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L a g

Nr 747

om ändring av avfallslagen

Given i Helsingfors den 29 juni 2007

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/1993) 40 § 3 mom.,
ändras 3 § 1 mom. 11 och 12 punkten, 36 § 2 mom., 39 § 1 mom., 45 och 60 § samt i 74 §

det inledande stycket och 9 punkten,
av dem 3 § 1 mom. 12 punkten sådan den lyder i lag 1015/1996, 36 § 2 mom. och 45 §

sådana de lyder i lag 63/1995 och 60 § sådan den lyder i lag 452/2004, samt
fogas till 3 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i nämnda lag 1015/1996, en ny 13 punkt,

till lagen nya 46—48 §, i stället för de 46—48 § som upphävts genom lag 91/2000, och till
lagen nya 48 a—48 c § som följer:

3 §

Definitioner

I denna lag avses med
— — — — — — — — — — — — —

11) behandling verksamhet vars syfte är att
göra avfallet oskadligt eller slutdeponera det,

12) tillsynsmyndighet den regionala miljö-
centralen och den kommunala miljövårds-
myndigheten samt även andra myndigheter i
den mån de har getts tillsynsuppgifter som
föreskrivs eller bestäms i denna lag eller med
stöd av den,

13) internationell avfallstransport i Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1013/2006 om transport av avfall, nedan av-
fallstransportförordningen, avsedd transport
av avfall som sker från Finland till en annan
medlemsstat i Europeiska unionen och från
en medlemsstat i Europeiska unionen till Fin-
land, export av avfall från Finland till ett land
som inte hör till Europeiska unionen eller
import av avfall från ett land som inte hör till
Europeiska unionen till Finland antingen di-
rekt eller genom en annan medlemsstat i
unionen och transport av avfall från ett land
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som inte hör till Europeiska unionen till
ett annat land som inte hör till Europeiska
unionen genom finskt territorium.
— — — — — — — — — — — — —

36 §

Riksomfattande myndigheter

— — — — — — — — — — — — —
Finlands miljöcentral är behörig myndig-

het och kontaktorgan enligt avfallstransport-
förordningen. Finlands miljöcentral överva-
kar iakttagandet av bestämmelserna om inter-
nationella avfallstransporter och ansvarar för
behövligt samarbete med andra behöriga
myndigheter i tillsynen över internationella
avfallstransporter.
— — — — — — — — — — — — —

39 §

Andra myndigheter

Iakttagandet av denna lags bestämmelser
om och av de bestämmelser och föreskrifter
som med stöd av den utfärdats om internatio-
nella avfallstransporter och om import och
export av en produkt enligt 5 § 1 mom.
övervakas även av tullverket. Tullverket
övervakar i samarbete med Finlands miljö-
central internationella avfallstransporter inom
sitt ansvarsområde. Tullen skall vid behov
stoppa transporter som inte uppfyller kraven i
avfallstransportförordningen eller i denna lag
och anmäla detta till Finlands miljöcentral,
som utan dröjsmål beslutar om fortsatta åt-
gärder.
— — — — — — — — — — — — —

45 §

Avfallstransporter

I fråga om avfallstransport och godkän-
nande av transporter gäller avfallstransport-
förordningen samt vad som föreskrivs i
denna lag och med stöd av den. Angående
avfallstransporter som äger rum enbart på
finskt territorium gäller dock denna lag och
vad som föreskrivs med stöd av den.

46 §

Transport av avfall till ett annat land för
behandling

Utöver vad som bestäms i 45 § får avfall
transporteras från Finland till ett annat land
endast om

1) det i Finland inte finns tekniska eller
ekonomiska förutsättningar eller behövliga
behandlingsanläggningar eller behandlings-
platser för behandling av avfallet på behörigt
sätt,

2) behandlingen av avfallet där är avsevärt
bättre med tanke på miljöskyddet än i Fin-
land,

3) avfallet där behandlas på ett sätt som
med tanke på miljöskyddet skulle vara god-
tagbart i Finland och som till kostnaderna är
avsevärt fördelaktigare än behandling i Fin-
land, eller

4) transporten utförs för att pröva en ny
behandlingsmetod eller det är fråga om trans-
port av ett parti avfall för annan försöksverk-
samhet.

