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VERKET 
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Med stöd av IOa, 15, 19 och 55 §§ livsmedelsförordningen ( 197 1:807)1 
meddelar Statens livsmedelsverk följande regler. 

OMFATTNING 
I § Denna kungörelse innehåller allmänna regler om hantering av livs-
medel. Finns i andra kungörelser som Livsmedelsverket beslutat särskilda 
regler om hantering av livsmedel skall de tillämpas i stället för reglerna i 
denna kungörelse. 

Allmlin11a råd 
Grund/tiggande bestämmelser om hantering av livsmedel finns i 8-9 §§ 

livsmedels/agen och 7-18 §§ livsmedelsförordningen. 

DEFINITIONER 

2 § Med kylvara menas livsmedel som för sin hållbarhet är beroende av att 
förvaras i kyla men som inte är fryst eller djupfryst. 

Med /ryst livsmedel menas livsmedel som är fryst men inte djupfryst. 

1 Förordningen omtryckt 1990:310. Jfr rådets direktiv 93/43/EEG (EGT nr L 175, 19.7.1993 , 
s. 1). 
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Allmänna råd 
Regler om djupfrysta livsmedel.finns i livsmedelsverkets kungörelse (SLV 

FS 1993: 16) med föreskrifter och allmänna råd om djupfrysta livsmedel. 1 
vissa fall finns särskilda bestämmelser om temperaturkrav för frysta livsme-
del, exempelvis i Livsmedelsverkets tillämpningskungörelse (SLV FS 1980:6) 
till förordn ingen om tillämpning av 1970 års överenskommelse om interna-
tionell transport av lättfördärvliga livsmedel. 

3 § Med helkonserv menas livsmedel som hennetiskt har inneslutits i för-
packning och vännebehandlats så att mikroorganismer och enzymer inte kan 
göra livsmedlet otjänligt till människoföda eller i övrigt nämnvärt förändra 
livsmedlet vid förvaring under minst ett år i en temperatur av upp till +20°C . 

Med kylkonserv menas hermetiskt förpackad kylvara som behandlats så att 
den vid kylförvaring är hållbar under minst sex månader. 

4 § Med enskilt hushåll enligt 3 § första stycket livsmedelslagen 
(1971 :5 11 ) menas även sådant konsumtionsförhållande som kan jämställas 
med enskilt hushåll såsom 

1. Beredning och servering av måltider som en enski ld person eller ideell 
förening eller liknande sammanslutning anordnar i egen regi för en sluten 
krets. Om en lokal mer än till fälligt uthyrs för sådan livsmedelshantering skall 
den dock anses som livsmedelslokal. 

2. Matlagning i boendekollektiv och liknande självhushåll. 
3. Matlagning i gruppboende på behandlingshem och liknande inrättningar, 

där personal och vårdtagare under familjeliknande former hjälps åt att laga 
mat, om högst I O personer deltar i måltiderna och måltiderna inte serveras till 
allmänheten. 

4 . Beredning och servering av måltider i anslutning till rumsuthyming i 
hemmiljö, s.k. bed and breakfast-verksamhet, om verksamheten inte har sådan 
omfattning att den är tillståndspliktig enl igt 2 § lagen (1966:742) om hotell-
och pensionatsröre lse. 

Allmänna råd 
Verksamhet med rumsuthyrning är inte ti//ståndspliktig enligt lagen om 

hotell- och pensionatsrörelse om den omfattar högst /yra gästrum och är 
avsedd för samtidigt mo/lagande av högst åtta gäster. 
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KRAV PÅ MATERIAL OCH UTRUSTNING M.M. 

Allmtinna råd 

Av 7 § livsmedelsförordningen framgår att material för förpackning av 
livsmedel eller maskin, redskap, kärl eller annan utrustning för hantering 
av livsmedel inte får ha sådan beskaffenhet att genom dess användning fara 
uppkommer för att livsmedlet tillförs främmande ämne, förorenas eller blir 
otjänligt till människo/öda. Se även livsmedelsverkets kungörelse (SLV FS 
1993: 18) med föreskrifter och allmänna råd om material och produkter 
avsedda att komma i kontakt med livsmedel. 

