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Livsmedelsverkets föreskrifter om ändring 
i verkets föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om 
livsmedelsinformation;

beslutade den 25 juni 2018.

Med stöd av 6 och 7 §§ livsmedelsförordningen (2006:813) föreskri-
ver1 Livsmedelsverket i fråga om Livsmedelsverkets föreskrifter
(LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation

dels att 2 § ska ha följande lydelse,
dels att nuvarande 14 § ska betecknas 17 §,
dels att det införs tre nya paragrafer, 14, 15 och 16 §§ samt närmast

före 14 § en ny mellanrubrik av följande lydelse.

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, Europaparla-
mentets 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 marknadsord-
ning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förord-
ningar (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

1 Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)
2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträf-
fande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssam-
hällets tjänster.
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(EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rå-
dets 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 kostersätt-
ning 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.

Anmälan av vissa livsmedel

14 § Uppgifter på färdigförpackade livsmedel att de är fria från ett
sådant ämne eller sådan produkt som förtecknas i bilaga II till Europa-
parlamentets 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 (SLVFS 2000:15) om livsmedel
för speciella medicinska ändamål,

– Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2008:2) om moders-
mjölksersättning och tillskottsnäring, eller

– Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2016:11) om kompletta
kostersättningar för viktkontroll.

15 § Anmälan enligt 14 § ska göras av den livsmedelsföretagare i
vars namn eller firmanamn livsmedlet saluförs eller, om denna före-
tagare inte är etablerad i unionen, den som importerar livsmedlet till
unionsmarknaden.

Anmälan ska ske senast när livsmedlet släpps ut på 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 är ansva-

rig för livsmedelsinformationen och den livsmedelsföretagare som
tillverkar eller förpackar livsmedlet om det sker i Sverige.

Till anmälan ska den etikett som innehåller obligatorisk livsmedels-
information bifogas.
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LIVSFS 2018:616 § Ändringar av uppgifter i 15 § andra stycket 2 och 3 ska medde-
las till Livsmedelsverket senast när livsmedlet släpps ut på marknaden
för första gången.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 oktober 2018.

ANNICA SOHLSTRÖM
Kristina Ohlsson
(Juridiska avdelningen)
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