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Avgifter för tillsyn över ekologisk produktion
1.Författningar som tillämpas
Lag om tillsyn över ekologisk produktion (1330/2021)
42 § Avgifter för statliga myndigheters prestationer
Bestämmelser om avgifter för den tillsyn som statliga myndigheter utövar med stöd av
denna lag eller Europeiska unionens lagstiftning finns i kontrollförordningen. Dessutom
tillämpas lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), om inte något annat
föreskrivs i kontrollförordningen.
Lag om grunderna för avgifter till staten (150/1992).
4 § Avgiftsbelagda prestationer
Följande prestationer skall vara avgiftsbelagda, om det inte finns grundad anledning för
avgiftsfrihet:
1) varor som en statlig myndighet har producerat,
2) tjänster som har tillhandahållits på beställning eller annars på uppdrag av någon,
3) beslut som har fattats med anledning av en ansökan,
4) temporär överlåtelse av nyttjanderätter och andra rättigheter, samt
5) övrig verksamhet, när prestationen utförs till följd av en åtgärd av mottagaren.
En prestation skall i synnerhet vara avgiftsbelagd, om också någon annan än en statlig
myndighet utför den eller en jämförbar prestation mot avgift eller om prestationen hänför
sig till mottagarens ekonomiska verksamhet.
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer
(1193/2021)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om… 1193/2021 - Ursprungliga författningar FINLEX ®
5 § Bestämmelser om uttag av avgifter för offentligrättsliga prestationer
För bifallande och avslående offentligrättsliga beslut tas lika stora avgifter ut, om inte
något annat bestäms eller föreskrivs. Om ett beslut som Livsmedelsverket meddelar
genom en och samma handling innehåller flera sådana beslut som enligt denna förordning
är avgiftsbelagda, tas för vart och ett av dem ut avgifter i enlighet med denna förordning.
Priset för behandling av anmälningar gäller en produkt.
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Om ansökan, anmälan eller utlåtande återtas eller annars förfaller innan ärendet har
behandlats, utgör handläggningsavgiften hälften av den avgift som annars skulle ha tagits
ut. För offentligrättsliga beslut tas inte ut kungörelseavgifter eller andra
handläggningsavgifter särskilt. När ett sådant intyg som avses i bilagan till denna
förordning sänds till kunden per post, tas ingen postavgift ut.
Bestämmande av den tid som faktureras
Avgifter som fastställs enligt timpris tas ut för varje påbörjad timme.

2. Livsmedelsverkets avgiftstabell över avgifter som tas ut för tillsynen över ekologisk
produktion
Avgifterna som tas ut för tillsyn över ekologisk produktion framgår av punkt 3 i
avgiftstabellen i bilagan till Jord- och skogsbruksministeriets förordning om
Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer 1193/2021).
Hänvisningarna i texten avser avgiftstabellens punkt 3.

2.1 Anmälningar
Anmälningarna i punkt 3.1. är anmälningar om inledande av verksamhet och anmälningar
om ändringar i verksamheten.
3. Ekologisk produktion
3.1 Mottagning och behandling av anmälan. Inledande av
verksamhet och ändringar i verksamheten.
3.1.1 Som kommer per post eller e-post
3.1.2 Som kommer via elektronisk tjänst
3.1.3 Registrering av aktörer i registret över ekologisk produktion

