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ANMÄLAN FÖR REGISTRERING –
PRIMÄRPRODUKTION, LIVSMEDEL

Insänds till
Länsstyrelsen i ditt län

- enligt Art.6 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien.

1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen
Anmälan

Ändring

Avregistrering

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:
Livsmedelsföretagarens namn (sökanden):

Organisations-/person-/samordningsnummer:
Adress:
Postadress:
Telefon:

e-postadress:

Företagets/Firmans/Gårdens namn:
Anläggningens/produktionsplatsens adress:
Anläggningens/produktionsplatsens postadress:
Fastighetsbeteckning:

Produktionsplatsnummer (i förekommande fall):

Telefon till anläggningen:

e-postadress till anläggningen:

Kommun:

Län:

3. Varaktighet

Anläggning som anmälan avser gäller en verksamhet som redan pågår:
tillfälligt/tidsbegränsat
kontinuerligt/tills vidare
Om verksamheten redan pågår, ange här hur länge verksamheten har pågått:
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Anläggningen som anmälan avser gäller en verksamhet som kommer att bedrivas:
tillfälligt/tidsbegränsat
kontinuerligt/tills vidare
Om verksamheten är tillfällig/tidsbegränsad, ange här under vilken period verksamhet kommer att bedrivas:
Verksamheten beräknas starta (datum):
Information: Vid nyetablerade får verksamheten påbörjas tidigast två veckor efter att anmälan kommit in till
länsstyrelsen, om inte myndigheten meddelat att verksamheten får påbörjas tidigare.
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- enligt Art.6 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
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4. Huvudsaklig produktionsinriktning (ange den primära verksamheten, kryssa endast för ett alternativ)
Växtodling (livsmedelsproduktion)
Baljväxter
Bladgrönsaker friland (sallat,

spenat m.m.)

Bladgrönsaker växthus
Bär friland
Frukt friland

Köksväxter friland (morötter,
gurka, matlök, rödbetor, broccoli
m.m.)

Oljeväxter
Potatis
Sockerbetor
Spannmål
Trädgårdsväxter växthus (tomat,

gurka, bär, frukt m.m.)

Annat, vad

Köttproduktion, uppfödning av
Fjäderfä, struts

Övriga produktionsinriktningar
Fisk/kräftdjur, odlade

Får, get

Fisk/kräftdjur, viltfångade

Gris, smågrisproduktion

Honungsproduktion

Gris, slaktsvin

Jakt, frilevande vilt

Gris, annat än slaktsvin eller
smågrisproduktion

Tvåskaliga blötdjur (musslor,
ostron)

Hägnat vilt

Häst

Äggproduktion

Ren

Odlad svamp

Kanin

Nöt

Vilda bär och svampar

Mjölkproduktion
Får

Get

Nöt

Annat produktionsdjur
Inklusive försäljning av
opastöriserad mjölk direkt till
konsumenter, max 70 liter/
vecka

Packeri inom primärproduktionen
Samlastningsplats/uppsamlingscentral för vegetabiliska primärprodukter
Uppsamlingscentral för vilt
Annat, vad

Omfattning, huvudsaklig verksamhet - beräknad mängd producerad vara (ton/år) eller antal djur (st):

5. Annan produktionsinriktning, utöver den huvudsakliga (kryssa för ett eller flera alternativ)
Växtodling (livsmedelsproduktion)
Baljväxter
Bladgrönsaker friland (sallat,

spenat m.m.)

Bladgrönsaker växthus
Bär friland
Frukt friland
Köksväxter friland (morötter,

gurka, matlök, rödbetor, broccoli
m.m.)

Oljeväxter
Potatis
Sockerbetor
Spannmål
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Trädgårdsväxter växthus (tomat,

gurka, bär, frukt m.m.)

Annat, vad
Omfattning växtodling –
beräknad mängd (ton/år)

Köttproduktion, uppfödning av
Fjäderfä, struts

Övriga produktionsinriktningar
Fisk/kräftdjur, odlade

Får, get

Fisk/kräftdjur, viltfångade

Gris, smågrisproduktion

Honungsproduktion

Gris, slaktsvin

Jakt, frilevande vilt

Gris, annat än slaktsvin eller
smågrisproduktion

Tvåskaliga blötdjur (musslor,
ostron)

Hägnat vilt

Häst

Äggproduktion

Ren

Odlad svamp

Kanin

Nöt

Vilda bär och svampar
Packeri inom primärproduktionen

Mjölkproduktion
Får

Get

Nöt

Annat produktionsdjur
Försäljning av opastöriserad
mjölk direkt till konsumenter,
max 70 liter/vecka
Omfattning köttproduktion beräknat antal djur (st)
Omfattning mjölkproduktion beräknad mängd mjölk/år

