemiska verksamma ämnen (21 månadsverken) 239 518,00

1.5.1.3 Avgift för extra bedömning av verksamma ämnen, per timme 76,00

1.5.2  Godkännande av växtskyddsmedel  

1.5.2.1 Tillfälligt godkännande (120 dagar) 1 141,00

1.5.2.2 Visstidsgodkännande 22 811,00

1.5.2.3 Godkännande av preparat 

 - preparat som har utvärderats i samband med utvärderingen av det 
verksamma ämnet (1,5 månadsverken) 17 108,00

 - preparat som inte har utvärderats i samband med utvärderingen av 
det verksamma ämnet* (6 månadsverken) 68 434,00

 - preparat som huvudsakligen är avsett för användning i annat syfte 
än som växtskyddsmedel eller preparat som i Finland är godkänt en-
ligt biociddirektivet 4 562,00

 - preparat som är färdigt utspätt (framställt genom utspädning av ett 
redan godkänt preparat) 1 141,00

 - godkännande av ett identiskt preparat 228,00

 - ömsesidigt godkännande av växtskyddsmedel (0,8 månadsverken) 9 124,00

 - godkännande av parallellimporterade preparat 798,00
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1.5.2.4 Förnyande av godkännande 

 - på basis av dokument 2 281,00

 - vid utvärderingen av preparatet används en utvärderingsrapport som 
har utarbetats i annat medlemsland* (1 månadsverke) 22 811,00

 - utvärderingsrapporten utarbetas i Finland* (4,5 månadsverken) 51 325,00

 - utvärderingsrapporten grundar sig på en utvärdering av det verk-
samma ämnet som Finland gjort för EU, eller utvärderingsrapporten 
har utarbetats i samarbete med de andra nordiska och de baltiska län-
derna, per timme 76,00

1.5.2.5 Utvidgning av användningsområde 

 - användningen utvidgas inom samma grupp av användningsområden 
och med samma bruksmängder och brukstidpunkter 2 281,00

 - användningen utvidgas inom samma grupp av användningsområden, 
men med olika bruksmängder och brukstidpunkter (1 månadsverke) 11 406,00

 - användningen utvidgas till en annan grupp av användningsområden 
(3 månadsverken) 34 217,00

 - utvidgat användningsområde (Off-label, 12 § 2 mom. i lagen om 
växtskyddsmedel) 2 281,00

1.5.2.6 Ändring av godkännande 

 - liten ändring; t.ex. namnändring eller ändring av innehavaren av 
godkännandet 228,00

 - stor ändring, t.ex. utvärdering av en ändring av sammansättningen 
eller av tillverkningsorten 2 281,00

1.5.2.7 Tillstånd för försöksverksamhet 

 - försöksruteförsök/preparat 228,00

 - odlingsförsök/preparat 570,00

1.5.2.8 Ansökningar enligt MBL, per timme (artikel 42 i förordningen om 
bekämpningsmedelsrester 396/2005) 76,00

1.5.3  Annat  

 * Om det växtskyddsmedel som ska godkännas innehåller mer än ett 
verksamt ämne, tas i samband med godkännandet ut en tilläggsavgift 
för varje verksamt ämne 5 703,00

 Om det har ansökts om visstidsgodkännande för ett nytt preparat in-
nan det godkänns, dras den avgift som tagits ut för visstidsgodkän-
nandet av från avgiften för godkännande av det nya preparatet. 

 På avgifter över 4 000 euro tas det ut en förskottsavgift på 35 procent. 
Förskottsavgiften returneras inte i fråga om ansökningar som återkal-
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las eller som avslås på grund av ofullständig ansökan. 

 Avgifter över 4 000 euro nedsätts med 25 procent från tabelltaxan om 
det arbete som handläggningen kräver är minst 25 procent mindre än 
den arbetsmängd (månadsverke) som nämns i tabellen, och höjs med 
25 procent om arbetsmängden är minst 25 procent större än den ar-
betsmängd som nämns i tabellen. 

