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Remissammanställning till förslag om föreskrifter om ändrade
övergångsbestämmelser vad gäller modersmjölksersättning och
tillskottsnäring som framställs av hydrolyserade proteiner
1. Förslag
Livsmedelsverket beslutade under 2020 om tre ändringsföreskrifter som bl.a. berör
modersmjölksersättning och tillskottsnäring som framställs av hydrolyserade proteiner:
• föreskrifter (LIVSFS 2020:5) om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter
(LIVSFS 2019:1) om livsmedel avsedda för särskilda grupper,
• föreskrifter (LIVSFS 2020:6) om upphävande av Livsmedelsverkets föreskrifter
(LIVSFS 2008:2) om modersmjölksersättning och tillskottsnäring, och
• föreskrifter (LIVSFS 2020:8) om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter
(LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation.
Efter att föreskrifterna beslutades har det framkommit att EU-kommissionen planerar att
ändra tillämpningsdatumet för när nya EU-regler om modersmjölkersättning och
tillskottsnäring som framställs av hydrolyserade proteiner ska börja tillämpas. För att de
nationella reglerna ska vara i överensstämmelse med EU-reglerna föreslås därför att
skjuta fram tillämpningsdatumet för ovan angivna ändringsföreskrifter med ett år.
2. Remissbehandling m.m.
Förslag till föreskrifter och en promemoria som beskriver bakgrunden remitterades till
totalt 30 företag, branschorganisationer och myndigheter. Remissen lades även ut för
öppen konsultation på www.livsmedelsverket.se. 17 remissinstanser har svarat.
3. Sammanställning av remissinstansernas synpunkter
Konsumentverket, Konkurrensverket, Miljöförvaltningen i Göteborgs stad, Svensk
dagligvaruhandel och Miljönämnden i Helsingborg har inga synpunkter på förslaget.
Regelrådet, Sveriges kommuner och regioner, Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala
kommun och Famna Sweden AB avstår från att yttra sig.
Miljöförvaltningen i Malmö stad, Socialstyrelsen, Miljö- och hälsoskyddsnämnden i
Solna stad, Folkhälsomyndigheten, Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad,

Postadress

Box 622
751 26 Uppsala

Besöksadress

Telefon

E-post

Organisationsnummer

Leveransadress

Telefax

Internet

VAT-nummer

Dag Hammarskjölds väg 56 A 018-17 55 00
Dag Hammarskjölds väg 56 C 018-10 58 48
752 37 Uppsala

livsmedelsverket@slv.se
www.livsmedelsverket.se

202100-1850

SE202100185001

Innehar F-skattebevis

LIVSMEDELSVERKET

2 (2)
2021-02-10

Dnr 2021/00630

Livsmedelsföretagen och Byggnads- och tillståndsnämnden i Sundbybergs stad tillstyrker
förslaget.
Kommerskollegium bedömer att förslaget inte behöver anmälas till kollegiet enligt
förordning (1994:2029) om tekniska regler. Kollegiet bedömer vidare att förslaget inte
heller behöver anmälas enligt förordning (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden.
Kontaktpersoner vid Livsmedelsverket
Sofia Norlin, verksjurist, 018-17 43 34
Sanna Wallje Pettersson, ämneskoordinator, tel. 018-26 55 810

