1 (6)
Sänds till:

Malin Persson
Livsmedelsverket
Museigatan 2
451 50 Uddevalla
(tfn 0709-24 55 14)
E-post: Malin.Persson@slv.se

Registreringsdokument för tvåskaliga blötdjur från produktionsområden och
återutläggningsområden/Registration document for bivalve molluscs from production
areas and relying areas
Enligt avsnitt VII, kapitel I, punkten 3 i bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av
animaliskt ursprung ska en särskild registreringshandling följa ett parti med tvåskaliga blötdjur under
förflyttning mellan anläggningar fram till och med partiets ankomst till en leveranscentral eller
bearbetningsanläggning.
Originalet av registreringshandlingen ska enligt 31§ Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS
2005:20) om livsmedelshygien sändas till Livsmedelsverket.
Av 69 § samma föreskrift framgår att en kopia av registreringshandlingen ska bevaras hos upptagaren
minst ett år efter leveransen och att en kopia ska medfölja varje parti.
According to Annex III in Regulation (EG) No 2004/853 a registration document must accompany the batch
when molluscs are transported between establishments. The original document shall according to 31§ LIVSFS
2005:20 be sent to the National Food Agency, and according to 69 § a copy shall be kept by the food business
operator for at least one year and one copy must follow the batch.

Blankettens delar (A, B och C) avser ett och samma parti med musslor eller ostron.
• Del A ska alltid fyllas i för samtliga partier av musslor och ostron som tas upp. Del A fylls i av
både upptagare och mottagare av partiet.
• Del B fylls i av både upptagaren och av den som tar emot ett visst parti av musslor eller ostron som
dokumenterats i del A om partiet har hygieniserats i ett återutläggningsområde eller om partiet har
mellanlagrats i annat produktionsområde.
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• Del C fylls i av både upptagare och av den som tar emot ett visst parti eller delar av det parti av
musslor eller ostron som dokumenterats i del A när partiet har transporterats till en
reningsanläggning eller har hygieniserats i ett återutläggningsområde. Om samma företag driver
både reningsanläggningen och leveranscentralen behöver del C inte fyllas i.
Del C fylls alltid i vid överlåtelse av ett parti musslor eller ostron från en reningsanläggning till lokala
detaljhandelsföretag.
Part A, B and C of the registration document do refer to the same lot of bivalve molluscs or oysters harvested in
an open production area.
•
•
•

Part A shall be filled in for a lot of bivalve molluscs and oysters harvested in an open production area.
Part B shall be filled in by the gatherer and receiving establishment only if the lot or parts thereof are moved to a
relaying area/another Class A production area or relaying areas before reaching a dispatch centre or local retail
establishment.
Part C shall be filled in by the gathering establishment and the receiving establishment referring to the lot described in
part A and which has been transported to a land based purification centre or has been hygienised in a relaying area in a
period. Part C should not be filled out if the same company runs the purification centre and dispatch centre.
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Del A – Fylls i vid transport av musslor/ostron från ett produktionsområde
To be filled out when transporting clams/oysters from a production area
1. Upptagare/Gatherer:

2. Adress/Address:

3. Tel/Phone number:
e-postadress:

4. Artens handelsbeteckning och dess vetenskapliga namn/commercial designation of the species and its scientific
name

Information om partiet/information about the lot
5. Produktionsområdets

6. Partinummer

7. Områdets

8. Fångstmängd i

9. Datum för upptag/

namn och nummer:
Name and number of the
production area:

Batch number:

klassificering
classification status

kg eller antal
Quantity, kg or
number

Date of harvest:

Fylls i av partiets mottagande anläggning/To be filled out by the receiver of the lot
10. Återutläggningsområde/Relaying area
11a. Annat A-klassat produktionsområde för
korttidslagring/Short term storage in another
A classified production area
11 b. Namn och nummer på det nya A-klassade
produktionsområdet för korttidslagring/Name
and number of the new A-classified production area

12. Reningsanläggning
Land based purification centre
13. Bearbetningsanläggning
Processing establishement
14. Leveranscentral/Dispatch centre
15. Lokal detaljhandelsanläggning
Local retailer

Uppgifter om mottagande anläggning/Details of receiving plant
16. Anläggningens namn enligt
pkt 12-15/Name and approval number
according to bullet point 12-15

17. Adress/Address:

18. Tel/Phone number
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Anläggningens godkännandenummer/
Approval number of the receiver of the lot

