
KONTROLL OCH MÄRKNING AV 
LIVSMEDEL 

- Projekt inom Miljösamverkan Skåne

Fastställd 2011-12-19
Version december 2011



� ��



� ��

Innehållsförteckning 

Sammanfattning ................................................................................................................................ 3

Inledning ........................................................................................................................................... 4

Syfte och mål .................................................................................................................................... 5

Metod ................................................................................................................................................ 5

Avgränsningar .............................................................................................................................. 6

Resultat ............................................................................................................................................. 6

Märkningsområden med vanligt förekommande brister ............................................................... 7

Övriga märkningsområden ......................................................................................................... 10

Resultat sanktioner och åtalsanmälan ......................................................................................... 10

Diskussion och kommentarer .......................................................................................................... 11

Importerade förpackade livsmedel (choklad, godis, kakor och konserver) ................................ 13

Egenproducerade och förpackade färdigrätter ............................................................................ 14

Sanktioner och åtalsanmälan ...................................................................................................... 14

Slutsats ............................................................................................................................................ 15

Förslag till fortsatt arbete ................................................................................................................ 16

Bilagor ............................................................................................................................................ 16



� ��

Sammanfattning 

I Skåne län genomfördes under 2010-2011 ett kontrollprojekt inom märkning av förpackade varor i 

samarbete mellan Skånes kommuner, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län. Alla 

Skånes kommuner deltog i projektet. Det övergripande målet för projektet har varit att bidra till att 

säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och bevaka konsumenternas intressen gällande 

tydlig och korrekt märkning av livsmedel. I projektet har kontroller utförts av märkning i butiker med 

importerade livsmedel samt i butiker med egenproducerade förpackade färdigrätter. Vidare har det 

inom ramen för projektet tagits fram skriftliga rutiner för att hantera brister i märkningen på ett 

likvärdigt sätt samt beslutsmallar.  

Resultatet visar att det finns tydliga brister i märkningen. I små butiker som mestadels säljer 

importerade varor är den mest frekventa bristen att märkning på svenska saknas på förpackningarna. I 

butiker med egenproducerade förpackade färdigrätter är den vanligaste bristen att mängddeklaration 

saknas. Resultatet visar också att flertalet av kommunerna kommer att använda sig av den framtagna 

rutinen och beslutsmallarna. Rapporten kan laddas ner från Miljösamverkan Skånes webbplats 

www.miljosamverkanskane.se.
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Inledning 

Märkning av livsmedel är en viktig del av säkerheten och redligheten för konsumenterna. Huvudsyftet 

med märkningen är att ge konsumenten tillräcklig och korrekt information om produkten så att man 

inte blir vilseledd. Märkningsinformationen ger viktiga upplysningar om bland annat vilka 

ingredienser som ingår. För att allergiker och personer med överkänslighet ska kunna undvika 

allergiska reaktioner är det mycket viktigt att det finns korrekta och tydliga uppgifter om eventuellt 

innehåll av allergena ämnen i ett livsmedel. Detta märkningsprojekt ligger i linje med bland annat den 

satsning som sker på nationell nivå avseende kontroll av redlighet, till exempel kommande ändringar i 

livsmedelsverkets märkningsföreskrift. 

Kontrollprojektet inom märkning av förpackade varor genomfördes i Skåne län under 2010-2011. Det 

är ett samarbete mellan Skånes kommuner, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län 

Alla Skånes kommuner deltog i projektet. 

Projektgruppen har bestått av  
Anna-Lena Waldemarsson – Hässleholm  
Carl-Erik Kockum – Trelleborg  
Charlotta Kamaterou – Länsstyrelsen i Skåne län 
Elin Ulander – Lund  
Hans Hallén – Eslöv 
Ingela Nielsen – Helsingborg  
John Samuelsson – Landskrona  
Margareta Malmkvist - Vellinge (delar av projektet)
Micaela Aleman – Malmö 
Peter Osgyani – Kristianstad (ordförande) 
Göran Jansson - Länsstyrelsen i Skåne län/Miljösamverkan Skåne 
Bo Persson - Kommunförbundet Skåne/Miljösamverkan Skåne.  

Projektgruppen har haft 8 protokollförda möten samt ett mindre antal arbetsgruppsmöten. 
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Syfte och mål 

Det övergripande målet för projektet har varit att bidra till att säkerställa en hög skyddsnivå för 

människors hälsa och bevaka konsumenternas intressen gällande tydlig och korrekt märkning av 

livsmedel. Genom att utföra en informationskampanj riktad mot de aktuella verksamheterna som 

skulle ingå i projektet har vi velat höja kunskapsnivån och medvetandegöra ansvaret.  

Genom att utföra kontroller i butiker som säljer förpackade importerade livsmedel samt butiker med 

manuell hantering som förpackar och säljer färdigrätter har kontrollresurserna optimerats till de 

områden som ger störst effekt på ökad redlighet i handeln. Projektet skulle även genom en 

utbildningsinsats bidra till att ge inspektörerna hjälp att tolka märkningsföreskrifterna samt skapa en 

samsyn inom länet men hjälp av en gemensam skriftlig rutin och beslutsmallar. Detta kan göra 

inspektörerna säkrare och tryggare i sitt arbete med kontroll av märkning. 

Metod 

Under hösten 2010 tog projektledningsgruppen fram följande material:  

• Informationsmaterial till verksamheterna bilaga I 
• Informationsbrev till livsmedelsverksamheterna bilaga II
• Checklista och kontrollrapport  bilaga III 
• Rutin vid brister i märkning av livsmedelsprodukter bilaga IV 
• Beslutsmallar   bilaga V
• Inrapporteringsblankett   bilaga VI 

Vid länsmötet för inspektörer i oktober 2010 föreläste livsmedelsverket (Anna Göransdotter- Nilsson) 

om märkning. Under januari och februari 2011 skickade de deltagande kommunerna ut 

informationsmaterial, till de berörda livsmedelsverksamheterna som senare skulle kontrolleras 

beträffande märkning. Kontrollerna genomfördes från mars 2011 och respektive kommun rapporterade 

sitt resultat i juni 2011. Därefter har resultatet sammanställts. 
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Avgränsningar 

Följande avgränsningar/inriktningar bestämdes för projektets kontroller i butiker:  

1. Butiker med importerade förpackade produkter, berörda livsmedel är 

a) choklad 

b) kakor 

c) godis 

d) konserver 

Omfattning: kontroll av 4 produkter per anläggning, förslagsvis 3 anläggningar per kommun. 

2. Butiker med egenproducerade förpackade färdigrätter, berörda livsmedel är 

a) färdiglagad varm och kall mat, typ dagens rätt 

b) grillade produkter 

c) sallad, pastasallad, blandade sallader typ räksallad 

d) smörgåsar, baguetter, smörgåstårta m.m. 

Omfattning: kontroll av 4 produkter per anläggning, förslagsvis 3 anläggningar per kommun. 

Resultat 

Samtliga Skånes 33 kommuner deltog i projektet. Eftersom 8 kommuner ingår i kommunalförbund har 

27 resultat redovisats. 

Under våren 2011 genomförde kommunerna inspektioner på aktuella anläggningar. Totalt 

kontrollerades 465 varor i 142 butiker. Det gjordes 75 kontroller i butiker med importerade produkter 

samt 67 kontroller i butiker med egenproducerade förpackade färdigrätter. 

Inrapporteringsblanketten (bilaga VI) användes för att rapportera in resultatet av inspektionerna.  

En del kommuner har inte kontrollerat samtliga punkter i checklistan för varje märkningsområde, 

vilket har resulterat i ett mindre underlag för uträkning av andelen brister. Inom några 

märkningsområden har vi bedömt att underlaget varit för litet för att kunna räkna ut en procentsats, 

därför är dessa inte redovisade i nedanstående tabeller.  

Resultatet för varje deltagande kommun/kommunalförbund kan laddas ner från Miljösamverkan 

Skånes webbplats www.miljosamverkanskane.se.
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Märkningsområden med vanligt förekommande brister 

Allergener: Samtliga allergener är inte deklarerade i ingrediensförteckningen.  

Beteckning: Allmänt vedertagen beteckning eller förklarande text saknas på livsmedlet. 

Bäst före: Bäst före eller sista förbrukningsdag är inte angett med uttrycket ”bäst före” eller ”bäst före 

utgången av”. 

Ingrediensbeteckning: Allmänt vedertagen beteckning eller förklarande text saknas för samtliga 

ingredienser. 

Kakaohalt: Kakaohalt är inte angiven i chokladprodukter. 

Mängd av huvudingrediens: Andel av huvudingrediens är inte angiven för produkter med namn som 

förknippas av huvudingrediensen, till exempel procent räkor i räksoppa, kyckling i kycklingsallad 

m.m.  

Nettokvantitet: Vikt eller volym saknas i märkningen. 

Sammansatta ingredienser: Samtliga ingredienser i en sammansatt produkt deklareras inte. Till 

exempel står det endast majonnäs i en potatissallad, inte vad själva majonnäsen innehåller. 

Språk: Märkning på svenska saknas på produkterna. 

Tydlig märkning: Märkningen är inte lätt att förstå, tillräckligt synlig eller i samma synfält. 

Kontaktuppgifter: Kontaktuppgifter till tillverkare, förpackare eller säljare saknas. 

I tabellerna nedan redovisas andelen felmärkta produkter per märkningsområde för respektive 

produktkategori. Vi har valt att fokusera på de märkningsområden där det finns brister som överstiger 

20 procent. Övriga märkningsområden, det vill säga märkningsområden med brister under 20 procent 

eller där andelen brister inte kunnat räknas ut på grund av för litet underlag, redovisas under rubriken 

”Övriga märkningsområden”. Angivna procentsatser i tabellerna nedan är inte statistiskt säkerställda 

utan får ses mer som en fingervisning om var bristerna finns. Antalet redovisade produkter per 

produktgrupp redovisas i bilaga VII. 