 Nedsatta avgifter för godkännande av växtskyddsmedel (53 § 2 mom. 
i lagen om växtskyddsmedel) 

 - avgiften tas ut nedsatt med 80 procent, om den sammanlagda area-
len för de grödor som växtskyddsmedlet är avsett för är högst 2 000 
hektar. 

 - avgiften tas ut nedsatt med 50 procent, om den sammanlagda arealen 
för de grödor som växtskyddsmedlet är avsett för är högst 5 000 hektar. 

1.6  Övriga beslut  

1.6.1  Livsmedel  

1.6.1.1 Behandling av sådan begäran om godkännande som avses i 3 § i han-
dels- och industriministeriets beslut om övervakning av förordningen 
om djupfrysta livsmedel samt om övervakningsmetoderna (340/1994) 200,00

1.6.1.2 Behandling av ett ansökningsärende som gäller erkännande av natur-
ligt mineralvatten 

 - erkännande av mineralvatten 1 055,00

 - förnyande av erkännandet 394,00

1.6.1.3 Behandling av ett ärende som gäller godkännandet av ett sådant prov-
ningsorgan som avses i 5 § 2 mom. i förordningen om övervakning av 
överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga 
livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (15/1999), per 
timme 76,00

1.6.2  Ekologisk produktion  

1.6.2.1 Behandling av ett ansökningsärende som gäller saluföring av ekolo-
giskt producerade jordbruksprodukter, foder, livsmedel och alkohol-
drycker som har importerats från ett tredjeland 376,00

 - komplettering av ansökan 25,00

1.6.2.2 Behandling av en tillståndsansökan och förnyande av tillstånd för an-
vändningen av på konventionellt sätt producerade ingredienser av 
jordbruksursprung i ekologiskt producerade livsmedel och alkohol-
drycker 

 - tillstånd 95,00

 - förnyande av tillstånd  25,00
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1.6.2.3 Behandling av ansökan om tillstånd för växt- och djurproduktion 12,00

1.6.2.4 Tillstånd att använda konventionellt foder inom djurproduktion 95,00

1.6.3  Foder, gödselfabrikat och biproduktsförordningen  

1.6.3.1 Övriga beslut och tillstånd enligt foderlagen, lagen om gödselfabrikat 
och biproduktsförordningen  56,00

1.6.3.2 Behandling av ansökan om typbeteckning och godkännande av en 
typbeteckning till en förteckning över gödselfabrikats typbeteckning-
ar, per timme 76,00

1.6.3.3 Behandling av och beslut om förhandsanmälningar 76,00

1.6.4  Lagen om djursjukdomar  

1.6.4.1 Importtillstånd enligt lagen om djursjukdomar  96,00

1.6.4.2 Transporttillstånd enligt lagen om djursjukdomar 96,00

1.6.4.3 Sådan registrering av en aktör på inre marknaden som avses i lagen 
om djursjukdomar  96,00

1.6.5  Tillstånd för import och användning av läkemedel enligt 21 g § i lä-
kemedelslagen  96,00

1.6.6  Övriga beslut och tillstånd som har att göra med växters sundhet, 
plantmaterial och handelsnormer för frukt och grönsaker än de som 
nämns i punkt 5.3 och 5.6 och kontroller i anslutning till dessa  59,00

2.  Importintyg, exportintyg och andra intyg och certifikat  

2.1 Utfärdande av sundhetscertifikat och intyg som har att göra med han-
delsnormerna för frukt och grönsaker, med undantag av intyg för vir-
ke och sågvaror samt potatis (annat än utsädespotatis) 29,00

2.2 Utfärdande av sundhetscertifikat för virke och sågvaror (inkluderar 
kontrollavgift): s.k. exportberedskapsinspekterad produktion 37,00

2.3 Utfärdande av sundhetscertifikat för potatis (annat än utsädespotatis) 
(inkluderar kontrollavgift): s.k. exportberedskapsinspekterad produk-
tion 43,00

2.4 Utfärdande av intyg som har att göra med handelsnormerna för frukt 
och grönsaker och som är förhandsifyllda av aktörerna 15,00

