
Registrering av livsmedelsanläggning och underlag för 
riskklassificering och beslut om avgift för livsmedelskontroll 

Livsmedelsföretagets namn (enligt Bolagsverkets 
registreringsbevis) 

Organisationsnummer/Personnummer 

Livsmedelsanläggningens namn C/o eller liknande 

Innehavare (ansvarig person) Telefon dagtid 

Adress (gata/box) Mobiltelefon 

Postnummer Ort E-postadress 

Fakturamottagare om annan än ovan, namn och adress E-postadress för information från miljö och 
hälsoskyddsenheten 

Driver ni säsongsverksamhet? 
□ Nej
□ Ja, antal dagar per år:

Vilket vatten använder ni i verksamheten? 
□ Kommunalt
□ Eget eller samfällighetens vatten

Startdatum för verksamheten: Fastighetsbeteckning: 

Underlag för riskklassificering  
Kryssa i de alternativ som bäst överensstämmer med er verksamhet. Förtydliga gärna under 
rubriken övrigt. 

Typ av verksamhet 
□ Restaurang
□ Café
□ Gatukök
□ Pizzeria/kebab
□ Hotell/Bed & Breakfast
□ Förskolekök
□ Skolkök
□ Vårdboende/äldreboende/gruppboende
□ Sushiberedning

□ Butik med manuell hantering
□ Butik med förpackade varor
□ Partihandel/grossist
□ Glasskiosk
□ Bageri/konditori
□ Mobil anläggning
□ Cateringverksamhet

□ Matmäklare, matimportör □ Industriell tillverkning av livsmedel

□ Annat, beskriv….

Information om kommunens hantering av personuppgifter finns bilagt längst ner i blanketten



Egen import/införsel av livsmedel 
Kryssa för de rutor som bäst stämmer för verksamheten 

□ Egen import av livsmedel från annat EU-land
□ Animaliska livsmedel
□ Vegetabiliska livsmedel
□ Annat:

□ Egen import av livsmedel från annat land än EU-land
□ Animaliska livsmedel
□ Vegetabiliska livsmedel
□ Annat:

Uppgifter om hantering/beredning 
Kryssa för de rutor som bäst stämmer för verksamheten 
Högrisk 
□ Tillagning av rått kött el. kyckling
□ Tillagning av kebab eller pizza med köttfärs
□ Nedkylning efter tillagning
□ Tillverkning av produkter från opastöriserad mjölk, t.ex. pannkakor och kalvdans
□ Beredning av råa ägg producerade i annat land än Sverige, Finland eller Norge
□ Tillverkning av fermenterad korv, falukorv, bacon, rökt skinka/kalkon, m.m.
□ Tillverkning av hel eller halvkonserv
□ Annat:
Mellanrisk 
□ Beredning bearbetning av vegetabilier, uppskärning av grönsaker
□ Tillagning av rå fisk, tillverkning av sushi, bitning av fisk, paketering av fisk
□ Beredning styckning av rått kött
□ Skivning av skinka, bitning av ost
□ Beredning från pastöriserad äggmassa eller råa ägg producerade i Sverige, Finland eller Norge
□ Tillverkning av gräddtårtor/bakelser
□ Kokning av potatis/pasta/ris
□ Våfflor och pannkakor, paj, glass tillagade av pastöriserad mjölk
□ Återuppvärmning
□ Varmhållning
□ Tillagning av pasta, pastasallad, smörgåsar, smörgåstårtor
□ Kylförvaring
□ Beredning/styckning/malning av rått kött/rått fjäderfä, t.ex. marinering av kött, malning av köttfärs
□ Stekning av prefabricerade (råa) hamburgare
□ Transport av varmhållna livsmedel
□ Annat:
Lågrisk 
□ Försäljning av kylda livsmedel
□ Försäljning av mjukglass, kulglass
□ Infrysning och/eller blanchering
□ Tillverkning av sylt och marmelad
□ Tillverkning av kosttillskott
□ Lagring eller transport av kylförvarade livsmedel
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
□ Hantering av livsmedel som inte kräver kylförvaring
□ Lagring och transport av frukt och grönsaker
□ Lagring och transport av frysta livsmedel
Känsliga konsumentgrupper 
□ Personer med livsmedelsrelaterade allergi
□ Barn under 5 år
□ Personer med nedsatt immunförsvar



Konsumenter 
portioner/dag (genomsnitt 
för årets alla dagar) 
Restauranger, café,  
konditori, storhushåll 

Butiker 
årsarbetskrafter 

Industriell tillverkning 
Ton utgående produkter/år 

□ >250 000 - □ >10 000
□ 25 001-250 000 □ >30 □ >1 000-10 000
□ 2501-25 000 □ >10-30 □ >100- 1 000
□ 251-2500 □ >3-10 □ >10-100
□ 81-250 □ >2-3 □ >3-10
□ 26-80 □ >1-2 □ >1-3
□ ≤25 □ ≤1 □ ≤1

Märkning/information, menyer, förpackning 
OBS! endast ett val ska anges  Exempel 

□ 
Utformar märkning och märker förpackade 
livsmedel 

Butik med försäljning av egenpackade livsmedel, 
importör som översätter märkning 

□ 
Utformar inte märkning men märker/förpackar 
livsmedel 

Butik som får färdigt märkningsunderlag 
frånhuvudkontor 

□ 
Utformar märkning, presentation, menyer, men 
märker/förpackar inte 

Fristående restaurang, cateringverksamhet, 
skola/förskola/vårdhem med egen matsedel, 
huvudkontor, importör som tar in färdigmärkta 
livsmedel, matmäklare 

□ 
Utformar inte presentation, och märker/förpackar 
inte 

Franchiseverksamhet, butik med enbart förpackade 
livsmedel, skola/förskola/vårdhem med centralt 
framtagen matsedel 

Övrigt 
Här kan du skriva det du inte tycker framkommer genom kryssrutorna. 



