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Miljöförvaltningen 

Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 
Box 8136, 104 20 Stockholm 
Växel 08-508 28 800 
miljoforvaltningen@stockholm.se 
www.stockholm.se/miljoforvaltningen 

Information om behandling av personuppgifter 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad är personuppgiftsansvarig för 
behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna 
handlägga och utreda ärenden, fatta beslut och kommunicera handlingar med dig.  
Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på 
www.stockholm.se/miljoforvaltningen/dataskydd. Där beskriver vi dina rättigheter och 
hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. 
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Miljöförvaltningen Verksamhetsbeskrivning 
Tillverkning och förpackning 

Fyll i hela blanketten och skicka den till boxadressen eller via e-post till miljoforvaltningen@stockholm.se 

Verksamhetsutövare 
Verksamhetsutövarens namn (person/bolag) 

Organisationsnummer/Personnummer/Samordningsnummer Telefon (även riktnummer) 

Verksamhetsställe 
Verksamhetens namn Besöksadress 

Huvudsaklig verksamhet 
Välj det alternativ som passar in på er verksamhet 

 Tillverkning av livsmedel avsedda för andra anläggningar 
 Förpackning av livsmedel ansedda att säljas till andra livsmedelsanläggningar 
 Annat 

Om annat, ange vad 

Antal ton livsmedel per år som verksamheten beräknas producera/leverera ut 

 ton 

Kött och köttprodukter inklusive fågel 
Markera all verksamhet som förekommer 

 Tillverkning av bearbetade köttprodukter från obearbetad råvara* 
 Tillverkning av sammansatta livsmedel med vegetabiliska och obearbetade animaliska och råvaror t.ex. 
färdigmat* 

 Malning och styckning av kött* 
 Tillverkning av köttberedningar* 
 Tillverkning av sammansatta livsmedel med vegetabiliska och bearbetade animaliska råvaror t.ex. 
skinksmörgåsar, sallader 

 Tillverkning av köttprodukter med bearbetad råvara t.ex. skivning av skinka* 
 Infrysning* 
 Omförpackning dvs varor från annan anläggning tas in och omförpackas med ny innerförpackning* 
 Grossistverksamhet med kylförvaring av kött för detaljhandeln 
 Grossistverksamhet med förvaring av djupfrysta livsmedel, eller livsmedel som inte kräver kylförvaring, för 
detaljhandeln 

 Annat 
Om annat, ange vad 

Produktsortiment 
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Fiskeriprodukter 
Markera all verksamhet som förekommer 

 Tillverkning av fiskkonserver* 
 Tillverkning av fiskeriprodukter, där nedkylning krävs, t.ex. skaldjurskokning* 
 Tillverkning och nedkylning av sammansatta livsmedel med vegetabiliska råvaror och obearbetade 

 fiskråvaror, t.ex. färdigmat, sushi* 
 Tillverkning och nedkylning av sammansatta livsmedel med vegetabiliska och bearbetade animaliska råvaror 

 t.ex. räksoppa 
 Tillverkning utan nedkylning av fiskeriprodukter, t.ex. gravning, rensning och filetering * 
 Tillverkning utan nedkylning av sammansatta livsmedel med vegetabiliska råvaror och fiskråvaror, 

 obearbetade animaliska råvaror* 
 Tillverkning utan nedkylning av sammansatta livsmedel med vegetabiliska och bearbetade animaliska 

 råvaror t.ex. räksallader 
 Infrysning* 
 Omförpackning dvs tidigare förpackade varor från annan anläggning tas in och omförpackas med ny 

 innerförpackning* 
 Grossistverksamhet med kylförvaring av fiskeriprodukter 
 Grossistverksamhet med förvaring av djupfryst fisk, eller fiskprodukter som inte kräver kylförvaring 
 Annat 

Om annat, ange vad 

      

Produktsortiment 

      

Mjölkprodukter, ägg och vegetabiliska livsmedel 
Markera all verksamhet som förekommer 

 Groddning 
 Tillverkning av mjölk- eller äggprodukter med obearbetad animalisk råvara t.ex. glass av opastöriserad mjölk 

 och/eller ägg* 
 Konservering 
 Tillagning av livsmedel av vegetabilier, ägg och/eller pastöriserad mjölk, med efterföljande nedkylning 
 Beredning av produkter av vegetabilier, ägg och/eller pastöriserad mjölk, där den färdiga produkten är 

 kylvara, men där tillverkningen inte innefattar nedkylning, t.ex. förpackning av grönsaker i modifierad 
 atmosfär, tillverkning av gräddtårtor 

 Infrysning och/eller blanchering av vegetabilier 
 Omförpackning d.v.s. tidigare förpackade varor från annan anläggning tas in och omförpackas med ny 

 innerförpackning 
 Grossistverksamhet med förvaring av vegetabiliska kylvaror 
 Tillverkning/förpackning av livsmedel som inte är kylvara, t.ex. mat- och kaffebröd, vatten, öl, läsk, 

 konfektyrer, snacks, rostning av kaffe, malning av mjöl 
 Grossistverksamhet med förvaring av djupfrysta livsmedel, eller livsmedel som inte kräver kylförvaring 
 Annat 
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Om annat, ange vad 