44,00
22,00
110,00

För närvarande går det ännu inte att göra elektroniska anmälningar om inledande av
verksamhet eller ändringar i verksamheten. Den elektroniska kundservicen utvecklas.
När en kund inte är registrerad, och det inte finns någon grund för att registrera kunden i
registret för ekologisk produktion, upprättas en manuell faktura till kunden i Elmo.
Anmälningar om inledande av verksamheten
22 § Anmälan till kontrollsystemet
Innan ekologiska produkter släpps ut på marknaden ska aktören göra en anmälan om
anslutning till kontrollsystemet till den berörda tillsynsmyndigheten. Uppgifterna som
aktören anger i anmälan ska följa artikel 34 i förordningen om ekologisk produktion.
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Aktörsgrupper ska göra en anmälan om anslutning till kontrollsystemet till
Livsmedelsverket. Anmälan som aktörsgrupperna lämnar in ska innehålla de uppgifter som
avses i artiklarna 34 och 36 i förordningen om ekologisk produktion.
EU:s grundförordning, EU 2018/848 art 34.1
1. Innan de släpper ut några produkter på marknaden som ekologiska produkter eller
produkter under omställning eller före omställningsperioden ska aktörer eller
aktörsgrupper som avses i artikel 36 och som producerar, bereder, distribuerar eller lagrar
ekologiska produkter eller produkter under omställning, som importerar sådana produkter
från ett tredjeland eller exporterar sådana produkter till ett tredjeland eller som släpper ut
sådana produkter på marknaden, anmäla denna verksamhet till de behöriga
myndigheterna i den medlemsstat där verksamheten bedrivs och där deras företag är
underställt kontrollsystemet.
EU:s grundförordning, EU 2019/848, art 34.3
Om aktörer eller aktörsgrupper lägger ut verksamhet på en tredje part, ska både aktörerna
och aktörsgrupperna och den tredje part på vilken verksamhet har lagts ut efterleva punkt
1, utom om aktören eller aktörsgrupperna i den anmälan som avses i punkt 1 har angett
att ansvaret för den ekologiska produktionen ligger kvar hos aktören eller aktörsgrupperna
och inte överförts på underleverantören. I sådana fall ska den behöriga myndigheten eller,
i förekommande fall, kontrollmyndigheten eller kontrollorganet verifiera att den utlagda
verksamheten är förenlig med denna förordning, inom ramen för kontrollen av aktörer
eller aktörsgrupper som har lagt ut verksamhet på underleverantörer.
Tolkning
Det här betyder att verksamhet som utförs av tredje part på entreprenad, också ska
anmälas till kontrollmyndigheten. Plikten åligger huvudmannen , dvs den aktör som
marknadsför ekologiska produkter.
Livsmedelsverket tolkar det så att om ansvar har överförts på underentreprenören, så kan
han inte undantas från anmälningsplikten. En sådan aktör ska själv anmäla sig till
kontrollsystemet och hans verksamhet certifieras i enlighet men artikel 34.
Tolkning
Avgift tas ut för att behandla anmälan. Avgift tas ut för att behandla anmälan också i det
fall att aktören på basis av den första kontrollen inte godkänns att ingå i kontrollsystemet
och inte registreras. Om anmälan är bristfällig och behandlingen inte går att slutföra,
beslutar handläggaren om avgift ska tas ut för behandlingen av anmälan eller inte.

Anmälningar om ändringar i verksamheten
25 § Anmälningsskyldighet
En aktör, en aktörsgrupp eller den som är befriad från certifieringsskyldigheten ska
underrätta den berörda tillsynsmyndigheten om väsentliga förändringar i verksamheten,
för att säkerställa att tillsynsmyndigheten har all den information som behövs med
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avseende på den offentliga kontrollen och som krävs enligt denna lag eller den EUlagstiftning som avses i 2 §.
Den berörda tillsynsmyndigheten ska bedöma om en förändring i verksamheten kräver en
ny kontroll.
Tolkning
Avgift tas ut för en ändringsanmälan, om ändringen är av ett sådant slag att myndigheten
måste överväga att utföra en ny kontroll och/eller om omfattningen av aktörens certifikat
måste ändras.
För anmälan om adressändring tas ingen avgift ut. För anmälan om att verksamheten
upphör tas ingen avgift ut.

o

o
o
o
o

Avgift tas ut om ändringsanmälan gäller:
Ny verksamhet
• växtproduktion, inklusive växthus och svampodlingsanläggningar
• anslutande av ett uppsamlingsområde
• köp av uppsamlingsprodukter,
• förpackande av förökningsmaterial
• animalieproduktion
• biodling
• uppsamling: mjölk och ägg
• framställning av livsmedel
• distribution och utsläppande på marknaden
• lagring
• foderframställning
• verksamhet som utförs av en underleverantör
• import
• export
ändring av bolagsformen
byte av ägare (bortsett från generationsväxling på en gård)
ny verksamhetsplats eller produktionslinje
tillverkning av en ny produktgrupp (enligt kategori 10 i Eurostats klassificering)

Registrering av aktörer i registret över ekologisk produktion (Punkt 3.1.3.)
26 § Tillsyn över aktörer och aktörsgrupper
Den berörda tillsynsmyndigheten ska utföra kontroller i enlighet med tillsynsplanen av en
aktör eller en aktörsgrupp som har anslutits till kontrollsystemet.
Efter en kontroll ska aktören eller aktörsgruppen ges ett certifikat, om verksamheten
uppfyller kraven i denna lag och den EU-lagstiftning som avses i 2 §. Om verksamheten
eller produkten inte uppfyller de föreskrivna kraven, ska tillsynsmyndigheten fatta ett
separat beslut om saken.
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Tolkning
Avgift för registreringen tas ut först när aktören kan registreras på basis av den första
kontrollen.
Den behöriga tillsynsmyndigheten måste ge ett separat beslut om en aktör eller en
verksamhet som inte uppfyller kraven i 1 mom. och som inte kan anslutas till
kontrollsystemet. För det här beslutet tas ingen avgift ut. I detta fall tas det inte heller ut
någon registreringsavgift, men en avgift för behandling av anmälan och eventuellt utförd
kontroll tas ut enligt punkt 3.1.1 och punkt 3.2.3.