5 § Vid hantering av livsmedel får inte användas 
I . kärl, lock, fat eller liknande, vid vars användning livsmedlet kommer i 

beröring med 
a) förzinkad yta 
b) yta som avger mer än sammanlagt 3 milligram bly per liter av kärlets 

rymd vid urkokning en halv timme tre gånger, varje gång med ny 4-
procentig vattenlösning av ättiksyra, 

c) yta som avger mer än 0, 1 milligram kadmium per liter av kärlets rymd 
vid urlakning med sådan ättiksyralösning som anges under b) vid rums-
temperatur under 24 timmar, 

2. utrustning i övrigt där livsmedlet kommer i beröring med bly eller kad-
mium. 

Bestämmelserna i I a) gäller inte kärl eller annan utrustning för dricks-
vatten. 

Allmtin11a råd 

Bestämmelser om gränsvärden för bly eller kadmium från keramiska före-
mål finns i 4 kap verkets kungörelse om material och produkter avsedda att 
komma i kontakt med livsmedel. Ovanstående paragraf är därför tillämplig 
endast ifråga om icke keramiska föremål, exempe/visföremål av glas. Be-
stämmelser om att vin inte får saluhål/as i flaskor med blyhaltiga kapsyler 
återfinns i de EG-förordningar som reglerar märkning och presentation av 
olika typer av alkoholdrycker. 

6 § Material eller utrustning som inte uppfyller kraven enligt 7 § livsme-
delsförordningen ( 1971 : 807) eller som avses i 5 § denna kungörelse får inte 
förvaras i lokal där livsmedel hanteras eller i utrymme som står i direkt för-
bindelse med lokalen. 
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7 § Arbetsredskap och annan utrustning som är avsedd att komma i kon-
takt med livsmedel skall hållas ren och i gott skick. Utrustningen får inte ha 
sådana egenskaper, installeras eller hanteras på sådant sätt att rengöring, och 
i förekommande fall desinficering, av utrustningen eller omgivande utrymme 
försvåras. 

Första stycket gäller även för back, häck och liknande anordning som an-
vänds i livsmedelshantering. 

8 § Emballage avsett att komma i kontakt med livsmedel skall förvaras och 
i övrigt hanteras så att det hålls rent. 

Returemballage skall om så erfordras rengöras omedelbart efter tömningen. 

VATTEN 

Allmli,ma råd 
Av 12 § livsmedelsförordningen fram går att som huvudregel endast vatten 

som är tjänligt som dricksvatten eller är av motsvarande bakteriologiska och 
hygieniska beskaffenhet får användas vid rengöring, kylning eller annan 
hantering av livsmedel. Detsamma gäller vid rengöring eller annan skötsel 
av utrus tning som används vid livsmedelshantering, eller av livsmedelslokal 
eller annat utrymme där livsmedel hanteras. Aven is är vatten i paragrafens 
mening. 

Detaljerade regler om vatten finns i livsmedelsverkets kungörelse (SL V FS 
1989:30) med föreskrifter och allmänna råd om dricksvatten. 

9 § Ånga som används i direkt kontakt med livsmedel får inte innehålla 
ämne, som kan utgöra en hälsofara eller kan förorena produkten. 

10 § Vatten, som inte är av dricksvattenkvalitet och som används för fram-
ställning av ånga för uppvärmning av lokaler eller dylikt, till kylning av kyl-
utrustning, brandsläckning eller liknande ändamål skall ledas i särskilda led-
ningssystem. Ledningarna skall vara tydligt märkta och installationerna vara 
utförda så att det inte finns risk för att detta vatten kan komma in i dricks-
vattensystem. 
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SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSMÅTT 

Allmänna råd 

Av 8 § livsmedels/agen och 8 § livsmede/sförordningenframgår b/.a. att 
livsmedel skall hanteras på sådant sätt att det inte kan uppkomma någon risk 
för att livsmedlet förorenas. livsmedel får därför inte förvaras tillsammans 
med vara, ämne eller utrustning så att det därigenom kan utsättas för menlig 
påverkan. Särskilt skall iakttagas att livsmedel hålls väl avskilt från vara 
som är skadlig att förtära. 

