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Lag

Nr 263

om ändring av 3 § i lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och
fartygskrediter

Given i Helsingfors den 18 april 2008

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 20 december 1996 om utjämning av räntan för offentligt understödda
export- och fartygskrediter (1137/1996) 3 § 3 mom., sådant det lyder i lag 809/1998, som
följer:

3 §
— — — — — — — — — — — — —
Arbets- och näringsministeriet kan på vill-
kor som det fastställer ge Statskontoret i upp-
drag att vidta och sköta administrationen av
de åtgärder som behövs för skydd mot sådana

ränte- och valutarisker som är förenade med
ränteutjämningsanbud och ränteutjämnings-
avtal.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008.

Helsingfors den 18 april 2008

Republikens President

TARJA HALONEN

Näringsminister Mauri Pekkarinen

RP 172/2007
EkUB 3/2008
RSv 24/2008

40—2008
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Statsrådets förordning

Nr 264

om ändring av förordningen om frontmannapension

Given i Helsingfors den 17 april 2008

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministe-
riet,
upphävs i förordningen av den 18 mars 1977 om frontmannapension (271/1977) 1 §, sådan

den lyder i förordning 757/2002, samt
ändras 5 och 8 §, sådana de lyder, 5 § i förordning 1216/1996 och 8 § i förordning

1140/2001, som följer:

5 §
Fronttillägg och extra fronttillägg betalas
till förmånstagarna enligt begynnelseboksta-
ven i släktnamnet som följer:
1) A—K, den 4 dagen varje månad,
2) L—R, den 14 dagen varje månad,
3) S—Ö, den 22 dagen varje månad.
Om betalningsdagen enligt 1 mom. inte är
en bankdag, betalas förmånen föregående
bankdag.
En förmån som betalas retroaktivt får beta-
las med avvikelse från vad som föreskrivs i 1
mom.
Till folkpensionstagare betalas fronttilläg-
get och det extra fronttillägget i samband
med folkpensionen.

8 §
Folkpensionsanstalten ska månatligen se-
nast fyra vardagar före varje betalningsdag
enligt 5 § 1 och 2 mom. meddela social- och

hälsovårdsministeriet de belopp som enligt
Folkpensionsanstaltens uppskattning behövs
för betalning av de fronttillägg och extra
fronttillägg som ska betalas den nämnda da-
gen. Social- och hälsovårdsministeriet ska
betala Folkpensionsanstalten ett förskott på
statens andel av beloppen enligt meddelandet
senast bankdagen före den dag då förmånerna
betalas ut.
Folkpensionsanstalten ska inom den må-

nad som följer på betalningsmånaden med-
dela social- och hälsovårdsministeriet skillna-
den mellan summan av de förmåner som
betalts under en kalendermånad och förskot-
tet för den månaden. Social- och hälsovårds-
ministeriet ska betala skillnaden till folkpen-
sionsfonden senast den 15 dagen i den andra
månaden efter betalningsmånaden.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj
2008.

Helsingfors den 17 april 2008

Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä

Äldre regeringssekreterare Juha Rossi
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Statsrådets förordning

Nr 265

om ändring av förordningen om betalning av fronttillägg utomlands

Given i Helsingfors den 17 april 2008

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministe-
riet,
upphävs i förordningen av den 10 mars 1989 om betalning av fronttillägg utomlands
(241/1989) 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1217/1996, samt
ändras 4 och 8 § som följer:

4 §
Fronttillägget betalas in på ett av förmåns-
tagaren angivet konto i ett penninginstitut i
Finland två gånger per år, den 22 mars och
den 22 september.
Om betalningsdagen enligt 1 mom. inte är
en bankdag, betalas förmånen föregående
bankdag.
En förmån som betalas retroaktivt får beta-
las med avvikelse från vad som föreskrivs i 1
mom.
Till folkpensionstagare betalas fronttilläg-
get i samband med folkpensionen.

8 §
Folkpensionsanstalten ska senast fyra var-
dagar före varje betalningsdag enligt 4 § 1
och 2 mom. meddela social- och hälsovårds-
ministeriet de belopp som enligt Folkpen-

sionsanstaltens uppskattning behövs för be-
talning av de fronttillägg som ska betalas den
nämnda dagen. Social- och hälsovårdsmini-
steriet ska betala Folkpensionsanstalten ett
förskott på statens andel av beloppen enligt
meddelandet senast bankdagen före den dag
då förmånerna betalas ut.
Folkpensionsanstalten ska inom den må-

nad som följer på betalningsmånaden med-
dela social- och hälsovårdsministeriet skillna-
den mellan summan av de förmåner som
betalts för den senaste betalningsperioden
och förskottet för samma tid. Social- och
hälsovårdsministeriet ska betala skillnaden
till folkpensionsfonden senast den 15 dagen i
den andra månaden efter betalningsmånaden.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj
2008.

Helsingfors den 17 april 2008

Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä

Äldre regeringssekreterare Juha Rossi
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Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Nr 266

om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer

Given i Helsingfors den 23 april 2008

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av
den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf
lyder i lag 348/1994, och 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas
verksamhet (621/1999), sådan denna paragraf lyder i lag 495/2005:

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om Livsme-
delssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestatio-
ner samt om de avgifter som ska tas ut för
offentligrättsliga prestationer.
Om de avgiftsbelagda kontroller som utgör
ett villkor för de stöd som Europeiska ge-
menskapen betalar bestäms särskilt.