2.2 Tillsynsavgifter
Tillsynsavgifter är grundavgift och timbaserad kontrollavgift.
3.2. Övervakning
3.2.1. Grundavgift för tillsyn
3.2.2 Grundavgift för tillsyn över aktörer med låg risk
3.2.3 Kontroll av ekologisk produktion per timme, inklusive
underentreprenad och övervakning som utförts eller förlängts vid
verket

300,00
160,00
144,00

Grundavgift för tillsyn
Grundavgiften uppbärs en gång om året, oberoende av antalet ekokontroller som utförts
hos aktören och oberoende av om genomförandet av tillsynen hör till NTM-centralen,
Livsmedelsverket eller båda.
Tolkning
Aktören som faktureras är en naturlig person (mänska) eller juridisk person (företag eller
förening eller motsvarande) som på ett bestämt verksamhetsställe utövar verksamhet som
hör till ekokontrollen.
Som samma aktör betraktas aktörens tillsynsobjekt med samma FO-nummer och
besöksadress för verksamhetsstället. Även om de olika verksamheterna inom samma
företag som drivs av en sådan aktör är registrerade som separata tillsynsobjekt på grund av
myndighetens registreringspraxis, uppbärs grundavgiften bara en gång om året.
Exempel: Om det tillverkas ekolivsmedel i anslutning till en gård och produkterna säljs med
samma FO-nummer eller personbeteckning som gårdens andra produkter, tas
grundavgiften ut bara en gång om året. Om aktören vid sidan om gården har ett annat
företag för tillverkningen av ekolivsmedel, uppbärs grundavgift av bägge aktörerna.
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Av en aktör som har två eller flera företag eller gårdar, som han eller hon har registrerat
som separata enheter eller företag, uppbärs grundavgift per enhet eller företag. Om
aktören har flera anläggningar eller verksamhetsställen på olika adresser och de ges ett
separat certifikat, uppbärs grundavgift per anläggning eller verksamhetsställe.
Tolkning
Aktörer med låg risk är aktörer vars verksamhet som på basen av EU (848/2018) granskas
mera sällan än en gång per år. Av dessa aktörer uppbärs en grundavgift på 160 €. Av övriga
aktörer uppbärs 300 € som grundavgift. År 2022 kontrolleras alla aktörer , även de med låg
risk.
Timbaserad tillsynsavgift
3.2.3 Kontroll av ekologisk produktion per timme, inklusive
underentreprenad och övervakning som utförts eller förlängts vid
verket.

144,00

Fastställande av den tid som faktureras
Vid avgifter som bestäms enligt timpris uppbärs avgiften för varje påbörjad timme.
Detta baserar sig på Jord-och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets
avgifter (1193/2021).
Tolkning
Timbaserad tillsynsavgift tas ut på basis av den tid som åtgått för kontrollbesöket.
Avgiftsgrunden är den tid som inspektören har uppgett och aktören bekräftat och som har
förts in i kontrollrapporten. Inspektören för in tiden med minst en kvarttimmes
noggrannhet, och fördelar tiden på de olika verksamheter som kontrollerats.
Den tid som använts för kontroller som utförts under samma besök räknas samman. Som
ett kontrollbesök betraktas de kontroller som utförts vid tillsynsobjektet (gemensamt FOnummer och gemensam besöksadress) under samma dag.

Kontroll som förlängts vid ämbetsverket
Ekokontrollen debiterar ekoaktören för kontroller som utförts eller förlängts på kontoret.
Vid faktureringen används samma pris per timme som för annan kontroll av ekologisk
produktion. Grundtanken är att allt utredningsarbete som utförs på kontoret för att
behandla kontrollen är avgiftsbelagd verksamhet.
Tolkning
Om en kontroll förlängs pga en underlåtenhet av aktören är utredningen avgiftsbelagd.
Alla utredningar av ett ärende är avgiftsbelagda fram till dess att man beslutar höra
sökanden, vilket innebär att förbudsprövning, hörande och förvaltningsbeslut är avgiftsfritt
förvaltningsförfarande.
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När det gäller fynd av resthalter är hörandet avgiftsfritt, men eventuella ytterligare
kontroller och ytterligare prover som gäller fyndet av resthalter är avgiftsbelagda.
De här faktureringsrutinerna gäller också för gårdar.