Datum/Date

Underskrift av upptagare/Signature of gatherer

Datum/Date

Underskrift av mottagare av partiet/Signature of the receiver of the
batch
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Del B – Fylls endast i vid transport av musslor/ostron från ett återutläggningsområde
Part B- To be filled out only when transporting mussels/oysters from a relaying area

19. Återutläggningsområdets namn och nummer:
Name and number of the relying area

20. Artens handelsbeteckning och dess vetenskapliga namn/Commercial designation of the species and
its scientific name

Datum för förflyttning till återutläggningsområdet/Date of transport to the relaying area:

21. Datum för upptag från återutläggningsområdet/Date of harvest from the relaying area:
22. Partiets storlek i kg eller antal/Quantity of the batch, kg or number:

Uppgifter om partiets destination/Information on the destination of the batch

23. Namn och godkännandenummer på mottagande
leveranscentral, bearbetningsanläggning eller lokal detaljhandelsanläggning/Name and

24. Mottagande leveranscentralens, bearbetningsanläggningens eller lokala
detaljhandelsanläggningens
adress/Address of the dispatch

25. Mottagande leveranscentralens, bearbetningsanläggningens eller lokala detaljhandelsanläggningens telefonnummer/Phone number to the

approval number of the dispatch
centre/ processing/ small scale
retail establishment

centre/ processing/small scale retail
establishment

dispatch or centre/ processing /
small scale retail establishment

Datum/Date

Underskrift av upptagare/Signature of the gatherer

Datum då partiet mottogs/

Underskrift av behörig representant för mottagande
anläggning/Signature of a competent representative from the receiving
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Date of receiving the batch

plant
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Del C – Fylls endast i vid transport av musslor/ostron från en reningsanläggning
Part C- To be filled out only when transporting clams/oysters from a purification centre

Reningsanläggningens adress och godkännandenummer
Name and approval number of the purification centre

Artens handelsbeteckning och dess vetenskapliga namn/ Commercial designation of the species and its
scientific name

Datum för musslornas/ostronens ankomst till reningsanläggningen
Date of arrival of the mussels/oysters to the purification centre

Datum när partiet lämnade reningsanläggningen
Date of transport of the lot away from the purification centre

26. Partiets storlek i kg eller antal/Quantity of the barch, kg or number:

Uppgifter om partiets destination/Information on the destination of the batch

27. Namn och godkännandenummer på mottagande
leveranscentral eller lokal
detaljhandelsanläggning/Name
and approval number of the
dispatch centre, or small scale
retail establishment

Datum/Date

Mottagande leveranscentralens
eller lokala detaljhandelsanläggningens adress/Address of
the dispatch centre or small scale
retail establishment

Mottagande leveranscentralens
eller lokala detaljhandelsanläggningens telefonnummer
/Phone number to the dispatch
centre or small scale retail
establishment

Underskrift av behörig leverantör från reningsanläggning/
Signature of a competent supplier from the purification centre
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Datum/Date

