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Med stöd av 19 § livsmedelsförordningen ( 197 1 :807)1 beslutar Statens 
li vsmedelsverk i fråga om verkets kungörelse (SLY FS 1993:36) med 
föreskrifter och allmänna råd om vissa främmande ämnen i livsmedel 

dels att det skall införas nya all mä1ma råd efter I § med följ ande lydelse, 
dels att bilaga I skall ha följande lydelse. 

Allmtil111a råd 
Överskridande av gränsvärden för de ämnen som anges i bilaga I medför 

inte automatiskt saluförbud. En bedömning görs i varje enskilt fall. Vid denna 
bedömning beaktas behovet av att skydda konsumenternas hälsa, samtidigt 
som de allmänna principerna i Romfördraget om varors fria rörlighet iakttas . 

Denna kungörelse träder i kraft den I juli 1995. 

ARNE KARDELL 

Anita Janelm 
(Normenheten) 

1Förordningen omtryckt 1990:3 10. Jfr rådets direktiv 9 1/493/ EEG (EGT nr L 268, 24 .9 .199 1, 
s . 15) och kommiss,oncns beslut 93/351/EEG (EGT nr L 144, 16 .6 1993 , s . 23). 
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l:Jilaga I 

(till SLY FS 1993:36) 

!
GRÄNSVÄRDEN FÖR BLY, KVICKSILVER, GLYKOALKALOIDER 
OCH PCB-1S3 I LIVSM EDEL 

!Tabe ll A. Gränsvärden för bly, kvicksilver och glykoalkaloider 

Gränsvärdena avser, om inte annat anges, den ät liga delen av livsmedlet. I 
fråga om plåtburkskonserver avser gränsvärdet burkens hela innehåll , således 
inklusive spad, sockerlag eller dylikt. 

I fråga om barnmat, inklusive modersmjölksersättningar, samt koncentrat av 
drycker avser gränsvärdet den konsumtionsfärdiga produkten. 

Med storbladiga grönsaker avses t.ex. sallat, mangold, spenat, persilja, 
grönkål och salladskål. 

I kommissionens beslut 93/3 5 1 /EEG a11ges bl.a. det antal prov som skall tas 
av fisk i grupp A respektive grupp B för bestämning av kvicksilver i den 
offentliga kontrollen. I Livsmedelsverkets kungörelse om hantering av fisk-
varor m.m. finns bl.a. regler om provtagning av fi sk i grupp A respektive 
grupp B i egenkontrollen. Stickproven skall vara representativa för partiets 
sammansättning. Proven analyseras som ett samlingsprov. Kommissionens 
beslut 90/5 15/EEG 1 anvisar analysteknik för bestämning av totalkvicksilver. 

Amne Livsmedel 

Glykoalkaloider, Potat is, rå och oskalad 
totalhalten av 
solanidinglyko-
sider såsom 
alfa-chakonin , 
alfa-solanin 

1 Publicerat i EGT nr L 286, 18.10 .1990, s 33 
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Tabell B. Gränsvärden för PCB- 153 

I kolumn 1 anges gränsvärdet i mg per kg helprodukt för köttråvara med en 
fetthalt på I O % eller lä1:,rre och i kolumn 2 anges gränsvärdet i mg per kg fett 
för kött råvara med en fetthalt över I O %. 

I kolumn 1 anges gränsviirdet i mg per kg helprodukt för mjölk och mjölk-
baserad produkt med en fe tthalt lägre än 2 % och i kolumn 2 anges gräns-
värdet i mg per kg fe tt för mjölk och mj ölkbaserad produkt med en fe tthalt på 
2 % eller högre. 

A 11111e 

PCB- 153 
(2,2 ',4,4 ',5,5'-
hexaklorbi fenyl) 

livsmedel 

Köttråvara 

Gränsvärde 
Kolumn I 
mg/kg hel-

rodukt 

0,0 1 

Kolumn 2 
mg/kg/ett 

0, 1 

Mjölk, mjölk baserad 0,00 I 0,02 
produkt 

Ägg 

Fiskvara 0, 1 

SLY FS 1995:11 

0, 1 

Tryck: Livsmedelsverkets repro 
Uppsala 1995 