11 § Skadedjur och skadeinsekter skall bekämpas på ett effektivt sätt. 

12 § Färska bär, grönsaker, rotfrukter och potatis samt färsk frukt och 
svamp skall hållas väl avskilda från oförpackade livsmedel av armat slag. 

13 § I kundutrymme i livsmedelsbutik får oförpackade livsmedel inte salu-
hållas genom självbetjäning utom i följande fall: 

I . Om det är fråga om 
a) frukt, färska bär och grönsaker, torkade vegetabilier, rotfrukter, 

potatis, svamp och ägg, 
b) matbröd med hård skorpa och konfektyrer, om saluhållandet sker 

från behållare eller annan anordning varifrån varorna skall tas med 
tång, skopa eller annat redskap och om saluhållandet sker på sådant 
sätt att varorna inte påverkas menligt. 

2. Om saluhållande genom självbetjäning i annat fall medgivits av ti llsyns-
myndigheten. 

14 § Varmluftstorkning av spannmål eller skorpor eller rostning av kaffe får 
ske med direkt teknik, om naturgas, stadsgas eller gasol används som bränsle. 

Allmänna råd 
Bestämmelsen innebär ett undantag från huvudregeln i JOa § /ivsmede/s-

förordningen, enligt vilken varm/uftstorkning skall ske med indirekt teknik. 
Livsmede/sverket kan, om det finns särskilda skäl, medge y tterligare undan-
tag i enskilda fall. 
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TEMPERA TURKRA V M.M. 

Allmänna råd 
Av 8 § livsmedels/agen framgår att vid hantering av livsmedel skall så-

dana försiktighetsmått iakttas att och i övrigt förfaras så att fara ej upp-
kommer att livsmedel förorenas eller blir otjänligt till människo/ öda. Av 
detta f öljer bl. a. att livsmedel skall hanteras under sådana temperatur-
förhållanden att hygieniska risker inte uppstår. 

15 § Kylvara skall förvaras på sådant sätt att livsmedlets temperatur inte 
överstiger +8°C . Som kylvara skall anses bland annat 

- mjölk och annan flytande mjölkprodukt, 
- färskost, 
- köttvara, 
- flytande äggprodukt, 
- färdiglagad mat som inte varmhålls, 
- bakverk med vispad eller blåst grädde, med undantag av semlor 
- kokta kräftdjur, 
- blötdjur och andra fiskvaror, 
- böngroddar, 
- skurna grönsaker. 

Köttfärs skall förvaras så att dess temperatur inte överstiger +4°C. 

Allmä1111a råd 
Med hänsyn till livsmedlets hållbarhet och kvalitet i övrigt bör tempe-

raturen i nedan angivna kyl varor inte överstiga följande gradtal 
- köttvara, flytande äggprodukt, f ärdiglagad mat som inte varmhålls och 

marinerad, gravad eller rökt fisk: +4°C 
- färskfisk som inte är övertäckt med is och kokta kräftdjur: +2°C. 
Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt hållbarhetstider f ör vissa livsmedel 

där det finns risk för uppkomst av botulism, salmonella eller /1steria vid 
olämplig förvaring. Rökt och gravad vacuumförpackad fisk bör inte åsättas 
en hållbarhetstid som är längre än tre veckor vid enförvaringstemperatur av 
högst +4°C. Färska groddar bör inte åsättas en hållbarhets/id längre än/yra 
dagar vid en f örvaringstemperatur av högst +8°C. Om tillsynsmyndigheten 
påträffar sådana varor som åsatts längre hållbarhetstid bör provtagning äga 
rum på produktionsplatsen. 