47 §

Transport av avfall till Finland för
behandling

Utöver vad som bestäms i 45 § får avfall
transporteras till Finland för behandling en-
dast om

1) behandlingen av avfall som uppkommer
i Finland inte förhindras eller fördröjs till
följd av detta,

2) avfallet behandlas utan oskäligt dröjs-
mål senast inom ett år efter transporten, och

3) avfallet behandlas i en behandlingsan-
läggning eller på en behandlingsplats i enlig-
het med tillståndsvillkoren och andra villkor
som uppställts för verksamheten.

Avfall får dock inte transporteras till Fin-
land för behandling om avsikten är att

1) deponera avfallet i eller på marken eller
på särskilt planerade avstjälpningsplatser,

2) förbränna avfallet på andra platser än i
anläggningar som är specialiserade på för-
bränning av problemavfall,

3) låta avfallet undergå biologisk eller fy-
sikalisk-kemisk behandling om den fortsatta
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behandlingen av avfall som uppstår vid sådan
behandling försvårar behandlingen av avfall
som uppkommer i Finland, eller

4) låta avfallet behandlas i markbädd,
djupinjiceras, invallas, släppas ut till vatten
eller hav, förbrännas till havs eller lagras
permanent.

48 §

Förbud mot avfallstransport på grund av
tidigare olagliga transporter

Finlands miljöcentral kan i enlighet med
avfallstransportförordningen förbjuda en in-
ternationell avfallstransport om det tidigare
genom dom eller beslut som vunnit laga kraft
har slagits fast att anmälaren eller mottagaren
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har
gjort sig skyldig till olaglig transport eller till
någon annan handling som är olaglig av mil-
jöskyddsskäl.

48 a §

Transport av avfall inom gränsområden

På internationell avfallstransport inom Fin-
lands gränsområden tillämpas de överens-
kommelser enligt artikel 30 i avfallstransport-
förordningen som Finland ingår med andra
medlemsstater i Europeiska unionen eller sta-
ter som hör till Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet.

48 b §

Tillämpning av exportförbudet enligt avfalls-
transportförordningen i undantagsfall

Finlands miljöcentral kan i enlighet med
avfallstransportförordningen besluta

1) att exportförbudet enligt artikel 36.1 i
avfallstransportförordningen i undantagsfall
inte gäller en viss typ av avfall som avses i
bilaga V till avfallstransportförordningen, om
anmälaren tillförlitligt visar att avfallet i
fråga inte har någon av de egenskaper som
avses i artikel 36.3 i avfallstransportförord-
ningen, samt

2) att avfallet i undantagsfall kan klassifi-
ceras som farligt avfall och att exportförbudet
enligt artikel 36.1 i avfallstransportförord-

ningen därför tillämpas, även om avfallet inte
nämns i bilaga V till avfallstransportförord-
ningen eller det nämns i del 1 förteckning B i
nämnda bilaga, om avfallet i fråga har någon
av de egenskaper som avses i artikel 36.4 i
avfallstransportförordningen.

Innan Finlands miljöcentral fattar ett beslut
enligt 1 mom. skall den informera den behö-
riga myndigheten i mottagarlandet. Finlands
miljöcentral skall också före utgången av
varje kalenderår underrätta miljöministeriet
och Europeiska gemenskapernas kommission
om sådana beslut.

48 c §

Internationell transport av avfall enligt
artikel 18 i avfallstransportförordningen

Finlands miljöcentral har rätt att på begä-
ran få de uppgifter som avses i bilaga VII till
avfallstransportförordningen och som gäller
avfall som avses i artikel 18 i förordningen
av den som ansvarar för en internationell
avfallstransport eller av avfallstransportören,
om det är nödvändigt med tanke på inspek-
tionerna och verkställigheten.

60 §

Avfallsförseelse

Den som uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet

1) bryter mot förbud som avses i 5 § 1
mom. 1, 3 eller 4 punkten, 6 § 6 eller 8
punkten, 7 § 4 mom., 17 § 1 mom., 18 c § 4
mom. 2 punkten, 18 g § 4 mom. eller 18 n,
19, 50, 57 eller 73 a § eller mot förbud,
föreskrifter eller bestämmelser som medde-
lats med stöd av nämnda lagrum,

2) försummar skyldigheter som avses i
7—9, 12 eller 14 §, 15 § 1 mom., 18 c—
18 m § eller 51 § 3 eller 4 mom., eller

3) för in i landet eller ut ur landet eller
genom finskt territorium transiterar avfall i
strid med denna lag eller bestämmelser som
har utfärdats eller särskilda föreskrifter som
har meddelats med stöd av den eller i strid
med avfallstransportförordningen

skall, om inte strängare straff för gär-
ningen föreskrivs på något annat ställe i lag,
för avfallsförseelse dömas till böter.
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För avfallsförseelse döms likaså den som
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter
mot en bestämmelse som meddelats med stöd
av 13 § 1 mom. eller försummar de skyldig-
heter som avses i 11 §, 20 § 1 eller 2 mom.,
21, 49 eller 50 b §.

