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ii ndamål; 

beslutad den 5 september 1997. 

0 
LIVSMEDELS 

VERKET 

SLY FS 1997:28 

(H371:2) 
Utkom från trycket 
1997-09- 19 

Med s töd av 19 och 28 §§ livsmedelsförordningen ( 1971 :807)1 beslutar 
Statens livsmedelsverk i fråga om verkets kungörelse (SL V f S 1993 :3 1) 
med föreskrifter och a llmänna råd om livs medel för särskilda 
näringsändamål 

dels att 8 § och 10 § skall ha följande lydelse, 
dels att allmänna råden till 9 § skall upphöra att gälla , 
dels att nya a llmänna råd skal l in föras efter I 0 § med följande lydelse. 

Tillstånd 

8 § Ti llstånd av Livsmede lsverket krävs för saluhållande av 
1. livsmede l med mycket lågt energi innehåll för viktkontroll, 
2. livsmedel för speciella medicinska ändamål, 
3. livsmedel för personer med störd kolhydratomsättning (diabetes). 
Ansökan om till stånd skall göras av tillverkaren eller importören. 

1 Förordningen omtryckt 1990:310. Senaste lyde lse av 28 § 1993: 13 76. 

SLV FS 1997:28 



2 

10 § Livsmedel som omfattas av denna kungörelse och för vilka det inte 
krävs tillstånd skall anmälas till Livsmedelsverket. 

Anmälan behöver dock inte göras för 
- modersmjölksersättning och tillskottsnäring för friska spädbarn och 

småbarn, 
- spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för friska spädbarn och friska 

småbarn, 
- komp,ctt kostersättning för viktkontroll, 
- mål tidsersättning för viktkontroll, 
- natriumfattiga livsmedel, 
- natriumreducerat salt, 
- livsmedel som är avsedda att intas i samband med mycket krävande 

muskelarbete, såsom för idrottande. 

Al/111ii1111a råd till JO§ 

Särskilcta bestämmelser om modersmjölksersättning och tillskottsnäring 
finns i ltvs,,,~delsverkets kungörelse {SLV FS 1994:46) med föreskrifter och 
allmänna råd om modersmjölksersättning och tillskottsnäring. Bestämmelser 
om barnmat finns i Livsmedelsverkets kungörelse {SlV FS 1997:27) med 
föreskrijte, vch allmänna råd om spannmåls baserade livsmedel och barnmat 
för spädbarn och småbarn. Produkter som saluhålls under beteckningen 
välllingför spädbarn omfattas inte av kungörelsen (SLV FS 1997:27) om 
barnmal 111.m. Sådana produkter - välling för spädbarn - skall enligt JO§ 
ov«n unmälas till Livsmedelsverket. Bestämmelser om komplett kos/ersätt-
ning för viktkontro/1 samt må/tidsersättning för viktkontro/1 finns i Livsme-
delsverkets kungörelse {SL V FS 1997: 30) med föreskrifter och allmänna råd 
om vissa livsmedel avsedda att användas i energibegränsad kost för vik/-
minskning. 

Denna kungörelse träder i kraft den I oktober 1997. 
Meddelade tillstånd att saluhålla komplett kostersättning för viktkontroll 

e ller måltidsersättning för viktkontroll - enligt 8 § punkt I äldre lydelse -
samt meddelade tillstånd att saluhålla livsmedel under uppgift att det är 
särskilt lämpat eller avsett för friska spädbarn - enligt 8 § punkt 5 äldre 
lydelse - upphör att gälla den I april 1999. 

Före ikraftträdandet meddelade tillstånd att saluhålla produkter med 
beteckningen välling för spädbarn (enligt 8 § punkt 5 äldre lyde lse) anses 
som fullgjord anmälningsskyldighet enligt I O § denna kungörelse. 
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Före ikraftträdandet meddelade tillstånd att saluhålla livsmedel avsett att 
användas i glutenfri kost, laktosreducerad kost eller proteinreducerad kost 
anses som fullgjord anmälningsskyldighet enligt I O § denna kungörelse. 
Ansökan om tillstånd att saluhålla sådana livsmedel ingiven före ikraft-
trädandet anses som en anmälan enligt .10 § denna kungörelse. 

ARNE KARDELL 

Anita Janelm 
(Norm enheten) 

3 

SLY FS 1997:28 Tryck: Livsmcdelsverkets repro 
Uppsala 1997 



-


