Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning

Bilaga Mjölk

Anläggningens namn och eventuellt godkännandenummer:

Datum:

Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning prövas av Livsmedelsverket när det gäller samtliga
nedanstående verksamheter.

Bilaga till Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning – Basuppgifter
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Beskriv de verksamheter som kommer att bedrivas vid anläggningen:
Mjölkprodukter
Avser produkter tillverkade av:
• obehandlad/opastöriserad mjölk,
• värmebehandlad/pastöriserad mjölk
eller
• andra mjölkprodukter.
T.ex. konsumtionsmjölk, fil, yoghurt, ost,
mesprodukter, vassle, matfett, glass.

Mängd mottagen mjölk
(ton/år):
Planerad utgående volym,
färdig produkt (ton/år):
Kommer opastöriserad råvara att användas?
Djurslag:

Nötkreatur

Ja

Får

Get

Får

Get

Nej

Endast mognadslagring av ost
Annat djurslag:
Uppsamling av mjölk

Planerad volym (ton/år):

Avser uppsamling av obehandlad mjölk
och råmjölk utan vidare bearbetning eller
beredning.

Djurslag:

Nötkreatur
Annat djurslag:

Mjölkbaserade pulverprodukter

Planerad volym (ton/år):

Kyl- och frysverksamhet
Avser kyllagring, fryslagring eller
infrysning av livsmedel från andra
godkända anläggningar.
Här ingår således inte kyl-, fryslagring och
infrysning av råvaror till egen produktion
eller färdiga produkter från den egna
anläggningen. Denna hantering ingår i den
verksamhet som ligger till grund för
produkterna t.ex. mjölkprodukter.

Kyl-/fryslagring från andra godkända
anläggningar*

Planerad volym (ton/år):

*Med kyl-/fryslagring från andra godkända anläggningar menas kyl- och/eller
fryslagring av livsmedel som bara passerar anläggningen i oförändrat skick efter
lagringen.

Infrysning av livsmedel från andra
godkända anläggningar**

Planerad volym (ton/år):

**Med infrysning från andra godkända anläggningar menas infrysning av
livsmedel som inte används som råvaror i den egna produktionen.

Omförpackning

Planerad volym (ton/år):

Avser omförpackning*** av animaliska
produkter från andra godkända
anläggningar.

***Med omförpackning menas omförpackning med ny innerförpackning av
tidigare förpackade animalier och/eller bitning, rivning och skivning av
bearbetade animaliska produkter (t.ex. skinka och ost).
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Anläggningens namn och eventuellt godkännandenummer:
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Beskriv de verksamheter som kommer att bedrivas vid anläggningen (forts.):
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Bilaga till Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning – Basuppgifter

Integrerade verksamheter
Avser verksamheter som endast behöver
registreras men som kommer att bedrivas
integrerat med mjölkverksamheten.
Om verksamheterna 1-3 är fristående från
mjölkverksamheten, vänd dig till
kommunen för registrering.

1. Transport av egna eller andras:
råvaror till livsmedelsproduktion

färdiga livsmedel

Planerad total transportvolym (ton/år):
Transporteras oförädlad mjölk?
Nej

Ja

Om Ja ->

Opastöriserad

Pastöriserad

2. Detaljhandelsverksamhet (leverans direkt till slutkonsument)
Planerad volym (ton/år)

Butik
Restaurang/Café/Catering
Mobil verksamhet t.ex. försäljningsvagn
Distansförsäljning t.ex.E-handel, reko-ring
Övrigt:

*Ange under ’3. Övrig livsmedelsverksamhet’ eventuell annan
förekommande integrerad verksamhet
utöver 1. Transport och 2. Detaljhandelsverksamhet, exempelvis:

3. Övrig livsmedelsverksamhet*

Planerad volym (ton/år)

Tillverkning av vegetabiliska livsmedel

Skicka:
Ifyllda sidor av Bilaga Mjölk tillsammans med ifylld
− Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning – Basuppgifter (blankett LIVS 099) eller
− Ansökan/anmälan om förändring av verksamhet vid redan godkänd livsmedelsanläggning (blankett LIVS 363)
och
eventuella övriga ifyllda bilagor

till: Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala
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