Tabell 1 Choklad – andel felaktigt märkta produkter i procent redovisat per märkningsområde  
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Tabell 2 Kakor – andel felaktigt märkta produkter i procent redovisat per märkningsområde

Tabell 3 Godis– andel felaktigt märkta produkter i procent redovisat per märkningsområde

Tabell 4 Konserver – andel felaktigt märkta produkter i procent redovisat per märkningsområde
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Tabell 5 Färdiglagad mat kall/varm – andel felaktigt märkta produkter i procent redovisat per märkningsområde 

Tabell 6 Grillade produkter – andel felaktigt märkta produkter i procent redovisat per märkningsområde

Tabell 7 Sallader – andel felaktigt märkta produkter i procent redovisat per märkningsområde 
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Tabell 8 Smörgåsar, baguetter, smörgåstårtor – andel felaktigt märkta produkter i procent redovisat per märkningsområde 

Övriga märkningsområden 

Märkning med bäst före-dag: Uppgift om datum för minsta hållbarhet eller bäst före-dag finns på 

förpackningen. 

Sista förbrukningsdag: Lättfördärvliga livsmedel märks med sista förbrukningsdag. 

Förvaringsanvisning: Livsmedel med sista förbrukningsdag märks med förvaringsanvisning. 

Ursprung: Upplysning om platsen för livsmedlets ursprung, om avsaknad av denna uppgift vilseleder 

konsumenterna. 

Bruksanvisning: Om avsaknad av sådan gör det omöjligt att använda livsmedlet på ett korrekt sätt. 

Resultat sanktioner och åtalsanmälan 

Sanktioner: Vid konstaterade brister har kommunerna möjlighet att vidta någon form av sanktion så 

som till exempel föreläggande med eller utan vite eller åtalsanmälan. 

7 av kommunerna hade under projektets gång vidtagit någon typ av sanktion efter konstaterade brister. 

4 kommuner planerade att vidta sanktioner. 16 kommuner har följt upp bristerna utan att någon 

sanktion utfärdats, vid uppföljningen hade bristerna åtgärdats i 13 av kommunerna. 

Åtalsanmälan: En kommun av länets 33 har gjort en polisanmälan om brott mot 

märkningsföreskrifterna under projektets gång. 
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Diskussion och kommentarer 

Genomförandet av projektet har visat att märkningsområdet är ett komplext område både för 

företagare som utformar märkning och för inspektörerna som ska bedöma märkningen. Det har varit 

bra att arbeta i projektform, eftersom det gett möjlighet till ett brett erfarenhetsutbyte mellan flera 

kommuner. Livsmedelsverkets enhet för kontrollstöd har också rådfrågats för vägledning och tolkning 

av lagstiftningen i specifika frågor. Det framtagna materialet i form av rutiner, mallar och checklistan 

kommer förhoppningsvis att vara ett bra verktyg vid framtida inspektioner. 

Märkningen på en färdigförpackad produkt är till för att konsumenten ska kunna göra ett aktivt och 

medvetet val vid sitt inköp, till exempel känsliga konsumenter som vill undvika allergena ämnen. Att 

märkningen inte är korrekt utförd kan även vara en redlighetsfråga som inte har någon direkt hälsorisk 

knuten till sig. Märkningen ska ge information om mängden av en viss ingrediens som kan vara 

avgörande för köpet, till exempel mängden räkor i en räksallad så att konsumenten kan bedöma om 

varan är värd sitt pris. Av resultatet kan vi se att det inom märkningsområdena 

”ingrediensförteckning” och ”mängd av ingrediens” finns brister både på importerade produkter och 

egenproducerade förpackade produkter. 

Det är omöjligt att som konsument själv kunna avgöra innehållet i ett livsmedel. I dag när de flesta 

livsmedel säljs förpackade har konsumenten inte heller möjlighet att känna och lukta på livsmedlet för 

att till exempel kunna avgöra dess beskaffenhet. 

Märkningen ska även ge information om tillsatser, vilket på senare tid allt mer uppmärksammats 

medialt i Sverige. Intresset och medvetenheten hos konsumenten om vad maten verkligen innehåller 

verkar ha ökat. 
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Importerade förpackade livsmedel (choklad, godis, kakor och konserver) 

Tydlig märkning - märkningsuppgifterna var i många fall svåra att förstå. Det kunde till exempel bero 

på att texten var liten eller att kontrasten mot bakgrunden var dålig. Om konsumenten inte kan läsa 

märkningsuppgifter kan det leda till en allvarlig hälsorisk, konsumenten kan till exempel inte läsa 

information om eventuella allergena ingredienser.  

Språk - vanligt förekommande var att märkningsuppgifterna inte fanns angivna på svenska, eller att 

det var brister i översättningen till svenska. I många fall översätter butiksinnehavaren eller importören 

ingrediensförteckningen själv, vilket kan innebär att det lätt blir fel. Många av dessa butiker har en 

kundkrets som inte förstår svenska, men däremot förstår förpackningens originalmärkning. 

Beteckningen (till exempel namn, symbol eller bild) ska klart och tydligt ge konsumenten en 

uppfattning om vilket livsmedel det handlar om. Beteckningen ska vara allmänt vedertagen i Sverige 

eller också ska beteckningen vara så tydlig att konsumenten inte kan förväxla livsmedlet med något 

annat. Är beteckningen vilseledande får konsumenten inte får den förväntade produkten och därmed 

känner sig lurad. 

Ingrediensbeteckning får inte vilseleda konsumenten att tro att livsmedlet har en annan beskaffenhet 

än det i själva verket har. Det är viktigt, speciellt för allergiker, att samtliga ingredienser finns med. Då 

butikinnehavarna översätter ingrediensförteckningen har det visat sig att inte alla ingredienser finns 

med i översättningen. 

Mängden av huvudingrediensen fanns i många fall inte med i märkning som översatts till svenska. 

Detta skulle helt enkelt kunna bero på att den som gjort översättningen inte har kunskap om 

märkningslagstiftningen eller att det inte funnits med i förpackningens originalmärkning. 

Allergener fanns i flera fall inte med i märkningen. Syftet med denna märkning är att konsumenterna 

alltid ska få information om när vissa kända allergener använts vid tillverkningen av livsmedel, så att 

konsumenten kan undvika överkänslighetsreaktioner. Brister kan medföra allvarliga hälsorisker för 

konsumenten. 

Kakaohalt i choklad ska anges med minsta halt i procent kakao av total kakaosubstans. Andelen 

kakaohalt i en chokladkaka kan vara avgörande för konsumentens val och det är därför viktigt att det 

framgår av ingrediensförteckningen hur mycket kakao chokladen innehåller. 
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Egenproducerade och förpackade färdigrätter 

Ingrediensbeteckning - beteckning på ingredienserna får inte vilseleda konsumenten att tro att 

livsmedlet har en annan beskaffenhet än det i själva verket har. Det är viktigt att samtliga ingredienser 

anges.  

Sammansatta ingredienser - om inte alla ingredienser i de sammansatta produkterna till exempel 

köttbullar i en baguette redovisas ger det i slutet en felaktig ingrediensbeteckning. Detta kan medföra 

en hälsorisk för allergiska personer och vara vilseledande.  

Mängden av huvudingrediensen - det är anmärkningsvärt att så många av förpackningarna hade brister 

inom detta område. Mängden ingredienser borde inte vara svårt att ange i innehållsförteckningen då 

butikerna bör ha recept för varje produkt där det framgår hur mycket råvaror som ska ingå i produkten.  

Nettokvantitet ska anges på förpackningen. En av orsakerna till att det inte skrivs ut kan vara att 

butikerna helst vill sälja sina färdigrätter och smörgåsar med styckpris. 

Bäst före datum - ska alltid anges med dag, månad och år. Att de egenproducerade förpackade rätterna 

inte märks med bäst före datum skulle kunna bero på att butikerna helt enkelt räknar med att 

maträtterna konsumeras samma dag. Man räknar inte med att konsumenten kan spara produkten till ett 

senare tillfälle.  

Sanktioner och åtalsanmälan 

Arbetet med att följa upp bristerna i märkningen skiljer sig mellan kommunerna. Det vanligaste 

arbetssättet är att bristerna följs upp med en uppföljande kontroll. Verksamheten har då i många fall 

rättat till bristerna. Andra kommuner väljer att vidta sanktioner med en gång. Vilken åtgärd som vidtas 

kan vara beroende av bristernas allvarlighetsgrad, till exempel antalet förpackningar med brister. Det 

är dock viktigt att myndigheten gör uppföljning så att bristerna rättas till så snart som möjligt. Vid 

allvarliga märkningsbrister har myndigheten möjlighet att utfärda saluförbud. Rutinen (bilaga IV) som 

togs fram som en del av projektet kan användas som stöd och vägledning i arbetet vid konstaterade 

märkningsbrister. 
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Slutsats 

Resultatet visar att det finns mycket att göra inom kontrollområdet märkning. Vad det beror på är 

troligtvis en kombination av många olika orsaker till exempel bristande kunskap om gällande 

märkningsföreskrifter hos företagen, bristfälliga rutiner hos företagen samt en svår och krånglig 

lagstiftning med många undantag och specialföreskrifter.  

Felaktigt, otydligt eller ofullständigt märkta livsmedel kan i värsta fall innebära en hälsorisk. Detta är 

en anledning till varför det är viktigt för butikerna att ha fungerande rutiner för kontinuerlig 

uppdatering av ingrediensförteckningar. I ”Livsmedelsindustrins och dagligvaruhandelns 

branschriktlinjer för allergi och annan överkänslighet” (från Svensk Dagligvaruhandel och 

Livsmedelsföretagen) finns stöd för olika typer av företag när det gäller hantering och märkning av 

livsmedel ur allergisynpunkt. I Svensk Dagligvaruhandelns branschriktlinje ”Säker mat i din butik” 

finns mer information om både allmän och produktspecifik märkning. Förhoppningen är att kunskapen 

om branschriktlinjernas existens och nyttan med dessa ska öka hos livsmedelsföretagen. 

