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Märkningsanpassningar till följd av 
kriget i Ukraina 

Victor Munoz - Livsmedelsinspektör

Miljö- och byggnadsförvaltningen
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Solna stad är kontrollmyndighet för ca 730 objekt 

75 Huvudkontor 
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Vad hände?

Företagen frågade om ersättning av solrosolja början av mars 2022. 

Möte med huvudkontorsgruppen 2022-03-10. 

Livsmedelsverkets ställningstagande 2022-03-17.

Möte med branschorganisation SvD 2022-05-20.

Offentlig kontroll 
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Ställningstagande

2022-03-17

Företag som tvingas byta ut produkter/ingredienser pga. kriget i Ukraina, bör 
kunna använda slut på förpackningsmaterial.

Förutsättningar:
Livsmedel saknas pga kriget. 

Företagets ansvar att produkter är säkra. 

Ersättningslivsmedel ska ha spårbarhet.

Ny förpackning så snart det är möjligt

Företag ska informera sina kunder
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Ställningstagande

2022-03-17

Till kontrollmyndigheter:

Kontrollen av livsmedel ska vara riskbaserad. Livsmedelsverket bedömer att 
ställningstagande inte innebär någon risk för människors hälsa.

Det rör utbytesprodukter/utbytesingredienser.

Risken för vilseledning bedöms vara liten.

Det avser en begränsad tid.
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Möte med Svensk Dagligvaruhandel 2022-05-20

branschorganisationen

”Företag ska på lämpligt sätt informera sina kunder om vilka produkter som är föremål 
för ingrediensbytet. Även handeln bör informera om att det kan förekomma förändringar 
i produkters ingredienser utan att det framgår av märkningen på förpackningen.”

Hur ska företag informera sin kontrollmyndighet? 

Hur ska företag informera konsument och hur blir företag informerade av 
sina leverantörer?

Ska företag slänga förpackningsmaterial?
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Ska företag slänga 
förpackningsmaterial?
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Material med ”fel text” ska 
användas tills det är slut på 
materialet.  

Märkning ska vara på förpackningen
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Hur ska företag informera sin kontrollmyndighet? 

Huvudkontor Myndighet
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Hur ska företag informera konsument och hur blir 
företag informerade av sina leverantörer?

Övrig
a

EVM Övrig
a

EVM

Tillverkare

Huvudkontor

Grossist

Butik

Konsument

Information i butiken till konsument

•Lista vid entré.

•Bredvid produkten.

•Brevid kategori av produkter.

• Information på hyllor vid varje
produkt.

•Hemsidan.
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Information i butiken

•Lista vid entré.

•Bredvid produkter.

•Brevid kategori av produkter.

• Information på hyllor vid varje
produkt.

•Hemsidan.
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Kontrollen

Huvudkontor

• Vilka produkter och vilka ingredienser har ändrats. 

• Hur länge håller förpackningar.

• Rutin för information till butiker och konsumenter.

• Information från leverantör om övriga produkter.

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-SA
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Kontrollen

Butiker

• Får konsument information på ett lämplig sätt?

Solrosolja har 
ersätts av rapsolja

OK, tack
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Situation nu
December 2022

Ingrediens: Solrosolja, väldig små mängden av solrosprodukter.

De flesta tillverkare har ändrat till rapsolja, några till palmolja

Ganska få produkter behöver extra information.

De flesta förpackningar har ändrats. Korrekt information.

Företagen informerar konsument på hemsidan.

Kontroll blev inte prioriterad 2022, men kan vara 2023.

Det här fotot av Okänd författare licensieras 
enligt CC BY-SA

13

14



2022‐12‐08

8

Victor Munoz
08-746 35 27
victor.munoz@solna.se

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-NC-ND

15


