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Statens livsmedelsverks kungörelse 
om ändring i kungörelsen (SLV FS 
1995: 14) med föreskrifter och 
allmänna råd om märkning av 
vissa livsmedel; 

beslutad den 7 juni 1996. 
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LIVSMEDELS 

VERKET 

SL V FS 1996:25 
(H 135: I) 
Utkom från trycket 
1996-06-24 

Med stöd av 25 § livsmedelsförordningen ( 197 1 :807)1 beslutar Statens livs-
medelsverk att bilagan till verkets kungörelse (SLY FS 1995:14) med före-
skri fter och allmänna råd om märkning av vissa livsmedel skall ha följande 
lydelse . 

Punkten I i bilagan träder i kraft den I januari 1997 men får tillämpas 
dessförinnan. Livsmedel som omfattas av punkten I men som har saluhållits 
eller märkts före detta datum får dock saluhållas tills dess att lagren tar slut. 

Punkterna 2-5 i bilagan träder i kraft den I juli 1996. Livsmedel som om-
fattas av punkterna 2-5 men som har saluhållits eller märkts före den I j uli 
1997 får dock saluhållas tills dess att lagren tar slut. 

ARNE KARDELL 

Anita Janelm 
(Normenheten) 

1 Förordningen omtryckt 1990:3 10, senaste lydelse 1993: 1376. Jfr radets direktiv 96/2 1/EG 
(EGT nr L M8, 5.4. 1996, s 5). 
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Bilaga 

(till SLV FS 1995:14) 

LIVSMEDEL SOM SKALL MÄRKAS MED SÄRSKILDA UPP-
GIFTER 

Slag eller kategori av livsmedel 

l . Livsmedel vars hållbarhet har 
förlängts genom användning av 
förpackningsgaser vi lka tillåts 
enligt Statens livsmedelsverks 
kungörelse (SLY FS 1995:3 1) 
med föreskrifter och allmänna 
råd om livsmedelstillsatser. 

2. Livsmedel som innehåller 
sötningsmedel vilka ti llåts enligt 
Statens livsmedelsverks kun-
görelse (SLV FS 1995:3 1) med 
föreskrifter och allmänna råd 
om livsmedelstillsatser. 

3. Livsmedel som innehåller 
både tillsatt socker samt söt-
ningsmedel vilka tillåts enligt 
Statens livsmedelsverks kun-
görelse (SL V FS 1995 :3 1) 
med föreskrifter och allmänna 
råd om livsmedelstillsatser. 

4. Livsmedel som innehåller 
aspartam. 

5. Livsmedel som innehåller 
mer än I 0 % tillsatta polyoler 
(sockeralkoholer). 

Allmänna råd till punkt 3 i bilagan 

Uppgifter 

"Förpackat i en skyddande atmosfär". 

"Innehåller sötningsmedel". Upp-
giften skall åtfölja den beteckning 
under vilket livsmedlet säljs. 

"Innehåller socker och sötnings-
medel" . Uppgiften skall åtfölja den 
beteckning under vilket livsmedlet 
säljs. 

"Innehåller en fenylalaninkälla". 

"Överdriven konsumtion kan ha 
laxerande verkan". 

Med "socker" avses i detta sammanhang sockerarter dvs alla monosacka-
rider och disackarider. 

Tryck: Livsmedelsverkets repro 
Uppsala 1996 
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