För att minska antalet felmärkta livsmedel på marknaden hade det varit önskvärt om både producenter, 

importörer och grossister tog ett större gemensamt ansvar för att medverka till att livsmedlen blir 

korrekt märkta innan de levereras till butiksledet. Kravet på att varje förpackning ska var märkt finns 

först när produkten säljs till konsument, men det är även viktigt att butikerna ställer krav på sina 

leverantörer så de skickar med korrekta märkningsunderlag. Företagen bör se över sina rutiner för 

märkning och skaffa sig den kunskap som behövs för att säkerställa att livsmedlen de säljer är korrekt 

märkta och inte vilseleder kunderna. Kontrollmyndigheten måste fortsätta att kontinuerligt arbeta med 

riktad märkningskontroll.  
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Förslag till fortsatt arbete 

Projektet har gett en tydlig bild av var märkningsbristerna finns samt ett bra underlag för planering av 

kommande märkningskontroll. Detta ger kommunerna en fingervisning om var kontrollinsatserna bör 

inriktas på. Vidare bör kommunerna använda sig av rutinen för hantering av märkningsbrister dels för 

att få en likvärdig hantering och dels beivra de brister som iakttas i den offentliga kontrollen. Med 

tanke på det stora antalet felmärkta produkterna och allvarlighetsgraden i felmärkningen bör 

branschorganisationerna ta sitt ansvar genom att utforma utbildningar i märkning för sina medlemmar. 

Om kunskapsnivån inte ökar hos de som utformar märkning och presentation kommer bristerna att 

kvarstå även framöver. 

Kommande projekt inom Miljösamverkan Skåne kan inriktas mot en fördjupning i kontrollen av de 

områden där bristerna var som störst där branschen skulle kunna föregå med en utbildnings- och 

informationsinsats. Projekt kan också inriktas mot importörer och grossister. Även nya och ändrade 

märkningsföreskrifter kan inom några år vara intressant att följa upp i ett projekt.

Bilagor 

Bilaga I Informationsmaterial till verksamheterna ” Alla livsmedel som säljs måste vara rätt 
märkta”; ”Märkning av förpackade livsmedel” 

Bilaga II Informationsbrev till livsmedelsverksamheterna ”Snart kommer vi ut och kontrollerar 
er verksamhet” 

Bilaga III Checklista och kontrollrapport 
Bilaga IV Rutin ”Rutin vid brister i märkning av livsmedelsprodukter”
Bilaga V Beslutsmallar ”Underrättelse om förbud/förbud med vite mot utsläppande av 

livsmedelsprodukter”; ”Anmälan om brott mot livsmedelslagen” 
Bilaga VI Inrapporteringsblankett ”Rapportering av livsmedelsprojektet kontroll av märkning 

2011” 
Bilaga VII Sammanställning av resultatet 

  



Bilaga I   Informationsmaterial till verksamheterna  
”Alla livsmedel som säljs måste vara rätt märkta”;  
”Märkning av förpackade livsmedel”



 

Version 2011‐01‐13 

 
Alla livsmedel som säljs måste vara rätt märkta 
 
 

enligt livsmedelsbestämmelserna 

 

 
 
 
Livsmedelsföretaget är skyldigt att känna till 
kraven i livsmedelslagstiftningen samt se till att 
de följs. 
 
 Livsmedelslagstiftningens syfte är att skydda konsumenternas intresse och att 

göra det möjligt för konsumenterna att fatta välgrundade beslut om de livsmedel 
de konsumerar. Det är förbjudet att på marknaden släppa ut livsmedel som inte 
uppfyller kraven i livsmedelsverkets föreskrifter om märkning och presentation. 
 

 Konsumenterna får inte vilseledas genom det sätt på vilket livsmedel märks, 
marknadsförs och presenteras, inbegripit deras from, utseende eller förpackning, 
de sätt på vilka de arrangeras etc. De vanligaste märkningsreglerna finns i 
föreskriften SLV 2004:27. Se även Livsmedelsverket informationsmaterial 
”Märkning av förpackade livsmedel”. 
 

 Företagen ansvarar för märkning av livsmedel som de tillverkar, transporterar, 
lagrar eller säljer. Reglerna om säkerhet och märkning ska efterlevas.  
OBS! även butiker som endast säljer förpackade varor är ansvariga för att 
märkningen är rätt. 
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 Livsmedelsföretagen/anläggningen måste se till 
att de uppfyller följande: 
 
 
Krav 
De vanligaste märkningsreglerna för märkning av förpackade livsmedel finns i 
föreskriften LIVSFS 2004:27. Se även Livsmedelsverkets informationsmaterial 
”Märkning av förpackade livsmedel”. T.ex. att märkningen ska vara på svenska.    
 
Det finns ytterligare märkningsregler för vissa typer av livsmedel. T.ex. 
ursprungsmärkning av nötkött, ursprungsmärkning av fisk, märkning av ägg, märkning av 
frysta produkter, livsmedel för särskilda näringsändamål, näringsvärdesdeklaration m.m.  
 
För märkning och presentation av frukt och grönsaker finns det krav beträffade hel frukt 
och grönsaker i lösvikt, styckeförpackningar  exempelvis en gurka i krympfilm , öppna 
detaljhandelsförpackningar  exempelvis jordgubbar i öppet tråg , och 
färdigförpackningar.  
 
Det finns ytterligare märkningsregler för vissa frivilliga uppgifter t.ex. 
nyckelhålsymbolen, ekologiskt m.m. Vid köp av oförpackade livsmedel  t.ex. försäljning 
över disk, lösviktsförsäljning, servering, m.m.  ska personalen kunna informera 
kunderna om produkterna. 
 
Mer information finns tillgänglig på livsmedelsverkets hemsida, 
www.slv.se/grupp1/markning‐av‐mat 
 
 
Ansvar  
I lagstiftningen tydliggörs företagens ansvar för att livsmedlen är säkra samt rätt 
märkta. Du som livsmedelsföretagare är skyldig att uppfylla alla relevanta krav i 
lagstiftningen. 
  
När man fastställer om ett livsmedel är säkert ska man ta hänsyn till den information 
som ges konsumenterna på etiketten. 
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Redlighet 
 
Förutom krav på säkra livsmedel innehåller livsmedelslagstiftningen regler om redlighet 
och märkning, d.v.s. riktig information till konsumenten. Dessa regler ska tjäna till att 
skydda konsumenternas intressen så att konsumenten till exempel:  
• kan göra medvetna val och få valuta för sina pengar  
• inte blir lurad på innehåll och mängd  
• kan undvika sådant man inte tål eller inte vill ha  
• kan undvika gamla livsmedel  
• kan välja hälsosamma livsmedel samt  
• får veta hur ett livsmedel ska tillagas.  
 
 
 

Säkerhet 
 
Som framgår rör märkningsreglerna inte enbart redlighet. Flera regler handlar om 
säkerhet för konsumenterna. Exempel på sådana regler är: 
 
• Hållbarhetsmärkning: bäst före‐dag eller sista förbrukningsdag, och till den hörande 
anvisning om förvaringstemperatur  tid och temperatur . 
 
• Bruksanvisning: Det kan till exempel vara anvisning om hur ett livsmedel ska tillagas 
med värmebehandling så att avdödning sker eller en anvisning för spädning av ett 
koncentrat som outspätt kan vara skadligt. 
 
• Kravet på ingrediensförteckning av samtliga ingredienser tydligt ska anges. 

 
• Kravet på att allergener ska ingå i märkningen. Följande allergener ska alltid ingå i 
märkningen: 
 
 Spannmål som innehåller gluten 
 Kräftdjur och blötdjur 
 Ägg 
 Fisk 
 Jordnötter 
 Lupin 
 Sojabönor 

 Mjölk  inklusive laktos  
 Nötter 
 Selleri 
 Senap 
 Sesamfrö 
 Svaveldioxid och sulfit 
 Ärtprotein 
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Här kan man läsa mer! 
 
 Livsmedelsverkets föreskrifter  LIVSFS 2004:27  om märkning och presentation av 
livsmedel.  
 

 Vägledning till Livsmedelsverkets föreskrifter  LIVSFS 2004:27  om märkning och 
presentation av livsmedel. Denna kan hittas på Livsmedelsverkets hemsida 
www.slv.se/grupp1/markning‐av‐mat 

 
 Livsmedelsindustrins och dagligvaruhandelns branschriktlinjer för allergi och 
annan överkänslighet. 

 
 

 
Förteckning över andra bestämmelser om märkning, andra föreskrifter från 
Livsmedelsverket, EG‐förordningar:  

 
Se Livsmedelsverkets förteckning över aktuella föreskrifter, eftersom förändringar 
sker kontinuerligt i lagstiftningen. Föreskrifterna, i konsoliderad form, finns 
tillgängliga på Livsmedelsverkets webbplats, www.slv.se/grupp1/markning‐av‐mat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Skåne län, Kommunförbundet Skåne och 
Skånes kommuner. Uppgiften är att effektivisera tillsynen inom miljö‐ och hälsoskyddsområdet. 



Märkning av förpackade livsmedel

Förpackade livsmedel ska, med några få undantag, märkas med följande uppgifter:

1 Beteckning – namnet på varan
2 Ingrediensförteckning
3 Allergimärkning
4 Mängd av vissa ingredienser eller kategorier av ingredienser
5 Nettokvantitet
6 Bäst före-dag eller sista förbrukningsdag
7 Förvaringsanvisning
8 Namn och adress för tillverkare, förpackare eller säljare
9 Ursprung (endast i vissa fall)

10 Bruksanvisning (endast i vissa fall)
11 Verklig alkoholhalt (endast i vissa fall)
12 Särskilda märkningsregler för vissa livsmedel
13 Frivillig uppgift

Uppgifterna 1, 5, 6 och 11 ska kunna ses i samma synfält.

