Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar
Nya regler om märkning och information
om livsmedel
En ny lagstiftning som gäller information om livsmedel började
gälla den 13 december 2014. Nu ska livsmedel vara märkta enligt
samma lagstiftning inom hela EU.

Viktiga nyheter
Teckenstorlek
Minsta tillåtna teckenstorlek
är 1,2 mm på stora och 0,9
mm på små förpackningar
(små = största ytan är mindre
än 80 cm2).
Allergener
Vissa livsmedel som kan ge
allvarliga allergiska reaktioner, allergener, ska vara highlightade, dvs särskilt utmärkta, för konsumenters
säkerhet. T ex
, vete,
fisk, etc.
Obligatorisk näringsdeklaration
Förpackade produkter behöver
märkas med näringsdeklaration efter 13 dec 2016. Det
finns vissa undantag. Det som
ska ingå är energivärde,
mängden fett, mättat fett, kolhydrat, sockerarter, protein
och salt. I bilaga I i informationsförordningen finns definitioner på vad som avses med
de olika näringsämnena.

Om livsmedlet redan har näringsdeklaration, gäller de nya
reglerna från 13 dec 2014.
Information om oförpackade
livsmedel
Även restauranger, serveringar
och alla andra som säljer oförpackade
produkter
måste
kunna upplysa kunden om
vilka allergener som ingår.
Livsmedelsverket håller på att
ta fram regler om detta. Håll
utkik efter de nya reglerna på
Livsmedelsverkets hemsida.
Ansvar
Den som säljer livsmedlet är
ansvarig för informationen.
Informationen ska vara på
svenska, vara lätt att förstå,
livsmedlet ska gå att spåra,
får inte vilseleda eller luras
m.m.
Alla företag som ingår i
livsmedelskedjan från producent till konsument har en
del av informationsansvaret.
Därför är det viktigt att alla
känner till att förändringar
kommer.

Nyheter i informationsförordningen
Nytt är bland annat:
o

Krav på viss teckenstorlek

o

Ursprungsmärkning för kött från
fler djurslag

o

Allergener ska anges tydligare

o

Infrysningsdatum för kött och
fisk

o

Obligatorisk näringsdeklaration i
märkningen för de flesta livsmedel

o

Information om oförpackade
livsmedel

o

Information vid distansförsäljning innan köpet avslutas

LAGSTIFTNING
Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna

WEBBEN
Livsmedelsverket
www.slv.se

För dig som producent
Vissa producenter har redan
anpassat sina etiketter för att
uppfylla de nya reglerna.
Tänk på att efter den 13 december 2014 får du sälja produkter som märktes innan 13
december 2014, men inte
märka upp nya livsmedel med
gamla etiketter.
Ny broschyr om märkning
Det finns en utförlig broschyr
att hämta på livsmedelsverkets
hemsida.
Broschyren kan vara bra för de
företag som själva ansvarar för
etiketter/annan märkning på
förpackade livsmedel.
Det finns även mer information under fliken Livsmedelsföretag / Märkning och påståenden, på www.slv.se
Sammanfattning
Den nya informationsförordningen kommer att göra det
lättare för konsumenter att få
reda på den information de
behöver om maten de köper.
Informationen om livsmedel
ska bli lika i hela EU.
Nya lagar ger alltid företagare
mer arbete i början med anpassning av etiketter, personal
som måste informeras osv.
Livsmedelsinspektörerna kan
hjälpa till med var ni hittar
information om hur ni ska
märka livsmedel, och vi hoppas att detta informationsblad
ska hjälpa till med detta.

De nya märkningsreglerna började gälla den 13 dec 2014.
Krav på näringsdeklaration gäller från den 13 dec 2016.