2.5 Certifikat för foder och gödselfabrikat 

 - det första 50,00

 - det följande 12,00

2.6 Exportintyg och andra intyg för levande djur och animaliska livsme-
del 

 - det första 24,00

 - det följande 3,60
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2.7 Nötkreaturspass 11,00

2.8 Utfärdande av stambrev för skogsodlingsmaterial 10,20

2.9 OBPR-certifiering av djurvaccin 148,00

2.10 Garantibevis 

 - tryckning av garantibevis för utsädespartier, minimiavgift per han-
delsparti 10,00

 - garantibevis för potatis, st.  0,075

 - garantibevis för andra växtslag, st.  0,055

 - handläggningsavgift för tilläggsbeställningar av garantibevis  5,45

3.  Mottagning och behandling av ansökningar och anmälningar; utlå-
tanden  

 Priset för behandling av anmälningar gäller en produkt 

3.1 Behandling av sådan anmälan om utsläppande på marknaden som av-
ses i 11 § i handels- och industriministeriets förordning om livsmedel 
för speciella medicinska ändamål (406/2000)  72,00

3.2 Mottagning av anmälan som avses i 8 § i handels- och industrimini-
steriets förordning om dietiska produkter (662/2000)  30,00

3.3 Mottagning av anmälan som avses i 7 § i handels- och industrimini-
steriets förordning om kosttillskott (571/2003) 65,80

3.4 Mottagning av en sådan anmälan om utsläppande på marknaden av 
berikade livsmedel som avses i 2 § i handels- och industriministeriets 
förordning (762/2007) om de nationella arrangemang som ikraftträ-
dandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa 
andra ämnen i livsmedel förutsätter 55,00

3.5 Mottagning av sådan anmälan om utsläppande av modersmjölkser-
sättning på marknaden som avses i kommissionens direktiv 
2006/141/EG om modersmjölksersättningar och tillskottsnäring och 
om ändring av direktiv 1999/21/EG 122,00

3.6 Behandling av ett sådant ansökningsärende gällande näringspåståen-
den och hälsopåståenden om livsmedel som avses i Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 901,00

3.7 Behandling av en sådan ansökan om nya livsmedel som avses i Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 901,00

3.8 Ett sådant yttrande om huvudsaklig överensstämmelse som avses i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 om nya 
livsmedel och nya livsmedelsingredienser         901,00
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4.  Examinationer för påvisande av kompetens, examina  

4.1 Intyg och kort för hygienisk kompetens  6,00

4.2 Examen gällande användning av växtskyddsmedel (förhör och intyg) 23,00

4.3 Prov för påvisande av kompetens per utsädeskontrollör, analys- och 
artvis, jämförande testanalyser per laboratorium analys- och artvis 

 - renhet: spannmål, balj- och vallväxter, timotej  376,00

 - renhet: övriga arter  501,00

 - grobarhets-, fukthalts- och sundhetsanalyser: 3 gånger respektive 
analysers pris samt dessutom övriga kostnader per timme  41,00

5.  Övervakning (innehållande provtagning, analyser och beslut i sam-
band med kontroller)  

5.1  Livsmedel 

5.1.1  Övervakning av lagring 

 Övervakning av privat lagring av ost, per besök 59,00

 Övervakning av privat lagring av smör, per besök 95,00

 - analys per prov 89,00

5.1.2  Övervakning av främmande ämnen i animaliska livsmedel  

5.1.2.1 Avgift som tas ut hos slakterier och slaktplatser för övervakning av 
främmande ämnen i kött av nötkreatur, svin, häst, får, fjäderfä, ren 
och vilt, per ton slaktkött 1,75

5.1.2.2 Avgift som tas ut hos fiskodlingsanläggningar för övervakning av 
främmande ämnen i fiskerivaror som odlas för att användas som 
livsmedel, per producerat ton fiskerivaror  1,80