2009

12 8

7
6

5

4
2

1Beteckning
Förvaringsanvisning

Bäst före-dag
eller sista för-
brukningsdag

Ingrediens-
förteckning

Netto-
kvantitet

Särskilda märkningsregler
för vissa livsmedelsgrupper

Namn och adress
(eller telefonnr i Sverige) för till-
verkare, förpackare eller säljare

Mängd-
deklaration

LUNCHKORV
Kylvara, högst +8°C

Bäst före          Förpackningsdag     Nettovikt
10 aug 2009        1 aug 2009     0,316 kg

Ingredienser: Vatten, griskött 35 %, potatismjöl, koksalt,
laktos (av mjölk), kryddor, antioxidationsmedel E 300,
konserveringsmedel E 250

Fetthalt: 20 %

Tillverkad av AB Korv, Företagsvägen 1, 111 11 NYSTAD

13Frivillig uppgift

3Allergi-
märkning



1 Beteckning

Beteckningen ska ge konsumenten en klar upp-
fattning om vilket slags livsmedel hon/han kö-
per. Vissa beteckningar är skyddade och får
bara användas på varor som uppfyller de sär-
skilda regler som gäller för dessa varor. And-
ra varor som bara liknar dem får inte ha så-
dana skyddade beteckningar. Exempel på skyd-
dade beteckningar är falukorv, sylt och mar-
garin. Varumärke eller märkesnamn får inte
användas i stället för varans beteckning. Se
även punkt 12.

2 Ingrediensförteckning

Huvudregeln är att alla ingredienser som har
använts för att tillverka livsmedlet ska finnas
med i ingrediensförteckningen. De ska stå i fal-
lande storleksordning efter den vikt de hade
vid tillverkningstillfället.

Som ingredienser räknas också tillsatser. De
ska anges med lämpligt funktionsnamn följt av
tillsatsens E-nummer och/eller namn. Exempel:
”konserveringsmedel E 211” eller ”konserve-
ringsmedel natriumbensoat”.

En ingrediens i ett livsmedel kan i sin tur
bestå av flera ingredienser. Dessa ska finnas
med i ingrediensförteckningen. Exempel: Grill-
korv ingår i en förpackning med pytt-i-panna.
Grillkorvens alla ingredienser måste finnas
med i ingrediensförteckningen.

3 Allergimärkning

Konsumenten ska alltid få information om vis-
sa kända allergiframkallande ämnen har an-
vänts vid tillverkningen av ett livsmedel. Reg-
lerna omfattar kräftdjur, blötdjur, ägg, fisk,
jordnötter, lupin, sojabönor, mjölk (inkl. laktos),
nötter, selleri, senap, sesamfrö, svaveldioxid, sul-
fit och spannmål som innehåller gluten.

4 Mängddeklaration

Mängddeklarationskravet innebär att det ska
framgå av märkningen hur mycket livsmedlet

Ansvar för att märkningen är rätt

Märkningsreglerna gäller alla som hanterar
livsmedel. Tillverkaren eller förpackaren och
– för importerade/införda livsmedel – im-
portören, är de som i första hand bär ansva-
ret för märkningen. Men säljaren har det slut-
liga ansvaret för att varorna är rätt märkta.

Lättbegriplig märkning

Märkningen av ett livsmedel måste vara väl
synlig och lätt att förstå. Märkningen får inte
döljas av en prislapp eller vara skriven med
för liten text. Förkortningar som kan miss-
förstås får inte användas.

Märkningen får inte vilseleda

Märkningen får inte vilseleda eller ge ett fel-
aktigt intryck när det gäller t ex livsmedlets
karaktär, sammansättning, datumuppgift, till-
verkningsmetod eller ursprung. Påståenden
om att livsmedel förebygger, behandlar eller
botar sjukdom får inte användas.

Språk

Märkningen ska vara på svenska.  Annat språk
får användas om stavningen endast obetyd-
ligt skiljer sig från den svenska. Samma reg-
ler gäller kvartersbutiker och butiker med
utländska specialiteter.

Sammanfattning av de van



innehåller av vissa ingredienser eller kategori-
er av ingredienser. Huvudregeln är att mängd-
deklaration är obligatorisk för alla livsmedel,
även drycker, som innehåller mer än en ingre-
diens. Oftast är det tillräckligt att ange mäng-
den av den ingrediens/kategori av ingredien-
ser som är avgörande för köpet, dvs mest vär-
defull från ekonomisk eller näringsmässig syn-
punkt. Exempel: jordgubbar i jordgubbsyog-
hurt, frukt i fruktkräm, kött i kåldolmar. Mäng-
den ska vanligtvis anges i %. Uppgiften kan
finnas vid livsmedlets beteckning eller i ingredi-
ensförteckningen.

5 Nettokvantitet

Livsmedel ska märkas med vikt eller volym.
Själva förpackningens vikt, vikten av clips, eti-
ketter och liknande får inte räknas med.

6 Bäst före-dag eller sista förbruk-
ningsdag

Bäst före-dag
De flesta livsmedel ska vara märkta med bäst
före-dag.

Bäst före-dag är den dag fram till vilken ett
livsmedel som förvarats på lämpligt sätt har kvar
de särskilda egenskaper som normalt förknip-
pas med livsmedlet. Datumuppgifterna ska an-
ges med uttrycket ”bäst före” samt dag, må-
nad och år i nämnd ordning. Exempel: ”Bäst
före 18 augusti 2011” eller ”Bäst före 18 aug
11”.

För livsmedel med kortare hållbarhet än tre
månader räcker det att ange dag och månad.
Exempel: ”Bäst före 18 aug”. Om hållbarhe-
ten är minst 18 månader räcker det att ange
år. Exempel: ”Bäst före utgången av 2011”.

Sista förbrukningsdag
Livsmedel som från mikrobiologisk synpunkt
är mycket lättfördärvliga ska märkas med sista
förbrukningsdag i stället för bäst före-dag.
Livsmedel som märkts med sista förbruknings-
dag får inte saluhållas efter denna dag.

Ett livsmedel betraktas som mycket lätt-
fördärvligt om det finns risk för att det kan
vara farligt för hälsan och att detta inträffar
inom kort tid, dvs inom ett fåtal dagar. Som
vägledning kan sägas att ett livsmedel, som har
en hållbarhet på fem dagar eller mindre vid en
förvaringstemperatur av +4ºC eller lägre, ofta
anses som mycket lättfördärvligt. Exempel:
färsk fisk, färsk kyckling, köttfärs, organ och
rå korv.

Vid märkningen måste uttrycket ”sista för-
brukningsdag” användas. Datumuppgifterna
ska anges med dag, månad och år i nämnd ord-
ning. Bäst före-dag får inte ersätta sista för-
brukningsdag.

7 Förvaringsanvisning

Livsmedel med ”sista förbrukningsdag” ska all-
tid märkas med förvaringsanvisning. Livsmedel
med ”bäst före-dag” ska märkas med förva-
ringsanvisning om det har betydelse för håll-
barheten att livsmedlet förvaras på ett visst
sätt.

8 Tillverkare, förpackare eller säljare

Livsmedel ska alltid vara märkta med namn och
adress för antingen tillverkaren, förpackaren el-
ler säljaren. Säljaren måste vara etablerad i ett
EES-land (EU, Norge eller Island) eller Turkiet
och kan t ex vara en importör eller en livsme-
delskedja. För företag i Sverige kan telefon-
nummer accepteras i stället för adress. Däre-
mot accepteras inte enbart hänvisning till en
internetadress.

9 Ursprung

Det finns inget generellt krav på ursprungs-
märkning. Platsen för livsmedlets ursprung
måste däremot alltid anges om avsaknad av
den uppgiften kan antas vara vilseledande för
konsumenten. Inget hindrar att ursprunget fri-
villigt anges. All form av ursprungsmärkning
som kan antas vara vilseledande för konsumen-

nligaste märkningsreglerna



ten är dock otillåten. Konsumenten ska inte
kunna tro att livsmedlet kommer från något
annat land eller region än vad det faktiskt gör.
För nötkött finns särskilda regler om ursprungs-
märkning. Vissa andra produkter kan ha krav
på att ursprunget ska anges.

10 Bruksanvisning

Bruksanvisning ska finnas om avsaknaden av
sådan gör det omöjligt att använda livsmedlet
på rätt sätt.

11 Verklig alkoholhalt

Drycker med mer än 1,2 volymprocent alkohol
ska märkas med uppgift om den verkliga alko-
holhalten. Det är inte korrekt att ange alko-
holhalten som ”max.halt”, ”cirkahalt” eller
med intervall.

12 Ytterligare märkningsregler

Ytterligare märkningsregler finns i andra fö-
reskrifter, EG-förordningar och EG-beslut, t  ex
om nyckelhålssymbolen, näringsvärdesdekla-
ration, närings- och hälsopåståenden, GMO,
honung och cider. På Livsmedelsverkets webb-
plats finns en förteckning över gällande regler
inom verkets ansvarsområde. Även inom and-
ra myndigheters ansvarsområden kan märk-
ningsregler finnas.

13 Frivillig uppgift

Det är inget krav att märka livsmedel med t ex
förpackningsdag eller bakdag. Detta görs ändå
av många företag med hänsyn till att konsu-
menten vill veta livsmedlets ålder.

Var kan man läsa mer?
De vanligaste märkningsreglerna finns i

Livsmedelsverkets föreskrifter om
märkning och presentation av livsmedel,
LIVSFS 2004:27 (med ändringar)
Det finns också en vägledning till före-
skrifterna. Den riktar sig i första hand
till kontrollmyndigheterna.

Föreskrifterna kan köpas från Livsmedels-
verket:

Adress: Livsmedelsverket
Kundtjänst
Box 622
751 26  UPPSALA

Telefon: 018-17 55 06
Telefax: 018-17 55 11
E-post: kundtjanst@slv.se

Livsmedelsverkets föreskrifter och vägled-
ningar finns också tillgängliga på verkets
webbplats, www.livsmedelsverket.se.