Exempel på fall då aktören får en separat faktura för kontroll som utförts eller förlängts på
kontoret:
• utredning av sådant som man inte gick igenom under kontrollen och som aktören är
skyldig att utreda, t.ex. om aktören inte har kunnat visa hur han eller hon har granskat
varuleverantörens ekointyg/ certifikat
• något eller några av dessa har inte kunnat visas fram under kontrollen:
o recept,
o förpackningspåskrifter,
o åtaganden om underleverans hos huvudmannen, (obs. tilläggsarbete, om
underleverantören inte omfattas av övervakningen)
o GMO-intyg
o produktspecifikationerna hör inte till den här gruppen, eftersom de bedöms
vid Livsmedelsverket
• begäran om uppdatering av ekoplanen i situationer där aktören inte har uppfyllt sin
skyldighet, t.ex. ändringarna i verksamheten har inte beskrivits i ekoplanen

2.3 Avgifter för undantagstillstånd
3.3 Undantagstillstånd; mottagande och behandling av
tillståndsansökan
3.3.1 Användning av normalt förökningsmaterial
3.3.1.1. Behandling av ansökan som kommer per post eller e-post, 1–5
partier
3.3.1.2 Behandling av ansökan som kommer via en elektronisk tjänst,
1–5 partier
3.3.1.3. Behandling av ansökan som kommer per post eller e-post,
över 5 partier
3.3.1.4. Behandling av ansökan som kommer via en elektronisk tjänst,
över 5 partier
3.3.2 Permanent parallellproduktion inom växtodling
3.3.3 Förkortning av övergångstiden för en åker, ett
insamlingsområde eller ett område där ett djur vistas utomhus, per
timme
3.3.4 Tillstånd för djurproduktion

44,00
22,00
89,00
44,00
89,00
89,00

89,00
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3.5 Tillstånd att använda på konventionellt sätt producerade
ingredienser av jordbruksursprung i ekologiskt producerade livsmedel
och alkoholdrycker
3.3.5.1 tillstånd
3.3.5.2 förnyande av tillstånd

265,00
89,00

Tillstånd att använda konventionellt förökningsmaterial kan sökas elektroniskt.
Avgiften för ett jakande beslut är lika stor som avgiften för ett nekande beslut. Om NTMcentralen eller Livsmedelsverket har utfärdat beslut om flera undantagstillstånd på ett
enda dokument, uppbärs avgifter för vart och ett undantagstillstånd.
Om ansökan återtas eller annars förfaller innan ärendet har behandlats, är
behandlingsavgiften halva den avgift som annars hade tagits ut.

Tolkning
Om ansökan är bristfällig och handläggningen inte går att slutföra, beslutar handläggaren
om huruvida det ska tas betalt för behandlingen av ansökan.

2.4. Särskilda fall
Förnyad kontroll
En avgift enligt den ursprungliga prestationen ska tas ut för inspektion och vid behov
provtagning i anknytning till en extra kontroll på grund av bristande efterlevnad i enlighet
med artikel 79.2 c i Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 om offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och
foderlagstiftningen och bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och
växtskyddsmedel.
Tolkning
För den förnyade kontrollen betalas samma avgift som för årskontrollen.
Ytterligare kontroller
Det uppbärs ingen avgift för de ytterligare kontroller som görs enligt kontrollplanen.
Kontroll utanför tjänstetid på kundens begäran
– När det gäller höjningar av avgifterna 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
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Tolkning
Förhöjd avgift tas ut, om en person från NTM-centralen eller Livsmedelsverket utför
kontrollen på kundens begäran utanför tjänstetid.
Avgiften höjs inte, om den auktoriserade inspektören och kunden har avtalat om
tidpunkten och den lämpar sig väl för bägge parterna.

2.5 Övriga avgifter
3.4. Övrigt
3.4.1 Provtagning och undersökning av provet på basis av aktörens
verksamhet
3.4.2 Kontroll som inte har kunnat utföras av orsaker som hänför sig
till aktören, eller där aktören lämnat återbud mindre än 48 timmar
före den överenskomna kontrollen
3.4.3 Godkännande av privata produktionsvillkor och
produktionskontrollsystem för ekologisk produktion, per timme

503,00

144,00

89,00

Tolkning
Avgift tas ut för annan provtagning än sådan som baserar sig på en provtagningsplan och
för analys av provet. Avgift tas också ut, om provet har tagits därför att aktören misstänks
ha använt ämnen som är förbjudna inom produktionen. Man kan låta bli att ta ut avgiften,
om det visar sig att misstanken är ogrundad.
Avgift tas alltid ut för prover som tagits och analyserats på aktörens begäran.
Avgift för annullerad kontroll tas ut, om aktören lämnar återbud mindre än 48 h före en
avtalad kontroll av någon annan orsak sjukdomsfall eller någon annan motsvarande orsak.

