1(2)

Anmälan av ”fri från”-livsmedel enligt 14 § Livsmedelsverkets föreskrifter
(LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation
För information om glutenfria, laktosfria och andra ”fri från”-livsmedel, se www.livsmedelsverket.se
I detta sammanhang avses uppgift om att livsmedlet/livsmedlen är fria från någon eller några av de
allergener som anges i bilaga II till förordning (EU) nr 1169/2011.
För anmälan av ”fri-från” gäller:
*) Flera produkter kan anmälas på samma blankett under förutsättning att det är samma saluhållande företag och
samma ”fri-från”-påståenden på produkterna. Bifoga i så fall en lista över produkterna.

Anmälan gjord av:

Företag ansvarigt för
livsmedelsinformationen
(eller dess ombud)

Produktens/produkternas namn*):

Importör: produkter tillverkade
utanför EU
(eller dess ombud)
Lista bifogas*)

Företag som är ansvarigt för produktens/produkternas livsmedelsinformation
Namn:
Adress:
Postadress:

Tillverkare i Sverige
Namn:
Adress:
Postadress:

Förpackare i Sverige (om annat än företagen ovan)
Namn:
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Adress:
Postadress:

Ansvarig/a kontrollmyndighet/er (kommun eller Livsmedelsverket)
(kan vara flera myndigheter om t.ex. saluhållande, tillverkning eller förpackning sker på olika orter)

Postadress
Postal address

Besöksadress
Office address

Telefon/Telephone

E-post/E-mail

Organisationsnummer

livsmedelsverket@slv.se

202100-1850

Hamnesplanaden 5

Nat 018-17 55 00
Int +46 18 17 55 00

Box 622
751 26 Uppsala, Sweden

Internet

VAT-number

Leveransadress
Delivery address

Telefax

www.livsmedelsverket.se

SE02100185001

Strandbodgatan 4

Nat 018-10 58 48
Int +46 18 10 58 48

Innehar F-skattebevis

2(2)

Kontaktperson för ärendet är representant för:
Företag ansvarig för livsmedelsinformationen

Ombud

Namn:
Telefonnummer:
E-postadress:

Mottagare av Livsmedelsverkets bekräftelse av anmälan
Namn:
Adress:
Postadress:
Telefonnummer:
E-postadress:

Vilket/vilka uppgifter med ”fri-från” finns/kommer finnas på livsmedlet/livsmedlen?
I detta sammanhang avses uppgift om att livsmedlet/livsmedlen är fria från någon eller några av
de allergener som anges i bilaga II till förordning (EU) nr 1169/2011.

Uppgifter om märkningens utformning.
Bifoga en kopia av förpackningstext med obligatoriska märkningsuppgifter.
Om anmälan gäller flera produkter, bifoga kopior av samtliga förpackningstexter.
Anmälan avser ändring enligt 16 § LIVSFS 2014:4 av tidigare anmäld produkt

LIVS 087 2018 10 www.livsmedelsverket.se

Tidigare diarienummer (nummer/år)
Ändringen avser följande

Anmälan kan skickas med e-post eller vanlig post.
OBS: Glöm inte att bifoga kopia på förpackningen eller förslag till text.