Vem svarar på frågor?
I första hand ska frågor om märkning
ställas till kommunens miljökontor eller
motsvarande förvaltning.
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Box 622
751 26  UPPSALA
Tel 018-17 55 00
Fax 018-10 58 48
www.livsmedelsverket.se



Bilaga II   Informationsbrev till livsmedelsverksamheterna  
”Snart kommer vi ut och kontrollerar er verksamhet”
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Bilaga III  Checklista och kontrollrapport



 
 

 

 
Sid 

 

1(4) 
 

Dnr: 
 

Checklista/kontrollrapport – Projekt kontroll av märkning 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

I samarbete med Miljösamverkan Skåne. Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Skåne län, 
Kommunförbundet Skåne och Skånes kommuner. Uppgiften är att effektivisera kontrollen inom miljö- och hälsoskyddsområdet 

Livsmedelsföretagets namn 
 
 

Datum 
 
 

Tid 
 
 

Livsmedelsanläggningens namn 
 
 
Besöksadress 
 
 
Organisationsnummer 
 
 
Syfte och metod för kontrollen 
 

 Planerad kontroll           Extra kontroll               Föranmäld kontroll          Oanmäld kontroll 

 
Livsmedel 

Produkt 1 
 
 
Produkt 2 
 
 
Produkt 3 
 
 
Produkt 4 
 
 

 
Kontroll görs med stöd av 11 § livsmedelslagen (2006:804). Bedömningsgrund för kontrollen är Livsmedelsverkets föreskrifter 
om märkning och presentation av livsmedel (LIVSFS 2004:27) och (LIVSFS 2003:13) om kakao- och chokladvaror 

 
Kontroll 
  Märkningens innehåll Resultat 
1 Utformning och språk enligt 7-10 §§ Produkt 1 2 3 4 

Finns     
Saknas     
Bristfällig     

 7-9 §§ Märkningsuppgifter på 
förpackning eller etikett, lätt att förstå, 
tillräckligt synligt, allt i samma synfält. 

Ej kontroll/aktuell        
Produkt 1 2 3 4 
Finns     
Saknas     
Bristfällig     

 10 § Språk, märkningsuppgifter på 
svenska eller obetydligt skiljer sig från 
svenska. 

Ej kontroll/aktuell     
 

 Märkningens innehåll Resultat 
2 Beteckning enligt 17-18 §§ Produkt 1 2 3 4 

Finns     
Saknas     
Bristfällig     

  17 § Lagstadgad beteckning, allmänt 
vedertagen i Sverige eller tillräckligt 
klargörande information om livsmedlets 
verkliga art. 

Ej kontroll/aktuell        



 
 

 

 
Sid 
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Dnr: 
 

Checklista/kontrollrapport – Projekt kontroll av märkning 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

I samarbete med Miljösamverkan Skåne. Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Skåne län, 
Kommunförbundet Skåne och Skånes kommuner. Uppgiften är att effektivisera kontrollen inom miljö- och hälsoskyddsområdet 

 
 Märkningens innehåll Resultat 
3 Ingrediensförteckning enligt 34-39 §§ Produkt 1 2 3 4 

Finns     
Saknas     
Bristfällig     

  34 § Ingrediensbeteckning skall i 
tillämpliga fall anges med sina 
beteckningar enligt bestämmelserna i 
17-21 och 35-39 §§. 

Ej kontroll/aktuell        
Produkt 1 2 3 4 
Finns     
Saknas     
Bristfällig     

 38 § Sammansatta ingrediensers 
beteckning t.ex. majonnäs, chilisås följs 
av en uppräkning av de ingredienser 
som ingår. 

Ej kontroll/aktuell     
Produkt 1 2 3 4 
Finns     
Saknas     
Bristfällig     

 39 § Uppgifter om allergener, varje 
ingrediens skall anges i märkningen, 
enligt bilaga 1 till LIVSFS 2004:27 

Ej kontroll/aktuell     
 
 Märkningens innehåll Resultat 
4 Mängd eller kategori enligt 40-44 §§ Produkt 1 2 3 4 

Finns     
Saknas     
Bristfällig     

  40 § Mängden av ingrediens eller 
kategori av ingrediens som ingår i 
beteckning eller förknippas genom 
illustration t.ex räkor i räksoppa. 

Ej kontroll/aktuell        
 
 Märkningens innehåll Resultat 
5 Nettokvantitet 45-51 §§ Produkt 1 2 3 4 

Finns     
Saknas     
Bristfällig     

  45 § Uppgifter om nettokvantitet. 

Ej kontroll/aktuell        
 Märkningens innehåll Resultat 
6 Bäst före-dag eller sista 

förbrukningsdag, enligt 52-54 §§ 
Produkt 

1 2 3 4 

Finns     
Saknas     
Bristfällig     

  52 § Livsmedlet märks med uppgift om 
datum för minsta hållbarhet, bäst före-
dag. 

Ej kontroll/aktuell        
 

Produkt 1 2 3 4 
Finns     
Saknas     
Bristfällig     

 53 § Anges med uttrycket 
-bäst före….när datumet inkluderar 
uppgift om dagen eller 
-bäst före utgången av….i övriga fall 
(dag-månad-år) 

Ej kontroll/aktuell     



 
 

 

 
Sid 
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Dnr: 
 

Checklista/kontrollrapport – Projekt kontroll av märkning 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

I samarbete med Miljösamverkan Skåne. Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Skåne län, 
Kommunförbundet Skåne och Skånes kommuner. Uppgiften är att effektivisera kontrollen inom miljö- och hälsoskyddsområdet 

Produkt 1 2 3 4 
Finns     
Saknas     
Bristfällig     

 54 § Lättfördärvliga livsmedel märks 
med sista-förbrukningsdag. Uttrycket 
skall följas av datumet eller hänvisning 
till var (dag-månad-år) 

Ej kontroll/aktuell     
 
 Märkningens innehåll Resultat 
7 Anvisningar om förvaring enligt 55-56 

§§ 
Produkt 

1 2 3 4 

Finns     
Saknas     
Bristfällig     

  55 § Livsmedel med uppgift om sista 
förbrukningsdag märks med 
förvaringsanvisning. 

Ej kontroll/aktuell        
Produkt 1 2 3 4 
Finns     
Saknas     
Bristfällig     

 56 § Livsmedel med bäst före-dag, om 
det har betydelse för hållbarheten 
märks med förvaringsanvisning 

Ej kontroll/aktuell     
 
 Märkningens innehåll Resultat 
8 57 § Namn och adress på tillverkare Produkt 1 2 3 4 

Finns     
Saknas     
Bristfällig     

  57 § Namn eller firmanamn och adress 
för tillverkaren, förpackaren eller 
säljaren. 

Ej kontroll/aktuell        
 

 Märkningens innehåll Resultat 
9 Ursprung enligt 58 § Produkt 1 2 3 4 

Finns     
Saknas     
Bristfällig     

  58 § Upplysning om platsen för 
livsmedlets ursprung, om avsaknad av 
denna uppgift vilseleder 
konsumenterna. 

Ej kontroll/aktuell        
 
 Märkningens innehåll Resultat 
10 Bruksanvisning enligt 59 § Produkt 1 2 3 4 

Finns     
Saknas     
Bristfällig     

  59 § Bruksanvisning ska finnas om 
avsaknad av sådan gör det omöjligt att 
använda livsmedlet på rätt sätt. 
Utformad ändamålsenligt. 

Ej kontroll/aktuell        
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Sid 
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Dnr: 
 

Checklista/kontrollrapport – Projekt kontroll av märkning 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

I samarbete med Miljösamverkan Skåne. Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Skåne län, 
Kommunförbundet Skåne och Skånes kommuner. Uppgiften är att effektivisera kontrollen inom miljö- och hälsoskyddsområdet 

 Märkningens innehåll (H 155) Resultat 
11 Kakao- och choklad (LIVSFS 2003:13) Produkt 1 2 3 4 

Finns     
Saknas     
Bristfällig     

  7 § Beteckningen ersatt med uttrycket 
”blandad choklad” eller ”blandad fylld 
choklad”, gemensam 
ingrediensförteckning på alla produkter 
som ingår. Ej kontroll/aktuell        

 
 Märkningens innehåll (H 155) Resultat 
12 Kakao- och choklad (LIVSFS 2003:13) Produkt 1 2 3 4 

Finns     
Saknas     
Bristfällig     

  8 § Angiven halt av total   
kakaotorrsubstans ”minst….% kakao. 
(chokladpulver, drickchoklad, sötat kakao, sötat 
kakaopulver, mörk choklad, mjölkchoklad, ljus 
mjölkchoklad) Ej kontroll/aktuell        

 
 

Kontrollmyndigheten uppskattar att ca          % av de saluhållna produkterna är felmärkta. 
Ange i procent i hela tiotal (t.ex. av tio produkter var fem felmärkta, ca 50% av varorna i butiken/verksamheten) 

 
  

Information om sanktioner 
Om bristerna inte åtgärdas kan kontrollmyndigheten besluta om en eller flera av nedanstående punkter/åtgärder: 

 verksamheten föreläggs med förbud mot utsläppande av livsmedel på marknaden 
 verksamheten föreläggs med förbud mot hantering/bearbetning av livsmedel 
 verksamhetens livsmedel omhändertages eller andra åtgärder som myndigheten anser motiverande 
 ärendet överlämnas till miljö-  och hälsoskyddsnämnden med förslag och vitesföreläggande 
 ärendet överlämnas till åklagarmyndigheten för åtalsprövning 

 
 
Yttrande från livsmedelsföretaget 
Yttrande över innehållet i kontrollrapporten skall från livsmedelsföretaget ha inkommit till  
 
kontrollmyndigheten inom _______ dagar från det att företaget tagit del av kontrollrapporten. 
 

 
Underskrift 
För kontrollmyndighet/handläggare 
 
 
 
  
 

För företaget 
 
 
 
 

Namnförtydligande 
 

Namnförtydligande 

 
 

Kommentarer: 

  
 

 



Bilaga IV  Rutin ”Rutin vid brister i märkning av livsmedelsprodukter”
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Rutin vid brister i märkning av livsmedelsprodukter   

Syfte 

Rutinen, som är ett förslag och en bedömning från arbetsgruppen, ska säkerställa att kontroll 
och beivrande av märkning av livsmedelsprodukter sker likvärdigt och enligt gällande 
lagstiftning (handläggningsgång för ärenden rörande märkningsbrister). 

Förutsättningar 
• Livsmedelverkets föreskrifter (SLVFS 2004:27) om märkning och presentation av 

livsmedel
• EU´s Livsmedelslag förordning (EG) 178/2002
• SLV`s vägledning – märkningsföreskrifterna
• SLV`s vägledning – sanktioner i livsmedelslagstiftningen
• Ytterligare märkningsregler finns i andra föreskrifter, EG-förordningar och EG-beslut. 