2 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga beslut, in-
tyg och andra offentligrättsliga prestationer
för vilka det tas ut fasta avgifter eller avgifter
som bygger på tidsanvändningen är de pre-
stationer som räknas upp i avgiftstabellen i
bilagan till denna förordning.
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestatio-
ner för vilka avgiften bestäms enligt presta-
tionens självkostnadsvärde är, om inte något
annat följer av Europeiska gemenskapens
lagstiftning:
1) köttbesiktning samt övervakning av
slakterier och anläggningar inom kött- och
fiskeribranschen i anslutning till dessa,
2) godkännandet av planen för egenkon-
troll vid anläggningar inom kött- och fiskeri-
branschen i anslutning till slakterier,
3) övervakningen av det frivilliga märk-
ningssystemet för nötkött, samt
4) förvaringen av levande djur medan kon-

trollen av djuren pågår eller medan djuren
väntar på leverans till en av gränsveterinären
godkänd destination.
Avgift för övervakningen av ekologisk

produktion enligt avgiftstabellen i bilagan till
denna förordning tas dock inte ut vid över-
vakning av framställningen av ekologiskt
producerade livsmedel, om livsmedlen fram-
ställs i samband med ekologisk produktion på
en gårdsbruksenhet och det vid framställ-
ningen i huvudsak används råvaror som pro-
ducerats på gårdsbruksenheten i fråga. Dess-
utom tas avgift enligt avgiftstabellen inte ut
för införande av 4H-medlemmars odlingar i
registret över ekologisk produktion, om od-
lingarna är mindre än 0,15 hektar, och avgift
tas inte heller ut för övervakningen av dessa
odlingar.

3 §

Bestämmelser om uttag av avgifter för offent-
ligrättsliga prestationer

För bifallande och avslående offentligrätts-
liga beslut tas lika stora avgifter ut, om inte
något annat bestäms eller föreskrivs. Om ett
beslut som Livsmedelssäkerhetsverket med-
delar genom en och samma handling innehål-
ler flera sådana beslut som enligt denna för-
ordning är avgiftsbelagda, tas för vart och ett
av dem ut avgifter i enlighet med denna
förordning.
För offentligrättsliga beslut tas inte ut kun-

görelseavgifter eller andra handläggningsav-
gifter särskilt. För en handling som sänds

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004, EGT nr L 165, 30.4.2004, s. 1
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som telefax tas ut samma avgift som för
handlingen i övrigt. När ett sådant intyg som
avses i bilagan till denna förordning sänds till
kunden per post, tas ingen postavgift ut.

4 §

Övriga avgiftsbelagda prestationer

Övriga avgiftsbelagda prestationer för
vilka Livsmedelssäkerhetsverket bestämmer
avgift enligt företagsekonomiska grunder är:
1) beställda undersökningar,
2) sakkunnigtjänster och andra tjänster
som utförs på beställning,
3) andra utbildnings- och konsulttjänster
än sådana som anknyter till myndighetsöver-
vakningen,
4) publikationer, förteckningar, adresslis-
tor och informationsmaterial och användar-
rättigheter i anslutning till dessa,
5) överlåtande av användarrättigheter till
forskningsmetoder och andra metoder som
utvecklats vid verket,
6) användning av de lokaler och den appa-
ratur som verket förfogar över,
7) fotokopior, elektroniska upptagningar
och andra kopior samt sändande av dessa,
samt
8) övriga intyg och prestationer som base-
rar sig på beställning eller uppdrag och som
är jämförbara med dem som nämns ovan.
Avgiftsfria prestationer är dock undersök-
ningar och andra prestationer som i enlighet
med lagstiftningen om djursjukdomar betalas

med statsmedel eller som behövs för över-
vakning och klarläggande av läget i fråga om
djursjukdomar i landet och av sjukdomar som
överförs mellan djur och människor eller som
är nödvändiga för att säkerställa livsmedels-
säkerheten. Avgiftsfri är även undersök-
ningen av prover som tas i anslutning till
tillsynen över djurskyddet och som de till-
synsmyndigheter som avses i djurskyddslag-
stiftningen har sänt in.
Livsmedelssäkerhetsverket beslutar, med

beaktande av vad som bestäms i 34 § i lagen
om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999), om sådant framtagande av upp-
gifter som avses i 34 § 2 mom. i nämnda lag
samt om avgifter som tas ut för utlämnande
av sådana kopior och utskrifter som avses i
34 § 7 mom. i nämnda lag.

5 §

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 maj
2008 och gäller till den 30 juni 2010.
Om en prestation gäller ett ärende som

blivit anhängigt innan denna förordning trä-
der i kraft, tas avgift för prestationen ut enligt
de bestämmelser som gäller vid ikraftträdan-
det. Avgifter för behandlingen av de ärenden
i anslutning till granskning av utsäde som
avses i punkterna 5.8, 5.9 och 5.10 i bilagan
till förordningen tas dock ut fram till den 30
juni 2008 i enlighet med de bestämmelser
som gäller innan denna förordning träder i
kraft.

Helsingfors den 23 april 2008

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila

Lagstiftningsråd Timo Rämänen
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Bilaga  
 
 
 
 

Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftstabell 
 

Avgifter som fastställs enligt timpris tas ut för varje påbörjad timme. 
 
Höjning av avgift:  
 
För kontroller eller andra prestationer som på kundens begäran görs 
� mellan kl. 16.15 och 22.00 tas avgiften ut förhöjd med 50 procent 
� mellan kl. 22.00 och 8.00 eller på söndagar eller allmänna högtidsdagar eller lediga dagar tas 
avgiften ut förhöjd med 100 procent 
 
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 
 

597,00 
 � anläggning vars slaktkapacitet är över 10 000 000 kg 

per år  
 

1 194,00 
1.1.2 Behandling av ansökan om godkännande av en anlägg-

ning inom kött- och fiskeribranschen i anslutning till ett 
slakteri  

 
 

597,00 
 En kombinerad avgift fastställs för behandlingen av till-

ståndsansökningar från anläggningar som är belägna 
inom samma område och som hör ihop i funktionellt hän-
seende. Den kombinerade avgiften fastställs så att det till 
den största fasta avgift som fastställs för behandlingen 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 fiskeribran-
schen i anslutning till dessa, per timme 

