Underlag för riskklassificering av
livsmedelsanläggning
Bygg och Miljönämnden

Riskklassificering av livsmedelsanläggning
Formulär för riskklassificering av livsmedelsanläggningar.

Livsmedelsanläggning- och företagsnamn
Verksamheten/livsmedelsanläggningens namn

Registrerat firmanamn

Riskfaktor 1: Tabell 1.
Restauranger och andra storhushåll, konditorier och caféer, livsmedelsbutiker.
Verksamhet och typ av livsmedel

Högrisk


Bearbetning av rått kött, rått fjäderfä eller
opastöriserad mjölk (enskilda produkter
eller del av sammansatta livsmedel)

Exempel

Förekommer

Tillagning av maträtter från rått kött, råa hamburgare,
grillning av kyckling, tillagning av kebab eller pizza med
köttfärs, tillagning av kalvdans, ostkaka från
opastöriserad mjölk.

Nedkylning
Nedkylning efter tillagning

Mellanrisk

Lågrisk

Mycket låg
risk



Beredning/bearbetning av vegetabilier

Tillverkning av sallad, uppskärning av grönsaker



Bearbetning/beredning av bearbetade
animaliska produkter, rå fisk, ägg* eller
pastöriserad mjölk (enskilda produkter eller
del av sammansatta livsmedel)

Tillverkning av pastasallad, smörgåsar, smörgåstårtor,
gräddtårtor. Tillagning av fiskrätter, tillverkning av
sushi, gräddning av pannkakor eller våfflor, baserade på
pulver och/eller pastöriserad mjölk, skivning av skinka,
bitning av ost, mjuka kakor.



Beredning/styckning/malning av rått kött

Marinering eller styckning av kött, malning av köttfärs.



Återuppvärmning

Återuppvärmning med efterföljande servering.



Varmhållning

Varmhållning med efterföljande servering, transport av
varmhållna livsmedel för konsumtion på annan plats än
där de tillagats, tillagning i centralkök följt av
varmhållen transport till serveringskök
Varmhållning av korv



Kylförvaring

Försäljning av kylda livsmedel



Upptining



Manuell hantering av glass

Försäljning av mjukglass, kulglass



Bakning

Bakning av matbröd, hårt bröd, eller torra kakor



Hantering av livsmedel som inte kräver
kylförvaring

Försäljning av frukt, grönsaker eller godis



Hantering av frysta livsmedel

Försäljning av förpackad glass



Uppvärmning av fryst, bearbetad produkt

Uppvärmning av frysta pizzabitar för direkt försäljning

□ Ja
Eller

□ Nej

□ Ja
Eller

□ Nej

□ Ja
Eller

□ Nej
□ Ja
Eller

□ Nej

*pastöriserad äggmassa eller råa ägg producerade i Sverige, Finland eller Norge. Bearbetning av råa ägg från andra länder klassas som hög
risk.
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Riskfaktor 1: Tabell 2.
Industriell tillverkning av livsmedel.
Verksamhet och typ av livsmedel

Högrisk

Mycket låg
risk

Förekommer



Bearbetning av rått kött, rått fjäderfä eller
opastöriserad mjölk (enskilda produkter
eller del av sammansatta livsmedel)



Slakt



Konservering av animaliska eller
vegetabiliska produkter



Groddning



Nedkylning

Nedkylning efter tillagning



Beredning/bearbetning av vegetabilier

Förpackning av grönsaker i modifierad atmosfär



Bearbetning/beredning av bearbetade
animaliska produkter, rå fisk*, ägg** eller
pastöriserad mjölk
(enskilda produkter eller del av
sammansatta livsmedel)

Tillverkning av pastasallad, smörgåsar, smörgåstårtor,
gräddtårtor. Tillagning av fiskrätter, tillverkning av
sushi, bitning av fisk, paketering av fisk, tillverkning av
glass, fil, smör, ost, mjölkpulver från pastöriserade
produkter (mjölk och ägg), skivning av skinka, bitning av
ost, rivning av ost, injicering av ost



Beredning/styckning/malning av rått kött

Marinering eller styckning av kött, malning av köttfärs.



