
Verksamhetsbeskrivning för 
riskklassificering av årlig avgift
(enligt artikel 6.2, 6.3 rådets förordning (EG) 
nr 852/2004)

Hantering i verksamheten Exempel
Hantering/bearbetning av rått kött, rått fjäderfä 
Nedkylning efter tillagning/varmhållning 
Tillagning av rätter från opastöriserad mjölk Ostkaka, kalvdans, ost 
Styckning/malning av rått kött 
Hantering av rå fisk, ägg (svenska ägg), bearbetade 
animaliska produkter 

Majonnäs, bearnaise, sushi, grava lax, våfflor, skiva pålägg, 
smörgås- och gräddtårta 

Bearbetning/beredning av råa grönsaker 
Återuppvärmning av nerkyld mat Sallad, uppskärning av grönsaker 
Varmhållning av tillagad mat 
Kylförvaring Försäljning av kylda livsmedel 
Manuell hantering av glass Försäljning/hantering av kul- och mjukglass 
Bakning av bröd och kakor 
Livsmedel som inte kräver kylförvaring Frukt, grönsaker, godis 
Frysta livsmedel Försäljning av förpackad glass 
Uppvärmning av fryst – färdiglagad mat 

Verksamhet
Grossist Restaurang/pizzeria Transportverksamhet 
Café Matmäklare/importör Bageri/konditori 
Kiosk Mobil verksamhet/tält/stånd Butik med manuell hantering 
Gatukök Mottagningskök Butik utan manuell hantering 
Lager Industriell tillverkning Tillagningskök inom vård, skola 
Endast frukost ex. Bed & breakfast 

Verksamhetens storlek
Portioner per dag Årsarbetskrafter, heltid Ton utgående produkt/år 

>250 000 - >10 000
>25 000-250 000 >30 >1 000-10 000
>2 500-25 000 >10-30 >100-1 000
>250-2 500 >3-10 >10-100
>80-250 >2-3 >3-10
>25-80 >1-2 >1-3
≤25 ≤1 ≤1 

Utformar märkning och förpackar 
livsmedel 

Utformar presentation 
(matsedel/meny) 

Märker livsmedel men förpackar 
ej livsmedel 

Utformar ej märkning med 
förpackar livsmedel Utformar inte märkning/presentation och märker/förpackar inte livsmedel 

Känslig konsumentgrupp
Verksamheten tillverkar livsmedel för känslig konsumentgrupp Ja Nej 

Till känslig konsumentgrupp räknas: barn under 5 år, äldre på äldreboende, gravida, patienter på sjukhus och personer med 
livsmedelsrelaterade allergi eller annan överkänslighet mot livsmedel. 

Underskrift 

Blanketten skickas till: 
Båstads kommun
Samhällsbyggnad
269 80 Båstad
samhallsbyggnad@bastad.se 

Företagsnamn 

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

I de fall beslut kan överklagas använder vi oss av förenklad delgivning.
Information om detta finns på www.bastad.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter, hittar du på 
http://www.bastad.se/kommun-och-politik/kundcenter-2/hantering-av-personuppgifter/

mailto:miljo.och.byggnadsnamnden@laholm.se
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