 
 

72,00 
1.1.4 Behandling av tillståndsansökningar som gäller ändringar 

i verksamheten vid slakterier och anläggningar i anslut-
ning till dessa, per timme  

 
 

72,00 
1.1.5 Anläggningar som framställer organiska gödselfabrikat 

samt sådana biogas- och komposteringsanläggningar och 
tekniska anläggningar som avses i biproduktsförordning-
en 
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 � anläggning vars behandlingskapacitet är högst 2 000 m3 
per år 

 
298,00 

 � anläggning vars behandlingskapacitet är 2 001�8 000 
m3 per år 

 
597,00 

 � anläggning vars behandlingskapacitet är över 8 000 m3 
per år 

 
1 194,00 

 � förnyande eller återkallande av godkännande av an-
läggningen, per timme 

 
72,00 

 � behandling av ansökan om ändring av godkännande av 
anläggningen, per timme 

 
72,00 

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

 
72,00 

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

 

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

 
 

3 228,00 
 � granskningsavgift per gång 538,00 
1.2  Verksamhetsidkare   
1.2.1 Godkännande av det frivilliga märkningssystemet för 

nötkött, per timme  
 

72,00 
1.2.2 Behandling av ansökan som gäller införande av verksam-

hetsidkare i registret över ekologisk produk-
tion/verksamhetsidkare 

 
 

99,00 
1.2.3 Beslut om tillstånd för utsädespackeri 

� nytt  
� utvidgning 

 
330,00 

70,00 
1.2.4 Godkännande av ansökan som gäller införande i registret 

över kompetenstestare  
 

169,00 
1.2.5 Registrering av aktörer enligt foderlagen 28,00 
1.3  Utövare av veterinäryrket   
 Tillstånd enligt lagen om utövning av veterinäryrket  
 � Legitimering av veterinär  
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 � slutligt beslut 48,00 
 � beslut om kompensationsåtgärder eller andra kom-

pletterande studier 
 

113,00 
 � Tillstånd som avses i 7 § i lagen  113,00 
 � Rätt att vara verksam som veterinär enligt 42 § i lagen 225,00 
1.4  Laboratorier   
1.4.1 Godkännande av sådana laboratorier som undersöker 

myndighetsprov av livsmedel, laboratorier för egenkon-
troll och köttkontroll samt undersökningslaboratorier som 
avses i 49 a § i hälsoskyddslagen  

 
 
 

236,00 
1.4.2 Godkännande av laboratorier som undersöker myndig-

hetsprov av gödselfabrikat och de laboratorier för egen-
kontroll vid anläggningar som förutsätts enligt bipro-
duktsförordningen 

 
 
 

236,00 
 � ändring av godkännande 72,00 
 � återkallande av godkännande 72,00 
1.4.3 Godkännande av utsädeslaboratorier  226,00 
 � utvidgat godkännande av utsädeslaboratorier, per på-

börjad timme  
 

72,00 
1.5  Växtskyddsmedel   
1.5.1  Godkännande av verksamma ämnen i växtskyddsmedel   
1.5.1.1 Biologiska verksamma ämnen (10,5 månadsverken) 112 980,00 
1.5.1.2 Kemikaliska verksamma ämnen (21 månadsverken) 225 960,00 
1.5.1.3 Avgift för extra bedömning av verksamma ämnen, per 

timme 
 

72,00 
1.5.2  Godkännande av växtskyddsmedel   
1.5.2.1 Tillfälligt godkännande (120 dagar) 1 076,00 
1.5.2.2 Visstidsgodkännande  
 � Preparatet har fått visstidsgodkännande i något nordiskt 

eller baltiskt land och utkastet till utvärderingsrapport 
(DAR) är klart (0,8 månadsverken) 

 
 

8 608,00 
 � Preparatet godkänns endast för användning i växthus, 

utvärderingen görs i Finland och DAR är klart* (1 må-
nadsverke) 

 
 

10 760,00 
 � Preparatet godkänns endast för användning utomhus, 

utvärderingen görs i Finland och DAR är klart* (2 må-
nadsverken) 

 
 

21 520,00 
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1.5.2.3 Godkännande av nya preparat  
 � Preparatet är exempelpreparat i DAR och godkännande 

söks för användning utomhus* (1,5 månadsverken) 
 

16 140,00 
 � Preparatet är exempelpreparat i DAR och godkännande 

söks för användning i växthus* (0,8 månadsverken) 
 

8 608,00 
 � Preparatet är inte exempelpreparat i DAR och godkän-

nande söks för användning utomhus eller för användning 
utomhus och i växthus* (6 månadsverken) 

 
 

64 560,00 
 � Preparatet är inte exempelpreparat i DAR och godkän-

nande söks för användning i växthus* (4,4 månadsver-
ken) 

 
 

47 344,00 
 � Preparat som huvudsakligen är avsett för annan an-

vändning än som växtskyddsmedel eller preparat som i 
Finland är godkänt som biocid 

 
 

4 304,00 
 � Preparat som är färdigt utspätt (framställt genom ut-

spädning av ett redan godkänt preparat) 
 

1 076,00 
 � Godkännande av ett identiskt preparat (godkännande av 

ett godkänt preparat under ett nytt namn) 
 

215,00 
1.5.2.4 Ömsesidigt godkännande av växtskyddsmedel (0,8 må-

nadsverken) 
 

8 608,00 
1.5.2.5 Godkännande av parallellimporterade preparat  
 � På basis av dokument 753,00 
 � På basis av fysikaliska test och kemiska analyser 4 304,00 
1.5.2.6 Förnyande av godkännande  
 � På basis av dokument 2 152,00 
 � Begränsad utvärdering (inte Annex III-utvärdering)* 

(1 månadsverke) 
 

10 760,00 
 � Omfattande utvärdering (inte Annex III-utvärdering)* 

(2 månadsverken) 
 