74 §

Närmare stadganden

Genom förordning av statsrådet kan före-
skrivas om
— — — — — — — — — — — — —

9) tillämpning av bestämmelserna om an-

mälan av verksamhet till avfallsregistret samt
om avfallsregistret,
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 12 juli 2007.
På avfallstransporter som Finlands miljö-

central har godkänt eller som miljöcentralen
har underrättats om före denna lags ikraftträ-
dande och för vilka den behöriga myndighe-
ten i mottagarlandet har bekräftat mottagan-
det av anmälan tilllämpas de bestämmelser
som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Helsingfors den 29 juni 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Paavo Väyrynen
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Lag

Nr 748

om ändring av 48 kap. 1 § i strafflagen

Given i Helsingfors den 29 juni 2007

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 48 kap. 1 §, sådan den lyder i

lagarna 154/1999, 138/2006 och 629/2007, som följer:

1 §

Miljöförstöring

Den som uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet

1) i miljön för eller släpper ut eller lämnar
ett föremål eller ämne, strålning eller något
annat sådant i strid med lag eller med stöd av
lag utfärdade bestämmelser eller allmänna
eller särskilda föreskrifter, eller utan sådant
tillstånd som lagen förutsätter, eller i strid
med tillståndsvillkor,

2) framställer, överlåter, transporterar, an-
vänder, behandlar eller förvarar ett ämne, ett
fabrikat, en produkt eller ett föremål eller
använder en anordning i strid med kemikalie-
lagen, REACH-förordningen eller bestäm-
melser som har utfärdats med stöd av dem
eller med stöd av miljöskyddslagen
(86/2000) eller i strid med Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000
om ämnen som bryter ned ozonskiktet, Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EG) nr
842/2006 om vissa fluorerade växthusgaser

eller Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 850/2004 om långlivade orga-
niska föroreningar och om ändring av direk-
tiv 79/117/EEG eller en sådan bestämmelse
som nämns i 60 § 1 mom. i avfallslagen
(1072/1993) eller bestämmelser som har ut-
färdats eller särskilda föreskrifter eller förbud
som har meddelats med stöd av avfallslagen,
eller som försummar sin skyldighet enligt
avfallslagen att ordna avfallshantering, eller

3) för in i landet eller ut ur landet eller
genom finskt territorium transiterar avfall i
strid med avfallslagen eller bestämmelser
som har utfärdats eller särskilda föreskrifter
som har meddelats med stöd av den eller i
strid med Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 1013/2006 om transport av
avfall, eller i landet för in eller ur landet för
ut ett ämne, ett fabrikat eller en produkt i
strid med en förordning som utfärdats med
stöd av miljöskyddslagen eller i strid med
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 2037/2000 om ämnen som bryter ned
ozonskiktet, Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 842/2006 om vissa fluo-
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rerade växthusgaser, Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 304/2003 om ex-
port och import av farliga kemikalier eller
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 850/2004 om långlivade organiska
föroreningar och om ändring av direktiv
79/117/EEG, eller ur landet för ut genetiskt
modifierade organismer eller livsmedel eller
foder som innehåller sådana i strid med Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1946/2003 om gränsöverskridande förflytt-
ning av genetiskt modifierade organismer,

så att gärningen är ägnad att förorena mil-
jön, orsaka andra motsvarande skadliga för-
ändringar i miljön, skräpa ned miljön eller
förorsaka fara för hälsan, skall för miljöför-
störing dömas till böter eller fängelse i högst
två år.

Försök till ett uppsåtligt brott som avses i
1 mom. 3 punkten är straffbart.

