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Livsmedelsverkets föreskrifter 

(LIVSFS 2014:4) om 

livsmedelsinformation; 

(H 125) 

Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför 

alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller ändringar 

till och med LIVSFS 2021:3. 

Tillämpningsområde 

1 § I dessa föreskrifter finns bestämmelser om livsmedelsinformation till 

konsumenter. De ska tillämpas på alla livsmedel som är avsedda för 

konsumenter, inklusive livsmedel som tillhandahålls av storhushåll och 

livsmedel som är avsedda för storhushåll. 

2 § EU-bestämmelser om livsmedelsinformation finns i 

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den

25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till 

konsumenterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets 

förordningar (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upp-

hävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/ 

EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG 

samt kommissionens förordning (EG) nr 608/2004, 

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den

17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för 

jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 

922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, 

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av den

11 december 2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och

vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006

och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr

104/2000,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 av den

12 juni 2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för 

speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll 

och om upphävande av rådets direktiv 92/52/EEG, kommissionens direktiv 

96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG och 2006/141/EG, Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2009/39/EG och kommissionens förordningar (EG) nr 

41/2009 och (EG) nr 953/2009, samt i  

– andra EU-bestämmelser. (LIVSFS 2018:6)
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3 § Förutom bestämmelserna i ovan angivna EU-bestämmelser finns det 

också bestämmelser om livsmedelsinformation av särskilda livsmedel och 

livsmedelsgrupper i andra föreskrifter meddelade av Livsmedelsverket.  

Definitioner 

4 § Definitioner och andra begrepp i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1169/2011 ska gälla även vid tillämpningen av dessa 

föreskrifter om inget annat anges. 

Språk 

5 § Obligatorisk livsmedelsinformation och den livsmedelsinformation som 

lämnas i enlighet med Livsmedelsverkets föreskrifter ska anges på svenska. 

Annat språk får användas om språket endast obetydligt skiljer sig från svenska. 

    Livsmedelsinformationen får samtidigt anges på flera språk. 

Nettokvantitet 

6 § Vid tillhandahållande av flytande livsmedel får nettokvantiteten anges i 

deciliter istället för vad som anges i artikel 23 i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1169/2011. 

 

7 § Vid tillhandahållande av förpackningar med tabletter, kapslar eller liknande 

av bordssötningsmedel, kosttillskott och livsmedel för speciella medicinska 

ändamål får nettokvantiteten lämnas genom att ange uppgiften om antalet 

tabletter, kapslar eller liknande istället för vad som anges i artikel 23 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011. 

Livsmedel som inte är färdigförpackade  

8 § För livsmedel som erbjuds till försäljning och inte är färdigförpackade 

livsmedel ska uppgift om livsmedlets beteckning lämnas på begäran.  

    Uppgiften ska lämnas på det sätt som anges i artikel 17 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011. 

 

9 § Uppgifter i artikel 9.1b och e–k i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1169/2011 ska lämnas på begäran för livsmedel som 

erbjuds till försäljning och 

    1. förpackas på försäljningsstället på konsumentens begäran, eller 

    2. är färdigförpackade för direkt försäljning. 
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    Uppgifter om ingredienser får lämnas i annan ordningsföljd än den som 

föreskrivs i artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 

1169/2011. 

 

10 § Uppgifter som lämnas enligt artikel 44.1 a i Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 1169/2011får tillhandahållas genom 

    1. skriftligt anslag eller liknande i livsmedlets omedelbara närhet,  

    2. skriftligt material som presenterar eller åtföljer livsmedlet,  

    3. muntlig kommunikation,  

    4. livsmedlets beteckning, under förutsättning att det framgår av beteckningen 

att det aktuella ämnet eller produkten utgör en ingrediens eller ett process-

hjälpmedel, eller 

    5. andra metoder under förutsättning att uppgifterna vid behov även kan 

tillhandahållas muntligen. 

    Om livsmedelsföretagaren väljer att lämna uppgifterna enligt första stycket 

först efter förfrågan från konsumenten, ska denne se till att det tydligt 

framgår hur konsumenten kan få tillgång till uppgifterna. En särskild 

upplysning om hur man kan få tillgång till uppgifterna kan ges skriftligen, 

t.ex. genom anslag eller i en meny, eller muntligen. En sådan särskild 

upplysning behöver inte ges om en utredning har gjorts där konsumentens 

allergier och överkänslighet har nedtecknats i förväg och livsmedlet överlåts 

till konsumenten utifrån dessa uppgifter. 