21 520,00 
 � Utvärdering (Annex III-utvärdering) som görs i Fin-

land* (4,5 månadsverken) 
 

48 420,00 
 � Utvärdering (Annex III-utvärdering) som grundar sig 

på en utvärderingsrapport som Finland gjort för EU eller 
en utvärderingsrapport som har gjorts i samarbete med de 
andra nordiska och de baltiska länderna, per timme 

 
 
 

72,00 
1.5.2.7 Utvidgning av användningsområde  
 � Användningen utvidgas inom samma grupp av använd-

ningsområden och med samma bruksmängder och bruks-
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tidpunkter 2 152,00 
 � Användningen utvidgas inom samma grupp av använd-

ningsområden, men med olika bruksmängder och bruks-
tidpunkter (1 månadsverke) 

 
 

10 760,00 
 � Användningen utvidgas till en annan grupp av använd-

ningsområden; användning utomhus och i växthus (1 må-
nadsverke) 

 
 

10 760,00 
 � Användningen utvidgas till en annan grupp av använd-

ningsområden; användning utomhus och en omfattande 
utvärdering bör göras (3 månadsverken) 

 
 

32 280,00 
 � Användningen utvidgas till annat än det godkända än-

damålet (12 § 2 mom. i lagen om växtskyddsmedel) (Off 
label-avgift) 

 
 

2 152,00 
1.5.2.8 Ändring av godkännande  
 � Liten ändring 215,00 
 � Stor ändring, t.ex. ändring av formulering, tillverkare 

eller tillverkningsort för det verksamma ämnet 
 

2 152,00 
1.5.2.9 Tillstånd för försöksverksamhet med växtskyddsmedel 

� försöksruteförsök/preparat 
� odlingsförsök/preparat 

 
215,00 
538,00 

1.5.3  Annat   
 * Om det växtskyddsmedel som ska godkännas innehåller 

mer än ett verksamt ämne, tas i samband med godkän-
nandet ut en tilläggsavgift för varje verksamt ämne 

 
 

5 380,00 
 Om det har ansökts om visstidsgodkännande för ett nytt 

preparat innan det godkänns, dras den avgift som tagits ut 
för visstidsgodkännandet av från avgiften för godkännan-
de 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 återkallas eller som avslås på grund 
av ofullständig ansökan. 

 

 Avgifter över 4 000 euro nedsätts med 25 procent från ta-
belltaxan om det arbete som handläggningen kräver är 
minst 25 procent mindre än den arbetsmängd (månads-
verke) som nämns i tabellen, och höjs med 25 procent om 
arbetsmängden är minst 25 procent större än den arbets-
mängd som nämns i tabellen. 

 

 Nedsatta avgifter för godkännande av växtskyddsmedel 
(53 § 2 mom. i lagen om växtskyddsmedel) 
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 � avgiften tas ut nedsatt med 80 procent, om den sam-
manlagda arealen för de grödor som växtskyddsmedlet är 
avsett för är högst 2 000 hektar. 

 

 � avgiften tas ut nedsatt med 50 procent, om den sam-
manlagda 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 handels- och industriministeriets beslut om över-
vakning av förordningen om djupfrysta livsmedel samt 
om övervakningsmetoderna (340/1994) 

 
 
 

189,00 
1.6.1.2 Behandling av ett ansökningsärende som gäller erkän-

nande av naturligt mineralvatten 
 

 � erkännande av mineralvatten 995,00 
 � förnyande av erkännandet 372,00 
1.6.1.3 Behandling av ett ärende som gäller godkännandet av ett 

sådant provningsorgan som avses i 5 § 2 mom. i förord-
ningen om övervakning av överenskommelsen om inter-
nationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om 
specialutrustning för sådan transport (15/1999), per tim-
me 

 
 
 
 
 

72,00 
1.6.2  Ekologisk produktion   
1.6.2.1 Behandling av ett ansökningsärende som gäller saluföring 

av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, foder, 
livsmedel och alkoholdrycker som har importerats från 
ett tredjeland  

 
 
 

355,00 
1.6.2.2 Behandling av en tillståndsansökan och förnyande av till-

stånd för användningen av på konventionellt sätt produ-
cerade ingredienser av jordbruksursprung i ekologiskt 
producerade livsmedel och alkoholdrycker 

 

 � tillstånd  90,00 
 � förnyande av tillstånd  24,00 
1.6.2.3 Behandling av ansökan om tillstånd för växt- och djur-

produktion 
 
11,00 

1.6.3 Foder, gödselfabrikat och biproduktsförordningen  
1.6.3.1 Övriga beslut och tillstånd enligt foderlagen, lagen om 

gödselfabrikat och biproduktsförordningen  
 

53,00 
1.6.3.2 Behandling av ansökan om typbeteckning och godkännande  
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av en typbeteckning till en förteckning över gödselfabrikats 
typbeteckningar, per timme 

 
72,00 

1.6.3.3 Behandling av och beslut om förhandsanmälningar 72,00 
1.6.4 Ursprungssorter  
1.6.4.1 Beslut om registrering av ursprungssorter  101,00 
1.6.4.2 Beslut om fastställande av avtal om upprätthållande av 

ursprungssorter 
 

56,00 
1.6.5 Lagen om djursjukdomar  
1.6.5.1 Importtillstånd enligt lagen om djursjukdomar  91,00 
1.6.5.2 Transporttillstånd enligt lagen om djursjukdomar  91,00 
1.6.5.3 Sådan registrering av en aktör på inre marknaden som av-

ses i lagen om djursjukdomar  
 

91,00 
1.6.6  Tillstånd för import och användning av läkemedel enligt 

21 g § i läkemedelslagen   
 

91,00 
1.6.7  Övriga beslut och tillstånd som har att göra med växters 

sundhet, plantmaterial och handelsnormer för frukt och grön-
saker än de som nämns i punkt 5.3 och 5.6 och kontroller i 
anslutning till dessa  

