Underlag till grund för riskklassning och årlig
kontrolltid för livsmedelsföretag

Sökande

Företagets/företagarens namn (juridisk person)

Person/organisationsnummer

Adress

Postadress

Telefon

Mobiltelefon

E-post (som läses regelbundet)

Kommunikation via e-post

☐ Ja ☐ Nej
Anläggning

Anläggningens namn
Anläggningens postadress

Fastighet

Fastighetsbeteckning (om fordon ange registreringsnummer)

Risknivåtabell (kryssa i den ruta som anger verksamhetens högsta risknivå)
Kryssa

Verksamhet/hantering

−

☐

−

−
−

☐

−
−
−

☐

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

☐

−

Tillagning av rått kött eller kyckling (t.ex.
kebabspett, rå oxfilé, rå köttfärs, kycklingfilé m.m.)
Nedkylning efter tillagning (t.ex. kyla ned stekt
köttfärs eller överbliven mat som serveras vid
senare tillfälle)
Tillagning och/eller beredning av fisk (t.ex. steka
fisk, bereda sushi med rå fisk, filea fisk m.m.)
Tillagning och/eller beredning av bearbetade
livsmedel (tillagning av halvfabrikat såsom
färdigstekta köttbullar, fiskpanetter eller skiva/riva
ost, skinka m.m.)
Tillagning och/eller beredning av vegetabilier
(bereda sallad, koka potatis/pasta/ris m.m.)
Tillverkning/beredning av smörgåsar,
smörgåstårta, bakverk
Tillagning av äggrätter (t.ex. våfflor, omelett
m.m.)
Beredning/styckning/malning av rått kött
Varmhållning
Återuppvärmning
Kylförvaring
Upptining
Manuell hantering av glass (t.ex. mjukglass eller
kulglass)
Sylttillverkning
Tillverkning av kosttillskott
Bakning
Uppvärmning av fryst färdiglagad produkt (t.ex.
pizza)
Hantering av livsmedel som ej kräver kylförvaring
(t.ex. frukt eller godis)

Risknivå/poäng

Högrisk, 45 p

Mellanrisk, 35 p

Låg risk, 15 p

Mycket låg risk, 5 p

1 (3)

2 (3)
Storlekstabell (kryssa i uppgifter om verksamhetens omfattning/storlek)
Kryssa

☐
☐

Portioner per dag (ex för
restaurang, café)

Årsarbetskrafter (ex för
butik, bageri, grossist)

> 250 000 portioner/dag

Omfattning/poäng
Mycket stor, 55 p

☐

> 25 000 - 250 000
portioner/dag
> 2 500 - 25 000 portioner/dag

> 30 årsarbetskrafter

Stor, 45 p

☐

> 250 - 2 500 portioner/dag

☐
☐
☐

> 80 - 250 portioner/dag

> 10 – 30
årsarbetskrafter
> 3 - 10
årsarbetskrafter
> 2 - 3 årsarbetskrafter

Mellan, 35 p

> 25 - 80 portioner/dag

>1 -2 årsarbetskrafter

Mycket liten II, 10 p

≤ 25 portioner/dag

≤ 1årsarbetskraft

Ytterst liten, 5 p

Liten, 25 p
Mycket liten I, 15 p

Känsliga konsumenter1 (kryssa i om konsumenterna tillhör en känslig grupp)
Erbjuder verksamheten livsmedel till känslig grupp?

☐ Ja (10 p)

☐ Nej (0 p)

Märkning och presentation av livsmedel
Kryssa

☐
☐
☐

☐
☐

Typ av märkning/presentation
Utformar märkning samt märker och/eller förpackar livsmedel (t.ex. butik med
egen tillverkning av matlådor eller som grillar och förpackar kyckling, importör
som översätter märkning, m.m.)
Utformar märkning men märker eller förpackar inte (t.ex. huvudkontor eller
importör som tar in färdigmärkta livsmedel)
Utformar inte märkning men märker och/eller förpackar livsmedel (t.ex.
livsmedelsföretagare som tillverkar livsmedel men får färdigt
märkningsunderlag från huvudkontor, butik med egen tillverkning men med
centralt styrd märkning)
Utformar presentation men märker eller förpackar inte livsmedel (t.ex.
fristående restaurang, cateringverksamhet eller butiker som skapar
presentation genom menyer och skyltar)
Utformar inte presentation och märker/förpackar inte livsmedel (t.ex.
franchiserestaurang, butik med enbart förpackade livsmedel, skola med
centralt framtagen matsedel)

Information
Samhällsbyggnad fattar ett beslut om vilken risk- och erfarenhetsklass ni placeras i samt
vilken årlig kontrolltid ni får.
Ytterligare information om riskklassificeringen finns på livsmedelsverkets hemsida www.slv.se
Avgift
Anläggningens årsavgift för normal kontroll blir den tilldelade kontrolltiden multiplicerat med
samhällsbyggnadsnämndens timtaxa som kommunfullmäktige beslutar om. Om
myndigheten behöver göra extra kontroll för uppföljning, utöver den normala kontrollen, tas
avgift ut per timme som den extra kontrollen medför, en så kallad extra offentlig kontroll.
Personuppgiftslagen (PUL)
För att administrera din anmälan/ansökan krävs registrering i vårt datasystem. Du har rätt att
ta del av de uppgifter som berör dig och även begära rättelse av dessa.
Personuppgiftsombud: Mark O´Keeffe, 0522-69 63 20.

1

Med känsliga konsumenter menas: Barn under 5 år, personer med nedsatt immunförsvar; ex. gravida, patienter på
sjukhus, personer på äldreboende, personer med livsmedelsrelaterad allergi eller erbjudande av glutenfria pizzor.

3 (3)

Godkännande

☐ Jag intygar att all information som fyllts i blanketten är riktig. Jag godkänner att uppgifter
som lämnats i blanketten förs in i kommunens register (fylls i av den som är sökande).

Blanketten skickas till
Samhällsbyggnad, Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla
eller epost: samhallsbyggnad@uddevalla.se

Blanketten uppdaterad 2018-01-05