Samlastningsplats/uppsamlingscentral för vegetabiliska primärprodukter
Uppsamlingscentral för vilt
Annat, vad
Omfattning övrigt –
beräknad mängd (ton/år)
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6. Övrigt

Beräknat antal årsarbetskrafter totalt (st):
Övriga upplysningar:

7. Kvalitetssäkringssystem – frivillig information om företaget (kryssa för ett eller flera alternativ)
Nationella branschriktlinjer

Frilandsodling grönsaker och bär
Grisproduktion

IP Sigill Frukt och grönt
KRAV-certifiering

Honung

Ekologisk produktion (certifiering)

Lamm- och nötköttsproduktion

Plan och riktlinjer för frivillig salmonellakontroll, gris

Mjölkproduktion

Smittsäkrad besättning Gris, Nivå1

Spannmål, oljeväxter och trindsäd

Rekommendationer fusariumtoxin
Bihusesyn
Miljöhusesyn
Mejeriföretagets kvalitetssäkringssystem (Arla,
Norrmejerier, Skånemejerier m fl)

Smittsäkrad besättning Gris, Nivå 2 eller 3
Plan och riktlinjer frivillig salmonellakontroll, mjölk och nöt
Smittsäkrad besättning Nöt, Nivå1
Smittsäkrad besättning Nöt, Nivå 2 eller 3
Plan och riktlinjer för frivillig salmonellakontroll, fågel

Sigill Biodling

Plan och riktlinjer campylobakter, fågel

IP Sigill Gris

Svensk fågels omsorgsprogram

IP Sigill Kyckling

Svenska äggs omsorgsprogram

IP Sigill Mjölk

Tvärvillkorsrådgivning

IP Sigill Nöt

Annat, vad

IP Sigill Spannmål & oljeväxter

8. Underskrift

Datum:

Ort:
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Sökandes underskrift:
Namnförtydligande:

9. Riskklassificering - Länsstyrelsen egna noteringar:
Prioritetsklass

Erfarenhetsklass
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Anvisningar
När ska jag göra en anmälan om registrering?
Livsmedelsföretagare inom primärproduktionen ska registrera sin anläggning eller verksamhet i det län där
den huvudsakliga verksamheten bedrivs.
Med primärproduktion menas odling och skörd av vegetabilier, mjölkproduktion, äggproduktion, uppfödning
och produktion av livsmedelsproducerande djur före slakt. Jakt, fiske, biodling och honungsproduktion samt
insamling av vilda produkter, som bär och svamp, musslor och kräftor omfattas också.
Begreppet primärproduktion omfattar även transport, lagring och hantering av primärprodukter på
produktionsplatsen. Transport av levande djur och transport av primärprodukter från produktionsplatsen till
en anläggning omfattas också om du utför dessa själv.
Enkla frukt- och grönsakspackerier, uppsamlingscentraler för vilt och samlastningsplatser för spannmål, s.k.
spannmålsplattor, betraktas också som primärproduktion. En separat siloanläggning som används för
förvaring av spannmål från flera producenter betraktas däremot inte som primärproduktion. Sådana ska vara
registrerade i den kommun där siloanläggningen finns. Om primärprodukter bearbetas på anläggningen,
t ex osttillverkning, juicetillverkning, tillverkning av pressad olja eller malning av mjöl räknas sådan
verksamhet inte som primärproduktion. Dessa anläggningar ska vara registrerade hos den kommunen där
verksamheten bedrivs.
Som livsmedelsföretagare i primärproduktionen omfattas du och din verksamhet av relevanta delar av
bestämmelserna i bilaga I till förordningarna EG (nr) 852/2004 om livsmedelshygien och i bilaga III till
förordning EG (nr) 853/2004 om särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung samt svensk
livsmedelslagstiftning. Beroende på verksamhet kan även annan EU-lagstiftning vara aktuell.
Om du är osäker på om din verksamhet är primärproduktion och vilka bestämmelser i lagstiftningen som är
relevanta kan du kontakta länsstyrelsen eller läsa mer på Livsmedelsverkets webbplats,
www.livsmedelsverket.se.
Undantag
Den som producerar primärprodukter för eget bruk omfattas inte av bestämmelserna i lagstiftningen och
behöver därmed inte registrera sin verksamhet.
Livsmedel som släpps ut på marknaden måste alltid vara säkra. För vissa primärprodukter finns skärskilda
regler i lagstiftningen som alla producenter måste följa, även den som inte är livsmedelsföretagare. Är du
osäker på om din verksamhet omfattas av bestämmelserna om registrering kan du kontakta länsstyrelsen eller
läsa mer på Livsmedelsverkets webbplats, www.livsmedelsverket.se.