Som kylvara anses inte livsmedel som behandlats så att det inte är beroen-
de av att f örvaras i kyla. exempel på sådana livsmedel är torkade kött- och 
fiskvaror med en vattenaktivitet på 0,9 eller lägre samt mjölk och grädde 
som undergått särskild hållbarhetsbehandling (inte enbart pastörisering). 
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Som framgår av 1 § kan det i vissa kungörelser finnas avvikande regler 
som i såja/I skall tillämpas i sttilletför reglerna i denna kungörelse. Vad 
gäller kyltemperatur finns regler som innebär krav på ltigre temperatur 
f ramförallt avseende kött, mjölk och fisk i tillverkningsledet. 

16 § Den som yrkesmässigt hanterar livsmedel skall följa sådana speciella 
anvisningar för förvaring eller användning som avses i 16 § första stycket 
femte punkten Livsmedelsverkets kungörelse (SL V FS 1993: 19) med före-
skrifter och allmänna råd om märkning och presentation av livsmedel. 

Allmä1111a råd 
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Enförvaringsanvisning kan innebära att strängare, men inte mildare, krav 
ställs på exempelvis förvaringstemperatur tin vad som annars följer av de 
föreskrifter som gäller för livsmedlet i f råga. 

17 § Värmeberedda livsmedel som skall serveras kylda, eller förvaras kylda 
för återuppvärmning, skall så fort som möjligt efter beredningen kylas ned till 
erforderlig kyltemperatur. 

A llmä1111a råd 
Nedkylningen bör anpassas så att kärntemperaturen kommer ned till +8°C 

eller lägre inom fyra timmar. Detta gäller vid konventionell matlagning. 1 
fråga om andra system bör de rekommendationer tilltimpas som medföljer 
systemet. För till exempel cook-chill rekommenderas som regel att nedkyl-
ningen börjar snarast och i vart fall inom 30 minuter efter avslutad tillag-
ning. Att kyla ned maten till mellan 0 och +3°C bör inte ta ltingre än 90 
minuter. 

18 § Köttfärs skall i anslutning till malningen kylas ned till högst +4°C. Om 
köttfärsen skall saluhållas i förpackning skall den förpackas i anslutning till 
malningen. 

Smörgåsar med pålägg, som skall saluhållas i färdigförpackning, skall för-
packas i anslutning till att de färdigställs. 

19 § Färdiglagad mat som varmhålls skall förvaras på sådant sätt att livs-
medlets temperatur inte understiger +60°C. 

Allmä1111a råd 
Se tiven Livsmedelsverkets allmänna råd (SLV FS 1986: 11) om varmhåll-

ning m.m. av livsmedel i storhushåll. 
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20 § Utrymme för kylförvaring samt för vannhållning skall vara försett med 
lätt synlig termometer som på ett tillfredsställande sätt utvisar temperaturen. I 
kyldisk skall tennometem vara placerad i höjd med högsta varunivå. I öppen 
kyldisk skall dessutom den högsta tillåtna nivån för förvaring av livsmedlen 
vara tydligt utmärkt. I kyldisk med flera plan skall det tillåtna utrymmet för 
förvaring av livsmedel märkas ut på motsvarande sätt. 

AVFALL 

21 § Avfall får inte förekomma i utrymmen där livsmedel hanteras, om det 
inte är oundvikligt med hänsyn till pågående verksamhet. 

22 § Avfall skall placeras i lämpligt utformade behållare. Behållarna skall , 
om så erfordras, kunna stängas och vara lätta att rengöra. Behållarna skall 
hållas i gott skick och deras antal, placering, tömningsfrekvens och rengöring 
skall vara sådana att god hygien upprätthålls . 

23 § Utrymmen för förvaring av avfall skall utformas och skötas så att rengö-
ring lätt kan ske, att skadedjur och skadeinsekter inte kan nå avfalle t och att 
hygieniska risker i övrigt undviks. 

TRANSPORT 

24 § Utrymmen i fordon, behållare och annan utrustning som används för 
transport av livsmedel skall för att skydda livsmedlen mot menlig påverkan 
hållas rena och i gott skick. De skall skall vara utformade och konstruerade på 
ett sådant sätt att en tillfredställande rengöring och desinficering är möjlig. 

