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Remissyttrande: Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter
(LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation
Svenska Celiakiförbundet ser positivt på att Livsmedelsverket vill återinföra ett anmälningssystem för
livsmedel med ”fri från”-påståenden i märkningen.
Bakgrund och skäl bakom detta ställningstagande finns i tidigare remissyttrandet ”Svar på REMISS
Dnr 2015/08551: Livsmedelsverkets förslag om anpassning till Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 609/2013”, författat tillsammans med andra organisationer och
branschföreträdare.
Svenska Celiakiförbundet menar att det är viktigt att Livsmedelsverket nu skyndsamt gör anmälan
angående de föreslagna föreskrifterna till EU-kommissionen, så att föreskrifterna kan träda ikraft så
snart som möjligt. Det är angeläget att anmälningsplikten återinförs så snart som möjligt. Vi anser att
det är olyckligt att det i realiteten blivit ett tidsglapp i regelverket vilket medfört att företagen inte
haft anmälningsplikt sedan 20 juli 2016. Svenska Celiakiförbundet har dock under denna period haft
inställningen att uppmana företagen att göra anmälan till Livsmedelsverket.
Livsmedelsverket skriver i sin remiss under punkten ”Ikraftträdande”:
”Produkter som släppts ut på den svenska marknaden för första gången efter den 20 juli 2016 och
innan föreskrifterna träder i kraft omfattas inte av anmälningsplikten.”
Detta menar vi är olämpligt, då det bäddar för förvirring och missförstånd kring vilka
anmälningsskyldigheter som gäller för företag som släpper ”Fri från”-produkter på den svenska
marknaden. Utöver den pedagogiska svårigheten att reda ut för företagarna vilka produkter som
måste vara anmälda eller inte så har vi allvarliga farhågor att de produkter som utkommit på den
svenska marknaden under denna mellanperiod inte kommer utsättas för motsvarande
livsmedelskontroll som de produkter som utkommit på marknaden då anmälningsplikt gällt.
Man kan anta att kontrollmyndigheterna i dessa fall inte fått meddelande från Livsmedelsverket om
att den aktuella produkten kommit ut på marknaden, så som varit den tidigare rutinen då
anmälningsplikt gällt. Eftersom detta handlat om en övergångsperiod så kan man befara att
kontrollmyndigheterna inte heller upprättat någon annan rutin kring hur man skulle hålla uppsyn
över vilka produkter som utkommit på marknaden. Risken föreligger därför att det utövas en sämre
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livsmedelskontroll på de ”Fri från”-livsmedel som släppts ut på marknaden första gången efter 20 juli
2016. Svenska Celiakiförbundet menar därför att även de ”Fri från”- produkter som släppts ut på den
svenska marknaden för första gången efter den 20 juli 2016 och innan föreskrifterna om
anmälningsplikt träder i kraft bör omfattas av anmälningsplikten.
Livsmedelsverket skriver i remissen om att eventuellt digitalisera anmälningsförfarandet, och det
uppmuntrar vi. Om anmälningsförfarandet digitaliseras borde det även vara möjligt för
Livsmedelsverket att tillhandahålla en sökbar lista eller databas över anmälda ”Fri från”-produkter,
vilket skulle ge bättre förutsättningar för ökat konsumentinflytande och granskning från till exempel
olika intresseorganisationer. Även livsmedelsbranschen borde ha nytta av att få tillgång till en sökbar
lista över anmälda produkter – det borde underlätta branschens egenkontroll av ”Fri från”leverantörer och produkter.
Vi förutsätter att Livsmedelsverket satsar på ökad kontroll och samordning med
kontrollmyndigheterna i landets olika kommuner och länsstyrelser gällande ”Fri från”-produkter.
Marknaden för ”Fri från”-produkter växer, med allt fler leverantörer av olika slag, bakgrund och
storlek. Att antalet personer som drabbas av celiaki eller födoämnesallergi ökar i Sverige pekar det
mesta på. I detta sammanhang ter det sig naturligt att livsmedelskontrollen bör prioritera arbetet
med ”Fri från”-livsmedel och räkna med att det kommer att krävas ökade resurser inom detta
område.
Om Svenska Celiakiförbundet
Svenska Celiakiförbundet är en intresseorganisation för alla som har sjukdomen celiaki
(även kallat glutenintolerans). Förbundet företräder även laktosintoleranta, samt de som
inte tål mjölk - eller sojaprotein.
Förbundets målsättning är att våra medlemmar ska kunna leva ett så friskt liv som möjligt
och ha tillgång till livsmedel fria från gluten, laktos, mjölk - eller sojaprotein.
Svenska Celiakiförbundet har 24 000 medlemmar i ca 30 läns- och lokalföreningar.
Svenska Celiakiförbundet grundades 1975 av föräldrar vars barn fått diagnosen celiaki.
Förbundets forskningsfond främjar svensk celiakiforskning.
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