
Anmälan om registrering  
samt riskklassning av livsmedelsanläggning 

Registrering av livsmedelsanläggning 

För anmälan om registrering tar Miljönämnden ut en avgift som motsvarar 1 timmas 
arbete. Avgiften tas ut med stöd av förordning (2021:176) om avgifter för offentlig 
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter samt Marks kommuns taxa för 
livsmedelskontrollen, fastställd av kommunfullmäktige. 

Verksamheten får starta först 10 arbetsdagar efter anmälan inkommit, eller om 
Miljönämnden meddelar annat. 

Alla delar måste fyllas i på blanketten för att anmälan ska kunna behandlas 

Anmälan avser 
 Permanent livsmedelsverksamhet  Fordon, registr.nummer:___________ 
 Tillfällig verksamhet, datum:______________  Marknadsstånd  
 Ändring av befintlig verksamhet:_____________________________________________

Verksamheten planeras att starta: år  __ mån  _ dag______ 

Livsmedelsanläggningen 
Livsmedelsanläggningens namn (restaurangens, - caféets, - butikens namn) Fastighetsbeteckning 

Livsmedelsanläggningens besöksadress 

Livsmedelsanläggningens postadress 

Telefon (inkl riktnummer) Mobiltelefon 

Livsmedelsföretaget (sökanden) 
Företagarens namn/företagets namn (sökanden) Person-/organisationsnummer 

Postadress 

Telefon (inkl. riktnummer) Mobiltelefon 

Faktureringsadress 

Referensnummer faktura 

E-post

Kontaktperson Telefonnummer (ink. riktnummer) till kontaktperson 

Webbadress till ev. hemsida Deltar verksamheten i någon REKO-ring? 
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Anläggningsbeskrivning 

 Café         Restaurang         Pizzeria/gatukök         Butik         Annat: 
Antal portioner i genomsnitt/dag 

utslaget på ett år (restaurang 

och storhushåll): 

 

Antal årsarbetskrafter (butiker): Årsomsättning (partihandel): Årsproduktion, antal ton 

(tillverkning): 

 
 
Livsmedelshantering 
Hantering/beredning av rått kött/kyckling   Ja  Nej 
Delikatessdisk/chark?   Ja  Nej 
Hantering av jordiga grönsaker eller rotfrukter?   Ja  Nej 
Gör ni smörgåsar, sallader, eller desserter?   Ja  Nej 
Gör ni egen deg, t.ex. bröd eller pizza?   Ja  Nej 
Försäljning av mjukglass, kulglass eller godis?   Ja  Nej 
Varmhållning av mat?   Ja  Nej 
Nedkylning av varm mat?         Ja  Nej 
Kommunalt dricksvatten?    Ja  Nej 
Övrig hantering (redovisas separat). 

 
 
Övrigt/övrig hantering 
Här har du möjlighet att beskriva verksamheten med egna ord.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Följande avsnitt ligger till grund för livsmedelverksamhetens riskklassning.  
 
Riskklassningen är underlaget för verksamhetens årliga kontrolltid. Det är därmed 
viktigt att alla delar fylls i så gott det går. Hör av er till miljöenheten om ni 
behöver hjälp med blanketten.  
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Underlag för riskklassning  
 
Riskfaktor – Typ av verksamhet och livsmedel 
Kryssa i den riskklass som du anser stämmer överens med din verksamhet.  
Krysset ska sättas i den ruta som ger högst riskpoäng.  
Risk Exempel Kryssa 
Högrisk - Tillagning av maträtter från rått kött, grillning av 

kyckling, tillagning av kebab eller pizza med köttfärs, 
tillagning av kalvdans, pannkakor, ostkaka från 
opastöriserad mjölk.  

- Nedkylning efter tillagning. 

 

Mellanrisk - Tillverkning av sallad, uppskärning av grönsaker  
- Tillverkning av pastasallad, smörgåsar, smörgåstårtor, 

gräddtårtor, tillverkning av sushi, gräddning av 
pannkakor eller våfflor, baserade på pulver och/eller 
pastöriserad mjölk, skivning av skinka, bitning av ost  

- Marinering eller styckning av kött, malning av köttfärs  
- Återuppvärmning med efterföljande servering  
- Varmhållning med efterföljande servering, tillagning i 

centralkök följt av varmhållen transport till serveringskök 

 

Låg risk - Försäljning av kylda livsmedel  
- Försäljning av mjukglass, kulglass 

 

Mycket låg risk - Bakning av matbröd, hårt bröd eller torra kakor  
- Försäljning av frukt, grönsaker eller godis  
- Försäljning av förpackad glass 
- Uppvärmning av frysta pizzabitar för direkt försäljning 

 

 
Riskfaktor – Produktionens storlek 
Kryssa i den rutan som stämmer överens med storleken på er verksamhet. Om du använder dig av 
kolumnen konsumenter/portioner per dag, ska antalet slås ut på ett år. Antal sysselsatta 
årsarbetskrafter gäller det antal anställda som arbetar med den verksamheten som har högst risk.  
Storlek Konsumenter/portioner  

per dag (restaurang, 
café mm) 