 
 
 

56,00 
 
2. Importintyg, exportintyg och andra intyg och certifikat   
2.1 Utfärdande av sundhetscertifikat och intyg som har att 

göra med handelsnormerna för frukt och grönsaker, med 
undantag av intyg för virke och sågvaror samt potatis 
(annat än utsädespotatis) 

 
 

27,00 
2.2 Utfärdande av sundhetscertifikat för virke och sågvaror 

(inkluderar kontrollavgift): s.k. exportberedskapsinspek-
terad produktion 

 
 

35,00 
2.3 Utfärdande av sundhetscertifikat för potatis (annat än ut-

sädespotatis) (inkluderar kontrollavgift): s.k. exportbe-
redskapsinspekterad produktion 

 
 

41,00 
2.4 Utfärdande av intyg som har att göra med handelsnor-

merna för frukt och grönsaker och som är förhandsifyllda 
av aktörerna 

 
 

14,00 
2.5 Certifikat för foder och gödselfabrikat  
 � det första 47,00 
 � det följande 11,00 
2.6 Exportintyg och andra intyg för levande djur och anima-

liska livsmedel 
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 � det första 23,00  
 � det följande 3,40  
2.7 Nötkreaturspass 10,00 
2.8 Utfärdande av stambrev för skogsodlingsmaterial 9,60 
2.9 OBRP-certifiering av djurvaccin 120,00 
2.10 Garantibevis  
 � Tryckning av garantibevis för utsädespartier, minimi-

avgift per handelsparti 
 

9,25 
 � Garantibevis för potatis, st.  0,075 
 � Garantibevis för andra växtslag, st.  0,055 
 � Handläggningsavgift för tilläggsbeställningar av garan-

tibevis  
 

5,05 
 
3. Mottagning och behandling av ansökningar och an-

mälningar; utlåtanden   
 

 Priset för behandling av anmälningar gäller en produkt  
3.1 Behandling av sådan anmälan om utsläppande på mark-

naden som avses i 11 § i handels- och industriministeriets 
förordning om livsmedel för speciella medicinska ända-
mål (406/2000)  

 
 
 

68,00 
3.2 Mottagning av anmälan som avses i 8 § i handels- och 

industriministeriets förordning om dietiska produkter 
(662/2000)  

 
 

28,00 
3.3 Mottagning av anmälan som avses i 7 § i handels- och 

industriministeriets förordning om kosttillskott 
(571/2003)  

 
 

28,00 
3.4 Mottagning av en sådan anmälan om utsläppande på 

marknaden av berikade livsmedel som avses i 2 § i han-
dels- och industriministeriets förordning om de nationella 
arrangemang som ikraftträdandet av Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 om tillsättning 
av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i 
livsmedel förutsätter 

 
 
 
 
 
 

28,00 
3.5 Mottagning av sådan anmälan om utsläppande av mo-

dersmjölksersättning på marknaden som avses i kommis-
sionens direktiv 2006/141/EG om modersmjölksersätt-
ningar och tillskottsnäring och om ändring av direktiv 
1999/21/EG 

 
 
 
 

115,00 
3.6 Behandling av ett sådant ansökningsärende gällande när-  
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ingspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel som 
avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1924/2006 

 
 

850,00 
3.7 Behandling av en sådan ansökan om nya livsmedel som 

avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
258/97 

 
 

850,00 
3.8 Ett sådant yttrande om huvudsaklig överensstämmelse 

som avses i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 258/97 om nya livsmedel och nya livsmedels-
ingrediernser 

 
 
 

850,00 
 
4. Examinationer för påvisande av kompetens, examina  
4.1 Intyg och kort för hygienisk kompetens  5,40 
4.2 Examen gällande användning av växtskyddsmedel (för-

hör och intyg) 
 

22,00 
4.3 Prov för påvisande av kompetens per utsädeskontrollör, 

analys- och artvis, jämförande testanalyser per laborato-
rium analys- och artvis 

 

 � renhet: spannmål, balj- och vallväxter, timotej  355,00 
 � renhet: övriga arter  473,00 
 � grobarhets-, fukthalts- och sundhetsanalyser: 3 gånger 

respektive analysers pris samt dessutom övriga kostnader 
per timme  

 
 

39,00 
 
5.  Övervakning (innehållande provtagning, analyser och 

beslut i samband med kontroller)  
 

5.1  Livsmedel   
5.1.1 Övervakning av lagring  
 Övervakning av privat lagring av ost, per besök  56,00 
 Övervakning av privat lagring av smör, per provtagning  90,00 
 � analys per prov  84,00 
5.1.2 Övervakning av främmande ämnen i animaliska livsme-

del  
 

5.1.2.1 Avgift som tas ut hos slakterier och slaktplatser för över-
vakning av främmande ämnen i kött av nötkreatur, svin, 
häst, får, fjäderfä, ren och vilt, per ton slaktköt1 

 
 

1,65 

                                                 
1 Kostnader för provtagning ingår inte, de uppbärs i samband med köttkontrollen.  
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5.1.2.2 Avgift som tas ut hos fiskodlingsanläggningar för över-
vakning av främmande ämnen i fiskerivaror som odlas 
för att användas som livsmedel, per producerat ton fiske-
rivaror  

 
 
 

1,70 
5.1.2.3 Avgift som tas ut hos anläggningar som tar emot råmjölk 

för övervakning av främmande ämnen i mjölk och mjölk-
produkter, per 10 000 liter råmjölk 

 
 

0,70 
5.1.2.4 Avgift som tas ut hos packerier för övervakning av 

främmande ämnen i ägg, per tusen kilo ägg  
 

0,60 
5.1.3 Tillsyn över den första ankomstplatsen när det gäller 

animaliska livsmedel 
 

5.1.3.1 Tillsyn över den första ankomstplatsen 
� grundbesiktning, per besiktningstimme 
� förnyad besiktning, per besiktningstimme 