5.1.2.3 Avgift som tas ut hos anläggningar som tar emot obehandlad mjölk 
för övervakning av främmande ämnen i mjölk och mjölkprodukter, 
per 10 000 liter obehandlad mjölk 0,75

5.1.2.4 Avgift som tas ut hos packerier för övervakning av främmande ämnen 
i ägg, per tusen kilo ägg  0,65

5.1.3  Tillsyn över den första ankomstplatsen när det gäller animaliska 
livsmedel  

5.1.3.1 Grundbesiktning vid tillsyn över den första ankomstplatsen, per tim-
me 138,00

5.1.3.2 Förnyad besiktning, per timme 153,00

5.1.3.3 Godkännande av plan för egenkontroll och ändring av godkännandet, 
per timme 
 

138,00
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5.2  Veterinär gränskontroll  

 Grunden för avgiften är vikten på det parti som kontrolleras. Ett parti 
består av produkter för vilka det finns ett gemensamt hälsointyg. Den 
slutliga avgiften fastställs antingen enligt grundavgiften eller enligt 
grundavgiften för den nedre gränsen i viktklassen i fråga till vilken 
det lagts till en avgift för varje påbörjat ton. 

5.2.1  Animaliska livsmedel  

5.2.1.1 Alla andra livsmedel än produkter enligt punkt 5.2.1.2 

 - högst 100 kg 103,00

 - 101–1 000 kg  148,00

 - 1 001–10 000 kg  314,00

 - 10 001–30 000 kg  382,00

 - över 30 000 kg  

 - grundavgift 382,00

 - för varje påbörjat ton  8,50

5.2.1.2 På fiskeriprodukter enligt punkterna 2 (styckegods) och 3 (partier 
som landas direkt av ett fartyg) i bilaga V avsnitt B kapitel II och på 
livsmedel enligt punkt 2 (styckegods på fartyg) i bilaga V avsnitt B 
kapitel III i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa 
kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen 
samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (kontrollförord-
ningen) tillämpas avgifter enligt kontrollförordningen. 

5.2.2  Andra produkter än livsmedel som omfattas av den veterinära gräns-
kontrollen  

5.2.2.1 Alla andra biprodukter (inkl. skinn, hudar, fjäder, ull), foder, hö och 
halm än produkter enligt punkt 5.2.2.2 

5.2.2.1.1 - högst 1 000 kg 106,00

5.2.2.1.2 - 1 001–20 000 kg 

 - grundavgift  114,00

 - för varje påbörjat ton  6,40

5.2.2.1.3 - 20 001–46 000 kg 

 - grundavgift 252,00

 - för varje påbörjat ton  10,60

5.2.2.1.4 - över 46 000 kg  567,00

5.2.2.2 På biprodukter enligt punkt 2 (styckegods på fartyg) i bilaga V avsnitt 
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B kapitel III i kontrollförordningen tillämpas avgifter enligt kontroll-
förordningen. 

5.2.3  Levande djur och könsceller  

 Avgifter enligt denna punkt tas också ut för kontroller enligt 30 och 
31 § i förordningen om transport av djur. 

5.2.3.1 Importkontroll för varje djur som kontrolleras, om inte något annat 
följer av punkterna 5.2.3.2 - 5.2.3.5  

 - andra djur än hästar 90,00

 - hästar 127,00

5.2.3.2 Importkontroll av gnagare, fåglar, fiskar, kräldjur, insekter och andra 
små djur som kontrolleras samtidigt 

 - insekter 64,00

 - andra än insekter 114,00

5.2.3.3 Importkontroll av cirkus- och uppvisningsdjur som kontrolleras sam-
tidigt 

 - grundavgift 114,00

 - kontrollavgift, per timme  135,00

5.2.3.4 Exportkontroller och exportbidragskontroller, per timme  135,00

5.2.3.5 Importkontroll av djur som får importeras utan veterinär gränskontroll 103,00

5.2.3.6 Importkontroll av varje parti könsceller som kontrolleras 

 - könsceller av sällskapsdjur och djurarter som kan importeras utan 
krav på hälsointyg 64,00

