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 Med stöd av 5 och 40 §§ livsmedelsförordningen (2006:813)1 föreskriver 
Livsmedelsverket i fråga om verkets föreskrifter (SLVFS 1983:2) om 
berikning av vissa livsmedel  
 dels att 2 och 3-10 §§ samt bilagorna 1-3 ska upphöra att gälla, 
 dels att samtliga anmärkningar och allmänna råd ska utgå, 
 dels att 1 och 2 a §§ ska ha följande lydelse,  
 dels att det ska införas två nya paragrafer, 1 a och 10 a §§, av följande 
lydelse. 
 Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag 
de träder i kraft. 
 
 
 
1 §  Dessa föreskrifter innehåller regler om obligatorisk berikning av livs-
medel. Andra regler om berikning finns i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1925/2006 av den 20 december 2006 om tillsättning av 
vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel och i andra 
av Livsmedelsverket beslutade föreskrifter. (LIVSFS 2007:9). 
 

                                                 
1 Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 
1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och 
beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s.37, Celex 
398L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 
5.8.1998, s.18, Celex 398L0048). 
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1 a §  Konsumtionsmjölk2 som innehåller högst 1,5 viktprocent fett och som 
är avsedd för direkt konsumtion ska innehålla lägst 3,8 och högst  5,0 
mikrogram vitamin D per liter. 
 Första stycket gäller inte konsumtionsmjölk som enbart är avsedd att 
släppas ut på marknaden utanför landet och inte mjölk som primärprodu-
centen levererar direkt till konsumenter vid primärproducentens anläggning.  
(LIVSFS 2007:9). 
 
2 §  har upphävts genom (LIVSFS 2007:9).  
 
2 a §3  Margarin och matfettsblandningar samt motsvarande produkter med 
lägre fetthalt ska per 100 gram innehålla 
− vitamin A motsvarande lägst 0,9 och högst 1,5 retinolekvivalenter, och 
− lägst 7,5 och högst 10 mikrogram vitamin D.  

 Den föreskrivna halten vitamin A får per 100 gram margarin eller mat-
fettsblandning eller motsvarande produkt med lägre fetthalt innehålla högst 
0,4 milligram betakaroten. 
 Första stycket gäller inte varor som enbart är avsedda att släppas ut på 
marknaden utanför landet. (LIVSFS 2007:9). 
 
3 §  har upphävts genom (LIVSFS 2007:9).  
 
4 §  har upphävts genom (LIVSFS 2007:9).  
 
5 §  har upphävts genom (LIVSFS 2007:9).  
 
6 §  har upphävts genom (LIVSFS 2007:9).  
 
7 §  har upphävts genom (LIVSFS 2007:9).  
 
8 §  har upphävts genom (LIVSFS 2007:9).  
 
9 §  har upphävts genom (LIVSFS 2007:9).  
 
10 §  har upphävts genom (LIVSFS 2007:9).  
 
10 a §  Bestämmelserna i 1 a och 2 a §§ gäller inte produkter som lagligen 
producerats eller släppts ut på marknaden i en annan medlemsstat i Euro-
peiska unionen eller i Turkiet, eller som lagligen producerats i ett annat land 

 
2 Jfr artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 2597/97 av den 18 december 1997 om ytterligare 
bestämmelser för den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter 
med avseende på konsumtionsmjölk (EGT L 351, 23.12.1997, s. 13, Celex 31997R2597). 
3 Ändringen innebär att tredje stycket upphävs. 
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som har undertecknat avtalet om Europeiska samarbetsområdet (EES-
avtalet). (LIVSFS 2007:9). 
 
11 §  Livsmedelsverket kan medge undantag (dispens) från dessa före-
skrifter. (SLVFS 1996:38). 
__________________ 
  
 Dessa föreskrifter (SLVFS 1983:2) träder i kraft den 1 mars 1983. 
 Dessa föreskrifter (SLVFS 1996:38) träder i kraft den 1 januari 1997. 
 Dessa föreskrifter (SLVFS 1998:23) träder i kraft den 1 oktober 1998.  
 
 Dessa föreskrifter (LIVSFS 2007:9) träder i kraft den 1 juli 2007. 1 a § 
träder dock i kraft först den 1 december 2007.  
 Berikning enligt äldre lydelse av dessa föreskrifter med ferriortofosfat, lik-
som användning enligt av Livsmedelsverket beviljade tillstånd av vitaminer 
eller mineralämnen som inte tas upp i förteckningen i bilaga I eller i andra 
former än dem som anges i bilaga II till förordning (EG) nr 1925/2006 får 
fortsätta till och med den 19 januari 2014 förutsatt att 
− ämnet i fråga tillsätts i livsmedel som salufördes inom EU den 19 janu-

ari 2007, och  
− Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet inte avgett ett negativt 

yttrande om användningen av detta ämne eller en användning i denna 
form vid livsmedelstillverkning på grundval av dokumentation som 
stöder användningen och som lämnas in till kommissionen senast den  
19 januari 2010. Den som avser att lämna in sådan dokumentation ska 
ge in den till Livsmedelsverket senast den 31 december 2009.  

 
 
 
INGER ANDERSSON 
 
 
  Susanne Carlsson 
  (Regelavdelningen)  
 
 
_______________ 
 
Bilaga 1 (till SLVFS 1983:2) har upphävts genom (LIVSFS 2007:9). 
Bilaga 2 (till SLVFS 1983:2) har upphävts genom (LIVSFS 2007:9). 
Bilaga 3 (till SLVFS 1983:2) har upphävts genom (LIVSFS 2007:9). 
 


