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Inledning

Detta en tillämpningsanvisning för information om livsmedelsanmälan.
Tillämpningsanvisningen syftar till att specificera den informationsmängd som en producent eller konsument behöver
hantera för att tillmötesgå behovet för hantering av en livsmedelsanmälan.
Tillämpningsanvisningen begränsar inte en tjänsteproducents möjlighet att tillföra ytterligare information som är
frivillig enligt tjänsternas tjänstekontraktsbeskrivningar och inte specificeras i denna anvisning.
Detta dokument kompletterar reglerna i de tekniska kontrakten. Tjänsteproducenter och tjänstekonsumenter ska
m.a.o. följa såväl de maskintolkbara reglerna i de tekniska kontrakten, så väl som de regler som uttrycks verbalt i detta
dokument och tjänstekontraktens specifikationer.

2 Versionsinformation
Detta dokument beskriver version 0.2

2.1

Refererade tjänstekontrakt och versioner

Denna anvisning omfattar följande tjänstekontrakt:
Tjänstekontrakt / domännamn / version
för mer information kring ingående tjänstekontrakt se respektive tjänstekontraktsbeskrivning, se referens [R1]

3 Tillämpningsanvisning krav och regler
Tjänstekonsumenter ska ange de begärda parametrarna enligt anvisningar för begäran.
Tjänsteproducent ska returnera de begärda parametrarna enligt anvisningar för svaret.
Denna tillämpningsanvisning specificerar den minsta informationsmängd som en producent ska returnera. Utöver
detta ger använda kontrakt möjlighet att tillföra ytterligare information som är frivillig utan att denna
tillämpningsanvisning hindrar detta.

4 Anvisningar
Då val av tekniskt format är inte klart kan inte denna anvisning beskriva detta för tillfället.
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Id

Text

Typ

1

Fast eller mobil
anläggning

CVType

Obli
gato
risk
Ja

Författare:
Dokumentägare:

Beskrivning

Senast ändrad

Regler

Beskrivande text:
Mobila anläggningar är sådana som bedrivs på
mässor, festivaler, marknader eller liknande
på gator och torg. Det är sådana anläggningar
som går att flytta som t ex ett fordon (ex.
foodtruck), ett tält eller liknande. Kommunen
behöver då uppgifter om den mobila
anläggningen för att kunna göra kontroller.
Giltiga värden:
 1 = Företaget har endast en fast
anläggning
 2 = Företaget har endast en mobil
anläggning
 3 = Företaget har både en fast och en
mobil anläggning
En OID har efterfrågats för att unikt
identifiera kodverket för fortsatt förvaltning
och användning.

2

Anläggningens
namn

String

Ja

3

Besöksadress

String

Ja

Inera AB

Box 177 03
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118 93 Stockholm

Visas vid val 1
(Företaget har
endast en fast
anläggning ) och 3
(Företaget har både
en fast och en mobil
anläggning ) på
fråga ”Fast eller
mobil anläggning”
Visas vid val 1
(Företaget har
endast en fast
anläggning ) och 3
(Företaget har både
en fast och en mobil
anläggning ) på
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4

Postnummer

String

Ja

5

Telefonnummer

String

Ja

6

Fastighetsbetec
kning

String

Ja

7

Mobil
anläggning

String

Ja

Författare:
Dokumentägare:

Senast ändrad

fråga ”Fast eller
mobil anläggning”
Visas vid val 1
(Företaget har
endast en fast
anläggning ) och 3
(Företaget har både
en fast och en mobil
anläggning ) på
fråga ”Fast eller
mobil anläggning”
Visas vid val 1
(Företaget har
endast en fast
anläggning ) och 3
(Företaget har både
en fast och en mobil
anläggning ) på
fråga ”Fast eller
mobil anläggning”
Visas vid val 1
(Företaget har
endast en fast
anläggning ) och 3
(Företaget har både
en fast och en mobil
anläggning ) på
fråga ”Fast eller
mobil anläggning”
Visas vid val 2 på
fråga ”Fast eller
mobil anläggning”

Giltiga värden:
 1 = Fordon
 2 = Vagn
 3 = Tält/stånd
 4 = Annat
En OID har efterfrågats för att unikt
identifiera kodverket för fortsatt förvaltning
och användning.
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8

Gatuadress

String

Ja

9

Postnummer

String

Ja

10

Postort

String

Ja

11

Registreringsnu
mmer

String

Ja

12

Gatuadress

String

Ja

13

Postnummer

String

Ja

14

Postort

String

Ja

15

Chassinummer

String

Ja

16

Annat:
specificera

String

Nej

17

Tidsperiod för
verksamheten

CVType

Ja

Författare:
Dokumentägare:

Senast ändrad

Visas vid val 1
(Fordon) på fråga ”
Mobil anläggning”
Visas vid val 1
(Fordon) på fråga ”
Mobil anläggning”
Visas vid val 1
(Fordon) på fråga ”
Mobil anläggning”
Visas vid val 1
(Fordon) på fråga ”
Mobil anläggning”
Visas vid val 2
(Vagn) på fråga ”
Mobil anläggning”
Visas vid val 2
(Vagn) på fråga ”
Mobil anläggning”
Visas vid val 2
(Vagn) på fråga ”
Mobil anläggning”
Visas vid val 2
(Vagn) på fråga ”
Mobil anläggning”
Visas vid val 4
(Annat) på fråga ”
Mobil anläggning”
Beskrivande text:
En livsmedelsverksamhet kan bedrivas året
runt, tillfälligt eller under en återkommande
säsong varje år. Här anger du vilken period
som du har verksamhet i din anläggning
Giltiga värden:
 1 = Tills vidare
 2 = Säsongsverksamhet (Verksamhet
som bedrivs under viss period varje
år)
 3 = Tidsbegränsad verksamhet
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En OID har efterfrågats för att unikt
identifiera kodverket för fortsatt förvaltning
och användning.
18

Tills vidare

19

Säsongsverksa
mhet

20

Tidsbegränsad
verksamhet

21

22

DateType

Ja

Verksamheter kommer att bedriva tillsvidare.
Från och med datum.

Ja

Startar årligen / Avslutas årligen

DatePeriodType

Ja

Tidperiod (Datum från / datum till)

Serverar
verksamheten
till stor del till
känsliga
konsumenter?

Boolean

Ja

Beskrivande text:
Med känsliga konsumenter som
konsumentgrupp menas barn under 5 år,
personer med nedsatt immunförsvar,
patienter på sjukhus, personer på äldreboende
och personer med livsmedelsrelaterad allergi.

Verksamhet och
typ av livsmedel
som hanteras

CVType

Ja

Beskrivande text:
Kryssa i det/de alternativ som passar på
verksamheten (klicka på hjälpknappen för
ytterligare information om de olika
alternativen).

Visas vid val 1 (Tills
vidare) på fråga
”Tidsperiod för
verksamheten”
Visas vid val 2
(Säsongsverksamhet
) på fråga
”Tidsperiod för
verksamheten”
Visas vid val 3
(Tidsbegränsad
verksamhet) på
fråga ”Tidsperiod för
verksamheten”

Giltiga värden:
 1 =Tillagning av rätter från rått kött,
rått fjäderfä eller opastöriserad mjölk
 2 =Nedkylning efter tillagning
 3 =Beredning/bearbetning av
vegetabilier
 4 =Bearbetning/beredning av
bearbetade animaliska produkter, rå
fisk, ägg* eller pastöriserad mjölk
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5=Hantering av rått kött, ej fisk. T.ex.
beredning, styckning och/eller
malning.
6 =Återuppvärmning
7 =Varmhållning
8 =Kylförvaring
9 =Upptining
10 =Manuell hantering av glass
11 =Bakning
12 =Uppvärmning av fryst, färdiglagad
mat
13 =Hantering av livsmedel som inte
kräver kylförvaring
14 =Hantering av frysta livsmedel
15 =Catering
16 =Annat, specificera

En OID har efterfrågats för att unikt
identifiera kodverket för fortsatt förvaltning
och användning.
23

Antal
portioner/kons
umenter per
dag

CVType

Ja

Beskrivande text:
För att få en bild av verksamhetens omfattning
behöver du visa hur stor verksamheten är
genom att ange volymerna i antal portioner
som du serverar. Kan du inte ange detta har
du möjligheten att uppskatta verksamhetens
storlek genom att ange antalet sysselsatta i
form av årsarbetskrafter i verksamheten.
Giltiga värden:
 1 = ≤ 25
 2 = >25-80
 3 = >80-250
 4 = >250-2500
 5 = >2500-25000
 6 = Vet ej, jag vill ange antal
sysselsatta istället
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En OID har efterfrågats för att unikt
identifiera kodverket för fortsatt förvaltning
och användning.
24

Antal
sysselsatta

CVType

Ja

Beskrivande text:
En årsarbetskraft är en person som arbetar
220 arbetsdagar per år. 2 halvtidsanställda =
en årsarbetare. Du ska räkna med alla som
arbetar i verksamheten, inklusive ägare.

Visas i det fall
alternativ "Vet ej"
väljs på fråga ”Antal
portioner/konsume
nter per dag”

Giltiga värden:
 1=0–1
 2 = >1-2
 3 = >2-3
 4 = >3-10
 5 = >10-30
 6 = >30
En OID har efterfrågats för att unikt
identifiera kodverket för fortsatt förvaltning
och användning.
25

Utformar
verksamheten
presentation?

Boolean

Ja

Beskrivande text:
Med presentation menas t.ex. utformning av
meny, skyltning och liknande beskrivningar.

26

Förpackar eller
märker
verksamheten
livsmedel?

Boolean

Ja

Beskrivande text:
Exempelvis om restaurangen har färdiga
matlådor, smörgåsar eller baguetter till
försäljning.
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