 - könsceller av djur för vilka det krävs hälsointyg 106,00

5.2.4  Dokumentkontroller och andra identitetskontroller vid import samt 
intyg för livsmedel och andra produkter 

5.2.4.1 Kontroll som enbart gäller importhandlingarna och som föranleds av 
något annat än minskad kontrollfrekvens  80,00

5.2.4.2 Kontroll som förutom importhandlingarna också omfattar identitetskon-
troll och som föranleds av något annat än minskad kontrollfrekvens 148,00

5.2.4.3 För dokument- och identitetskontroll som föranleds av minskad kon-
trollfrekvens tas avgift ut enligt punkt 5.2.1 - 5.2.3 

5.2.4.4 För parti som levereras från lager med provianteringslivsmedel och 
övriga intyg som gränsveterinären utfärdar, om inte något annat be-
stäms i denna förordning 

 - första intyg  30,00

 - för följande intyg som utfärdas samtidigt  4,00
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5.2.5  Inspektion av lager eller inspektion av importpartiet under lagrings-
tiden, övervakning av transportlastning och kontroll av de färska fis-
kerivaror som lossas från fartyg som seglar under ett tredjelands 
flagg, per timme  135,00

5.2.6  Förvaring på gränskontrollstation 

 För förvaring av importpartier för vilka inspektion pågår eller som 
väntar på leverans till en av gränsveterinären godkänd destinationsort 
uttas för förvaring i gränskontrollstationens lager eller på gården efter 
det första dygnet en förvaringsavgift per varje 1 000 kg och dygn 

 - förvaring utan temperaturkontroll  2,00

 - temperaturkontrollerad förvaring  3,00

5.2.7  Kontroller som är mer tidskrävande än normalt samt övriga merkost-
nader  

5.2.7.1 Om en kontroll i enlighet med punkterna 5.2.1 - 5.2.4 är mer tidskrä-
vande än normalt av skäl som beror på importören uttas utöver de i 
dessa punkter fastställda avgifterna dessutom per timme  135,00

5.2.7.2 Om det vid kontrollen konstateras att det finns grundad anledning att 
betvivla partiets hygieniska kvalitet eller införseln misstänks kunna 
medföra fara för att djursjukdomar sprids, tas av importören ut de 
kostnader som föranleds av undersökningar till följd av detta. 

5.3  Handelsnormer för frukt och grönsaker  

5.3.1 Inspektion per parti (exportinspektion, förnyad inspektion, interven-
tionsinspektion eller annan inspektion som görs på begäran)  107,00

5.3.2 Inspektion per aktör (uppföljningskontroll och kontroll för eller i an-
slutning till egenkontroll)  143,00

5.4  Ekologisk produktion  

5.4.1 Inledande kontroll för ekologisk produktion  72,00

5.4.2 Grundavgift för kontroll av ekologisk produktion  72,00

5.4.3 Ekologisk produktion 

 - övervakning av tillverkning, per timme  95,00

 - annan övervakning, per timme  76,00

5.4.4 Avgifter för kontroll av olika odlingsväxter per hektar enligt den 
ekologiskt odlade arealen (areal godkänd som ekologisk areal och 
areal i övergångsskede)  

 - vall, träda, grönträda eller areal som inte ger skörd under kon-
trollåret  5,60

 - strå- och trindsäd, oljeväxter  11,20
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 - potatis, grönsaker, bär, frukt och övriga trädgårdsväxter samt 
plantuppdrivning i växthus för egen frilandsproduktion  28,10

 - övriga växter  11,20

5.4.5 Den högsta sammanlagda avgiften som en verksamhetsidkare kan på-
föras för produktionskontroll gällande gårdens växtproduktion  717,00

5.4.6 Införande av sorter i registret över ekologiskt förökningsmaterial 

 - 1–3 st. 24,00

 - 4–20 st. 59,00

 - 21–100 st. 120,00

 - över 100 st. 239,00

5.4.7 Godkännande av privata produktionsvillkor och produktionsövervak-
ningssystem för ekologisk produktion, per timme  76,00