Underrättelse om registrering och beslut riskklassificering
När länsstyrelsen mottagit din anmälan om registrering och tagit ställning till om anläggningen/
verksamheten ska registreras som livsmedelsföretag med primärproduktion kommer du att få en bekräftelse
om detta. När länsstyrelsen beslutat om hur din verksamhet ska riskklassificeras kommer du även få ett
beslut om detta. Beslutet om riskklassificering kan alltid överklagas.
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Ändring eller avregistrering
Om du gör en betydande ändring i din verksamhet, t.ex. byter produktionsinriktning, eller om verksamheten
upphör ska du anmäla det till länsstyrelsen. Tänker du sälja dina produkter direkt till konsumenter på t.ex.
torget, gården eller via internet eller själv transportera dina produkter direkt till butiker, restauranger,
gossister etc. ska du anmäla detta till kommunen för ev. registrering av försäljnings- eller transportverksamheten. Mer information om detta finns i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om
livsmedelshygien.
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1. ANMÄLAN
Kryssa i om anmälan gäller en nyanmälan av en anläggning eller verksamhet som bedriver
livsmedelsproduktion inom primärproduktionen, en ändring av en anläggning/verksamhet eller om den avser
en anläggning/verksamhet som ska läggas ner samt ange datum.
2. LIVSMEDELSFÖRETAGARE, LIVSMEDELSANLÄGGNING/PRIMÄRPRODUKTIONSPLATS
Ange den fysiska eller juridiska person som ansvarar för att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls,
adress och kontaktuppgifter. Detta gäller även för enskild firma. Med juridisk person menas handelsbolag,
aktiebolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar, stiftelser och offentliga verksamheter.
Ange i förekommande fall namnet på anläggningen och/eller fyll i besöksadressen till anläggningen. Om du
har fler anläggningar med olika adress använder du en blankett per anläggning. Om du håller nötkreatur,
grisar, får eller getter på platsen för anläggningen anger du ditt produktionsplatsnummer (SE-nummer).
3. VARAKTIGHET
Här anger du om verksamheten är varaktig eller tillfällig, hur länge den beräknas pågå och när du planerar att
starta. Har du en äldre anläggning som inte har registrerats tidigare anger du när verksamheten startade.
4. HUVUDSAKLIG PRODUKTIONSINRIKTNING och OMFATTNING
Kryssa för den huvudsakligen produktionsinriktning som bedrivs på anläggningen. Ange endast ett alternativ
och markera den primära verksamheten. Kryss för ”Annat” och ange vilken typ av livsmedelsproduktion du
har om din verksamhet är någon annan än de angivna alternativen.
Fyll i uppgifter om omfattningen på din verksamhet, t ex genomsnittlig produktionsvolym eller
genomsnittligt antal djur.
5. ANNAN VERKSAMHET PÅ ANLÄGGNINGEN och OMFATTNING
Kryssa för den eller de eventuella andra produktionsinriktningar inom primärproduktionen som bedrivs på
anläggningen, utöver den huvudsakliga verksamheten. Kryss för ”Annat” och ange vilken typ av verksamhet
du har om någon annan verksamhet är annan än de angivna alternativen. (Omfattar inte odling av vall avsett
som foder till livsmedelsproducerande djur, t.ex. till bete, hö eller ensilage.)
Fyll i uppgifter om omfattningen på din olika övriga verksamheter, t ex genomsnittlig produktionsvolym
eller genomsnittligt antal djur.
6. ÖVRIGT
Ange och hur många som är sysselsatta i verksamheten, oavsett anställningsform.
Lämna övriga upplysningar som kan vara av betydelse för livsmedelskontrollen, t.ex. uppgifter om ev.
gårdsbutik, äggpackeri, fiskrökeri etc.
7. KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM – frivillig information
Ange vilken eller vilka kvalitetssäkringssystem ditt företag följer, är anslutet till eller certifierat enligt.
Med kvalitetssäkringssystem menas branschriktlinjer, tvärvillkorsrådgivning, djuromsorgsprogram, frivilliga
kontrollprogram (t.ex. salmonellakontroll) och olika certifierade system.
Informationen är frivillig men företagets användning av kvalitetssäkringssystem kan ha inverkan på
länsstyrelsens prioritering av vilka företag som ska kontrolleras och hur ofta.
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8. FÖRSÄKRAN OCH UNDERSKRIFT
Signera och datera din ansökan.
9. RISKKLASSIFICERING
Baserat på informationen i sin anmälan och eventuella kompletterande uppgifter riskklassificerar
länsstyrelsen din verksamhet i prioritetsklass och erfarenhetsklass. Riskklassificeringen kommer att ligga till
grund för vilken kontrollprioritet din verksamhet kommer att få. Mer information om riskklassificeringen
finns i Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets vägledning om riskklassificering av livsmedelsföretag och
foderföretag inom primärproduktionen.

