Tilsynsmaler – Godkjenning av virksomheter som produserer næringsmidler av animalsk opprinnelse
Sted:
Inspektør(er):
Navn på virksomhet:
Representant fra virksomhet:
Hovedinntrykk:

Dato:
Avdeling:
Org.nr./pers.nr.:
Tlf:

Disse tilsynsmalene skal brukes ved godkjenning av virksomheter som produserer næringsmidler av animalsk opprinnelse. Det er en mal for betinget
godkjenning og en mal for (endelig) godkjenning. Kravpunktene er de samme i begge malene, men utdyping i mal er ulik.
Se «Retningslinje for godkjenning—virksomheter for animalske næringsmidler» for mer informasjon.

Tilsynsmal – Betinget godkjenning av virksomheter som produserer animalske næringsmidler
Kravpunkt 1
Godkjenning av virksomhet
853/2004 Art 4 Registrering
og godkjenning av
virksomheter

Utdyping KP
Virksomheter som håndterer
animalske produkter skal med
noen unntak (primærprodusenter,
transportvirksomheter, lagre uten
temperaturkrav, detaljister
utenfor forordningen) godkjennes.
En virksomhet kan ikke produsere
uten betinget godkjenning eller
godkjenning. Godkjenning kan
bare gis dersom alle kriterier i
relevant regelverk er oppfylt. Se
også artikkel 148 nr. 3. i
kontrollforordningen

Utdyping i mal
Bruk dette kravpunktet ved tildeling av betinget
godkjenning.

Observasjon

Se «Retningslinje for godkjenning - virksomheter for
animalske næringsmidler» for utfyllende informasjon.
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Kravpunkt 2
Fareanalyse og kritiske
styringspunkter
852/2004 Art 5 Fareanalyse
og kritiske styringspunkter

Kravpunkt 3
Allmenne og særlige
hygienekrav
852/2004 Art.4

Utdyping KP
Virksomhetene må
- vise hvordan farene er
identifisert
- sannsynliggjøre at de planlagte
styringstiltakene
(grunnforutsetninger og
kritiske styringspunkter) vil
redusere faren til et
akseptabelt nivå
- dokumentere at
styringstiltakene gjennomføres
- gjøre nødvendige
registreringer

Utdyping i mal
Før betinget godkjenning gis, skal virksomheten legge
frem et utkast til styringssystem for mattrygghet, som
omfatter HACCP og grunnforutsetninger.

Utdyping KP

Utdyping i mal
Mikrobiologiske kriterier:
Der det er hensiktsmessig, skal virksomheten i sitt
styringssystem, ha beskrevet tiltak som er egnet til å
oppfylle relevante mikrobiologiske kriterier.

Virksomheten skal følge
hygienekravene for å produsere
trygg mat. Dette gjelder både
allmenne og særlige krav til
primærprodusenter og øvrige
næringsmiddelvirksomheter.
Kravene som gjelder den aktuelle
aktiviteten, skal være kjent,
innarbeidet og praktisert.

Observasjon

HACCP systemet skal være dekkende for de aktivitetene
som virksomheten skal drive med.
Ved å bruke HACCP som metode, skal virksomheten
identifisere spesifikke farer og styringstiltak for disse.
For utfyllende informasjon, se:
FSMS-HACCP veileder for gjennomføring av
styringssystem for mattrygghet (mattilsynet.no)
Observasjon

Utkast til prøvetakingsplan må kunne vises, der det er
relevant.
Dette kravet må sees i sammenheng med virksomhetens
fareanalyse.

Det stilles også krav til
framgangsmåtene, prøvetakingsog analysemetodene.
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Kravpunkt 4
Lokaler -allmenne krav
852/2004 vedl II, kap I
Allmenne krav til lokaler
som brukes til
næringsmidler (unntatt dem
som er angitt i kapittel III)

Utdyping KP
Lokalene skal være egnet til
næringsmiddelformål og tilpasset
omfanget og aktiviteten.
Planløsningen må ta hensyn til
størrelse, utforming,
bygningsmessig standard og
hensiktsmessig vareflyt. Det er
også krav til ventilasjon, belysning
osv.

Utdyping i mal
Er lokalene rene og i god stand?

Observasjon

Sikrer planløsning, utforming, plassering og størrelse på
lokaler hygienisk produksjon?
Hvordan unngår virksomheten krysskontaminering,
f.eks. ved å holde urene og rene prosesser adskilt?
Er lokalene egnet for vare- og personflyten som er
skissert?
Andre viktige sjekkpunkter:
- Toalettfasiliteter
- Håndvasker
- Ventilasjon
- Belysning
- Oppbevaring av rengjøringsmidler (og andre varer
som kan kontaminere næringsmidlene) atskilt fra
næringsmidler
- Behov for tørrvarelager, emballasjelager, avfallsrom
og garderobe?

Kravpunkt 5
Lokaler – særlige krav ved
foredling
852/2004 vedl II, kap II
Særlige krav til lokaler der
næringsmidler tilberedes,

Utdyping KP
Skal ha en utforming og
planløsning som sikrer god
hygiene og beskytter mot
forurensning:
• overflater på gulv, vegger mv.

Utdyping i mal
Er overflater i god stand og lette å rengjøre?

Observasjon

Hvordan sikrer virksomheten at varene er beskyttet mot
forurensning mellom og under arbeidsoperasjonene?
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behandles eller foredles
(med unntak av
serveringsområder og de
lokalene som er angitt i
kapittel III)

med mulighet for renhold
• materialvalg i visse områder
• himlinger, ventilasjon som
forhindrer kondens
• vinduer og dører
• overflater i kontakt med
næringsmidler
• innretninger for vask av utstyr
mv.
• innretninger for vask av
næringsmidler
• tilførsel av varmt og kaldt vann
for rengjøring og ev. vask av
næringsmidler

Har virksomheten innretninger for rengjøring av
redskaper og utstyr?

Kravpunkt 6
Renhold av lokaler

Utdyping KP
Lokaler og innredning må
rengjøres regelmessig og så ofte at
risikoen for forurensning ikke
bygger seg opp i noen del av
virksomheten.
Renhold er en grunnforutsetning
som virksomheten må ha god
styring og kontroll med.

Utdyping i mal

852/2004 vedl II, kap.I
Allmenne krav

Kravpunkt 7
Kjølekjede

Utdyping KP
I alle ledd i produksjonskjeden skal
næringsmidlene lagres eller

Observasjon

Hvordan sikrer virksomheten at rengjøring og
desinfisering skjer tilstrekkelig ofte slik at de unngår
risiko for forurensning?
Eksempel på tiltak:
-

Beskrivelse av hva som skal rengjøres og evt.
desinfiseres, hvor ofte og hvordan det skal
rengjøres.

-

Beskrivelse av visuell kontroll av renhold og
prøvetaking med analyse

Utdyping i mal
Hvordan sikrer virksomheten at de har tilstrekkelig
kjøle- og evt. frysekapasitet?

Observasjon
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852/2004 vedl II, kap IX
Bestemmelser som får
anvendelse på
næringsmidler

Kravpunkt 8
Personlig hygiene
852/2004, vedl II, kap VIII
Personlig hygiene

håndteres ved temperaturer som
ikke kan skape helserisiko.
Kjølekjeden skal i prinsippet ikke
brytes, men næringsmidlene kan i
kortere tidsrom oppbevares ved
annen temperatur når det er
praktisk nødvendig.
Oppbevaringstemperaturen
påvirker holdbarhetstiden.
Kjøleinnretningene skal være
adskilt. Lokalene skal være store
nok til at råvarer og foredlede
materialer kan lagres atskilt, og
tilstrekkelig med atskilte kjølelagre
Utdyping KP
Alle som arbeider på steder der
næringsmidler håndteres, skal
bruke rene klær som passer til
formålet, og ev. vernetøy.
God personlig hygiene er viktig.
Virksomheten skal ha rutiner for å
håndtere ansatte med
sykdommer, sår e.l.

Kravpunkt 9
Skadedyr, næringsmidler

Utdyping KP
Skadedyr kan overføre smitte og
skal bekjempes. Forebyggende
tiltak er viktigst.

Vurder kjøleinnretninger for mottak av varer,
mellomlagring og lagring av ferdige varer.
Hvordan sikrer virksomheten at de kan lagre råvarer og
ferdigvarer adskilt, og at kjølekjeden ikke brytes?
Se spesifikke krav til kjølekjede og temperatur i
853/2004 for animalske produkter + Forskrift om
dypfryste næringsmidler

Utdyping i mal
Hvordan sikrer virksomheten at ansatte oppfyller krav til
personlig hygiene?

Observasjon

Eksempel på tiltak:
• Opplæring av ansatte
• Hensiktsmessig bekledning
• Rutiner ved sykdom, sår e.l. hos ansatte som
håndterer næringsmidler.

Utdyping i mal
Hvordan sikrer virksomheten at skadedyr ikke trenger
inn i lokalene?

Observasjon
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852/2004 vedl II, kap IX
Bestemmelser som får
anvendelse på
næringsmidler

Husdyr skal holdes unna lokaler
der næringsmidler håndteres,
lagres osv.

Kravpunkt 10
Utdyping KP
Vannforsyning,
Næringsmiddelvirksomheter skal
næringsmiddelvirksomheter som hovedregel ha innlagt vann
som oppfyller
852/2004 vedl II, kap VII
drikkevannsforskriftens krav til
Vannforsyning
kjemisk og mikrobiologisk kvalitet.
Det skal være nok kaldt og varmt
vann til:
• de aktivitetene som finner sted
• rengjøring av lokaler og utstyr
• god personlig hygiene

Eksempel på tiltak:
• Plan for bekjempelse
• Overvåking (feller og andre forebyggede tiltak)
• Unngå rot og vegetasjon i tilknytning til/utenfor
bygningsmassen
• Unngå gliper, åpninger mv.
Utdyping i mal
Hvordan sikrer virksomheten at:
- Vann som brukes oppfyller kravene til drikkevann
(når dette er nødvendig for å unngå at
næringsmidlene forurenses)?
- Bruk av rent vann eller sjøvann ikke er en kilde til
forurensing av næringsmidlene?
- Is som brukes, er laget av drikkevann evt rent vann?
- Is framstilles, håndteres og lagres slik at den er
beskyttet mot forurensing?

Observasjon

Kommer vannet fra egen
vannforsyning (brønn, reservoar,
oppsamlingstank e.l.) skal
vannkilden være beskyttet og
vannet behandles slik at det får
drikkevannskvalitet. Det skal tas
prøver av vannet regelmessig, jf.
Kravene i drikkevannsforskriften.
Rent vann og rent sjøvann er
definert i art. 2, nr. 1 h) og i). Rent
vann og rent sjøvann kan benyttes
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på visse områder, se kap VII
Vannforsyning nr. 1 b) og nr. 4.
Flere anvendelser for rent sjøvann
er beskrevet i 853/2004 avsnitt VIII
om fiskerivarer nr. 1 c).
Vannforsyningssystemene for rent
vann og rent sjøvann er ikke
omfattet av
drikkevannsforskriften.
Kravpunkt 11
Sporbarhet
178/2002 Art 18 Merking,
sporbarhet og identifikasjon

Utdyping KP
Sporbarhet i næringsmiddelkjeden
handler om å kunne følge og
dokumentere flyten (gangen) for
et næringsmiddel ett ledd tilbake
og ett ledd fram i næringskjeden,
slik at virksomheten kan
tilbaketrekke et næringsmiddel
dersom det er nødvendig.

Utdyping i mal
Hvilket system har virksomheten for å sikre ett ledd
fram og ett tilbake?

Observasjon

Se i tillegg utvidede krav til sporbarhet i forordning
931/2011.
Se veileder om sporbarhet for næringsmidler
(mattilsynet.no).

Det er krav om å identifisere hvem
virksomheten (navn og adresse)
kjøper varer fra eller selger varer
til. Opplysningene skal være gode
nok til å identifisere virksomheten,
eks. er organisasjonsnummer er
entydig identifikasjon.
Virksomheter skal ha rutiner for å
legge fram
sporbarhetsopplysninger. Det kan
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være faktura, fraktbrev m.v. Det
skal være mulig å koble mottaker
eller leverandør til de aktuelle
produkter. For å sikre at denne
koblingen kan foretas, må
næringsmiddelet kunne
identifiseres. Det er ikke
tilstrekkelig identifikasjon å bruke
samlebetegnelser.
Leverer virksomheter
(restauranter, butikker) varer til
privatpersoner, må de ikke
dokumentere hvem dette er.
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Tilsynsmal – Godkjenning av virksomheter som produserer animalske næringsmidler
Kravpunkt 1
Godkjenning av virksomhet
853/2004 Art 4 Registrering
og godkjenning av
virksomheter

Kravpunkt 2
Fareanalyse og kritiske
styringspunkter
852/2004 Art 5 Fareanalyse
og kritiske styringspunkter

Utdyping KP
Virksomheter som håndterer
animalske produkter skal med
noen unntak (primærprodusenter,
transportvirksomheter, lagre uten
temperaturkrav, detaljister
utenfor forordningen) godkjennes.
En virksomhet kan ikke produsere
uten betinget godkjenning eller
godkjenning. Godkjenning kan
bare gis dersom alle kriterier i
relevant regelverk er oppfylt. Se
også artikkel 148 nr. 3. i
kontrollforordningen

Utdyping i mal
Bruk dette kravpunktet ved tildeling av endelig
godkjenning.

Utdyping KP
Virksomhetene må
- vise hvordan farene er
identifisert
- sannsynliggjøre at de planlagte
styringstiltakene
(grunnforutsetninger og
kritiske styringspunkter) vil
redusere faren til et
akseptabelt nivå
- dokumentere at
styringstiltakene gjennomføres

Utdyping i mal
Før endelig godkjenning gis, skal virksomheten vise at
styringssystemet er innført, og fungerer etter hensikten.

Observasjon

Se «Retningslinje for godkjenning - virksomheter for
animalske næringsmidler» for utfyllende informasjon.

Observasjon

Gjennomføres styringstiltakene, og er disse effektive?
Sjekk relevante registreringer som er gjort i perioden
siden de fikk betinget godkjenning.
Er det gjort endringer i produksjonen siden de fikk
betinget godkjenning, som medfører at fareanalysen må
oppdateres?
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-

Kravpunkt 3
Allmenne og særlige
hygienekrav
852/2004 Art.4

gjøre nødvendige
registreringer

Utdyping KP
Virksomheten skal følge
hygienekravene for å produsere
trygg mat. Dette gjelder både
allmenne og særlige krav til
primærprodusenter og øvrige
næringsmiddelvirksomheter.
Kravene som gjelder den aktuelle
aktiviteten, skal være kjent,
innarbeidet og praktisert.

For utfyllende informasjon, se:
FSMS-HACCP veileder for gjennomføring av
styringssystem for mattrygghet (mattilsynet.no)
Utdyping i mal
Mikrobiologiske kriterier:
Før endelig godkjenning gis, må virksomheten, der det
er relevant, legge frem dokumentasjon på at de
oppfyller mikrobiologiske kriterier.

Observasjon

Utdyping i mal
Kravet skal være oppfylt når betinget godkjenning gis.

Observasjon

Det stilles også krav til
framgangsmåtene, prøvetakingsog analysemetodene.
Kravpunkt 4
Lokaler -allmenne krav
852/2004 vedl II, kap I
Allmenne krav til lokaler
som brukes til
næringsmidler (unntatt dem
som er angitt i kapittel III)

Utdyping KP
Lokalene skal være egnet til
næringsmiddelformål og tilpasset
omfanget og aktiviteten.
Planløsningen må ta hensyn til
størrelse, utforming,
bygningsmessig standard og
hensiktsmessig vareflyt. Det er
også krav til ventilasjon, belysning
osv.

Før endelig godkjenning: Sjekk om det er gjort endringer
som medfører at lokalene ikke lenger sikrer hygienisk
produksjon.
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Kravpunkt 5
Lokaler – særlige krav ved
foredling
852/2004 vedl II, kap II
Særlige krav til lokaler der
næringsmidler tilberedes,
behandles eller foredles
(med unntak av
serveringsområder og de
lokalene som er angitt i
kapittel III)

Kravpunkt 6
Renhold av lokaler
852/2004 vedl II, kap.I
Allmenne krav

Utdyping KP
Skal ha en utforming og
planløsning som sikrer god
hygiene og beskytter mot
forurensning:
• overflater på gulv, vegger mv.
med mulighet for renhold
• materialvalg i visse områder
• himlinger, ventilasjon som
forhindrer kondens
• vinduer og dører
• overflater i kontakt med
næringsmidler
• innretninger for vask av utstyr
mv.
• innretninger for vask av
næringsmidler
• tilførsel av varmt og kaldt vann
for rengjøring og ev. vask av
næringsmidler

Utdyping i mal
Kravet skal være oppfylt når betinget godkjenning gis.

Utdyping KP
Lokaler og innredning må
rengjøres regelmessig og så ofte at
risikoen for forurensning ikke
bygger seg opp i noen del av
virksomheten.
Renhold er en grunnforutsetning
som virksomheten må ha god
styring og kontroll med.

Utdyping i mal
Renholdsrutiner skal være beskrevet når betinget
godkjenning gis.

Observasjon

Før endelig godkjenning: Sjekk om det er gjort endringer
som medfører at lokalenes utforming og planløsning
ikke lenger sikrer god hygiene og beskytter mot
forurensning.

Observasjon

Før endelig godkjenning: Kontroller at rutinene fungerer
i praksis, og sikrer tilfredsstillende rengjøring og
desinfisering.
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Kravpunkt 7
Kjølekjede
852/2004 vedl II, kap IX
Bestemmelser som får
anvendelse på
næringsmidler

Kravpunkt 8
Personlig hygiene
852/2004, vedl II, kap VIII
Personlig hygiene

Utdyping KP
I alle ledd i produksjonskjeden skal
næringsmidlene lagres eller
håndteres ved temperaturer som
ikke kan skape helserisiko.
Kjølekjeden skal i prinsippet ikke
brytes, men næringsmidlene kan i
kortere tidsrom oppbevares ved
annen temperatur når det er
praktisk nødvendig.
Oppbevaringstemperaturen
påvirker holdbarhetstiden.
Kjøleinnretningene skal være
adskilt. Lokalene skal være store
nok til at råvarer og foredlede
materialer kan lagres atskilt, og
tilstrekkelig med atskilte kjølelagre

Utdyping i mal
Kravet skal være oppfylt når betinget godkjenning gis.

Utdyping KP
Alle som arbeider på steder der
næringsmidler håndteres, skal
bruke rene klær som passer til
formålet, og ev. vernetøy.

Utdyping i mal
Før endelig godkjenning: Kontroller at ansatte har fått
nødvendig opplæring i hygiene, og at virksomhetens
rutiner etterleves.

Observasjon

Før endelig godkjenning: Kontroller at rutinene fungerer
i praksis, og sikrer at kjølekjeden ikke brytes.
Hvis tining av næringsmidler: Hvordan sikrer
virksomheten at prosessen ikke utgjør en helserisiko?
Hvis innfrysing av næringsmidler: Hvordan sikrer
virksomheten at innfrysing skjer raskest mulig?

Observasjon

God personlig hygiene er viktig.
Virksomheten skal ha rutiner for å
håndtere ansatte med
sykdommer, sår e.l.
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Kravpunkt 9
Skadedyr, næringsmidler
852/2004 vedl II, kap IX
Bestemmelser som får
anvendelse på
næringsmidler

Utdyping KP
Skadedyr kan overføre smitte og
skal bekjempes. Forebyggende
tiltak er viktigst.
Husdyr skal holdes unna lokaler
der næringsmidler håndteres,
lagres osv.

Kravpunkt 10
Utdyping KP
Vannforsyning,
Næringsmiddelvirksomheter skal
næringsmiddelvirksomheter som hovedregel ha innlagt vann
som oppfyller
852/2004 vedl II, kap VII
drikkevannsforskriftens krav til
Vannforsyning
kjemisk og mikrobiologisk kvalitet.
Det skal være nok kaldt og varmt
vann til:
• de aktivitetene som finner sted
• rengjøring av lokaler og utstyr
• god personlig hygiene

Utdyping i mal
Kravet skal være oppfylt når betinget godkjenning gis.

Observasjon

Før endelig godkjenning: Kontroller at rutinene for
skadedyrkontroll fungerer etter hensikten.
Aktuelle sjekkpunkter:
• Er plan for bekjempelse fulgt?
• Er der registrert aktivitet på feller?
• Rutiner for avfallshandtering
• Rutiner for å holde dører og porter lukket
Utdyping i mal
Kravet skal være vurdert og oppfylt når betinget
godkjenning gis.

Observasjon

Før endelig godkjenning: Sjekk virksomhetens
prøvetaking og vurdering av prøveresultater.

Kommer vannet fra egen
vannforsyning (brønn, reservoar,
oppsamlingstank e.l.) skal
vannkilden være beskyttet og
vannet behandles slik at det får
drikkevannskvalitet. Det skal tas
prøver av vannet regelmessig, jf.
Kravene i drikkevannsforskriften.
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Rent vann og rent sjøvann er
definert i art. 2, nr. 1 h) og i). Rent
vann og rent sjøvann kan benyttes
på visse områder, se kap VII
Vannforsyning nr. 1 b) og nr. 4.
Flere anvendelser for rent sjøvann
er beskrevet i 853/2004 avsnitt VIII
om fiskerivarer nr. 1 c).
Vannforsyningssystemene for rent
vann og rent sjøvann er ikke
omfattet av
drikkevannsforskriften.
Kravpunkt 11
Sporbarhet
178/2002 Art 18 Merking,
sporbarhet og identifikasjon

Utdyping KP
Sporbarhet i næringsmiddelkjeden
handler om å kunne følge og
dokumentere flyten (gangen) for
et næringsmiddel ett ledd tilbake
og ett ledd fram i næringskjeden,
slik at virksomheten kan
tilbaketrekke et næringsmiddel
dersom det er nødvendig.

Utdyping i mal
Sjekk at virksomheten dokumenterer:
Hvem: Identifikasjon av hvem de kjøper varer fra eller
selger varer til
Hva: Identifikasjon av varene de har kjøpt eller solgt
Når: Dato for mottak eller levering
Hvor mye: Mengde eller antall

Observasjon

Fraktbrev og handelsdokumenter er eksempler som kan
vise hvor varer kommer fra/sendt til.

Det er krav om å identifisere hvem
virksomheten (navn og adresse)
kjøper varer fra eller selger varer
til. Opplysningene skal være gode
nok til å identifisere virksomheten,
eks. er organisasjonsnummer er
entydig identifikasjon.
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Virksomheter skal ha rutiner for å
legge fram
sporbarhetsopplysninger. Det kan
være faktura, fraktbrev m.v. Det
skal være mulig å koble mottaker
eller leverandør til de aktuelle
produkter. For å sikre at denne
koblingen kan foretas, må
næringsmiddelet kunne
identifiseres. Det er ikke
tilstrekkelig identifikasjon å bruke
samlebetegnelser.
Leverer virksomheter
(restauranter, butikker) varer til
privatpersoner, må de ikke
dokumentere hvem dette er.
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