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1. Tyngdpunkten i kontrollerna år 2018 är spårbarheten 
 
Evira har valt spårbarheten till tema för åren 2017-2019. För 2018 års del innebär detta, att man 
vid årsgranskningarna gör riktade granskningar av den interna spårbarheten samt produktvisa 
spårbarhetsgranskningar. 
 
För de företag som tillverkar ekoprodukter innebär detta, att man i produktbokföringen kontrollerar 
för slumpvis valda produkter: 

– Hur mycket råvara som köpts, av vem råvaran köpts samt råvarans 
partiidentifikation? 

– Hur mycket råvara har använts för tillverkning av det aktuella partiet?  
– Överensstämmer mängden färdig produkt med mängden använd råvara? 

 
För företag som bedriver partihandel (köper och säljer färdigt förpackade produkter) innebär detta, 
att man för slumpvis valda produkter i försäljnings-, lager- och inköpsbokföringen kontrollerar, att 
produkternas spårbarhet framgår av noteringarna: 

– Av vem har ekoprodukten köpts och hur mycket av varan har köpts? 
– Hur mycket av produkten finns ännu kvar i lager? 
– Åt vem har ekoprodukten sålts och hur mycket av varan har sålts? 
– Stämmer mängden köpta ekoprodukter överens med den sammanlagda mängden 

sålda produkter och lagersaldot? 
 
 
 
 

2. Uppköpsverksamhet gällande insamlade vildväxande ekoprodukter 
 

De första uppköparna av alla insamlade ekologiska produkter ska höra till ekokontrollen. Den 
första uppköparen är en person, sammanslutning eller ett företag, som köper och säljer insamlade 
produkter.   
 
De som plockar insamlade ekologiska produkter behöver inte ansluta sig till ekokontrollen, men 
plockarna ska årligen innan plockningen börjar skriftligt förbinda sig att följa anvisningarna för 
plockning av ekologiska produkter. Plockaren avger sin förbindelse till produkternas köpare. En 
plockare som avgett förbindelse har rätt att sälja produkter hen själv samlat in endast till köpare 
som hör till ekokontrollen. Plockaren får inte sälja de ekologiska produkter hen samlat in direkt till 
konsumenter. 
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3. Kemikalier som används i ångkokare 
 
Ekoföretagare som tillverkar produkter med ångkokare ska göra en riskbedömning av de 
ångkokarkemikalier de använder i enlighet med Eviras anvisning om ”ångans säkerhet och 
kravenlighet”.  
 
Länk till anvisningen: https://www.evira.fi/sv/livsmedel/tillverkning-och-forsaljning/hoyryn-
turvallisuus-ja-vaatimustenmukaisuus/    
 
Om den ångkokarkemikalie som används eller ett enskilt ämne i produkten har en teknisk inverkan 
på slutprodukten, ska aktören utreda och dryfta om det är fråga om ett hjälp- eller tillsatsämne i 
slutprodukten. Aktören bör lägga märke till, att användningen av hjälp- och tillsatsämnen i 
ekoprodukter är begränsad: de tillåtna hjälp- och tillsatsämnena finns förtecknade i bilaga VIII till 
kommissionens förordning 889/2008.  
 
 
 

4. Ekokontrollens kontrollavgifter 
 
Ekokontroll är avgiftsbelagd myndighetsverksamhet. Avgiften för ekokontrollen består av en 
grundavgift för ekokontroll plus en avgift för övervakning av aktörer som hör till kontrollsystemet för 
livsmedel. Båda avgifterna har ändrats. 
 
De nya taxorna är: 

- Grundavgift för kontroll 140 e 
- avgift för övervakning av aktörer som hör till kontrollsystemet för livsmedel 140 e/timme. 

 
 
 

5. Elektronisk kontrollblankett 
 

Evira håller på med att ersätta den nuvarande papperskontrollblanketten med en elektronisk 
blankett. En del av de årliga ekokontrollerna görs redan nu elektroniskt. Då man använder en 
elektronisk kontrollblankett skickas kontrollrapporten per e-post. Se till att du i det skede rapporten 
ska undertecknas har någon annan bläddrare i din dator än Internet Explorer. Vårt syfte är att göra 
kontrollerna mer smidiga, men vi ber er ha tålamod i inkörningsskedet. 
 
 
 

6. Traces NT - systemet - arkivering av kontrollintyg 
 
Företag som använder systemet TracesNT vid import av ekolivsmedel, obserdera att de 
elektroniska kontrollintygen ska sparas bland företagets egna filer, där de bör kunna visas upp för 
granskaren vid ekokontrollen. Systemet TracesNT fungerar alltså inte som elektroniskt arkiv. 
 
 
 
 

7. Brexit 
 
Förenade Kungariket Storbritannien och Nordirland har 29.3.2017 i enlighet  med  artikel  50  i  
fördraget  om  Europeiska  unionen  anmält  sin avsikt  att  utträda  ur  Europeiska  unionen. Detta 
innebär i praktiken att EU:s regelverk inte längre tillämpas i Förenade Kungariket Storbritannien 

https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/valmistuksessa-kaytettavan-hoyryn-turvallisuus/
https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/valmistuksessa-kaytettavan-hoyryn-turvallisuus/
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och Nordirland efter den 30 mars 2019 kl 00.00. Förenade Kungariket blir ett s.k. tredje land, och 
omfattas av samma import- och exportregler som alla andra länder utanför EU.  
 
 
 

8. Extraordinära granskningar som utförs utan förhandsanmälan 
 

De extraordinära ekokontroller som utförs under detta år görs alltid utan förhandsanmälan. Den 
bemyndigade granskaren ska inte på förhand informera företaget om kontrolltidpunkten, utan 
kontrollen gör genast när granskaren anlänt till företagets verksamhetslokaler.  
Tidigare år har den bemyndigade granskaren eventuellt kunnat kontakta företaget angående den 
extraordinära kontrollen redan dagen innan kontrollen. Denna praxis slopas alltså nu. 
Extraordinarie kontroller är alltid avgiftsfria för företaget. 
 
 

9. Kontaktuppgifter till Eviras ekokontroll 
 
Vid kontrollen av ekolivsmedel betjänas ni av följande personer:  

 
överinspektör Tarja Vanninen  029 530 4122 
överinspektör Marika Määttä (ti-fre)  029 530 5003 

överinspektör Teija Lindén (importförfaranden) 029 530 4133 
överinspektör Taina Peltola  029 530 5143 

sektionschef Beata Meinander    029 530 5044 

 

Vi besvarar också eventuella frågor per e-post:  luomuelintarvike@evira.fi 
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