På Livsmedelsverkets webbplats finns en förteckning över gällande regler.

Genomförande - Enligt flödesschema för hantering av märkningsbrister – se sida 4 
    

Märkningsbrister konstateras vid planerad kontroll 

     Upprätta kontrollrapport 
• Påtala bristen i kontrollrapporten, använd checklistan. Dokumentation enligt 

nedan ”säkra bevis”. 
• Om endast mindre märkningsbrister konstateras meddela att dessa följs upp 

vid nästa planerade kontroll. Mindre brister är de brister som inte behöver 
innebära en uppenbar risk för att konsumenten luras eller vilseleds som t.ex. 
att ingrediensförteckningen inte inleds med rubriken ”ingrediens..”, uttrycket 
”bäst före dag” i fel ordning. 

• Kommunicera kontrollresultatet med livsmedelsföretaget samt ge 
livsmedelsföretaget möjlighet att yttra sig över kontrollrapporten. 

     Beslut om förbud mot utsläppande på marknaden 
• Produkter med märkningsbrister d.v.s. bristerna är av allvarlig art* kan 

beläggas med förbud mot utsläppande på marknaden på plats, använd mall 
om förbud. Beslutet skrivs under av livsmedelsinspektören samt 
livsmedelsföretagaren. På kontrollrapporten noteras att beslut lagts.  

• Skriv ev. anmälan om misstänkt brott, använd mall för åtalsanmälan. 
• Meddela den kommun där produkten är tillverkad eller där importkontoret 

ligger. 

* Bristen av allvarlig art kan innebära omedelbar hälsorisk eller uppenbar risk att redligheten 
äventyras. 
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Åtgärd vidtagen 
• Om livsmedelsföretaget i sitt yttrande meddelar att bristerna är åtgärdade, 

gör ev. uppföljande kontroll vid behov.            
       

Ingen eller otillräcklig åtgärd vidtagen 
• Om livsmedelsföretaget inte yttrar sig eller yttrande inte medför annan 

bedömning, skriv sanktion.  

Sanktion 
• Skriv beslut om förbud med vite, använd mall för förbud/föreläggande med 

vite. 
• Skriv ev. anmälan om misstänkt brott, använd mall för åtalsanmälan. 

   
    Uppföljande kontroll 

• Ca tre veckor efter att livsmedelsföretaget delgivits förbud/föreläggandet 
görs en uppföljande kontroll (om livsmedelsföretaget förelagts att åtgärda en 
brist inom en viss tid planeras tidpunkten för den uppföljande kontrollen 
efter detta). 

              Åtgärd vidtagen  
• Om bristerna är åtgärdade vid uppföljande kontroll upphävs förbudsbeslutet. 
• Även om bristerna åtgärdats vid uppföljande kontroll kan vitesföreläggande 

fortsätta att gälla. 
• Om bristerna påträffas igen vid en senare kontroll kan samma beslut 

tillämpas. 

              Brister kvarstår 
• Om bristerna kvarstår vid uppföljande kontroll skriv ansökan om 

utdömande av vite hos förvaltningsrätt. 

Ansökan om utdömande av vite 
• Skriv ansökan om utdömande av vite hos förvaltningsrätt.  
• Följ upp efter ca tre veckor. Man tjänar inte på att alltför snabbt göra en ny 

ansökan om utdömande eftersom förvaltningsrätten inte kan döma ut mer 
än ett belopp i taget, även om det i målet har konstaterats flera överträdelser 
av beslutet. 

• Upprepa detta förfarande en till två gånger om märkningsbrister kvarstår. 
• Därefter kan nytt vitesföreläggande med dubbelt belopp meddelas.  
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Säkra bevis 
T.ex. vid kontroll enligt Livsmedelverkets föreskrifter (SLVFS 2004:27) om märkning och 
presentation av livsmedel 

a) Vilka är bristerna (saknas/felaktig)? 
1. Beteckning 
2. Ingrediensförteckning 
3. Mängddeklaration 
4. Nettovikt 
5. Bäst före-dag/sista förbrukningsdag 
6. Förvaringsanvisning 
7. Tillverkare/förpackare/säljare 
8. Ursprung 
9. Bruksanvisning 
10. Faktisk alkoholhalt 
11. Varorna är inte märkta på svenska, vad är inte märkt på svenska (se punkt 1-10)? 
12. Den svenska märkningen är inte korrekt (vad som inte är korrekt märkt på 

svenska se punkt 1-10)  
13. Övrigt (tex. redlighet, utformning, felaktig näringsvärdesdeklarationen, 

allvarlighetsgrad dvs bristernas art m.m.). 

b) Omfattningen av bristerna 
- Vilka varor, hur många varor. 
- Om en stor del av sortimentet saknar korrekt märkning dokumentera tio varor 

och uppskatta sedan hur stor andel av sortimentet utöver dessa varor som är 
felaktigt märkta Ange procent i hela tiotal (t.ex. av tio produkter var fem 
felmärkta, ca 50 % av varorna i butiken/verksamheten). 

- Vid valet av dessa tio varor prioritera dels känsliga produkter, ur hållbarhets- 
och allergisynpunkt exempelvis kylvaror, nötter, choklad etc., dels
produktgrupper där märkningsbristerna är mest omfattande.  

c) Hur lång tid som bristerna pågått 
- Har bristerna pågått en längre tid? Gå igenom tidigare kontrollrapporter. 

Kontrollera om ägaruppgifterna stämmer, samt att livsmedelsföretagaren har 
tagit del av innehållet kontrollrapporten. 

d) Fotobevis 
- Fotobevis på varan/varorna samt på lokalen är till stor hjälp. 
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Märkningsbrist 
konstateras 

Upprätta 
kontrollrapport
(se mall) Enligt 
mallen får 
livsmedels-
företagaren 
möjlighet att yttra 
sig över rapporten 
inom en viss tid. 
Om endast mindre 
brister - meddela att 
dessa följs upp vid 
nästa planerade 
kontroll. Kom 
också ihåg att 
säkra bevis. 

Åtgärd vidtagen 
Om livsmedels-
företagaren 
meddelar att åtgärd 
är vidtagen – gör 
uppföljande 
kontroll vid behov. 

Ingen eller 
otillräcklig 
åtgärd vidtagen 
Om livsmedels-
företagaren inte 
hörs av alt. 
inkommer med 
yttrande att åtgärd 
ej är på gång gå 
vidare till sanktion.

Sanktion 
Föreläggande ev 
med vite att åtgärda 
brist alternativt 
förbud ev med vite 
att släppa ut varor 
på marknaden (se 
mallar).

Uppföljande 
kontroll 

Beslut om 
förbud mot 
utsläppande på 
marknaden 
Vid allvarlig 
märkningsbrist kan 
förbud skrivas på 
plats (obs 
delegation) och 
kommunicerings-
skyldigheten enligt
förvaltningslagen 
kan undantas

Brottsanmälan  
Tänk på att: 
* kontrollmyndigheten ska beivra överträdelser av
lagstiftningen och att ett av sätten att beivra 
överträdelserna är att anmäla till åtal (13 § 
livsmedelslagen) 
* åtal avser redan begångna handlingar  
* om ett vitesföreläggande eller vitesförbud har 
överträtts, döms inte till ansvar enligt livsmedelslagen 
för en gärning som omfattas av föreläggandet eller 
förbudet (30 § livsmedelslagen) 

Brister kvarstår Ansök om 
utdömande av 
vite hos 
förvaltningsrätt 
Alt. förena 
föreläggande eller 
förbud med vite om 
detta inte gjordes i 
första skedet.

Brottsanmälan 

Brottsanmälan 

Åtgärd vidtagen 
Om förbudsbeslut 
tidigare fattats – 
upphäv detta.



Bilaga V   Beslutsmallar  
”Underrättelse om förbud/förbud med vite mot  
utsläppande av livsmedelsprodukter”;  
”Anmälan om brott mot livsmedelslagen”
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UNDERRÄTTELSE 

Datum  Er Referens 

 2012-01-05  
Handläggare Vår Referens 

  

Jourlivs 
Sven Svensson 
Södergatan 75 B 
261 56 Kvärlöv 

Underrättelse om förbud/förbud med vite mot 
utsläppande av livsmedelsprodukter

Miljöförvaltningen gjorde en inspektion hos Jourlivs den 5 april 2010. Vid in-
spektionen så fanns det en hel del varor som saknade svensk märkning. Vid 
inspektionen informerades Ni som ansvarig för verksamheten att samtliga 
livsmedel ska vara märkta på svenska eller på annat språk där stavningen en-
dast obetydligt skiljer sig från svenska. 

Miljönämnden överväger därför att förbjuda Sven Svensson person nr: xxxxx-
xxxx som driver Jourlivs på Södergatan 75 B i Kvärlöv att saluhålla livsmedel 
som inte är märkta enligt livsmedelsverkets föreskrifter om märkning LIVSFS 
2004:27. 

Miljönämnden överväger att förbudet förenas med ett vite på tiotusen (10 000) 
kronor för varje veckotillfälle som förbudet inte följs. 

Innan miljöförvaltningen fattar beslut har ni möjlighet att inkomma med syn-
punkter på beslutet. Ert yttrande skall inkomma senast en vecka efter att ni mot-
tagit denna underrättelse. 

miljöinspektör 
                                             
  miljöinspektör 
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ANMÄLAN 

Datum  Er Referens 

 2012-01-05  
Handläggare Vår Referens 

Åklagarkammaren 

Anmälan om brott mot livsmedelslagen 

Verksamhetsutövare 

Företag: Jourlivs 
                                                   Enskild firma 
Innehavare:                                Sven Svensson 
                                                   830507-4275 
Verksamhetens adress:              Södergatan 75 B 
                                                  261 56 Kvärlöv 
Innehavarens adress:                 Bredgatan 2 
                                                  261 22 Kvärlöv 

Verksamhet 

Livsmedelsbutik 

Gällande tillstånd  

Registrering av livsmedelsanläggning 
  
Anmälan 

Miljönämnden i Skåneland anmäler Sven Svensson för misstanke om brott mot 
den § 10 i livsmedelsverkets föreskrifter om märkning LIVSFS 2004:27 

Bakgrund 

Miljöförvaltningen gjorde en inspektion hos Jourlivs den 5 april 2010. Vid in-
spektionen så fanns det många varor som saknade svensk märkning. Miljöför-
valtningen konstaterade att dessa varor saknade svensk märkning: 

• Snickers cruncher 3 st 
• Kit Kat 12 st 
• Raffaello  6 st 
• Lion 45 st 
• Lion Biaty 19 st 
• Lion peanut 7 st
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Motivering  
Beskriv vilka risker det finns med de bristerna som anmälan gäller. T.ex. vilka 
konsekvenser avsaknad av märkning gällande allergener får för en allergiker 
m.m.   