5.5  Foder, gödselfabrikat och animaliska biprodukter  

5.5.1 Grundläggande kontroll av aktörer enligt lagen om gödselfabrikat, bi-
produktsförordningen och foderlagen, per timme 76,00

5.5.2 Övervakning av aktörer enligt lagen om gödselfabrikat, biprodukts-
förordningen och foderlagen, per timme 101,00

5.5.3 Provspecifika kontrollavgiftsklasser i anslutning till kontrollen av 
gödselfabrikat (inkluderar beslut om provtagning, analys och kon-
troll) 

 - kontrollavgiftsklass 1 212,00

 - kontrollavgiftsklass 2 424,00

 - kontrollavgiftsklass 3 636,00

 - kontrollavgiftsklass 4 848,00

5.5.4 Provspecifika kontrollavgiftsklasser i anslutning till kontrollen av fo-
der (inkluderar beslut om provtagning, analys och kontroll) 

 - kontrollavgiftsklass 1 127,00

 - kontrollavgiftsklass 2 201,00

 - kontrollavgiftsklass 3 413,00

 - kontrollavgiftsklass 4 774,00

 I punkterna 5.5.3 och 5.5.4 bestäms kontrollavgiftsklassen utgående 
från en riskbaserad officiell kontrollplan  

5.6  Material i anslutning till växters sundhet och plantmaterial  

5.6.1  Importkontroller 

5.6.1.1 Minimiavgiften för kontroll av växters sundhet, med undantag av 
barrträdsvirke som importeras från Ryska federationen  63,00
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5.6.1.2 Sticklingar, unga plantor samt buskar, träd (utom fällda julgranar), 
övriga plantskoleväxter, också skogsodlingsmaterial (utom frön), 
blomlökar, blomknölar och rotstockar för utplantering, rotknölar, sätt-
lökar, frön och cellodlingar: 

 - för varje påbörjat 100 kg 5,60

 - för kontroll av plantmaterial dessutom för varje påbörjat 100 kg  2,20

5.6.1.3 Snittblommor och -kvistar med blad, barrträdskvistar och fällda jul-
granar, kruk- och grönväxter, akvarieväxter: 

 - för varje påbörjat 100 kg  5,00

5.6.1.4 Spannmål, för varje påbörjat 1 000 kg 0,65

5.6.1.5 Potatisknölar, för varje påbörjat 25 000 kg  63,00

5.6.1.6 Förnyad importkontroll, per kontrolltimme 51,00

5.6.2  Importkontroll av virke: 

5.6.2.1 Barrträdsvirke från den europeiska delen av Ryska federationen, utom 
lärkträd och barrträdsvirke som är avsett för skyddsområden 

 - lastbilslass eller parti av motsvarande storlek under 50 m3  6,00

 - tågvagn eller container av motsvarande storlek (50 m3 eller mera)  7,40

 - fartyg, under 2 000 m3  223,00

 - fartyg, 2 000 m3 eller mera  372,00

 - om det inskeppade virket tillhör olika importörer är den lägsta kon-
trollavgiften per importör  113,00

5.6.2.2 Virke, annat än bark, med undantag av virke som importeras från den 
europeiska delen av Ryska federationen, gäller dock även lärkträd 
(Larix) och virke som är avsett för skyddsområden: 

 - lastbilslass eller parti av motsvarande storlek under 50 m3  68,00

 - tågvagn eller container av motsvarande storlek (50 m3 eller mera) 84,00

 - fartyg, under 2 000 m3  223,00

 - fartyg, 2 000 m3 eller mera  372,00

 - om det inskeppade virket tillhör olika importörer är den lägsta kon-
trollavgiften per importör  113,00

5.6.2.3 Jordmaterial, växtunderlag och bark, vikt högst 25 000 kg  19,70

 - för varje ytterligare parti om 1 000 kg utöver det ovannämnda  0,80

 - maximiavgift 158,00

5.6.2.4 Övriga växter och växtprodukter, per försändelse 19,70

5.6.2.5 Förnyad importkontroll av virke, per kontrolltimme 48,00

5.6.3  Exportkontroller 
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5.6.3.1 Växters sundhet och plantmaterial, minimikontrollavgift  54,00