För miljöförstöring döms också den som
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet på nå-
got annat sätt än det som avses i 1 mom.
börjar göra ändringar i miljön i strid med
markanvändnings- och bygglagen (132/
1999), vattenlagen (264/1961) eller mark-
täktslagen (555/1981) eller avtappningsstad-
gan för Saimen och Vuoksen eller i strid med
bestämmelser, allmänna eller särskilda före-
skrifter eller planer eller tillstånd som har
utfärdats med stöd av dessa, så att gärningen
är ägnad att medföra så allvarliga miljöför-
ändringar att de kan jämställas med förore-
ning av miljön.

Denna lag träder i kraft den 12 juli 2007.

Helsingfors den 29 juni 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Paavo Väyrynen
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Miljöministeriets förordning

Nr 749

om ändring av 1 och 2 § i bilagan till förordningen om Finlands miljöcentrals avgifts-
belagda prestationer

Given i Helsingfors den 27 juni 2007

I enlighet med miljöministeriets beslut
ändras i bilagan till Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer (1207/2006) det

inledande stycket i 2 § samt
fogas till 1 § en ny B punkt, varvid den nuvarande B och C punkten blir C och D punkt som

följer:

Denna förordning träder i kraft den 12 juli
2007. I fråga om prestationer som nämns i

1 § B punkten i bilagan till förordningen
tillämpas förordningen dock från den 1 juni
2007.

Helsinfors den 27 juni 2007

Miljöminister Paula Lehtomäki

Ekonomidirektör Oili Hintsala
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Bilaga 
 

AVGIFTSTABELL 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
B. Prestationer enligt lagen om växtskyddsmedel (1259/2006) 
 
För utlåtanden om ansökningar som gäller växtskyddsmedel tas följande  
avgifter ut av den myndighet som ber om ett utlåtande: 
      euro 
1. Utlåtande om godkännande av ett verksamt ämne i växtskyddsmedel  
i bilaga I till EU:s växtskyddsmedelsdirektiv (91/414/EEG) 
a) biologiskt verksamt ämne (3,5 månadsverken)                      35 000  
b) kemiskt verksamt ämne (7 månadsverken                       70 000  
c) ny ansökan om ett verksamt ämne efter att kommissionen har fattat  
ett negativt beslut om dess godtagbarhet, per timme      65   
 
2. Utlåtande om godkännande av växtskyddsmedel 
2.1. Tillfälligt godkännande 
a) Preparatet har fått visstidsgodkännande i något nordiskt eller  
baltiskt land och utvärderingsrapporten (DAR) är klar (0,25 månadsverken)                    2 500  
b) Preparatet godkänns endast för användning i växthus, utvärderingen  
görs i Finland och DAR är klar (0,33 månadsverken)                         3 300  
c) Preparatet godkänns endast för användning utomhus, utvärderingen  
görs i Finland och DAR är klar (0,8 månadsverken)                         8 000  
 
2.2. Godkännande av nya preparat  
a) Preparatet är exempelpreparat i DAR och godkännande söks  
för användning utomhus (0,5 månadsverken)                          5 000  
b) Preparatet är exempelpreparat i DAR och godkännande söks för 
användning i växthus (0,2 månadsverken)                          2 000  
c) Preparatet är inte exempelpreparat i DAR och godkännande söks för  
användning utomhus och i växthus (2 månadsverken)                       20 000  
d) Preparatet är inte exempelpreparat i DAR och godkännande söks för  
användning i växthus (1,4 månadsverken)                        14 000  
e) Preparat som huvudsakligen är avsett för annan användning än som  
växtskyddsmedel eller preparat som är godkänt i Finland som biocid  
(0,13 månadsverken)                                       1 300  
f) Ömsesidigt godkännande av växtskyddsmedel (0,3 månadsverken)                              3 000  
 
2.3. Förnyande av godkännande  
a) Begränsad utvärdering (inte Annex III-utvärdering) (0,33 månadsverken)                    3 300  
b) Omfattande utvärdering (inte Annex III-utvärdering) (0,66 månadsverken)                  6 600  
c) Utvärdering (Annex III-utvärdering) görs i Finland (1,5 månadsverken)                     15 000  
d) Utvärdering (Annex III-utvärdering) görs i Finland på exempelpreparatet 
 i DAR, per timme                                 65  
 
3. Utlåtande om utvidgning av användningsområdet för ett växtskyddsmedel 
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a) Inom samma grupp av användningsområden men med olika bruksmängder  
och brukstidpunkter  (0,33 månadsverken)     3 300  
b) Till en annan grupp av användningsområden, användning utomhus och  
i växthus (0,33 månadsverken)     3 300  
c) Till en annan grupp av användningsområden, användning utomhus och  
en omfattande utvärdering bör göras (1 månadsverke)                            10 000  
 