Lagrum

Lagrum  

Livsmedelslagen (2006:804) 

10 § Utöver vad som följer av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen 
är det förbjudet att på marknaden släppa ut livsmedel som 
1. inte uppfyller krav och villkor som har föreskrivits eller beslutats med stöd 
av 6 § 2 och 3 och 8 §, 

”22 § Utöver vad som följer av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen 
eller vad som särskilt anges i 18 § får en kontrollmyndighet meddela de före-
lägganden och förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som 
har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av 
lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna skall 
följas.” 

23 § Förelägganden och förbud enligt 22 § eller enligt de EG- bestämmelser 
som kompletteras av lagen får förenas med vite. 

33 § En myndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart även om 
det överklagas. 

Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning 2004:27 

”7 § Föreskrivna märkningsuppgifter skall anges antingen på själva förpack-
ningen eller på etikett som fästs på förpackningen.” 

”8 § Märkningsuppgifterna skall vara lätta att förstå, väl synliga, klart läsbara 
och beständiga. De får inte på något sätt döljas, skymmas eller avbrytas av an-
nan text eller illustration.” 

”10 § Föreskrivna märkningsuppgifter skall anges på svenska. Annat språk får 
användas för sådana uppgifter, om stavningen endast obetydligt skiljer sig från 
svenska.” 

”16 § För 
− färdigförpackade livsmedel och 
− storförpackningar som är avsedda för livsmedelsindustri eller parti eller 
detaljhandel och som inte är färdigförpackade för att saluhållas till enskilda 
konsumenter skall märkning ske med uppgift om 
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1. beteckning, enligt 17-21 §§, 
2. ingrediensförteckning, enligt 22-39 §§, 
3. mängd av vissa ingredienser eller kategorier av ingredienser, enligt 
40-44 §§, 
4. nettokvantitet, enligt 45-51 §§, 
5. bäst före-dag eller sista förbrukningsdag, enligt 52-54 §§, 
6. speciella anvisningar för förvaring eller användning, enligt 
55-56 §§, 
7. namn eller firmanamn och adress, enligt 57 §, 
8. ursprung, enligt 58 §, 
9. bruksanvisning, enligt 59 §, 
10. verklig alkoholhalt, enligt 60 §.” 

Förordning (EG) 882/2004 artikel 54  
”Om den behöriga myndigheten konstaterar bristande efterlevnad, skall den 
vidta åtgärder för att se till att företagaren avhjälper situationen. När den behö-
riga myndigheten beslutar vilken åtgärd som skall vidtas skall den ta hänsyn till 
den bristande efterlevnadens art och om företagaren tidigare visat prov på bris-
tande efterlevnad.” 

punkt b 
”Begränsa eller förbjuda utsläppande på marknaden och import eller export av 
foder, livsmedel eller djur.” 

Bilagor: Bilder från inspektioner. 

miljöchef 
                                        

                                                   miljöinspektör 



Bilaga VI   Inrapporteringsblankett  
”Rapportering av livsmedelsprojektet kontroll av märkning 2011”



1. Vilken kommun avser rapporteringen?

2. Ange namn på den som utför 
rapporteringen.

3. Hur många butiker totalt i riskklass 4 och 5 
med importerade produkter har 
kontrollerats?

4. Hur många butiker med egenproducerade 
förpackade färdigrätter har kontrollerats?

5. 

Produktgrupp choklad kakor godis konserver färdiglagad 
varm och 
kall mat

grillade 
produkter

sallader, 
pastasallad, 
blandad 
sallad

smörgåsar, 
baguetter, 
smörgåstårta

Summa

Ange totalt antal kontrollerade produkter 
per produktgrupp 0

1 Utformning och språk enligt 7-10 §§
Finns 0
Saknas 0
Bristfällig 0
Ej kontroll/ 
aktuell

0

Finns 0
Saknas 0
Bristfällig 0
Ej kontroll/ 
aktuell

0

2 Beteckning enligt 17-18 §§
Finns 0
Saknas 0
Bristfällig    0
Ej kontroll/ 
aktuell 0

Rapportering av livsmedelsprojektet "kontroll av märkning 2011"

7-9 §§ Märkningsuppgifter på förpackning eller 
etikett, lätt att förstå, tillräckligt synligt, allt i 
samma synfält.

a

10 § Språk, märkningsuppgifter på svenska eller 
obetydligt skiljer sig från svenska.

b

Sammanställ era sammanlagda kontrollresultat i checklistan nedan (dvs ange dels totalt antal kontrollerade produkter i varje produktgrupp dels summan av antal "finns", "saknas", 
"bristfällig", "ej kontroll/aktuell" inom varje produktgrupp)

a 17 § Lagstadgad beteckning, allmänt 
vedertagen i Sverige eller tillräckligt klargörande 
information om livsmedlets verkliga art.



3 Ingrediensförteckning enligt 34-39 §§
Finns 0
Saknas 0
Bristfällig    0
Ej kontroll/ 
aktuell

0

Finns 0
Saknas 0
Bristfällig 0
Ej kontroll/ 
aktuell

0

Finns 0
Saknas 0
Bristfällig 0
Ej kontroll/ 
aktuell

0

4 Mängd eller kategori enligt 40-44 §§
Finns 0
Saknas 0
Bristfällig    0
Ej kontroll/ 
aktuell

0

5 Nettokvantitet 45-51 §§

Finns 0
Saknas 0
Bristfällig    0
Ej kontroll/ 
aktuell

0

6 Bäst före-dag eller sista förbrukningsdag, enligt 
52-54 §§ Finns 0

Saknas 0
Bristfällig    0
Ej kontroll/ 
aktuell

0

Finns 0
Saknas 0
Bristfällig 0
Ej kontroll/ 
aktuell

0

Finns 0
Saknas 0
Bristfällig 0
Ej kontroll/ 
aktuell

0

c 54 § Lättfördärvliga livsmedel märks med sista-
förbrukningsdag. Uttrycket skall följas av 
datumet eller hänvisning till var                (dag-
månad-år)

a 45 § Uppgifter om nettokvantitet.

a 52 § Livsmedlet märks med uppgift om datum 
för minsta hållbarhet, bäst före-dag.

b 53 § Anges med uttrycket                       -bäst 
före….när datumet inkluderar uppgift om dagen 
eller                                      -bäst före 
utgången av….i övriga fall                (dag-
månad-år)

34 § Ingrediensbeteckning skall i tillämpliga fall 
anges med sina beteckningar enligt 
bestämmelserna i 17-21 och 35-39 §§.

a

b 38 § Sammansatta ingrediensers beteckning 
t.ex. majonnäs, chilisås följs av en uppräkning 
av de ingredienser som ingår.

c 39 § Uppgifter om allergener, varje ingrediens 
skall anges i märkningen, enligt bilaga 1 till 
LIVSFS 2004:27

40 § Mängden av ingrediens eller kategori av 
ingrediens som ingår i beteckning eller 
förknippas genom illustration t.ex räkor i 
räksoppa.

a



7 Anvisningar om förvaring enligt 55-56 §§
Finns 0
Saknas 0
Bristfällig    0
Ej kontroll/ 
aktuell

0

Finns 0
Saknas 0
Bristfällig 0
Ej kontroll/ 
aktuell

0

8 57 § Namn och adress på tillverkare
Finns 0
Saknas 0
Bristfällig    0
Ej kontroll/ 
aktuell

0

9 Ursprung enligt 58 §
Finns 0
Saknas 0
Bristfällig    0
Ej kontroll/ 
aktuell

0

10 Bruksanvisning enligt 59 §
Finns 0
Saknas 0
Bristfällig    0
Ej kontroll/ 
aktuell

0

11 Kakao- och choklad (LIVSFS 2003:13)
Finns 0
Saknas 0
Bristfällig    0
Ej kontroll/ 
aktuell

0

12 Kakao- och choklad (LIVSFS 2003:13)
Finns 0
Saknas 0
Bristfällig    0
Ej kontroll/ 
aktuell

0

 a 55 § Livsmedel med uppgift om sista 
förbrukningsdag märks med 
förvaringsanvisning.

b 56 § Livsmedel med bäst före-dag, om det har 
betydelse för hållbarheten märks med 
förvaringsanvisning

a 7 § Beteckningen ersatt med uttrycket ”blandad 
choklad” eller ”blandad fylld choklad”, 
gemensam ingrediensförteckning på alla 
produkter som ingår.

a 57 § Namn eller firmanamn och adress för 
tillverkaren, förpackaren eller säljaren.

a 58 § Upplysning om platsen för livsmedlets 
ursprung, om avsaknad av denna uppgift 
vilseleder konsumenterna.

a 8 § Angiven halt av total   kakaotorrsubstans 
”minst….% kakao.(chokladpulver, drickchoklad, 
sötat kakao, sötat kakaopulver, mörk choklad, 
mjölkchoklad, ljus mjölkchoklad)

a 59 § Bruksanvisning ska finnas om avsaknad av 
sådan gör det omöjligt att använda livsmedlet 
på rätt sätt. Utformad ändamålsenligt.



6. Har ni vidtagit någon åtgärd i form av 
sanktion? (om nej gå vidare till fråga 7)

Sanktion 1 Sanktion 2 Sanktion 3 Sanktion 4 Sanktion 5
6a. Vilken/vilka produkter avser sanktionen? (använd 

produktgruppernas namn ovan)
6b. Vilken/vilka brister har föranlett sanktionen? (ange 

nummer och bokstav t ex 7a enligt checklistan)
6c. Vilken eller vilka sanktioner har vidtagits? 

