
Näringsdeklarationen består av en obligatorisk  
och en frivillig del.

Obligatoriska uppgifter
Den obligatoriska näringsdeklarationen ska inne-
hålla uppgift om energivärde och mängder av:

• Fett
• Mättat fett
• Kolhydrat
• Sockerarter
• Protein
• Salt

Frivilliga uppgifter
Näringsämnen som frivilligt får anges i närings-
deklarationen:

• Enkelomättat fett
• Fleromättat fett
• Polyoler
• Stärkelse
• Fiber
• Vitaminer och mineraler

På Livsmedelsverkets hemsida kan du läsa mer om 
vad näringsdeklarationen ska innehålla: https://kon-
trollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/46/naringsdeklaration 

Linköpings kommun
linkoping.se/livsmedel

feb 2017

Viktigt att tänka på

Nya krav på
näringsdeklaration
Från och med den 13 december 2016 gäller 
nya regler för märkning med näringsdeklara-
tion för de flesta färdigförpackade livsmedel. 

Det som tidigare kallades näringsvärdesdeklara-
tion har i nya informationsförordningen (EU-
förordning nr 1169/2011) bytt namn till närings-
deklaration.
 Näringsdeklarationen ska beskriva hur mycket 
energi, vilka näringsämnen samt mängden av 
dessa som finns i livsmedlet. Följande färdigför-
packade livsmedel är dock undantagna:  
 
• Kosttillskott och naturligt mineralvatten.
• Livsmedel i mycket små förpackningar, det
 vill säga sådana med en största yta mindre
 än 25 cm2. 
• Livsmedel, som förtecknas i bilaga V till för 
 ordning (EU) nr 1169/2011.

- Obearbetade produkter (t.ex. frukt- eller kött 
 råvara) som endast innehåller en ingrediens  
 eller en kategori ingredienser.
- Bearbetade produkter vilkas bearbetning  
 endast består av mogning och vilka endast  
 innehåller en ingrediens eller en kategori  
 ingredienser.
- Livsmedel, även hantverksmässigt fram- 
 ställda, som tillverkare av små mängder  
 varor levererar direkt till slutkonsumenter
 eller till lokala detaljhandelsföretag som
 levererar direkt till slutkonsumenter.

• Drycker med mer än 1,2 volymprocent alkohol.
 

LivsBladet
Ett nyhetsblad om livsmedel från miljökontoret

Ny näringsdeklaration!

https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/46/naringsdeklaration
https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/46/naringsdeklaration
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Egenkontroll

Rengöring
Enligt livsmedelslagen ska lokaler där livs-
medel hanteras och förvaras hållas rena och i 
gott skick. Detta gäller självklart även utrust-
ning, inredning och andra tillhörande lokaler 
som diskrum och städutrymmen med mera. 

Just rengöringen är något vi ofta tittar på vid våra 
kontroller. Det är nästan oundvikligt att kontrollera 
i de kök vi kommer till. Något vi ofta ser är att ett 
kök kan se rent ut vid en snabb överblick, men vid 
närmare kontroll kan det finnas områden som inte 
rengjorts på ett tag, där det har blivit mycket smut-
sigt. Ett vanligt område där rengöringen är eftersatt 
i ett kök är under inredning och utrustning. Det kan 
till exempel vara under bänkar, kylar, diskmaskiner 
och liknande. Inte allt för sällan hamnar det matres-
ter under dessa och det blir betydligt svårare att få 
bort om inte rengöringen görs inom kort. 

Kontrollera resultatet
Det är väldigt sällan som någon medvetet struntar 
i rengöringen under bänkarna. Ofta är det så att 
rengöring sker, men metoden ger inte det resultatet 
som är önskvärt. Ett exempel är kök där golv spolas 
rena. Då kan det bli så att vattentrycket skjuter in 
eventuella matrester ännu längre in under bänken 
och kanske till och med gör så de fastnar bakom ett 
ben eller något annat. Det kan självklart också ske 
om man gör rent med en mopp. Det viktiga, oavsett 
rengöringsmetod, är att titta så att rengöringen gav 
önskat resultat. För att göra det är en ficklampa en 
bra hjälp. Det går även att använda en kamera med 
blixt för att ta en bild under bänken.  

Bra hjälpmedel!

Vår personal

Om konsulter
Miljökontoret har fått indikationer på att det 
finns konsulter inom livsmedelsbranschen i 
Linköping som utger sig för att göra kontroller 
av kök på uppdrag av miljökontoret i Linköping. 
Miljökontoret anlitar aldrig konsulter för att 
göra kontroller, utan det är miljökontorets egen 
personal som gör alla besök. Miljökontoret stäl-
ler inte heller några krav på att man ska anlita 
någon konsult, verksamheten avgör själv om 
man vill ta hjälp utifrån. Är du osäker på om en 
inspektör är från Miljökontoret eller inte kan du 
alltid be att få se tjänstelegitimationen.

Årsrapport 31 mars

Läckagekontroll
av köldmedier!
Kom ihåg att från och med den 1 januari 2017 
ska köldmedieaggregat som har fyllnadsmängd 
på mindre än 3 kg men mer än 5 ton CO2 ekviva-
lenter läckagekontrolleras årligen. 
 Glöm inte att årsrapporten för köldmedier för 
2016 ska skickas in till miljökontoret senast den 
31 mars 2017!

Frågor om köldmedier?
Kontakta gärna Malin Johansson eller
Charlotta Paulsson på 013 -20 64 00. 