130,00
130,00

5.1.3.2 Plan för egenkontroll 
� godkännande, per timme 
� ändring av godkännandet, per timme 

130,00
130,00

5.2  Veterinär gränskontroll   
 Grunden för avgiften är vikten på det parti som kontrolle-

ras. Ett parti består av produkter för vilka det finns ett 
gemensamt hälsointyg. Den slutliga avgiften fastställs an-
tingen 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  97,00 
 � 101 � 1 000 kg  140,00 
 � 1 001 � 10 000 kg  296,00 
 � 10 001 � 30 000 kg  360,00 
 � över 30 000 kg   
 � grundavgift  360,00 
 � för varje påbörjat ton  8,00 
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 Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 
29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kon-
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trollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstift-
ningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd 
(kontrollförordningen) tillämpas avgifter enligt kontroll-
förordningen. 

5.2.2 Andra produkter än livsmedel som omfattas av den vete-
rinära gränskontrollen 

 

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 � högst 1 000 kg  100,00 
5.2.2.1.2 � 1 001 � 20 000 kg   
 � grundavgift  108,00 
 � för varje påbörjat ton  6,00 
5.2.2.1.3 � 20 001 � 46 000 kg  
 � grundavgift 238,00 
 � för varje påbörjat ton  10,00 
5.2.2.1.4 � över 46 000 kg  535,00 
5.2.2.2 På biprodukter enligt punkt 2 (styckegods på fartyg) i bi-

laga V avsnitt B kapitel III i kontrollförordningen tilläm-
pas avgifter enligt kontrollförordningen. 

 

5.2.3  Levande djur och könsceller  
 Avgifter enligt denna punkt tas också ut för kontroller en-

ligt 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 
� hästar 

 
 

85,00 
120,00 

5.2.3.2 Importkontroll av gnagare, fåglar, fiskar, kräldjur, insek-
ter och andra små djur som kontrolleras samtidigt 
� insekter 
� andra än insekter 

 
 

60,00 
108,00 

5.2.3.3 Importkontroll av cirkus- och uppvisningsdjur som kon-
trolleras samtidigt 

 

 � grundavgift  108,00 
 � kontrollavgift, per timme  127,00 
5.2.3.4 Exportkontroller och exportbidragskontroller, per timme  127,00 
5.2.3.5 Importkontroll av djur som får importeras utan veterinär 

gränskontroll  
 

97,00 
5.2.3.6 Importkontroll av varje parti könsceller som kontrolleras  
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� könsceller av sällskapsdjur och djurarter som kan im-
porteras utan krav på hälsointyg 
� könsceller av djur för vilka det krävs hälsointyg 

 
60,00 

100,00 
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  

 
75,00 

5.2.4.2 Kontroll som förutom importhandlingarna också omfattar 
identitetskontroll och som föranleds av något annat än 
minskad kontrollfrekvens  

 
 

140,00 
5.2.4.3 För dokument- och identitetskontroll som föranleds av 

minskad kontrollfrekvens tas avgift ut enligt punkt 5.2.1 
� 5.2.3 

 

5.2.4.4 För parti som levereras från lager med provianterings-
livsmedel och övriga intyg som gränsveterinären utfärdar, 
om inte något annat bestäms i denna förordning 

 

 � första intyg  26,00 
 � för följande intyg som utfärdas samtidigt  3,00 
5.2.5  Inspektion av lager eller inspektion av importpartiet un-

der lagringstiden, övervakning av transportlastning och 
kontroll av de färska fiskerivaror som lossas från fartyg 
som seglar under ett tredjelands flagg, per timme  

 
 
 

127,00 
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 gränskon-
trollstationens lager eller på gården efter det första dygnet 
en förvaringsavgift per varje 1 000 kg och dygn 

 

 � förvaring utan temperaturkontroll  0,70 
 � temperaturkontrollerad förvaring  1,50 
5.2.7  Kontroller som är mer tidskrävande än normalt samt öv-

riga merkostnader  
 

5.2.7.1 Om en kontroll i enlighet med punkterna 5.2.1 � 5.2.4 är 
mer tidskrävande än normalt av skäl som beror på impor-
tören uttas utöver de i dessa punkter fastställda avgifterna 
dessutom per timme  

 
 
 

127,00 
5.2.7.2 Om det vid kontrollen konstateras att det finns grundad 

anledning att betvivla partiets hygieniska kvalitet eller in-
förseln misstänks kunna medföra fara för att djursjukdo-
mar sprids, tas av importören ut de kostnader som föran-

 



 Nr 266  
  

 

670

leds av undersökningar till följd av detta. 
5.3  Handelsnormer för frukt och grönsaker   
5.3.1 Inspektion per parti (exportinspektion, förnyad inspek-

tion, interventionsinspektion eller annan inspektion som 
görs på begäran) 

 
 

101,00 
5.3.2 Inspektion per aktör (uppföljningskontroll och kontroll 

för eller i anslutning till egenkontroll)  
 

135,00 
5.4  Ekologisk produktion   
5.4.1 Inledande kontroll för ekologisk produktion  68,00 
5.4.2 Grundavgift för kontroll av ekologisk produktion  68,00 
5.4.3 Ekologisk produktion  
 � övervakning av tillverkning, per timme  90,00 
 � annan övervakning, per timme  72,00 
5.4.4 Avgifter för kontroll av olika odlingsväxter per hektar en-

ligt den ekologiskt odlade arealen (areal godkänd som 
ekologisk areal och areal i övergångsskede)  

 

 � vall, träda, grönträda eller areal som inte ger skörd un-
der kontrollåret  

 
5,30 

 � strå- och trindsäd, oljeväxter  10,60 
 � potatis, grönsaker, bär, frukt och övriga trädgårdsväxter 

samt plantuppdrivning i växthus för egen frilandsproduk-
tion  

 
 