(föreläggande, förbud, omhändertagande)

7. Planerar ni att vidta någon åtgärd i form av 
sanktion? (om nej gå vidare till fråga 8)

Sanktion 1 Sanktion 2 Sanktion 3 Sanktion 4 Sanktion 5
7a. Vilken/vilka produkter avser den planerade sanktionen? 

(använd produktgruppernas namn ovan)
7b. Vilken/vilka brister har föranlett den planerade 

sanktionen? (ange nummer och bokstav t ex 7a enligt 
checklistan)

7c. Vilken eller vilka sanktioner planerar ni att vidta? (ex 
föreläggande, förbud, omhändertagande)

8. Har ni gjort åtalsanmälan? (om nej gå vidare 
till fråga 9)

Åtal 1 Åtal 2 Åtal 3 Åtal 4 Åtal 5
8a. Vilken/vilka produkter avser åtalsanmälan? (använd 

produktgruppernas namn ovan)
8b. Vilken/vilka brister har föranlett åtalsanmälan? (ange 

nummer och bokstav t ex 7a enligt checklistan)

9. Planera ni att göra åtalsanmälan? (om nej gå 
vidare till fråga 10)

Åtal 1 Åtal 2 Åtal 3 Åtal 4 Åtal 5
9a.

Vilken/vilka produkter avser den planerade 
åtalsanmälan? (använd produktgruppernas namn ovan)

9b. Vilken/vilka brister har föranlett den planerade 
åtalsanmälan? (ange nummer och bokstav t ex 7a 
enligt checklistan)

10. Har ni gjort uppföljande kontroller av 
brister utan att någon sanktion har 
vidtagits? (om nej, gå vidare till fråga 12)

11. Om ja på fråga 10, har bristerna åtgärdats?



12. Har ni använt/kommer ni att använda 
projektets rutinbeskrivning vid hantering 
av brister?

13. Har ni använt/kommer ni att använda 
projektets mallar?

14. Har projektet bidragit till att ni höjt er 
kompetens inom märkningsområdet? Kommentarer:



Bilaga VII  Sammanställning av resultatet



Totalt antal deltgande kommuner 27

Totalt antal kontrollerade butiker i riskklass 
4 och 5 med importerade produkter 75

Totalt antal kontrollerade butiker med 
egenproducerade förpackade färdigrätter 67

Produktgrupp choklad kakor godis konserver färdiglagad 
varm och 
kall mat

grillade 
produkter

sallader, 
pastasallad, 
blandad 
sallad

smörgåsar, 
baguetter, 
smörgåstårta

Summa

Totalt antal kontrollerade produkter per 
produktgrupp

75 76 67 53 52 54 42 46 465,0

1 Utformning och språk enligt 7-10 §§
a 7-9 §§ Märkningsuppgifter på förpackning eller 

etikett, lätt att förstå, tillräckligt synligt, allt i 
samma synfält.

31% 36% 25%

b 10 § Språk, märkningsuppgifter på svenska eller 
obetydligt skiljer sig från svenska. 51% 34% 54% 23%

2 Beteckning enligt 17-18 §§

a 17 § Lagstadgad beteckning, allmänt 
vedertagen i Sverige eller tillräckligt klargörande 
information om livsmedlets verkliga art.

40% 36% 44% 26%

3 Ingrediensförteckning enligt 34-39 §§
a 34 § Ingrediensbeteckning skall i tillämpliga fall 

anges med sina beteckningar enligt 
bestämmelserna i 17-21 och 35-39 §§.

35% 36% 48% 27% 31% 26% 32% 42%

b 38 § Sammansatta ingrediensers beteckning 
t.ex. majonnäs, chilisås följs av en uppräkning 
av de ingredienser som ingår.

29% 50% 32% 39%

c 39 § Uppgifter om allergener, varje ingrediens 
skall anges i märkningen, enligt bilaga 1 till 
LIVSFS 2004:27

37% 36% 45% 35% 20%

Livsmedelsprojektet "kontroll av märkning 2011"

Sammanlagt kontrollresultat (nedan anges hur stor andel av respektive produktkategori som haft någon form av brist - här redovisas endast brister som uppgår till 20 % eller mer - procentsats 
har endast räknats ut i de fall minst 30 produkter har kontrollerats för den aktuella frågeställningen)



4 Mängd eller kategori enligt 40-44 §§
a 40 § Mängden av ingrediens eller kategori av 

ingrediens som ingår i beteckning eller 
förknippas genom illustration t.ex räkor i 
räksoppa.

27% 36% 38% 30% 64% 67% 64%

5 Nettokvantitet 45-51 §§

a 45 § Uppgifter om nettokvantitet. 24% 43% 72%
6 Bäst före-dag eller sista förbrukningsdag, enligt 

52-54 §§a 52 § Livsmedlet märks med uppgift om datum 
för minsta hållbarhet, bäst före-dag.

b 53 § Anges med uttrycket                       -bäst 
före….när datumet inkluderar uppgift om dagen 
eller                                      -bäst före 
utgången av….i övriga fall                (dag-
månad-år)

28% 39% 23%

c 54 § Lättfördärvliga livsmedel märks med sista-
förbrukningsdag. Uttrycket skall följas av 
datumet eller hänvisning till var                (dag-
månad-år)

7 Anvisningar om förvaring enligt 55-56 §§
 a 55 § Livsmedel med uppgift om sista 

förbrukningsdag märks med 
förvaringsanvisning.

b 56 § Livsmedel med bäst före-dag, om det har 
betydelse för hållbarheten märks med 
förvaringsanvisning

26% 22% 24%

8 57 § Namn och adress på tillverkare
a 57 § Namn eller firmanamn och adress för 

tillverkaren, förpackaren eller säljaren. 22%

9 Ursprung enligt 58 §

a 58 § Upplysning om platsen för livsmedlets 
ursprung, om avsaknad av denna uppgift 
vilseleder konsumenterna.

10 Bruksanvisning enligt 59 §

a 59 § Bruksanvisning ska finnas om avsaknad av 
sådan gör det omöjligt att använda livsmedlet 
på rätt sätt. Utformad ändamålsenligt.

11 Kakao- och choklad (LIVSFS 2003:13)
a 7 § Beteckningen ersatt med uttrycket ”blandad 

choklad” eller ”blandad fylld choklad”, 
gemensam ingrediensförteckning på alla 
produkter som ingår.



12 Kakao- och choklad (LIVSFS 2003:13)

a 8 § Angiven halt av total   kakaotorrsubstans 
”minst….% kakao.(chokladpulver, drickchoklad, 
sötat kakao, sötat kakaopulver, mörk choklad, 
mjölkchoklad, ljus mjölkchoklad)

36%

Har ni vidtagit någon åtgärd i form av 
sanktion? 20 nej, 7 ja Kommentar: sanktionerna som har redovisats har avsett produkterna godis, kakor, konserver, choklad, varm och kall mat,

smörgås. Typ av sanktion: föreläggande, förbud, saluförbud, omhändertagande.
Planerar ni att vidta någon åtgärd i form av 
sanktion? 

21 nej, 4 ja, 2 
delvis

Har ni gjort åtalsanmälan? 26 nej, 1 ja

Planera ni att göra åtalsanmälan? 27 nej

Har ni gjort uppföljande kontroller av 
brister utan att någon sanktion har 
vidtagits?

10 nej, 16 ja, 
1 delvis

Om ja på fråga 10, har bristerna åtgärdats?
1 nej, 13 ja, 2 
delvis

Har ni använt/kommer ni att använda 
projektets rutinbeskrivning vid hantering 
av brister?

6 nej, 18 ja, 3 
delvis/vet ej

Har ni använt/kommer ni att använda 
projektets mallar?

2 nej, 22 ja, 3 
delvis

Har projektet bidragit till att ni höjt er 
kompetens inom märkningsområdet? 

Kommentarer: Mycket kontakt med livsmedelsverket. Under projektet har vi uppmärksammat att det är stora brister inom grossistledet och 
livsmedelsindustrin som senare bidrar till att det blir brister i märkningen i butiken. Det är ett behov av vidarutbildning inom märkningsområdet. 
Projektet har gett en bra möjlighet att fördjupa sig i märkningslagstiftningen.
Bra att jobba i projektform, eftersom det ger möjlighet till ett brett erfarenhetsutbyte mellan flera kommuner. 
Vi förordar att man har mer kontroll på importörerna, eftersom problemet med märkning har sitt ursprung i de allra flesta fall när det gäller 
importerade livsmedel. Butikerna hade fler anmärkningar än vi förväntat oss.
Kommer att använda checklistan vid framtida inspektioner. Bra verktyg.
Projektet har bidragit mycket till kompetensutveckling.



www.miljosamverkan.se

Länsstyrelsen i Skåne län
205 15 Malmö
Besöksadress: Kungsgatan 13
Tel 040-25 20 00 vx
Fax 040/044-25 22 55
www.m.lst.se

Kommunförbundet Skåne
Box 13
264 21 Klippan
Besöksadress: Storgatan 33
Tel 0435-71 99  00 vx
Fax 0435-71 99 10 
www.kfsk.se

Skånes kommuner

I Skåne län genomfördes under 2010-2011 ett kontrollprojekt inom märkning av 
förpackade varor i samarbete mellan Skånes kommuner, Kommunförbundet Skåne och 
Länsstyrelsen i Skåne län. Alla Skånes kommuner deltog i projektet. Det övergripande 
målet för projektet har varit att bidra till att säkerställa en hög skyddsnivå för männi-
skors hälsa och bevaka konsumenternas intressen gällande tydlig och korrekt märkning 
av livsmedel. 

Information om Miljösamverkan Skåne samt detta och andra projekt finns på 
webbplatsen www.miljosamverkan.se. Där återfinns också denna rapport såväl som 
styrgruppens projektbeställning och projektbeskrivning som ligger till grund för 
arbetet. 
Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Skåne län, 
Kommunförbundet Skåne och Skånes kommuner. En huvuduppgift är att effektivisera 
tillsynen inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 
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