4. Andra avgifter 
a) Kortfattat utlåtande om ändring av godkännande, t.ex. översyn av  
klassificeringen i samband med ändring av formulering (0,07 månadsverken)                      700  
b) Om ett preparat innehåller två eller flera verksamma ämnen tas en  
tilläggsavgift ut för prestationer enligt punkterna 2.1.b – c, 2.2.a – d och  
2.3. a – c i tabellen (för varje verksamt ämne)                        1 700/verksamt ämne 
 
När begäran om ett utlåtande har mottagits, uttas en förskottsavgift som utgör 35 procent av de 
avgifter som nämns i punkterna 1.a – b, 2.1., 2.2., 2.3.a – c, 3.a – c och 4.b.  
 
För de prestationer som anges i punkterna 1.a - b, 2.1., 2.2., 2.3.a - c, 3.a - c och 4.b i tabellen 
uttas en avgift nedsatt med 25 procent om arbetsinsatsen för behandling av ärendet underskri-
der den i tabellen angivna arbetsinsatsen med minst 25 procent. Avgiften höjs med 25 procent 
om arbetsinsatsen överskrider den i tabellen angivna arbetsinsatsen med minst 25 procent. 
 
För behandling av en begäran om utlåtande som återtagits eller annars förfallit uttas 65 euro 
för varje påbörjad timme enligt arbetsinsats, dock minst 35 procent av avgiften enligt tabellen. 
 
C. Prestationer enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om    
tvätt- och rengöringsmedel 
 
Behandling av ansökan om undantag    6 350 
 
D. Prestationer enligt statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska 
föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa målarfärger och 
lacker samt produkter för fordonsreparationslackering (837/2005) 
 
Behandling av ansökan om undantag: 
a) undantag för försäljning eller inköp av produkter som används för  
restaurering eller reparation av gamla fordon                             200  
b) undantag för försäljning av produkter som används för restaurering  
eller underhåll av byggnader med ett särskilt historiskt och kulturellt värde                         200 
c) undantag för inköp av produkter som används för restaurering eller  
underhåll av byggnader med ett särskilt historiskt och kulturellt värde                           200 
 
   2 § 
 
Prestationer enligt avfallslagen (1072/1993) 
 
För behandling av en anmälan om avfallstransport och för övervakning abv en transport enligt 
rådets förordning ( EEG) nr 1013/2006 tas följande avgifter ut i samband med behandlingen 
av anmälan:  
 
— — — — — — — — — — — — — —  



Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Nr 750

om ändring av bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedels-
säkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer

Given i Helsingfors den 2 juli 2007

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut
ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 26 april 2006 om Livsmedels-

säkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer (296/2006) punkterna 1.5.1, 4, 5.3, 5.5, 5.9, 6 och
7 i bilagan, av dem punkterna 5.9 och 6 i bilagan sådana de lyder delvis ändrade i förordning
182/2007, som följer:

Denna förordning träder i kraft den 6 juli 2007.

Helsingfors den 2 juli 2007

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila

Regeringsråd Maija Salo
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Bilaga 
 
 
Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftstabell 
 
 
1. Beslut om tillstånd och godkännande euro
  
1.5 Övriga beslut
1.5.1 Livsmedel
 Behandling av sådan begäran om godkännande som avses i 3 § i 

handels- och industriministeriets beslut om övervakning av för-
ordningen om djupfrysta livsmedel samt om övervaknings-
metoderna (340/1994) ................................................................... 
Behandling av ett ansökningsärende som gäller erkännande av 
naturligt mineralvatten 
- erkännande av mineralvatten ...................................................... 
- förnyande av erkännandet ........................................................... 
Behandling av ett ärende gällande godkännandet av ett sådant 
provningsorgan som avses i 5 § 2 mom. i förordningen om över-
vakning av överenskommelsen om internationell transport av 
lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan 
transport (15/1999), avgift per timme ........................................... 

 
 
 

168,00 
 
 

884,00 
330,00 

 
 
 
 

60,00
  
4. Mottagning och behandling av anmälningar
 Behandling av sådan anmälan om utsläppande på marknaden 

som avses i 11 § i handels- och industriministeriets förordning 
om livsmedel för speciella medicinska ändamål (406/2000), av-
gift per timme ............................................................................... 
 
