
Guide for registrering hos Mattilsynet for Bake’n Go bakere



Først, klikk på denne direkte linken 
til mattilsynet https://
skjema.mattilsynet.no/mats

Trykk “Logg inn via ID-porten” som 
vist under:

STEG 1



Velg blant innloggingsmetode du 
vil bruke.

For gjennomgangens sin skyld 
velger vi “BANKID ON MOBILE” 
som du finner som tredje 
alternativ i listen

STEG 2



Når du har klikket på “BANKID 
ON MOBILE” vil du bli 
videresendt til denne siden. Fyll 
ut telefonnummer og 
fødselsdato.  

Klikk “next”.  

STEG 3



Fortsett på mobilen der du 
bekrefter din ID. 

STEG 4



Du vil så bli tatt videre til 
Mattilsynet.

Klikk “Skjema” som vist med rød 
pil under. 

STEG 5



Klikk så på “andre skjema” som 
vist med rød pil under.

STEG 6



På denne siden velger du ”Ny 
næringsmiddelvirksomhet inkl.
Matkontaktmaterialer”, som vist 
med rød pil under.

STEG 7



Nå kan du starte registreringen 
din. Klikk på “Velg ny aktivitet” 
som vist med rød pil under. 

STEG 8



Marker “produksjon av baker- og 
konditorvarer som vist med rød 
pil under
Trykk “Neste”.

STEG 9



Fyll inn fullt navn i det første 
tomme feltet.

I det andre tomme feltet fyller du 
inn: “Salg av baker- og 
konditorvarer i mitt eget kjøkken 
via Bake’n Go AS”

Deretter må du velge en 
kontaktperson (mest sannsynlig 
deg selv) ved å klikke ”legg
til/rediger aktører på 
virksomheten”.

STEG 10



Veldig bra!

Du er ferdig med de første 10 stegene i registreringsprosessen!
Du er snart ferdig :) 



På denne siden fyller du inn følgen:
1. Fyll inn ditt fornavn i felt 1.
2. Fyll inn ditt etternavn i felt 2. 
3. Fyll inn gate-adressen din i felt 3. 
4. Fyll inn postnummeret ditt i felt 5.
5. Fyll inn hvilket fylke i felt 6.
6. Fyll inn mobilnummer i felt 7.
7. Fyll inn e-post adressen din i felt 8.

Når alle feltene er fylt inn, klikk “legg til/
rediger kontaktperson” som vist på bilde 
under. 

STEG 11



Når du har klikket “legg til/
rediger kontaktperson” som 
beskrevet i forrige steg, vil 
kontaktpersonen da bli lagt til 
listen under. 

Ikke glem å klikk “lagre” nederst 
på siden. 

STEG 12



Du vil deretter bli tatt med tilbake 
til den forrige siden som vist 
under. Dersom adressen som er 
fylt er korrekt og det der du vil 
selge bakevarene fra trenger du 
ikke gjennomføre neste steg. 

Dersom adressen er feil, må du 
huke av  ”Benytt folkeregistrert 
adresse” boksen.

STEG 13 A



Når du har huket av ”Benytt 
folkeregistrert adresse” boksen 
vil du da få muligheten til å fylle 
inn ny adresse. Benytt den 
adressen du har planer om og 
selge bakevarene dine fra på 
Bake’n Go.

STEG 13 B



Velg feltet “Velg 
produksjonsform” som vist på 
bildet under. 

STEG 14



GRATULERER!
Du ferdig med registreringen hos Mattilsynet! 

Vil du bli en verifisert baker? 
SEND oss kvitteringen/sammendrag av registreringen til support@bakengo.no

mailto:support@bakengo.no

