
 Anmälan om   1 (1) 
 handelsbeteckning 
    
 
 
 
 
 

 
Postadress 
Postal address 
Box 622 
751 26  Uppsala, Sweden 

Besöksadress 
Office address 
Hamnesplanaden 5 
Leveransadress 
Delivery address 
Strandbodgatan 4 

Telefon/Telephone 
Nat 018-17 55 00 
Int +46 18 17 55 00 
Telefax 
Nat 018-10 58 48 
Int +46 18 10 58 48 

E-post/E-mail 
livsmedelsverket@slv.se 
Internet 
www.livsmedelsverket.se 

Organisationsnummer 
202100-1850 
VAT-number 
SE02100185001 
Innehar F-skattebevis 
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Anmälan om handelsbeteckning på fiskeri- och vattenbruksprodukter 
Den som vill saluhålla en art av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur och som saknar 
fastställd handelsbeteckning, ska enligt artikel 37 i förordning (EU) nr 1379/2013 anmäla detta till 
Livsmedelsverket som fastställer en tillfällig beteckning som publiceras på Livsmedelsverkets webbplats  
Enligt sådana beredningsformer som avses i leden a, b, c och e i bilaga 1 till nämnda förordning och erbjuds i 
dessa former till slutkonsument eller storhushåll omfattas av kraven på en svensk handelsbeteckning. 
 
Anmälare 

Namn: 

Adress: 

Postadress: 

E-postadress: 

Kontaktperson: 

 

Förslag till handelsbeteckning 

Artens vetenskapliga namn  Fysiska tillstånd/Beredningsform* Förslag till handelsbeteckning 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

* T.ex. levande, färsk, kyld, fryst, rökt, torkad, saltad, saltlake, kokt, mjöl eller pellets 
 
Anmälan kan skickas med e-post livsmedelsverket@slv.se eller vanlig post till Livsmedelsverket,  
Box 622, 751 26 Uppsala 

http://www.livsmedelsveket.se/
http://www.livsmedelsveket.se/
https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/lagstiftning1/gallande-lagstiftning/eu-forordning-13792013
mailto:livsmedelsverket@slv.se
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