
0 Statens livsmedelsverks 
författningssamling LIVSMEDELS 

VERKET 
ISSN 0146- 11 9:X 

Statens livsmedelsverks kungörelse 
om ändring i kungörelsen (SLV FS 
1993:33) med föreskrifter och allmänna 
råd om livsmedelstillsatser; 

beslutad den 3 mars 1995 . 

SL V FS 1995:5 
(1-1 32:5) 
Ut ko m från 1ryckc1 
1995-03-24 

Med stöd av 4 § livsmedelsförord ningen ( 1971 :807)1 föreskriver Statens 
livsrnedelsverk i fråga om verkets kungörelse (SL V FS 1993:33) med före-
skrifter och allmänna råd om livsmedelstillsatser 

dels att övergångsbestämmelserna ska ll ha följande lydelse, 
dels att hilaga I och hi/aga ./ skall ha följande lydelse. 

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER 
Denna kungörelse träder i kraft den I januari 1994 då Livsmedelsverkets 

kungörelse (SL V FS 1993: I) med föreskrifter och allmänna råd om tillsatser 
upphör att gälla. Äldre bestämmelser får dock til lämpas till och med utgången 
av juni 1995 och i fråga om bilaga ./ till och med utgången av december 
1995 . Övergångsbestämmelserna gäller både varor som til lverkas inom landet 
och som importeras. Sådana varor får saluhållas inom landet till och med ut-
gången av 1996. 

Denna kungörelse träder i kraft den I april 1995 . 

J\RNE KJ\RDELL 

Anita Janelm 
(Normenheten) 

1 Förordningen omtryckt 1990 :3 10. Senaste lyddsc av 4 § 1993 . 1376 

SLY FS 1995:5 



2 
Bdaga I 

(till SL V FS 1993:33) 

---- ---- -- - ------- - -------- - - ------- --- --- -- - ---- - --
Grupp 3. OST, MARGARINOST OC H MESVARA 

a) OST OCH MARGARINOST 

Tillsatsgrupp 

Emulgerings-, 
stabiliserings-
och förtjock-
ningsmedel 

Enzympreparat 

E-11r Tillsatsäm11e 

E 407 Karragenan, meclel-
molekylvikt 
> I 00 000 

Löpe och löpepep-
sinberedningar samt 
mjölk koagulerande 
enzymer av mikro-
biel It ursprung 

SL V FS 1995:5 

Särskilda villkor 

Till överfet 
syraost max 50 
mg/kg samt till 
ost av färskosttyp 
med en högsta 
fe tthalt av 16% 
max 1,5 g/kg 

Til l ystmjölk eller 
motsvarande 



Grupp 17. ÖVRIGA LIVSMEDEL MED UNDANTAG AV DRICKS-
VATTEN 

I) DRAGEER, KAPSLAR, TABLETTER OCH LÖSNINGAR AV KOST-
TILLSKOTT OCH NATURMEDEL SAMT LIKNANDE PREPARAT 

Tillsatsgrupp E-11r 

I Sötningsmedel 

Tillsatsäm11e 

Acesul fam K 

Aspartam 
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Särskilda villkor 

Max 2000 mg/kg 

Max 20 mg/dos. 
Information skall 
lämnas på för-
packningen att 
produkten inne-
håller fenylalanin . 
Gäller även för-
packningar vars 
största yta är 
mindre än I 0 cm2 

3 



4 
Bilaga -I 

(till SLY FS 1993 :33) 

BI LAGA 4. TILL TILLSATSKUNGÖRELSEN SLV FS 1993:33 

Enl igt äldre bestämmelser får vissa tillsatser användas utan särski lt god-
kännande enligt den s.k. frirege ln. I tillsats listan anges för vaije grupp av 
livsmedel när denna s.k. fri regel är tillämplig. 

Friregeln omfattar: 
vara e ller ämne som inte är färgämne och som har utvunnits ur dj ur eller växt 
genom torkning, värmebehandling, urlakning med vatten ell er genom rent 
mekanisk behandling, 

- koksalt eller sol:kcrart, 
- ättika eller etylalkohol, 
- giftfri essens eller aromämne för lukt- eller smaksättning. 
Gurkmeja, paprika, saffran och sandelträ skall enligt denna kungörelse inte 

anses vara färgämne utan i första hand kryddor, som omfa ttas av friregeln , 
under förutsättni ng att de inte berövats någon av sina smakgivande bestånds-
delar. 

f riregeln gäller inte s. k. rökaromer. 

SLV FS 1995:5 Tryck: Livsmedelsverkets repro 
Uppsala 1995 


