
Saksbehandlingssystemet for Nyt Norge

minside.nytnorge.no



I saksbehandlingssystemet kan du.....

• søke om godkjenning av nye produkter
• endre godkjente produkter (f.eks. ny emballasje, ny pakningsvariant)
• legge inn ny/oppdatert informasjon om dine underleverandører, f.eks. 

dokumentasjon om etablert KSL
• få oversikt over godkjente produkter (Excel-liste kan lastes opp) og 

etikettmaler
• mulighet til å sende/motta meldinger til/fra saksbehandler i Matmerk
• redigere virksomhets- og brukeropplysninger
• sende inn omsetningstall for omsetningsrapportering
• gjøre egenrevisjon, lukke avvik fra egen- og eksternrevisjon og se tidligere 

revisjonsrapporter



Registrer virksomhet: kryss av for næringsmiddel eller 
prydvekst (gartneri/planteskole)



Etter registrering: send inn virksomhetssøknad

• når virksomheten registrerer seg første gang opprettes brukernavn og passord

• ved behov kan Matmerk resette brukernavn og passord



Redigering av virksomhets- og brukeropplysninger

• virksomhets- og brukeropplysninger må være oppdaterte
• meldinger fra saksbehandlingssystemet sendes til 

e-postadressen oppgitt under brukerprofilen – viktig at denne er riktig
• i virksomheter hvor flere personer har ansvar for Nyt Norge-saksbehandling er det 

lurt å opprette en felles e-postadresse hvor de aktuelle personene gis tilgang –
f.eks. nytnorge@pølsespesialisten.no



Ny næringsmiddelsøknad

Næringsmidlets navn/varebetegnelse

Gi en kort beskrivelse av type 
næringsmiddel dersom navnet ikke er 
selvforklarende.

Velg riktig kategori

Velg mellom uforedlet eller foredlet (se 
definisjon i  pkt. 7 i kravsett).
g
Valget gir noen ulike spørsmål videre.



Uforedlet næringsmiddel

Ved å krysse av for disse to spørsmålene garanterer du for at næringsmidlet 
er av norsk opprinnelse, og at KSL er etablert i primærproduksjonen (se 
vedlegg I i kravsettet). 
Får du nye underleverandører etter at virksomhetssøknaden er godkjent, skal 
dokumentasjon av ”etablert KSL” for disse vedlegges virksomhetssøknaden (ligger i 
fanen ”Pågående saker”).

= Pakningsstørrelse, f.eks. 100 g eller 2 l – 1 variant pr. linje
f.eks. 100 g

f.eks. 450 g GTIN-nummer
GTIN-nummer

Velg etikett dersom dere ikke har godkjente 
etikettmaler for aktuelt produkt/produktserie.

Last opp fil med etikett. NB: JPG, GIF, PNG, PDF, Word

Last opp fil med signatur. 
NB: JPG, PNG, GIF

Skriv inn navnet ditt.
Lagrer du skjemaet 
som utkast finner du 
det igjen under fanen 
”Utkast til søknader”.



Foredlet næringsmiddel

- I tillegg til feltene over må du fylle inn opplysninger om 
ingrediensene 

For hver ingrediens må du velge 
”Type” fra rullegardinmenyen, 
beskrive den, angi om den er norsk 
eller importert og mengden. 

Andel norsk råvare beregnes 
automatisk. 



Ny prydvekstsøknad
- inkluderer blomster, trær, prydvekster, potteplanter

Prydvekstens navn/varebetegnelse

Kryss av for riktig plantemateriale

Fyll inn

7 pk tulipaner

Velg etkiett dersom dere ikke 
har etikettmal for gjeldende 
produkt 



Ny prydvekstsøknad
- inkluderer blomster, trær, prydvekster og potteplanter



FILFORMATER OPPLASTING

• Digital signatur: JPG, PNG og GIF

• Etikett: JPG, GIF, PNG, PDF, Word



Etikettmal
• brukes samme 

etikett for en 
type/gruppe 
produkter kan den 
søkes godkjent 
som en etikettmal

• en godkjent 
etikettmal kan 
deretter velges 
ved søknad om 
nye produkter av 
samme type



Endringer etter godkjenning

• Velg fanen ”produkter - godkjente” og stå på/marker aktuelt næringsmiddel 
/prydvekst 

• Velg endre godkjent næringsmiddel /prydvekst. Skjemaet gjenåpner seg, og 
du kan gjøre endringer før du sender endringssøknaden inn.



Innlegging av ny dokumentasjon på 
virksomhetsnivå

• du kan legge inn ny dokumentasjon på virksomhetsnivå inne på den 
opprinnelige søknaden, f.eks. dersom man får en ny leverandør

• denne finner du under fanen ”Pågående saker” – marker linjen med 
virksomhetssøknaden og klikk på fanen ”Se skjema”

• nye vedlegg kan legges inn nederst i dette skjemaet



Hjelp og råd

• Har du spørsmål til saksbehandlingssystemet og 
Nyt Norge:

• Greta Hardal (fagsjef Nyt Norge) – tlf. 982 89 707

• Sentralbord Matmerk: 24148300