Äggpackeri med tvätt



Infrysning och/eller blanchering



Tillverkning av sylt och marmelad



Tillverkning av kosttillskott

Tillverkning/förpackning av kosttillskott



Bakning

Bakning av matbröd, eller torra kakor



Hantering av livsmedel som inte kräver
kylförvaring

Tvättning av potatis, förpackning frukt och grönsaker



Äggpackeri utan tvätt

Mellanrisk

Lågrisk

Exempel
Tillagning av maträtter från rått kött, tillverkning av
fermenterad korv, falukorv, bacon, rökt skinka/kalkon,
tillverkning av konsumtionsmjölk, ost, fil, smör,
mjölkpulver från opastöriserad mjölk.

□ Ja
Eller

Tillverkning av hel eller halvkonserver

□ Nej

Infrysning av rått kött, infrysning av rå fisk, blanchering
och infrysning av grönsaker, infrysning av bär

□ Ja
Eller

□ Nej

□ Ja
Eller

□ Nej
□ Ja
Eller

□ Nej



Tillverkning av förpackat vatten, öl, läsk,
godis, strösocker, rostning av kaffe, malning
av mjöl
* tillverkning av vakuumpackad gravad eller rökt fisk klassas som högrisk.
** pastöriserad äggmassa eller råa ägg producerade i Sverige, Finland eller Norge. Bearbetning av råa ägg från andra länder klassas som
hög risk.
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Riskfaktor 1: Tabell 3
Grossister och distributionsföretag
Verksamhet och typ av livsmedel
Högrisk



Exempel

Förekommer

(exempel saknas inom denna kategori)

-

□ Ja
Mellanrisk

Lågrisk

Mycket låg
risk



Hantering av varmhållna livsmedel

Transport av varmhållning livsmedel



Hantering av kylförvarade livsmedel

Lagring eller transport av kylförvarade livsmedel



Hantering av livsmedel som inte kräver
kylförvaring

Lagring eller transport av frukt och grönsaker



Lagring eller transport av frysta livsmedel
Hantering av frysta livsmedel

Eller

□ Nej
□ Ja
Eller

□ Nej
□ Ja
Eller

□ Nej
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Riskfaktor 2: Verksamhetens omfattning

Storhushåll, Restaurang, Café, Förskola
Storleksindelning beräknas på antal portioner, alternativt antal konsumenter per dag.
Produktionens storlek per dag beräknas på årsbasis.
Exempel: vid servering av 250 portioner per dag i en
restaurang som har verksamhet under 3 månader (ca
90 dagar) på ett år motsvarar (250 portioner per dag
x 90) / 365 dagar på ett år = 62 portioner per dag.
En barnportion räknas lika som en vuxenportion.

□≤25

□>25- 80

□>80-250

□>250-2 500

Ytterst liten

Mycket liten (II)

Mycket liten (I)

Liten

□>2 500-25 000

□>25 000-250 000

□>250 000

Mellan

Stor

Mycket stor

(Förklaring av symboler: ≤ betyder ”mindre än eller lika med”, > betyder ”större än”)

Livsmedelsbutik, Grossist, Lager, Tillverkare av kosttillskott
Storleksindelning beräknas på antal sysselsatta, årsarbetskrafter
Antal årsarbetskrafter som arbetar med högrisk
T.ex. malning av kött, styckning, grillning av t.ex.
kyckling eller andra oförpackade livsmedel (ej
frukt och grönt)

□≤1

□>1-2

□>2-3

□>3-10

□>10-30

□>30

Ytterst liten

Mycket liten (II)

Mycket liten (I)

Liten

Mellan

Stor

Antal årsarbetskrafter som arbetar med övrig
livsmedelsverksamhet
T.ex. färdigförpackade livsmedel, godis, frukt och
grönt etc.

□≤1

□>1-2

□>2-3

□>3-10

□>10-30

□>30

Ytterst liten

Mycket liten (II)

Mycket liten (I)

Liten

Mellan

Stor

(Förklaring av symboler: ≤ betyder ”mindre än eller lika med”, > betyder ”större än”)

Produktionsanläggning för:
kött, fisk, glass, mjöl, bröd, öl, sylt, samt äggpackerier och anläggningar med omförpackning t.ex. ostbitning.
Storleksindelning beräknas på antal ton utgående produkt per år av animalier, vegetabilier och sammansatta livsmedel.