 

11 § Uppgifter som ska tillhandahållas enligt 8 och 9 §§ får tillhandahållas 

genom de metoder som anges i 10 § första stycket. 

Kalvkött  

12 § De obligatoriska uppgifter om oförpackat kalvkött som ska lämnas 

enligt del I, bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

1308/2013 får tillhandahållas genom samma metoder som i 10 § första 

stycket punkterna 1, 2, 3 eller 5.  

Potatis 

13 § Färdigförpackad potatis ska vara märkt med  

    1. potatisens sortnamn i anslutning till beteckningen,  

2. uppgift om att potatisen bör förvaras mörkt och svalt, och 

    3. förpackningsdag. 

    Potatis som säljs i lösvikt ska presenteras med sortnamn i anslutning till 

beteckningen genom ett anslag eller liknande i potatisens närhet.  
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    Första stycket gäller inte produkter som är lagligen producerade i en annan 

medlemsstat i Europeiska unionen eller i en annan stat som omfattas av avtalet 

om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) eller Turkiet. 

Anmälan av vissa livsmedel 

14 § Uppgifter på färdigförpackade livsmedel, som är avsedda att släppas ut 

på den svenska marknaden, att de är fria från ett sådant ämne eller sådan 

produkt som förtecknas i bilaga II till Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1169/2011 ska anmälas till Livsmedelsverket. 

 Första stycket gäller inte livsmedel som omfattas av anmälnings- eller 

tillståndskrav enligt 

 – Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2016:11) om kompletta 

kostersättningar för viktkontroll, eller 

 – Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2019:1) om livsmedel avsedda 

för särskilda grupper. (LIVSFS 2020:8) 

 

15 § Anmälan enligt 14 § ska göras av den livsmedelsföretagare i vars namn 

eller firmanamn livsmedlet saluförs eller, om denna företagare inte är 

etablerad i Sverige, den som för in eller importerar livsmedlet till den 

svenska marknaden. 

   Anmälan ska ske senast när livsmedlet släpps ut på den svenska marknaden 

för första gången och innehålla  

 1. uppgifter om vilket ämne eller vilken produkt livsmedlet anges vara fritt 

från,  

 2. produktens namn och beteckning, och  

 3. namn och postadress till den livsmedelsföretagare som ska göra 

anmälan enligt första stycket och till den livsmedelsföretagare som tillverkar 

eller förpackar livsmedlet, om det sker i Sverige. 

  Till anmälan ska den etikett som innehåller obligatorisk 

livsmedelsinformation bifogas. (LIVSFS 2020:8) 

 

16 § Ändringar av uppgifter i 15 § andra stycket 2 och 3 ska meddelas till 

Livsmedelsverket senast när livsmedlet, efter ändringen, släpps ut på den 

svenska marknaden för första gången. (LIVSFS 2020:8) 

Dispens 

17 § Livsmedelsverket kan medge dispens från föreskrifterna. (LIVSFS 2018:6) 

__________ 

 

   Dessa föreskrifter (LIVSFS 2014:4) träder i kraft den 13 december 2014. 

   Genom dessa föreskrifter upphävs 
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   1. Livsmedelsverkets föreskrifter (1993:21) om näringsvärdesdeklaration,  

   2. Livsmedelsverkets föreskrifter (2002:47) om märkning av vissa 

livsmedel, och  

   3. Livsmedelsverkets föreskrifter (2004:27) om märkning och presentation 

av livsmedel. 

    Livsmedel som släppts ut på marknaden eller märkts eller presenterats före 

den 13 december 2014 får saluföras till dess att de är slutsålda.  

__________ 

 

 Dessa föreskrifter (LIVSFS 2018:6) träder i kraft den 15 oktober 2018. 

__________ 

 

 Dessa föreskrifter (LIVSFS 2019:2) träder i kraft den 1 mars 2019. 

__________ 

 

 1. Dessa föreskrifter (LIVSFS 2020:8) träder i kraft den 14 december 

2020.  

 2. För modersmjölksersättning och tillskottsnäring som framställs av 

hydrolyserade proteiner gäller 14 § andra stycket i den äldre lydelsen till och 

med den 21 februari 2022. (LIVSFS 2021:3)  

__________ 

 

 Dessa föreskrifter (LIVSFS 2021:3) träder i kraft den 22 februari 2021. 

__________ 
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