Mottagning av anmälan som avses i 8 § i handels- och industri-
ministeriets förordning om dietiska produkter (662/2000) ........... 
 
Mottagning av anmälan som avses i 7 § i handels- och industri-
ministeriets förordning om kosttillskott (571/2003) .................... 
 
Mottagning av anmälan som avses i 2 § i handels- och industri-
ministeriets förordning om de nationella arrangemang som 
ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineraläm-
nen samt vissa andra ämnen i livsmedel förutsätter (726/2007).... 

 
 
 

60,00 
 
 

25,00 
 
 

25,00 
 
 
 
 
 

25,00
  
5. Övervakning (innehållande provtagning, analyser och beslut i 

samband med kontroller)
  
5.3 Veterinär gränskontroll
 Grunden för avgiften är vikten på det parti som kontrolleras. Ett 

parti består av produkter för vilka det finns ett gemensamt hälso-
intyg. Den slutliga avgiften fastställs antingen enligt grundavgif-
ten eller enligt grundavgiften för den nedre gränsen i viktklassen 
i fråga till vilken lagts till avgift för varje påbörjat ton. 
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5.3.1 Animaliska livsmedel
5.3.1.1 Alla andra livsmedel än produkter enligt punkt 5.3.1.2 

- högst 100 kg ............................................................................... 
- 101 – 1 000 kg ............................................................................ 
- 1001 – 10 000 kg ........................................................................ 
- 10001 – 30 000 kg ...................................................................... 
 
- över 30 000 kg 
  - grundavgift ................................................................................ 
  - för varje påbörjat ton ................................................................ 

 
90,00 

130,00 
275,00 
335,00 

 
 

335,00 
7,00

  
5.3.1.2 På fiskeriprodukter enligt punkterna 2 (styckegods) och 3 (parti-

er 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 livsme-
delslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djur-
skydd (kontrollförordningen) tillämpas avgifter enligt kontroll-
förordningen. 

  
5.3.2 Andra produkter än livsmedel som omfattas av den veterinära 

gränskontrollen
5.3.2.1 Alla andra biprodukter (inkl. skinn, hudar, fjäder, ull), foder, hö 

och halm än produkter enligt punkt 5.3.2.2 
5.3.2.1.1 - högst 1 000 kg ........................................................................... 55,00
5.3.2.1.2 - 1001 – 20 000 kg 

   - grundavgift .............................................................................. 
   - för varje påbörjat ton ............................................................... 

 
100,00 

5,00
5.3.2.1.3 - 20 001 – 46 000 kg 

   - grundavgift .............................................................................. 
   - för varje påbörjat ton ............................................................... 

 
195,00 

9,00
5.3.2.1.4 - över 46 000 kg ............................................................................ 440,00
5.3.2.2 På biprodukter enligt punkt 2 (styckegods på fartyg) i bilaga V 

avsnitt B kapitel III i kontrollförordningen tillämpas avgifter en-
ligt kontrollförordningen. 

  
5.3.3 Levande djur
 Avgifter enligt denna punkt uppbärs också för kontroller enligt 

30 och 31 § i förordningen om transport av djur. 
5.3.3.1 Importkontroll för varje djur som kontrolleras, om inte något 

annat följer av punkt 5.3.3.2 – 5.3.3.5 .......................................... 
 

85,00
5.3.3.2 Importkontroll av gnagare, fåglar, fiskar, kräldjur, insekter och 

andra små djur som kontrolleras samtidigt ................................... 
 

100,00
5.3.3.3 Importkontroll av cirkus- och uppvisningsdjur som kontrolleras 

samtidigt 
- grundavgift ................................................................................. 
- kontrollavgift per timme ............................................................. 

 
 

100,00 
118,00

5.3.3.4 Exportkontroller och exportbidragskontroller per timme ............. 118,00
5.3.3.5 Importkontroll av djur som får importeras utan veterinär gräns-

kontroll .......................................................................................... 
 

90,00
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5.3.4 Dokument- och andra identitetskontroller vid import samt intyg 
för livsmedel och andra produkter 

5.3.4.1 Kontroll som enbart gäller importhandlingarna och som föran-
leds av något annat än minskad kontrollfrekvens ......................... 

