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Miljönämnden 

 
Livsmedelsverkets remiss Offentlig kontroll av 
vissa "fri från"-livsmedel 
Dnr MN-2011-2992     Dpl 520.   Livsmedelsverkets dnr 4018/11 
 
Miljöförvaltningens förslag 
Miljönämnden översänder miljöförvaltningens tjänsteskrivelse som yttrande till 
Livsmedelsverket.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Livsmedelsverket har till miljönämnden översänt för yttrande förslag till 
vägledning för offentlig kontroll av vissa ”fri från”-livsmedel. Syftet med 
vägledningen är att ge råd och stöd åt dem som planerar och utför den operativa, 
offentliga kontrollen av vissa ”fri från”-livsmedel och specialkost.  
 
Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, den 5 januari 2012. 
Livsmedelsverkets förslag till vägledning om offentlig kontroll av vissa ”fri från”-
livsmedel. 
 
Ärende 
Livsmedelsverket har till miljönämnden översänt för yttrande förslag till 
vägledning för offentlig kontroll av vissa ”fri från”-livsmedel. Vägledningen syftar 
till att ge råd och stöd åt dem som planerar och utför den operativa, offentliga 
kontrollen av vissa ”fri från”-livsmedel och specialkost.   
 
Livsmedel med påståenden om ”fri från” i märkning eller presentation riktar sig till 
konsumentgrupper med särskild medicinsk känslighet mot vissa ingredienser, t ex 
allergener, gluten eller laktos. Ett ”fri från”-livsmedel som inte uppfyller vad det 
lovar kan därför vara ett icke säkert livsmedel och sådana får inte släppas ut på 
marknaden. ”Fri från”-livsmedel förekommer i många led i livsmedelskedjan och i 
flera branscher och anläggningstyper, t.ex. hos tillverkare, i detaljhandel, 
grossisthandel och hos importörer, där man tillverkar, förpackar, märker eller säljer 
sådana livsmedel.  
 
Den offentliga kontrollen omfattar dels ett anmälningsförfarande av vissa ”fri 
från”-livsmedel, dels operativ kontroll i form av revision och inspektion av 
produktion, hygien, paketering och märkning samt som provtagning av livsmedel. 
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Eftersom regelverket kring livsmedel för särskilda näringsändamål (s k sär-när) och 
”Fri från”-produkter är mycket komplext, välkomnar miljöförvaltningen 
Livsmedelsverkets vägledning på området. Miljöförvaltningens uppfattning är att 
förslaget till vägledning på ett bra sätt beskriver kontrollområdet och hur den 
operativa kontrollen kan förberedas och genomföras.  
 
Miljöförvaltningen anser vidare att det är lämpligt att Livsmedelsverket anordnar 
kurstillfällen eller seminarier som behandlar offentlig kontroll av produktion av 
livsmedel för särskilda näringsändamål. 
 
 
 
 
Helena Berg David Toysum 
Tf miljödirektör Livsmedelsinspektör 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Livsmedelsverket 
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