Underskrift 
Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och att jag tagit del av informationen om 
riskklassificeringsmodellen och Österåkers kommuns livsmedelstaxa. 

Adresseras till: Miljö- och hälsoskyddsenheten, Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga 
Besöksadress; Alceahuset, Hackstavägen 22 
E-post: miljoskydd@osteraker.se 
Webb: www.osteraker.se  

Mer information finns på webben. Se osteraker.se eller slv.se, ”Starta och utveckla företag”, för information 
om hantering av personuppgifter se nedanstående sidor.  

Ort Datum 

Namnteckning (för uppgifternas riktighet ansvarar) Namnförtydligande 

mailto:miljoskydd@osteraker.se


BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

I samband med att du anmäler din verksamhet för registrering av livsmedelsverksamhet kommer 
vi att behandla vissa personuppgifter om dig. I denna information kan du läsa om hur och varför 
vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har avseende vår behandling. 

Personuppgiftsansvarig 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina 
personuppgifter. 

Dataskyddsombud och kontaktuppgifter 

Vi har utsett ett dataskyddsombud som har till uppgift att ansvara, informera och ge råd om 
personuppgiftsbehandling inom vår organisation, samt även att fungera som kontaktpunkt för dig 
som registrerad. Du kan alltid vända dig till vårt dataskyddsombud med frågor och med begäran 
om att utöva dina rättigheter (se nedan). 

Kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud: 

Österåkers kommun 
Dataskyddsombudet 184 86 
Åkersberga 
dataskyddsombud@osteraker.se 

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig? 

Vi kommer att behandla sådana personuppgifter som du tillhandahåller till oss. Sådana 
personuppgifter utgörs bl.a. av namn, telefonnummer och e-postadress.  

Vi kan komma att komplettera din anmälan genom att inhämta personuppgifter ifrån andra 
myndigheter. 

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

Vi behandlar dina personuppgifter endast för de syften och enligt de legala grunder som anges 
nedan. 

Syfte med behandlingen Legal grund för behandlingen 

Administrera din anmälan samt ge råd och 
upplysningar.  

Behandlingen är nödvändig för att vi 
ska uppfylla våra rättsliga 
förpliktelser. 

Utöva tillsyn och genomföra kontroller av 
verksamheten.   

Behandlingen är nödvändig för att vi 
ska uppfylla våra rättsliga 
förpliktelser. 

Vem får ta del av dina personuppgifter? 

För kommunens verksamhet gäller offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär en rätt 
för var och en att hos Österåker kommun ta del av allmänna handlingar. Det innebär att även 
personuppgifter kan begäras och lämnas ut som en del av allmän handling oavsett för vilket 
ändamål personuppgiften ursprungligen behandlades. Denna rätt gäller dock inte om 



handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller bland annat 
för personuppgift om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att personuppgiften 
behandlas i strid med dataskyddsförordningen eller dataskyddslagen. 

Endast behöriga medarbetare hos oss och hos våra leverantörer får ta del av dina personuppgifter. 
Vi använder leverantörer som tillhandahåller drift och support av våra system. Sådana 
leverantörer kommer, såsom del av tjänsterna de tillhandahåller till oss, att utföra viss behandling 
av dina personuppgifter för vår räkning.  

Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till andra nämnder inom Östreåkers 
kommun, myndigheter eller andra tredje parter om vi är skyldig att göra det enligt tillämplig lag, 
föreskrift eller myndighetsbeslut. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Dina personuppgifter kommer att behandlas under den tid vi handlägger din anmälan samt under 
den tid livsmedelsverksamheten pågår. Efter att du har anmält att livsmedelsverksamheten 
upphört kommer vi att radera dina personuppgifter, om vi inte är skyldiga att behålla dem längre 
på grund av lag- och arkiveringskrav. 

Dina rättigheter 

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen när det gäller dina personuppgifter: 

• Rätt till tillgång – Du har rätt att få viss information om vår behandling av dina
personuppgifter. Sådan information ges genom detta informationsdokument. Du har även
rätt att få tillgång till en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig.

• Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade.

• Rätt till radering – Under visa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter
raderade. Detta brukar kallas “rätten att bli bortglömd”. Rätten till radering är dock villkorad
och en begäran kan lämnas utan åtgärd.

• Rätt till begränsning – Under visa omständigheter har du rätt att kräva att behandlingen av
dina personuppgifter begränsas. Rätten till begränsning är dock villkorad och en begäran kan
lämnas utan åtgärd.

• Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få ut personuppgifter du lämnat till oss (eller begära
överföring av uppgifterna direkt från oss till en ny personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat,
allmänt använt och maskinläsbart format.

• Rätt att invända – Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om vi
behandlar dem för direkt marknadsföring.

Du kan alltid kontakta vårt dataskyddsombud för att göra en begäran enligt det föregående. Du 
har även rätt att inge klagomål rörande vår personuppgiftsbehandling till tillsynsmyndigheten 
Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du här: 
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/
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