
ÅSELE KOMMUN RISKKLASSIFICERING

Miljö- och byggnadsnämnden Årlig kontroll för

Miljöenheten livsmedelsverksamhet

919 85 Åsele

Postadress Besöksadress Telefon/fax

Åsele kommun Vasagatan 5 Tel: 0941 - 140 00 vxl

919 85 ÅSELE 919 32 Åsele Fax: 0941 - 140 01

        > 250 - 2 500

        > 80 - 250         > 2 - 3

        < 1

Mycket liten 1 (15 poäng)

Ytterst liten (5 poäng)         < 25

        > 1 - 2

        Upptining

        Manuell hantering av glass (mjukglass, kulglass)

        Uppvärmning av fryst, bearbetad produkt

        Hantering av frysta livsmedel

        > 25 000 - 250 000

        > 2 500 - 25 000

Mått på produktionens storlek

Personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att behandlas i vår databas hos miljöförvaltningen och 

användas för att lagra information. Uppgifterna är offentliga. För ytterligare information om hur personuppgiterna

används samt för ändringar, skriv till Åsele kommun, Miljöenheten, 919 85 Åsele. 

Mellanrisk (35 poäng)

        Tillverkning av pastasallad, smörgåsar, gräddtårtor eller smörgåstårtor

        Beredning av beredda animaliska produkter ( t.ex. skivning av skinka)

        Återuppvärmning med efterföljande servering

        Varmhållning med efterföljande servering

Lågrisk (15 poäng)

        Bakning (matbröd, hårt bröd, torra kakor)

Känsliga konsumentgrupper

Namnförtydligande:

Datum:

Underskrift:
Ort:

        Ej känslig konsumentgrupp (0 poäng)

        Känslig konsumentgrupp (10 poäng) t.ex. barn under 5 år, personer med nedsatt immunförsvar (t.ex. patienter 

        överkänslighet mot livsmedel.

Behörig firmatecknares underskrift:

        Kokning av potatis/ris/pasta, gräddning av pannkaka eller våfflor

Konsumenter/portioner per dag                                                                      
(fylls i för restaurang, café)

Anställda (årsarbetskrafter)                                                 
(fylls i för butik)

        Hantering av livsmedel som ej kräver kylförvaring

Mycket låg risk (5 poäng)

        Kylförvaring (försäljning av kylda livsmedel)

        > 25 - 80

Organisations-/personnummer:

Markera vilken typ av livsmedel som hanteras, produktionens storlek samt konsumentgrupper

Stor (45 poäng)

Mellan (35 poäng)

        > 30

        > 11 - 30

Typ av livsmedel

        Bearbetning av rått kött, rå fisk, rå kyckling

        Nedkylning

        på sjukhus, boende på äldreboende, gravida, personer med livsmedelsrelaterad allergi och eller annan

Företagets/Firmans namn:

Högrisk (45 poäng)

        Transport av varmhållna livsmedel

Liten (25 poäng)         > 3 - 10

Mycket stor (55 poäng)         > 250 000           -

Mycket liten 2 (10 poäng)
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