5.6.3.2 Levande växter och växtdelar, också för fortsatt uppodling eller för-
ökning, för varje påbörjat 1 000 kg 7,40

5.6.3.3 Frukt, grönsaker och andra vegetabilier, lavar, bär, svamp o.d., ej för 
fortsatt odling, för varje påbörjat 1 000 kg 0,95

5.6.3.4 Exportpartier av potatis som inte odlats på gård med exportberedskap  143,00

5.6.3.5 Kontroll av virke och sågvaror per exportparti, om partiet inte här-
stammar från en s.k. exportberedskapsinspekterad produktionsan-
läggning, varvid kontrollavgiften ingår i avgiften för virkets sundhets-
intyg 107,00

5.6.3.6 Spannmål, för varje påbörjat 100 t  1,00

5.6.3.7 Inspektion av exportberedskap (periodisk inspektion och förhandsin-
spektion): 

 - Sågar och torkanläggningar (inbegriper kontroll av förutsättningarna 
för beviljande av rättigheten att märka träemballage enligt standarden 
ISPM-15) 311,00

5.6.3.8 Frilandsodling, utom potatis: 

 - grundavgift 107,00

 - inspektionsavgift högst 484,00

 - under 10 ha, för varje påbörjad hektar 18,00

 - för den del som överskrider 10 ha, för varje påbörjad hektar 8,90

5.6.3.9 Potatisodling och potatisskörd: 

 - odlingsinspektion/ha (nematoder, växtskiften) 41,00

 - kontroll av växtsjukdomar/ha (ringröta, potatisskörd) 66,00

5.6.3.10 Växthusodlingar: 

 - grundavgift 59,00

 - inspektionsavgift högst 243,00

 - för varje påbörjad 100 m2  18,00

5.6.3.11 Förnyad exportkontroll och kontroll av exportberedskap, per timme 
kontrolltid 51,00

5.6.4 Kontroll av företag som använder växtpass eller plantintyg, kontroll 
av förutsättningarna för registrering eller rätten att använda märk-
ning gällande växters sundhet, beviljande av växtpass och befullmäk-
tigande av leverantör av plantskolematerial  

 - plantproduktion på friland under 0,5 ha, plantproduktion av växt-
husväxter under 500 m2  43,00
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 - plantproduktion på friland 0,5–2 ha, plantproduktion av växthusväx-
ter 500–2 500 m2  96,00

 - plantproduktion på friland 2,1 ha–5 ha, plantproduktion av växthus-
växter 2 501–5 000 m2  167,00

 - plantproduktion på friland över 5 ha, plantproduktion av växthus-
växter över 5 000 m2  334,00

 Plantbutiker, grossister, importörer och exportörer, förmedlare och 
lager 84,00

 Innehavare av rätt att använda märkning enligt standarden ISPM-15 84,00

5.6.5  Certifierat plantmaterial  

5.6.5.1 Inspektion av produktionsställets förutsättningar: 

 - produktionsareal under 10 ha  131,00

 - produktionsareal 10 ha eller mera  186,00

5.6.5.2 Inspektion av certifierad plantproduktion under växtperioden, sam-
manlagt 

 - moderplantor, högst 1 000 plantor  215,00

 - moderplantor, över 1 000 plantor  519,00

 - moderplantor, över 3 000 plantor  896,00

 - moderplantor, över 15 000 plantor  1 074,00

 - förnyade inspektioner 50 % av priserna ovan  

5.6.5.3 Granskning av ett nytt odlingsskifte  

 - i samband med annan granskning  54,00

 - särskild granskning, granskning av interna arbetsanvisningar  107,00

5.7  Skogsodlingsmaterial  

5.7.1 Godkännande och kontroll av frökälla, per timme  54,00

 - kontroller från prover av att de kloner som används vid fröodling är 
riktiga: 