Underskrift av behörig representant för mottagande
anläggning
Signature of a competent representative of the receiving establishment
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Anvisningar till ifyllande av registreringsdokument
DEL A fylls alltid i vid upptag av musslor och ostron från ett öppet produktionsområde
Punkterna 1- 9 ska fyllas i av företaget som tar upp musslor och ostron. Punkterna 10-17 ska fyllas i
av det mottagande företaget.
1. Upptagare: en fysisk eller juridisk person som tar upp levande musslor eller ostron från ett
produktionsområde i avsikt att bereda och avyttra dem.
2. Adress: Den ansvarige upptagarens adressuppgifter. Rör det sig om ett bolag ska dess
adressuppgifter anges.
3. Tel: Den ansvarige upptagarens telefonnummer. Rör det sig om ett bolag ska dess telefonnummer
anges.
4. Blötdjurens art: Vedertaget namn på art av mussla eller vetenskapligt namn ska anges.
5. Produktionsområdets namn och nummer: Platsen för upptag ska anges enligt
Livsmedelsverkets lista över produktionsområden. Ange både namnet på havsområdet och
numret.
6. Partinummer: Med parti avses de tvåskaliga blötdjur av samma art som tagits upp vid ett och
samma tillfälle inom ett produktionsområde. Vid upptag på flera ställen inom ett havsområde ska
varje parti ges ett unikt partinummer.
7. Områdets klassificering: Vid upptag ska havsområdets klassificering anges (A, B eller C). Om
musslorna ska levereras direkt ut på marknaden via leveranscentral eller detaljhandel måste
produktionsområdet vid tidpunkt för upptag ha förklarats "öppet" och ha klassificeringsstatus "A".
Uppgift om produktionsområdens klassificering finns tillgänglig för Livsmedelsverkets webbplats
www.slv.se/ (sök efter ”öppna och stängda produktionsområden).
8. Fångstmängd: Avser den mängd i kilogram obearbetad vara som levereras vidare till nästa
mottagare (råvikt innan rensning). För ostron anges antal.
9. Upptagsdatum: Datum för upptag eller annan förflyttning av de tvåskaliga blötdjuren.
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10. Återutläggningsområde/Annat A-klassat produktionsområde: Återutläggningsområde är
område dit musslor och ostron förs under en tid för att reducera mikrobiell kontaminering efter
upptag från B-klassat område. Förflyttning av tvåskaliga blötdjur till annat A-klassat
produktionsområde får bara göras från ett öppet A-klassat område.
11.a och 11.b Korttidslagring: Korttidslagring innebär att musslor och ostron flyttas från ett Aklassat område till ett annat A-klassat område under maximalt två månader. Efter lagring under
mer än två månader ska Del A i ett nytt registeringsdokument fyllas i.
12. Reningsanläggning: En anläggning med tank för förvaring av musslor i rent havsvatten en tid
tills musslorna är tjänliga som livsmedel.
13. Bearbetningsanläggning: Anläggning där musslor behandlas för att avdöda sjukdomsalstrande
mikroorganismer
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14. Leveranscentral: Anläggning för mottagning, konditionering, tvättning, rening, klassificering
och förpackning av levande musslor till livsmedel.
15. Lokal detaljhandelsanläggning: Anläggningar som levererar direkt till konsumenter och som
ligger i det län till vilket produktionsområdet hör, eller i ett därtill angränsande län (se 66 och 69
§§ i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien).
16-18: Se punkterna 12-14 ovan. Här anges namn och godkännandenummer på de anläggningar som
är mottagare av partiet från produktionsområdet. Detaljhandelsföretag (butiker, restauranger) saknar
godkännandenummer och anges med namn på företaget och adress.

DEL B fylls endast i vid transport av musslor och ostron från återutläggningsområde
Punkterna 19-23 fylls i av företag som tar upp tvåskaliga blötdjur. Punkterna 23-25 samt datum för
mottagning av partiet och underskrift ska fyllas i av behörig person vid mottagande anläggning.

19. Återutläggningsområdets namn och nummer: Platsen för upptag ska anges efter den officiella
beteckningen för havsområdet enligt Länsstyrelsens i Västra Götalands län föreskrift avseende
förteckning över musselvatten som skall skyddas enligt förordningen (SFS 2001:554) om
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten; Ange både namnet på havsområdet och numret.

20. Artens handelbeteckning och dess vetenskapliga namn: se punkt 4.
21. Datum för upptag från återutläggningsområdet: Återutläggning för hygienisering ska ske
under minst två månader.

22. Partiets storlek i kg eller antal: se punkt 8.
23-25. Uppgifter om partiets destination: Musslor och ostron som tas upp från återutläggningsområde får endast levereras till leveranscentral, bearbetningsanläggning eller lokal detaljhandesanläggning

Del C fylls i om reningsanläggningen och leveranscentralen utgörs av olika juridiska
personer och vid överlåtelse av musslor eller ostron från reningsanläggning till lokala
detaljhandelsföretag
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26. Partiets storlek i kg eller antal: Se pkt 8.
27. Adress-och telefonuppgifter till mottagande leveranscentral eller lokala detaljhandelsföretag:
Godkännandenummer gäller inte för lokala detaljhandelsföretag.

Postadress
Postal address
Box 622
751 26 Uppsala, Sweden

Besöksadress
Office address
Hamnesplanaden 5

Telefon/Telephone
Nat 018-17 55 00
Int +46 18 17 55 00

Leveransadress
Delivery address
Strandbodgatan 4

Telefax
Nat 018-10 58 48
Int +46 18 10 58 48

E-post/E-mail
livsmedelsverket@slv.se

Organisationsnummer
202100-1850

Internet
www.livsmedelsverket.se

VAT-number
SE02100185001
Innehar F-skattebevis