 
70,00

5.3.4.2 Kontroll som förutom importhandlingarna också omfattar identi-
tetskontroll och som föranleds av något annat än minskad kon-
trollfrekvens .................................................................................. 

 
 

130,00
5.3.4.3 För dokument- och identitetskontroll som föranleds av minskad 

kontrollfrekvens uppbärs avgift enligt punkt 5.3.1 – 5.3.3 
5.3.4.4 För parti som levereras från lager med provianteringslivsmedel 

och övriga intyg som gränsveterinären utfärdar, om inte något 
annat bestäms i denna förordning  
- första intyg .................................................................................. 
- för följande intyg som utfärdas samtidigt ................................... 

 
 
 

24,00 
2,40

  
5.3.5 Inspektion av lager eller inspektion av importpartiet under lag-

ringstiden, per timme ..................................................................
 

118,00
  
5.3.6 Förvaring på gränskontrollstation 

För förvaring av importpartier för vilka inspektion pågår eller 
som väntar på leverans till en av gränsveterinären godkänd des-
tinationsort uppbärs för förvaring i gränskontrollstationens lager 
eller på gården efter det första dygnet en förvaringsavgift per 
varje 1 000 kg och dygn 
- förvaring utan temperaturkontroll .............................................. 
- temperaturkontrollerad förvaring ............................................... 

 
 
 
 
 
 

0,50 
1,00

  
5.3.7 Kontroller som är mer tidskrävande än normalt samt övriga 

merkostnader
5.3.7.1 Om en kontroll i enlighet med punkterna 5.3.1 – 5.3.4 är mer 

tidskrävande än normalt av skäl som beror på importören, upp-
bärs utöver de i dessa punkter fastställda avgifterna dessutom 
per timme ...................................................................................... 

 
 
 

118,00
5.3.7.2 Om det vid kontrollen konstateras att det finns grundad anled-

ning att betvivla partiets hygieniska kvalitet eller införseln miss-
tänks kunna medföra fara för att djursjukdomar sprids, uppbärs 
av importören de kostnader som föranleds av undersökningar till 
följd av detta. 

 
 

 

5.5 Ekologisk produktion
 Inledande kontroll för ekologisk produktion ................................ 

Grundavgift för kontroll av ekologisk produktion ....................... 
Ekologisk produktion 
- övervakning av tillverkning per timme ...................................... 
- annan övervakning per timme .................................................... 

60,00 
60,00 

 
84,00 
65,00

 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 ......................................................................................... 
- strå- och trindsäd, oljeväxter ...................................................... 

 
 
 
 

4,70 
9,40 
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- potatis, grönsaker, bär, frukt och övriga trädgårdsväxter samt 
plantuppdrivning i växthus för egen frilandsproduktion .............. 
- övriga växter .............................................................................. 
Den högsta sammanlagda avgiften som en verksamhetsidkare 
kan påföras för produktionskontroll gällande gårdens växtpro-
duktion ......................................................................................... 
Införande av sorter i registret över ekologiskt förökningsmaterial 
- 1 – 3 st. ...................................................................................... 
- 4 – 20 st. .................................................................................... 
- 21 – 100 st. ................................................................................ 
- över 100 st. ................................................................................ 
Godkännande av privata produktionsvillkor och produktions-
övervakningssystem för ekologisk produktion, per timme ........... 

 
23,50 
9,40 

 
 

600,00 
 

20,00 
50,00 

100,00 
200,00 

 
64,00

  
5.9 Inspektioner och provtagning av utsädespotatis
 Granskning av utsädesodling av potatis, grundavgift per gransk-

ningsgång ...................................................................................... 
- odlingsgranskning per hektar, stamutsäde och basutsäde .......... 
- odlingsgranskning per hektar, generationerna efter basutsäde ... 

 
50,00 
7,50 

10,50
 Odlingsgranskning av stamutsäde för utsädespotatis, om man 

vid samma inspektionsbesök granskar minst tio odlingar är 
grundavgiften per odling och inspektionsbesök ........................... 
- odlingsgranskning per hektar ...................................................... 

 
 

14,00 
7,50

 Kontrollbesök gällande utförda åtgärder på odlingen ................... 86,35
 Grundavgift för tagning av jordprov för potatiscystnematod (ej i 

samband med odlingsgranskning) ................................................ 
- provtagnings- och analysavgift per prov .................................... 

