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beslutade den 8 juni 2010. 

 Med stöd av 5 och 6 §§ livsmedelsförordningen (2006:813) föreskriver1 
Livsmedelsverket att ett avsnitt som avser en ny livsmedelstillsats, E 961 
neotam, med följande lydelse ska föras in i bilaga 3 till Livsmedelsverkets 
föreskrifter (LIVSFS 2007:15) om livsmedelstillsatser.  
___________________   
 
 Dessa föreskrifter träder i kraft den 16 juni 2010.  
 
 
 
INGER ANDERSSON 
 
 
    Stefan Ernlund 
    (Regelavdelningen) 
  

                                                 
1 Jfr kommissionens direktiv 2009/163/EU av den 22 december 2009 om ändring av Europa-
parlamentets och rådets direktiv 94/35/EG om sötningsmedel för användning i livsmedel vad 
gäller neotam (EUT L 344, 23.12.2009, s. 37, Celex 32009L0163). 



2  

 

LIVSFS 2010:5   

 
  



3 

LIVSFS 2010:5 

 Bilaga 3 

(till LIVSFS 2007:15) 
E-nr Benämning Livsmedel Maximihalt 

E 961 Neotam Alkoholfria drycker  
  - Vattenbaserade aromatiserade drycker, 

 energireducerade eller utan tillfört 
 socker 

20 mg/l 

  - Drycker baserade på mjölk och 
 mjölkprodukter eller fruktjuice, 
 energireducerade eller utan tillfört 
 socker 
 

20 mg/l 

  Desserter och liknande produkter  
  - Vattenbaserade aromatiserade desserter, 

 energireducerade eller utan tillfört 
 socker 

32 mg/kg 

  - Beredningar baserade på mjölk och 
 mjölkprodukter, energireducerade eller 
 utan tillfört socker 

32 mg/kg 

  - Desserter baserade på frukt och 
 grönsaker, energireducerade eller utan 
 tillfört socker 

32 mg/kg 

  - Äggbaserade desserter, energireducerade 
 eller utan tillfört socker 

32 mg/kg 

  - Desserter baserade på spannmål, 
 energireducerade eller utan tillfört 
 socker 

32 mg/kg 

  - Fettbaserade desserter, energireducerade 
 eller utan tillfört socker 

32 mg/kg 

  - ”Snacks”: vissa smaksättningar av 
 konsumtionsfärdiga, färdigförpackade, 
 torra, smaksatta stärkelseprodukter och 
 nötter med överdrag 
 

18 mg/kg 

  Konfektyrvaror  
  - Konfektyrvaror utan tillfört socker 32 mg/kg 
  - Konfektyrvaror baserade på kakao eller 

 torkad frukt, energireducerade eller utan 
 tillfört socker 

65 mg/kg 

  - Konfektyrvaror baserade på stärkelse, 
 energireducerade eller utan tillfört 
 socker  

65 mg/kg 

  - Strutar och rån, för glass, utan tillfört 
 socker 

60 mg/kg 
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E-nr Benämning Livsmedel Maximihalt 

  - Essoblaten 60 mg/kg 
  - Smörgåspålägg baserade på kakao, 

 mjölk, torkad frukt eller fett, energi-
 reducerade eller utan tillfört socker 

32 mg/kg 

  - Frukostcerealier med ett fiberinnehåll på 
 mer än 15 % och som innehåller minst 
 20 % kli, energireducerade eller utan 
 tillfört socker 

32 mg/kg 

  - Mikrosötsaker för frisk andedräkt utan 
 tillfört socker 

200 mg/kg 

   - Starkt aromatiserade halspastiller utan 
 tillfört socker 

65 mg/kg 

  - Tuggummi utan tillfört socker 250 mg/kg 
  - Energireducerade konfektyrer i 

 tablettform 
15 mg/kg 

  - Äppelcider och päroncider 20 mg/l 
  - Drycker baserade på en blandning av öl, 

 äppelcider, päroncider, spritdrycker eller 
 vin och alkoholfria drycker 

20 mg/l 

  - Spritdrycker med en alkoholhalt på 
 mindre än 15 volymprocent  

20 mg/l 

  - Öl, alkoholfritt eller med högst 1,2 
 volym procent alkohol 

20 mg/l 

  - ”Bière de table/Tafelbier/Table beer” 
 (med en stamvörthalt under 6 %), med 
 undantag av ”Obergäriges Einfachbier” 

20 mg/l 
 

  - Öl med en minimisurhet av 30 milli-
 ekvivalenter uttryckt som NaOH 

20 mg/l 

  - Mörkt öl av typen ”oud bruin” 20 mg/l 
  - Energireducerat öl 1 mg/l 
  - Glassvaror, energireducerade eller utan 

 tillfört socker 
26 mg/kg 

  - Frukt på burk eller glas, energireducerad 
 eller utan tillfört socker 

32 mg/kg 

  - Sylt/marmelad, gelé och citrus-
 marmelad, energireducerad 

32 mg/kg 
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E-nr Benämning Livsmedel Maximihalt 

  - Beredningar av frukt och grönsaker, 
 energireducerade 

32 mg/kg 

  - Sötsura frukt- och grönsakskonserver 10 mg/kg 
  - Feinkostsalat 12 mg/kg 
  - Sötsura hel- och halvkonserver av fisk 

 samt fisk, kräftdjur och blötdjur i 
 marinad 

10 mg/kg 

  - Energireducerade soppor 5 mg/l 
  - Såser 12 mg/kg 
  - Senap 12 mg/kg 
  - Konditorivaror för särskilda närings-

 ändamål 
55 mg/kg 

  - Livsmedel avsedda att användas i 
 sådana energibegränsa de dieter för 
 viktminskning som anges i 
 Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 
 1997:30 

26 mg/kg 

  -  Dietetisk kost för speciella medicinska 
 ändamål enligt definitionen i 
 Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 
 2000:15 

32 mg/kg 

  - Kosttillskott, enligt definitionen i 
 Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 
 2003:9, i flytande form 

20 mg/kg 

  - Kosttillskott, enligt definitionen i 
 Livsmedelsverkets föreskrifter  LIVSFS 
 2003:9, i fast form 

60 mg/kg 

  - Kosttillskott, enligt definitionen i 
 Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 
 2003:9, som är flytande eller tuggbara 
 och baserade på vitaminer och/eller 
 mineralämnen 

185 mg/kg 

  - Bordssötningsmedel Quantum 

satis 

 