 - tall 19,00

 - gran 23,00

5.7.2 Avgift för årskontroll av skogsodlingsmaterial 

 - fröklängningsanstalt, fröpackeri och frölager  65,00

 - separat ställe för fröpackning  27,00

 - plantskola och plantlager: 

 - växthusareal under 5 000 m2 eller plantskola som enbart bedriver 
frilandsproduktion  43,00



 Nr 1289  
  

 

5991

 - växthusareal 5 000–10 000 m2  98,00

 - växthusareal över 10 000 m2  258,00

5.7.3 Förnyad kontroll av skogsodlingsmaterial  195,00

5.7.4 Separat plantlager  65,00

5.8  Inspektioner och provtagning av utsädespotatis  

5.8.1 Granskning av utsädesodling av potatis, grundavgift per gransknings-
gång 57,00

 - odlingsgranskning per hektar, stamutsäde och basutsäde  8,75

 - odlingsgranskning per hektar, generationerna efter basutsäde  12,00

5.8.2 Odlingsgranskning av stamutsäde för utsädespotatis, om man vid 
samma inspektionsbesök granskar minst tio odlingar är grundavgiften 
per odling och inspektionsbesök  16,00

 - odlingsgranskning per hektar  8,75

5.8.3 Kontrollbesök gällande utförda åtgärder på odlingen  100,00

5.8.4 Grundavgift för tagning av jordprov för potatiscystnematod (ej i sam-
band med odlingsgranskning)  50,00

 - provtagnings- och analysavgift per prov  35,00

5.8.5 Provtagning för analys av virus och ringröta i utsädespotatis, grund-
avgift  51,00

 - provtagningsavgift för analys av virus och ringröta i utsädespotatis, 
per delprov  9,55

 - testning av ringröta i utsädespotatis, per prov 66,00

 - virustest av utsädespotatis per prov, antingen 6 virus eller vid omtest 
1 virus/400 knölar 215,00

 - virustest av utsädespotatis per prov, 2 virus  135,00

5.8.6 Grundavgift för virus- och ringröteprovtagning av stamutsäde av ut-
sädespotatis per prov, då man vid samma besök tar prov från minst 10 
partier i samma lager 32,00

5.8.7 Lagerkontroll av utsädespotatis, per delparti som provtas  50,00

5.8.8 Lagerkontroll av utsädespotatis, per delparti som kontrolleras  98,00

5.9  Odlingsgranskning och certifiering av utsäde  

5.9.1 Beslut om granskning av utsädesodling  25,00

5.9.2 Beslut om certifiering, godkännande och lagerkontroll av utsäde, nytt 
certifieringsbeslut för handelsparti, ändring av utsädesklass för hela 
partiet, kontroll och beslut om godkännande av utsädesblandningar, 
kontroll och beslut gällande anmälan om omförpackning av fröparti 15,00
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5.9.3 Indelning av kontrollerat handelsparti i utsädesklasser 30,00

5.9.4 Importtillstånd för utsäde, försäljningstillstånd och undantagstillstånd 
för utsädespartier  70,00

5.9.5 Grundavgift för syn av utsädespackeri  339,00

 - tilläggsavgift för varje påbörjad timme  73,00

5.10  Fältförsök för utsädeskontroll och granskning av ursprungssorter  

5.10.1 Kontroll av utsäde genom provodling på fält 290,50

5.10.2 Kontroll av underhållsparti av ursprungssort genom provodling på fält 172,00

5.10.3 Granskning av partiäkthet för gammal handelssort för registrering 
som ursprungssort 299,00

5.10.4 DUS-test, alla växtslag 1 020,00

5.10.5 Behandlingsavgift om DUS-testet avbryts före granskningen  460,00

5.10.6 Beskrivningsundersökning av lantsort för registrering som ursprungs-
sort  509,00

5.10.7 Odlingsgranskning av underhållsodling av ursprungssort 

 - grundavgift 52,70

 - dessutom per hektar 8,00
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