26,50 
 � övriga växter  10,60 
5.4.5 Den högsta sammanlagda avgiften som en verksamhets-

idkare kan påföras för produktionskontroll gällande går-
dens växtproduktion  

 
 

676,00 
5.4.6 Införande av sorter i registret över ekologiskt förök-

ningsmaterial 
 

 � 1 � 3 st.  23,00 
 � 4 � 20 st.  56,00 
 � 21 � 100 st.  113,00 
 � över 100 st.  225,00 
5.4.7 Godkännande av privata produktionsvillkor och produk-

tionsövervakningssystem för ekologisk produktion, per 
timme  

 
 

72,00 
5.5 Foder, gödselfabrikat och animaliska biprodukter   
5.5.1 Grundläggande kontroll av aktörer enligt lagen om göd-  
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selfabrikat, biproduktsförordningen och foderlagen, per 
timme 

 
72,00 

5.5.2  Övervakning av aktörer enligt lagen om gödselfabrikat, 
biproduktsförordningen och foderlagen, per timme 

 
95,00 

5.5.3 Provspecifika kontrollavgiftsklasser i anslutning till kontrol-
len av gödselfabrikat (inkluderar beslut om provtagning, ana-
lys och kontroll) 
� kontrollavgiftsklass 1 
� kontrollavgiftsklass 2 
� kontrollavgiftsklass 3 
� kontrollavgiftsklass 4 

 
 
 

200,00 
400,00 
600,00 
800,00 

5.5.4 Provspecifika kontrollavgiftsklasser i anslutning till kontrol-
len av foder (inkluderar beslut om provtagning, analys och 
kontroll) 
� kontrollavgiftsklass 1 
� kontrollavgiftsklass 2 
� kontrollavgiftsklass 3 
� kontrollavgiftsklass 4 

 
 
 

120,00 
190,00 
390,00 
730,00 

 I punkterna 5.5.3 och 5.5.4 bestäms kontrollavgiftsklassen ut-
gående från en riskbaserad officiell kontrollplan 

 

5.6  Material i anslutning till växters sundhet och plantma-
terial  

 

5.6.1  Importkontroller   
5.6.1.1 Minimiavgiften för kontroll av växters sundhet, med un-

dantag av barrträdsvirke som importeras från Ryska fede-
rationen  

 
 

59,00 
5.6.1.2 Sticklingar, unga plantor samt buskar, träd (utom fällda 

julgranar), övriga plantskoleväxter, också skogsodlings-
material (utom frön), blomlökar, blomknölar och rot-
stockar för utplantering, rotknölar, sättlökar, frön och 
cellodlingar: 

 

 � för varje påbörjat 100 kg  5,30 
 � för kontroll av plantmaterial dessutom för varje påbör-

jat 100 kg  
 

2,10 
5.6.1.3 Snittblommor och -kvistar med blad, barrträdskvistar och 

fällda julgranar, kruk- och grönväxter, akvarieväxter: 
 

 � för varje påbörjat 100 kg  4,70 
5.6.1.4 Spannmål, för varje påbörjat 1 000 kg 0,60 
5.6.1.5 Potatisknölar, för varje påbörjat 25 000 kg  59,00 
5.6.1.6 Förnyad importkontroll, per kontrolltimme 48,00 
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5.6.2  Importkontroll av virke:   
5.6.2.1 Barrträdsvirke från den europeiska delen av Ryska fede-

rationen, 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 

 � skepp, under 2 000 m3  223,00 
 � skepp, 2 000 m3 eller mera  372,00 
 � om det inskeppade virket tillhör olika importörer är den 

lägsta kontrollavgiften per importör  
 

113,00 
5.6.2.2 Virke, annat än bark, med undantag av virke som impor-

teras 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 

 � skepp, under 2 000 m3  223,00 
 � skepp, 2 000 m3 eller mera  372,00 
 � om det inskeppade virket tillhör olika importörer är den 

lägsta kontrollavgiften 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 ovan-

nämnda  
 

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   
5.6.3.1 Växters sundhet och plantmaterial, minimikontrollavgift  51,00 
5.6.3.2  Levande växter och växtdelar, också för fortsatt uppod-

ling eller förökning, för varje påbörjat 1 000 kg  
 

7,00 
5.6.3.3 Frukt, grönsaker och andra vegetabilier, lavar, bär, svamp 

o. dyl., ej för fortsatt odling, för varje påbörjat 1 000 kg  
 

0,90 
5.6.3.4 Exportpartier av potatis som inte odlats på gård med ex-  
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portberedskap  135,00 
5.6.3.5 Kontroll av virke och sågvaror per exportparti, om partiet 

inte härstammar från en s.k. exportberedskapsinspekterad 
produktionsanläggning, varvid kontrollavgiften ingår i 
avgiften för virkets sundhetsintyg  

 
 
 

101,00 
5.6.3.6 Spannmål, för varje påbörjat 100 tn  0,95 
5.6.3.7 Inspektion av exportberedskap (periodisk inspektion och 

förhandsinspektion): 
 

 � Sågar och torkanläggningar  293,00 
5.6.3.8 Inspektion av förutsättningarna för beviljande av rättighe-

ten att märka träemballage enligt standarden ISPM-15  
 

79,00 
5.6.3.9 Frilandsodling, utom potatis  
 � grundavgift  101,00 
 � inspektionsavgift högst  457,00 
 � under 10 ha, för varje påbörjad hektar  17,00 
 � för den del som överskrider 10 ha, för varje påbörjad 

hektar  
 

8,40 
5.6.3.10 Potatisodling och potatisskörd  
 � odlingsinspektion/ha (nematoder, växtskiften)  39,00 
 � kontroll av växtsjukdomar/ha (ringröta, potatisskörd)  62,00 
5.6.3.11 Växthusodlingar  
 � grundavgift  56,00 
 � inspektionsavgift högst  229,00 
 � för varje påbörjad 100 m2  17,00 
5.6.4  Kontroll av företag som använder växtpass eller plantin-

tyg, kontroll av förutsättningarna för registrering eller 
rätten att använda märkning gällande växters sundhet, 
beviljande av växtpass och befullmäktigande av leveran-
tör av plantskolematerial   

