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beslutade den 16 november 2020.

Utkom från trycket
den 30 november

Med stöd av 6 och 7 §§ livsmedelsförordningen (2006:813) föreskriver Livsmedelsverket i fråga om Livsmedelsverkets föreskrifter
(LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation att 14–16 §§ ska ha
följande lydelse.
14 §1 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 anmälningseller tillståndskrav enligt
– Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2016:11) om kompletta
kostersättningar för viktkontroll, eller
– Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2019:1) om livsmedel
avsedda för särskilda grupper.
15 §2 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.
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Till anmälan ska den etikett som innehåller obligatorisk livsmedelsinformation bifogas.
16 §3 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.
1. Dessa föreskrifter 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 2021.
ANNICA SOHLSTRÖM
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Elin Häggqvist
(Juridiska avdelningen)

Senaste lydelse LIVSFS 2018:6.
Elanders Sverige AB, 2020