      

Produktsortiment 

      

Märkning och presentation 
 

 Utformar märkning 
 Utformar inte märkning (all märkning tas fram av huvudkontor, beställare eller liknande) 
 Förpackar livsmedel men ansvarar inte för utformning av märkning (all märkning tas fram av huvudkontor, 

 beställare eller liknande) 
 Förpackar inte livsmedel (varorna levereras i back, kantin eller liknande), men ansvarar för utformning av 

 information som bifogas varorna 

Övrig information om verksamheten 
 

 Tillverkning av livsmedel avsedda för känsliga konsumentgrupper, t.ex. glutenfritt bröd 
 Import av livsmedel från tredje land 
 Införsel, förste mottagare av livsmedel från annat EU-land 
 Försäljning av livsmedel till slutkonsument (butik) 
 Servering av livsmedel till slutkonsument 
 Mobil verksamhet med försäljning eller demonstration av produkterna t.ex. på mässor 
 Annat 

Om annat, ange vad: 

      

Kontaktuppgifter 
Uppgifterna lämnade av, namn Funktion/titel 

            
Telefonnummer E-post 

            

Blanketten skickas till 
Miljöförvaltningen  
Livsmedelskontrollen  
Box 8136  
104 20 Stockholm 
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Denna blankett ska användas om tillverkning och/eller förpackning av livsmedel avsedda 
för andra livsmedelsanläggningar är den huvudsakliga livsmedelsverksamheten.  
För anläggningar med huvudsakligen tillverkning av livsmedel för försäljning direkt till slutkonsument används 
istället blanketten för ”Servering, storhushåll” eller ”Försäljning”. 

Verksamheter som är markerade med asterisk (*) omfattas av krav på godkännande. För anläggningar där 
någon av dessa hanteringar ska ske ska ansökan om godkännande lämnas in till Livsmedelsverket. Blanketter 
finns på livsmedelsverkets hemsida, www.slv.se  

Förklaring av begrepp som används: 
Kött är alla ätliga delar av landlevande däggdjur och fjäderfä.  

Bearbetning definieras som åtgärder som väsentligt förändrar den ursprungliga produkten genom bland annat 
värmebehandling, rökning eller rimning.  

Obearbetad animalisk råvara avser alltså rått kött, råa fiskeriprodukter, opastöriserad mjölk och motsvarande. 

Bearbetad animalisk råvara är på motsvarande sätt tillagat kött (till exempel rökt skinka, grillad kyckling), 
tillagade fiskeriprodukter (till exempel kokta räkor, rökt lax) och pastöriserad mjölk. 

Köttberedning definieras som färskt kött inklusive finfördelat kött, till vilket livsmedel, smakämnen och andra 
tillsatser har tillförts eller vilket har genomgått processer som inte är tillräckliga för att ändra köttets 
muskelfiberstruktur och som sålunda inte tar bort de egenskaper som är karakteristiska för färskt kött.  

Fiskeriprodukter definieras som vattendjur och inkluderar bland annat fisk, skaldjur och bläckfisk; både hela, 
delar och produkter av sådana djur. I denna blankett används även fisk för fiskeriprodukter. 

Förvaring avser partihandel av livsmedel som producerats i andra anläggningar och säljs vidare till andra 
livsmedelsanläggningar. Förvaring av råvaror för den egna produktionen eller förvaring av de färdiga 
produkterna ska inte anges som ”förvaring”. 

Produktsortiment 
Notera de produkttyper som tillverkas/förpackas i kolumnen produktsortiment, t.ex. kåldolmar, korv, smörgåsar, 
matbröd, konfektyrer. För styckning och malning anges istället djurslag t.ex. fjäderfä, nöt, svin, får, vilt.  

Övrig information om verksamheten 
Ange om verksamheten producerar livsmedel avsedda för känsliga konsumentgrupper. Känsliga 
konsumentgrupper definieras som barn under fem år, personer med nedsatt immunförsvar (patienter på 
äldreboende eller sjukhus samt gravida kvinnor) och personer med livsmedelsrelaterad allergi eller annan 
överkänslighet. Här ska du alltså kryssa i om du t.ex. tillverkar barnmat eller livsmedel som märks med ”fri från” 
till exempel laktos eller gluten. 

Kryssa i rutan Import om ni köper in livsmedel från länder utanför EU. Införsel kryssar ni i om ni köper in varor 
från andra EU-länder. 

Om ni förutom utleverans till andra livsmedelsanläggningar även har försäljning till slutkonsument ska ni kryssa i 
rutan Försäljning. 

Kryssa i rutan Servering om ni utöver produktionsverksamheten har en enklare servering, till exempel korvkiosk, 
café eller liknande. Större serveringar och restauranger måste registreras separat. Om serveringen drivs av en 
annan företagare måste denne alltid göra en egen anmälan.  

Med Mobil verksamhet avses om företaget utöver verksamheten i de egna lokalerna även regelbundet saluhåller 
eller serverar sina produkter till exempel på marknader och mässor. 
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