 
44,75 
31,00

 Provtagning för analys av virus och ringröta i utsädespotatis, 
grundavgift ................................................................................... 
- provtagningsavgift för analys av virus och ringröta i utsädespo-
tatis, per delprov ........................................................................... 
- testning av ringröta i utsädespotatis, per prov ........................... 
- virustest av utsädespotatis per prov, antingen 6 virus eller vid 
omtest 1 virus/400 knölar .............................................................. 
- virustest av utsädespotatis per prov, 2 virus ............................... 

 
44,75 

 
8,60 

57,50 
 

194,00 
121,00

 Grundavgift för virus- och ringröteprovtagning av stamutsäde av 
utsädespotatis per prov, då man vid samma besök tar prov från 
minst 10 partier i samma lager ...................................................... 

 
 

28,10
 Lagerkontroll av utsädespotatis, per delparti som provtas ........... 44,75
 Lagerkontroll av utsädespotatis, per delparti som kontrolleras .... 88,15
  
6. Examinationer för påvisande av kompetens, examina
 Intyg och kort för hygienisk kompetens ....................................... 5,00
 Specialexamen om växtskyddsmedel (förhör och intyg) ............. 20,00
 Prov för påvisande av kompetens per utsädeskontrollör, analys- 

och artsvis, jämförande testanalyser per laboratorium analys- 
och artsvis 
- renhet: spannmål, balj- och vallväxter, timotej .......................... 
- renhet: övriga arter ..................................................................... 
- grobarhets-, fukthalts- och sundhetsanalyser: 3 gånger respek-
tive analysers pris samt dessutom övriga kostnader per timme .... 

 
 
 

330,00 
440,00 

 
36,50
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7. Fältförsök för utsädeskontroll och granskning av ursprungs-
sorter

 Kontroll av utsäde genom provodling på fält ............................... 270,00
 Kontroll av underhållsparti av ursprungssort genom provodling 

på fält ............................................................................................ 
 

160,00
 Granskning av partiäkthet för gammal handelssort för registre-

ring som ursprungssort .................................................................. 
 

278,00
 DUS-test, alla växtslag ................................................................. 1 020,00
 Behandlingsavgift om DUS-testet avbryts före granskningen ..... 460,00
 Beskrivningsundersökning av lantsort för registrering som ur-

sprungssort ................................................................................... 
 

473,00
 Granskning av förutsättningarna för underhåll av ursprungssort, 

grundavgift ................................................................................... 
- för varje påbörjad timme ............................................................ 

 
89,00 
40,00

 Odlingsgranskning av underhållsodling av ursprungssort 
- grundavgift .................................................................................. 
- dessutom per hektar .................................................................... 

 
50,00 
7,50

  
 



Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Nr 751

om utgången av ansökningstiden för investeringsstöd för gårdsbruket

Given i Helsingfors den 4 juli 2007

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 64 § 3 mom.
lagen den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), sådant detta
lagrum lyder i lag 44/2000, och 64 § 2 mom. lagen den 21 januari 2000 om finansiering av
renhushållning och naturnäringar (45/2000); sådant detta lagrum lyder i lag (426/2007):

1 §
Det investeringsstöd som avses i 10 § 1

mom. 1 punkten och det förhöjda finansie-
ringsstöd som avses i 17 § lagen om finansie-
ring av landsbygdsnäringar (329/1999) kan
inte sökas från och med den 5 juli 2007.
Utgången av ansökningstiden gäller dock inte
anskaffning av avelsfår enligt 13 §, anskaff-
ning av avelsnötkreatur enligt 15 §, en bygg-
nadsinvestering enligt 18 § 2 mom. som för-
anleds av att pälsdjursuppfödningen av miljö-
skyddsskäl flyttas från ett grundvattenområde
till en ny plats och inte heller det stöd som
enligt 31 § beviljas för bevarande av den

traditionella miljön i jord- och skogsbruksmi-
nisteriets förordning om styrning av struktur-
stödet för gårdsbruk år 2006 (1167/2006).

2 §
Denna förordning träder i kraft den 5 juli

2007.
Genom denna förordning upphävs jord-

och skogsbruksministeriets förordning av den
22 december 2003 om utgången av ansök-
ningstiden för stöd som gäller investeringar i
jordbruk samt renhushållning och naturnä-
ringar och stöd för unga jordbrukares etable-
ring (1284/2003) jämte ändringar.

Helsingfors den 4 juli 2007

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör Hannu Porkola
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