Antal sysselsatta 
årsarbetskrafter 
(detaljhandel) 

Kryssa 

a) Mycket 
stor 

> 250 000 -  

b) Stor  > 25 000 – 250 000 > 30  
c) Mellan  > 2 500 – 25 000 >10 – 30  
d) Liten  > 250 – 2 500 >3 – 10  
e) Mycket 
liten (I) 

> 80 – 250 >2 – 3  

f) Mycket 
liten (II) 

> 25 – 80 >1 – 2  

g) Ytterst 
liten 

≤ 25 ≤ 1  

 
Riskfaktor - Konsumentgrupper 
Om du marknadsför din verksamhet med att producera livsmedel till någon av följande grupper ska du 
svara ”ja” (produktion av enstaka postioner med specialkost räknas inte). 

- personer med nedsatt immunförsvar (t.ex. patienter på sjukhus, personer boende i 
äldreboende, gravida)  

- barn under fem år  
- personer med livsmedelsrelaterad allergi och eller annan överkänslighet mot livsmedel  

Svar Kryssa 
Ja    
Nej   
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Informationsmodulen 
informationsmodulen används för att beräkna hur mycket tid som behövs för att kontrollera att 
företaget följer de regler som finns om information, märkning och presentation. Tabellen nedan 
används för att räkna fram kontrolltidstillägget för märkning.  
Orsak till 
kontrollbehov vid 
anläggningen 

Exempel Kryssa 

Utformar märkning 
samt 
märker/förpackar 
livsmedel 

- Industri utan huvudkontor  
- Importör som översätter märkning  
- Butik med egen tillverkning (t.ex. matlådor)  

 

Utformar märkning 
men 
märker/förpackar inte 

- Huvudkontor  
- Importörer som tar in färdigmärkta livsmedel  
- Matmäklare  

 

Utformar inte 
märkning men 
märker/förpackar 
livsmedel 

- Livsmedelsföretagare som tillverkar ett 
livsmedel men som får färdigt 
märkningsunderlag från ett huvudkontor  

- Butik med egen tillverkning men med 
centralt styrd märkning (grillad kyckling/ 
bake off bröd)  

 

Utformar presentation 
men 
märker/förpackar inte 
livsmedel 

- Fristående restauranger  
- Cateringverksamhet  

 

Utformar inte 
presentation och 
märker/förpackar inte 

- Butik med enbart förpackade livsmedel  
- Franchiserestauranger  
- Skola med centralt framtagen matsedel  

 

 
Sökandens underskrift 
Ort och datum 

 
Namnteckning (behörig firmatecknare) 

 
Förtydligande 

 
Avgifter 
Beslut om årlig tillsynsavgift skickas separat. 
 
Ifylld blankett skickas till  
Marks kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöenheten,  
511 80 KINNA 
  

Tänk på att 
Bygglov kan behövas, kontakta byggenheten för mer information. 
 
Om du installerar eller konverterar kylar, frysar eller klimatanläggningar som innehåller 14 
ton CO2 köldmedium eller mer, ska du informera miljöenheten innan. 
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Information om personuppgiftsbehandling 

Marks kommun kommer att behandla dina personuppgifter, vilket sker i enlighet med EU:s 
dataskyddsförordning. 

Personuppgiftsansvarig 
Miljönämnden i Marks kommun 
511 80 Kinna 
Epost: mhn@mark.se 

Dataskyddsombud 
Miljönämndens dataskyddsombud når du på 
epost dso@borasregionen.se eller telefon 070 – 
948 73 31. 

Ändamålet med behandlingen 
Personuppgifterna samlas in i syfte att kunna  
utföra tillsyn och handlägga ärenden enligt  
miljöbalken och livsmedelslagen. Vilket även i  
förekommande fall omfattar fakturering.  
Uppgifterna kan dessutom användas för arkiv- 
och statistiska ändamål av allmänt intresse. 

Typer av personuppgifter som vi behöver 
Namn, adress, personnummer, fastighets-      
beteckning, telefonnummer, email. 

Rättslig grund för behandlingen Kommunen 
behandlar uppgifterna för att kunna fullgöra 
lagstadgad myndighetsutövning, och även för 
att fullgöra uppgifter av allmänt intresse. 

Vilka kommer att ta del av personupp- 
gifterna?  
Inom kommunen kommer endast behörig 
personal samt personuppgiftsbiträden som  
kommunen anlitar att hantera uppgifterna.  
Uppgifter som skickas in till en kommun kan 
bli offentliga och får då begäras ut av alla så 
länge det inte hindras av sekretess.  

Lagringstid 
Nämndens dokumenthanteringsplan reglerar 
hur länge olika uppgifter sparas innan de 
gallras eller arkiveras. För mer information 
kontakta personuppgiftsansvarig.  

Vilka rättigheter har du som 
registrerad?   
Du har rätt att begära tillgång till de person- 
uppgifter som kommunen behandlar om dig 
och få felaktiga personuppgifter rättade. Om 
du har  
invändningar mot hur kommunen hanterar 
dina personuppgifter kan du lämna klagomål 
till Datainspektionen som är 
tillsynsmyndighet. 
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