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Livsmedelsverket inleder sin verksamhet 1.1.2019 
– ändringar i kontaktuppgifterna 
 

Livsmedelsverket inleder sin verksamhet 1.1.2019, då Landsbygdsverket, Livsmedelssäkerhetsverket 
och en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster går samman. Det nya Livsmedelsverkets 
postadress är från och med 1.1.2019 Livsmedelsverket, PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET. 
AGRIM-import- och AGREX-exportlicenser på papper som har använts i en annan EU-medlemsstat 
men utfärdats i Finland ska alltså skickas tillbaka till den ovan nämnda adressen. Elektroniska 
AGRIM-import- och AGREX-exportlicenser återsänds via den elektroniska ansökningstjänsten för 
import- och exportlicenser på samma sätt som nu. Licensansökningarna görs upp elektroniskt via den 
elektroniska ansökningstjänsten för import- och exportlicenser, men inloggningsadressen för tjänsten 
ändras och den nya adressen är https://todistus.ruokavirasto.fi. Användarnamnen och lösenorden till 
tjänsten är oförändrade. Länken till den elektroniska ansökningstjänsten för import- och exportlicenser 
finns i fortsättningen på Livsmedelsverkets webbplats www.ruokavirasto.fi. 

E-postadressen tuovi(at)mavi.fi som används av import- och exportteamet som beviljar AGRIM-
importlicenser och AGREX-exportlicenser ändras till tuovi(at)ruokavirasto.fi. Kontaktpersonernas 
individuella e-postadresser ändrar också form till fornamn.efternamn(at)ruokavirasto.fi. Meddelanden 
som skickats till en gammal e-postadress som slutar på mavi.fi styrs automatiskt till den nya e-
postadressen. Telefonnumret till Livsmedelsverkets växel är 029 530 0400. 

AGRIM-import- och AGREX-exportlicenser som beviljat s av Landsbygdsverket 
före 1.1.2019 är fortfarande i kraft 

De AGRIM- och AGREX-licenser som Landsbygdsverket har beviljat är i kraft och kan användas 
fram till giltighetstidens utgång, trots omställningen till Livsmedelsverket. På de AGRIM- och 
AGREX-licenser som beviljas efter 1.1.2019 blir Livsmedelsverket beviljande myndighet i punkt 1 på 
licensen och papperslicenserna förses dessutom med Livsmedelsverkets stämpel. 

Insändande av nya bankgarantidokument  

De nya undertecknade bankgarantidokumenten ska skickas per post till Livsmedelsverkets nya 
postadress och riktas till Oili Hassinen. Inget behöver göras åt giltiga bankgarantidokument som 
alltjämt är i kraft eller åt kontantdepositioner, om säkerheterna fortfarande behövs. 

 

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket 

Överinspektör Tuija Jämbäck 
0295 31 2533 
fornamn.efternamn@mavi.fi 


