Søknad om godkjenning for bruk av varebetegnelsen
«avløpsslambasert gjødsel med særskilte bruksvilkår»

Se veiledning for utfylling på neste side
1. Søker (faktura vil bli sendt til søkers adresse)
Navn på virksomheten:

Org.nr:

Adresse:

E-postadresse:

Telefon:

2. Informasjon om produktet
Produktets handelsnavn:

Produktets form (eks. mel, pelletert):

Produktets registreringsnummer hos Mattilsynet:

Andel avløpsslam i produkt (vektprosent):

3. Obligatoriske vedlegg:


Varedeklarasjon eller utkast til varedeklarasjon, jf. gjødselvareforskriften § 15.



Sprednings- og bruksanbefalinger (informasjon som er tilgjengelig for bruker av produktet)

 Beskrivelse av hvordan produktets egenskaper og sammensetning gjør at produktet vil oppfylle
kravene i § 12 a punkt a – c.

4. Anbefalte vedlegg:


Resultater fra FoU-arbeid som dokumenterer produktets lagrings-, sprednings- og bruksegenskaper



Beskrivelse av hygieniserings- og stabiliseringsmetode.



Bilde av produkt og emballasje

Søknaden sendes til:
Mattilsynet

E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Veiledning til utfylling av skjema:
Før man søker om godkjenning må produktet være registrert. Registrering gjøres i Mattilsynets
skjematjeneste. Dersom det er gjort endringer som gjør at de registrerte opplysningene ikke lenger er
riktige, må Mattilsynet ha informasjon om det. Opplysninger om registrerte produkter finner du i
skjematjenesten under Mine saker/ Avsluttede saker.
Punkt 1
Det er bare den som har registrert produktet som kan søke om bruk av varebetegnelsen.
Søknadsbehandlingen er gebyrbelagt ihht. forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra
Mattilsynet (gebyrklasse c, godkjenning for bruk av betegnelsen avløpsslambasert gjødsel med særskilte
bruksvilkår). Per november 2018 er dette gebyret på 3840 kr.
Punkt 2
Produktets registreringsnummer finner dere under Mine saker/ Avsluttede saker på skjematjesten. Det
kan ta noen dager fra dere sendte inn registreringen til registreringsnummeret er tilgjengelig i
skjematjenesten.

Punkt 3.
Beskrivelse av produktets egenskaper og sammensetning bør bl.a. belyse følgende:
 Hvilke typer vekster produktet er utviklet for.
 Plantetilgjengelighet av nitrogen, fosfor og kalium i produktet. Dersom dokumentasjon ikke legges
ved, kan det bli etterspurt senere.
 Hvordan produktets innhold av nitrogen, fosfor og kalium er balansert og tilpasset plantenes årlige
behov for næringsstoffer.
o Vi anbefaler å legge ved eksempel på en gjødselplan eller et regneeksempel som viser
hvordan produktet alene, eller i kombinasjon med andre gjødselslag, vil dekke plantenes
behov for nitrogen, fosfor og kalium i en vekstsesong. Eksempelet bør ta utgangspunkt i
gjødslingsbehovet i en åker og vise hvordan innhold av plantetilgjengelig nitrogen, fosfor og
kalium i produktet er balansert slik at det dekker plantenes behov for de ulike
næringsstoffene.
o Med utgangspunkt i samme eksempel viser du at mengde slamtørrstoff ikke overstiger 100
kg per dekar årlig.
 Hvilken type utstyr anbefales det å bruke ved spredning? Vil denne type spredeutstyr sikre en jevn
fordeling av næringsstoffer over hele arealet? Dersom dokumentasjon ikke legges ved, kan det bli
etterspurt senere.

Punkt 4.
Beskrivelse av hygieniserings- og stabiliseringsmetode: Denne informasjonen skal ha blitt sendt inn til
Mattilsynet ved registrering av produktet. Dersom det er gjort endringer i prosess etter registrering eller
dersom informasjonen som ble sendt inn tidligere ikke beskriver kritiske driftsbetingelser i
hygieniseringstrinnet må dette legges ved.

Antall vedlegg som sendes inn sammen med søknad:

(fylles inn)

Signatur
Sted:

Dato:

Underskrift:

