Sist revidert 29.10.2012

MELDESKJEMA TIL MATTILSYNET
Skjemaet skal brukes av alle som ønsker å drive meldepliktig virksomhet på områdene såvarer og
settepotet

Enhver som vil drive virksomhet omfattet av Mattilsynets forvaltningsområde og som omfattes av
meldeplikten, skal på forhånd melde fra om dette til Mattilsynet der virksomheten skal finne sted.
Endringer i disse opplysningene skal også meldes til Mattilsynet.
Dette skjema skal benyttes for såvarer og settepotet da det ikke er utviklet elektronisk skjema for disse.

Opplysninger om virksomheten
Nyetablering:

Planlagt oppstartsdato:

Opphør av eksisterende virksomhet:

Endring av eksisterende virksomhet:
Endring gjelder drift/aktivitet:
Evt. tidligere navn på virksomheten:

Endring gjelder driftsansvarlig:
Adresseendring

Foretakets organisasjonsnummer:
(eller personnummer)

Bedriftsnummer:

Virksomhetens navn i
Brønnøysundregistret:
Virksomhetens navn:
Besøksadresse:
Postadresse:
Postnr:

Poststed:

E-post:
Web-adresse:
Telefon:

Telefax:

Felles meldeskjema for Mattilsynet – utarbeidet 18.6.2007 / revidert 23.09.2010

Eiers navn:
Driftsansvarlig/ faglig leder:

Meldingen gjelder (sett kryss)
Såvarer (gå til side 2)

Settepotet (gå til side 3)

Signatur
Sted:

Dato:

Underskrift:

Spørsmål kan rettes til ditt lokale distriktskontor i Mattilsynet på telefon 22 40 00 00. Mer informasjon
finnes på www.mattilsynet.no og www.regelhjelp.no.

Mattilsynet

E-post: postmottak@mattilsynet.no
Merk forsendelsen med riktig
distriktskontor; se www.mattilsynet.no

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Såvarer
Enhver som vil etablere og drive virksomhet som såvareforretning, leierenseri eller gård for avl av klasse
prebasis skal på forhånd melde fra om dette til Mattilsynet, jf. § 3a i forskrift 13.09.1999 nr 1052 om
såvarer (såvareforskriften).
Virksomheten forplikter seg til å overholde kravene som nevnte forskrift setter, herunder plikten til å
innføre og utøve internkontroll - § 26 og 27
Følgende krav gjelder for slike virksomheter, jf såvareforskriften:


Såvareforretninger – § 4 og vedlegg A3



Leierenserier – § 5 og vedlegg B3



Gård for avl av klasse prebasis – § 8 og vedlegg A11

Innmeldte såvareforretninger (kategori A – B) vil få tildelt referansenummer som skal benyttes ved
deklarering ved import.

Nærmere opplysninger om virksomheten (kryss av)
Import og omsetning av ferdig renset såvare. Kategori A
(hvis ja, fyll ut tilleggsopplysninger 1):
Produksjon av sertifisert såvare, import og omsetning av ferdig renset såvare.
Kategori B (hvis ja, fyll ut tilleggsopplysninger 1):
Produksjon og omsetning av såvare av bevaringsverdige sorter. Kategori C
Leierenseri for såvarer:
Prebasisavl av såvarer (hvis ja, fyll ut tilleggsopplysninger 2):

Tilleggsopplysninger 1 (kryss av)
Korn og oljevekster:
Fôrvekster:
Gras til grøntanlegg:
Grønnsaker, krydder, prydplanter og grøntanleggsplanter:

Tilleggsopplysninger 2 (fyll ut)
Gårds- og bruksnummer:
Kommune:

Fagutdannelse/relevant praksis for driftsansvarlig/faglig leder
Utdannings-/praksissted

Type utdanning/praksis

Side 2 av 3

Tidsrom/varighet

Settepotet
Enhver som vil etablere og drive virksomhet som settepotetforretning, laboratorium for in vitro-formering,
prebasissenter, skal på forhånd melde fra om dette til Mattilsynet, jf. § 3a i forskrift 1996-07-02 nr. 1447
om settepoteter (settepotetforskriften).
Virksomheten forplikter seg til å overholde kravene som nevnte forskrift setter, herunder plikten til å
innføre og utøve internkontroll - § 15 og 16

Følgende krav gjelder for slike virksomheter, jf. settepotetforskriften:


Settepotetforretninger – § 4 og vedlegg VIII



Prebasissenter – § 7 og vedlegg VII



Laboratorium for in vitro-formering - § 7 og vedlegg VI

Nærmere opplysninger om virksomheten (kryss av)
Settepotetforretning:
Prebasissenter:
Laboratorium for in vitro formering:

Fagutdannelse/relevant praksis for driftsansvarlig/faglig leder
Utdannings-/praksissted

Type utdanning/praksis

Side 3 av 3

Tidsrom/varighet