□≤1

□>1-3

□>3-10

□>10-100

Ytterst liten

Mycket liten (II)

Mycket liten (I)

Liten

□>100-1 000

□>1 000- 10 000

□>10 000

Mellan

Stor

Mycket stor

(Förklaring av symboler: ≤ betyder ”mindre än eller lika med”, > betyder ”större än”)

Mjölk och mjölkproduktanläggning, inklusive osttillverkning
Storleksindelning beräknas på antal ton mottagen mjölk per år.

□≤10

□>10-30

□>30-100

□>100-1 000

Ytterst liten

Mycket liten (II)

Mycket liten (I)

Liten

□>1 000-10 000

□>10 000- 100 000

□>100 000

Mellan

Stor

Mycket stor

(Förklaring av symboler: ≤ betyder ”mindre än eller lika med”, > betyder ”större än”)
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Riskfaktor 3: Känsliga konsumentgrupper
Anläggningen producerar livsmedel som huvudsakligen är avsedda för känsliga konsumentgrupper:


Barn under fem år



Personer med nedsatt immunförsvar (patienter på sjukhus, personer i äldreboende, gravida)



Personer med livsmedelsrelaterad allergi och/eller annan överkänslighet mot livsmedel

□

□

Ja, fyll
i antal
nedan.

Nej

□≤25

□>25-80

□>80-250

□>250-2500

Ytterst liten

Mycket liten (II)

Mycket liten (I)

Liten

□>2500-

□>25 000-250 000

□>250 000

25000
Mellan

Stor

Mycket stor

Antal konsumenter eller portioner för känsliga
konsumentgrupper per dag.
Produktionens storlek per dag beräknas på
årsbasis.
En barnportion räknas lika som en vuxenportion.

(Förklaring av symboler: ≤ betyder ”mindre än eller lika med”, > betyder ”större än”)

Informationsmodul: Märkning och förpackning av livsmedel
Orsak till kontrollbehov vid anläggningen
Utformar märkning samt märker/förpackar
livsmedel
Utformar märkning men märker/förpackar
inte

Utformar inte märkning men
märker/förpackar livsmedel

Exempel

Förekommer

Industri utan huvudkontor
Importör som översätter märkning
Butik med egen tillverkning (t.ex. matlådor, köttfärs, kyckling)
Huvudkontor
Importörer som tar in färdigmärkta livsmedel
Matmäklare
Legotillverkning av livsmedel på uppdrag av annan
livsmedelsföretagare
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)

□Ja

□Nej

□Ja

□Nej

□Ja

□Nej

Utformar presentation/meny men
märker/förpackar inte livsmedel

Fristående restauranger, pizzerior
Cateringverksamhet

□Ja

□Nej

Utformar inte presentation/meny och
märker/förpackar inte livsmedel

Butik med enbart förpackade livsmedel
Franchiserestauranger
Skola med centralt framtagen matsedel
Kyl- och fryshus

□Ja

□Nej

Beskriv verksamheten/Övriga upplysningar
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Namnteckning firmatecknare

Datum och ort

Blanketten skickas till:
Årjängs Kommun
Bygg- och miljökontoret
Box 906
672 29 ÅRJÄNG

Behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och personnummer. Syftet med en sådan behandling är
för att kunna ta emot underlag för riskklassning av livsmedelsanläggning.
Vi har fått dina uppgifter från denna ansökningsblankett (i vissa fall även fastighetsregistret). Vi tillämpar vid var tid gällande
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004. Årjängs kommun sparar dina personuppgifter i enlighet med de
dokumenthanteringsplaner som respektive nämnd har godkänt enligt arkivlagen.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Bygg- och miljökontorets personuppgiftsbiträden. Vi kan även komma att
dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att
överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Bygg- och miljönämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter
vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post på miljo@arjang.se. Du når vårt dataskyddsombud via e-post på
kommun@arjang.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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