 

 � plantproduktion på friland under 0,5 ha, plantproduk-
tion av växthusväxter under 500 m2  

 
41,00 

 � plantproduktion på friland 0,5 � 2 ha, plantproduktion 
av växthusväxter 500 � 2 500 m2 

 
91,00 

 � plantproduktion på friland 2,1 ha � 5 ha, plantproduk-
tion av växthusväxter 2 501 m2 � 5 000 m2  

 
158,00 

 � plantproduktion på friland över 5 ha, plantproduktion 
av växthusväxter över 5 000 m2 

 
315,00 
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 Plantbutiker, grossister, importörer, förmedlare och lager 79,00 
5.6.5  Certifierat plantmaterial   
5.6.5.1 Inspektion av produktionsställets förutsättningar:  
 � produktionsareal under 10 ha  124,00 
 � produktionsareal 10 ha eller mera  175,00 
5.6.5.2 Inspektion av certifierad plantproduktion under växtperi-

oden, sammanlagt 
 

 � moderplantor, högst 1 000 plantor  203,00 
 � moderplantor, över 1 000 plantor  490,00 
 � moderplantor, över 3 000 plantor  845,00 
 � moderplantor, över 15 000 plantor  1 013,00 
 � förnyade inspektioner 50 % av priserna ovan   
5.6.5.3 Granskning av ett nytt odlingsskifte   
 � i samband med annan granskning  51,00 
 � särskild granskning, granskning av interna arbetsanvis-

ningar  
 

101,00 
5.7 Skogsodlingsmaterial   
5.7.1 Godkännande och kontroll av frökälla, per timme  

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

� tall 
� gran 

51,00 
 
 

18,00 
22,00 

5.7.2 Avgift för årskontroll av skogsodlingsmaterial  
 � fröklängningsanstalt, fröpackeri och frölager  61,00 
 � separat ställe för fröpackning  25,00 
 � plantskola och plantlager:  
 � växthusareal under 5 000 m2 eller plantskola som en-

bart bedriver frilandsproduktion 
 

41,00 
 � växthusareal 5 000 � 10 000 m2  92,00 
 � växthusareal över 10 000 m2  243,00 
5.7.3 Förnyad kontroll av skogsodlingsmaterial  184,00 
5.7.4 Separat plantlager  61,00 
5.8 Inspektioner och provtagning av utsädespotatis   
5.8.1 Granskning av utsädesodling av potatis, grundavgift per 

granskningsgång 
 

52,70 
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 � odlingsgranskning per hektar, stamutsäde och basutsäde  8,00 
 � odlingsgranskning per hektar, generationerna efter bas-

utsäde  
 

11,00 
5.8.2 Odlingsgranskning av stamutsäde för utsädespotatis, om 

man vid samma inspektionsbesök granskar minst tio od-
lingar är grundavgiften per odling och inspektionsbesök 

 
 

15,00 
 � odlingsgranskning per hektar  8,00 
5.8.3 Kontrollbesök gällande utförda åtgärder på odlingen  90,90 
5.8.4 Grundavgift för tagning av jordprov för potatiscystnema-

tod (ej i samband med odlingsgranskning)  
 

47,00 
 � provtagnings- och analysavgift per prov  33,00 
5.8.5 Provtagning för analys av virus och ringröta i utsädespo-

tatis, grundavgift  
 

47,00 
 � provtagningsavgift för analys av virus och ringröta i ut-

sädespotatis, per delprov  
 

9,00 
 � testning av ringröta i utsädespotatis, per prov  61,90 
 � virustest av utsädespotatis per prov, antingen 6 virus el-

ler vid omtest 1 virus/400 knölar  
 

203,00 
 � virustest av utsädespotatis per prov, 2 virus  127,00 
5.8.6 Grundavgift för virus- och ringröteprovtagning av stam-

utsäde av utsädespotatis per prov, då man vid samma be-
sök tar prov från minst 10 partier i samma lager 

 
 

30,00 
5.8.7 Lagerkontroll av utsädespotatis, per delparti som provtas 47,00 
5.8.8 Lagerkontroll av utsädespotatis, per delparti som kontrol-

leras  
 

92,50 
5.9 Odlingsgranskning och certifiering av utsäde   
5.9.1 Beslut om granskning av utsädesodling  23,70 
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 
5.9.3 Indelning av kontrollerat handelsparti i utsädesklasser 30,00 
5.9.4 Importtillstånd för utsäde, försäljningstillstånd och un-

dantagstillstånd för utsädespartier  
 

66,00 
5.9.5 Grundavgift för syn av utsädespackeri  320,00 
 � tilläggsavgift för varje påbörjad timme  69,00 
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5.10  Fältförsök för utsädeskontroll och granskning av ur-

sprungssorter  
 

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 re-

gistrering som ursprungssort  
 

299,00 
5.10.4  DUS-test, alla växtslag  1 020,00 
5.10.5 Behandlingsavgift om DUS-testet avbryts före gransk-

ningen  
 

460,00 
5.10.6 Beskrivningsundersökning av lantsort för registrering 

som ursprungssort  
 

509,00 
5.10.7 Granskning av förutsättningarna för underhåll av ur-

sprungssort, grundavgift  
 

94,70 
 � för varje påbörjad timme  42,00 
5.10.8 Odlingsgranskning av underhållsodling av ursprungssort  
 � grundavgift  52,70 
 � dessutom per hektar  8,00 
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