25 § Utrymmen i fordon, behållare och annan utrustning som används för 
transport av livsmedel får inte ha använts för annat ändamål som kan medföra 
risk för att livsmedlen menligt påverkas. 

26 § Bulktransport av livsmedel i flytande form eller i form av granulat eller 
pulver skall ske i behållare som endast används för livsmedelstransporter. Så-
dana behållare skall på ett tydligt och outplånligt sätt vara försedda med upp-
gift på e tt e ller flera av den Europeiska gemenskapens officiella språk som 
visar att de används för transport av livsmedel, till exempel med texten endast 
för livsmedel. 

Undantag från första stycket gäller i vissa fall för bulktransport av fetter 
och oljor enligt bilaga i . 

27 § Transportutrymme samt dess inredning och utrustning skall rengöras 
tillfredställande innan livsmedel lastas i utrymmet. 
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28 § Back, häck och annan förvaringsanordning som använd vid transport 
av livsmedel skall vara väl rengjord. Förvaringsanordning får inte placeras 
direkt på marken eller på golv utan skall ställas upp och förvaras så att livs-
medlen inte utsätts för menlig påverkan. 

29 § Livsmedel skall under transporten placeras och skyddas på ett sådant 
sätt att livsmedlet är tillfredställande skyddat mot menlig påverkan. Bland 
annat skall följande krav vara uppfyllda: 
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a) Vid transport av köttvara, fiskvara med undantag för hel fisk, mjölk eller 
annan flytande mjölkprodukt, mjukt bröd eller annat bakverk, glass eller 
färdiglagad mat skall antingen transportmedlet vara försett med slutet 
förvaringsutrymme eller livsmedlet förvaras i sluten transportbehållare. 
Detta gäller inte vid transport av konserver eller av isad fiskvara ombord 
på fiskefartyg. 

b) Köttvara som inte är skyddad av tättslutande emballage skall transporte-
ras antingen hängande eller i back, häck eller liknande transportanord-
ning. Transporten skall ske så att köttvaran inte kommer i beröring med 
transportmedlets golv, transportpall eller dylikt. 

c) Oförpackade livsmedel får vid transport inte placeras direkt på transport-
medlets golv eller på transportpall utan mellanliggande skydd. Detta 
gäller inte otvättade rotfrukter och potatis. 

30 § Om ett livsmedel transporteras tillsammans med annat slag av livsme-
del, eller tillsammans med andra varor, skall varorna hållas väl åtskilda så att 
livsmedlen skyddas för menlig påverkan. 

31 § Livsmedel skall innan transporten börjar och under hela transporten 
hålla den temperatur som gäller för livsmedlet i fråga enligt föreskrift eller 
som följer av förvaringsanvisning. Isad fisk skall vara täckt med is under hela 
transporten. 

DISPENS 

32 § Livsmedelsverket kan besluta om undantag (dispens) från före-
skrifterna i denna kungörelse. 
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Denna kungörelse träder i kraft den I juli 1996, varvid Statens livsmedels-
verks kungörelse (SLY FS 1993:38) med föreskrifter och allmänna råd om 
hantering av livsmedel m.m. skall upphöra att gälla. 

ARNE KARDELL 

Per Mattsson 
(Ti llsynsenhet 2) 
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Bilaga 1 
(till SLY FS 1996:5) 

BULKTRANSPORT MED FARTYG AV FLYTANDE FETTER OCH 
OLJOR 

Bulktransport med fartyg av flytande fetter och oljor får ske i tankar som 
inte uteslutande är avsedda för livsmedelstransport, om följande krav är 
uppfyllda: 

1. Vid transport av flytande fetter och oljor som är avsedda att bearbetas 
skall 

11 

a) om tankarna är av rostfritt stål eller invändigt klädd med epoxiharts eller 
annat tekniskt jämförbart material , den närmast föregående lasten ha varit 
livsmedel eller godtagbar föregående last enligt bilaga 2, 

b) om tankarna inte uppfyller kraven enligt a), de tre närmast föregående 
lasterna ha varit livsmedel eller godtagbar föregående last enligt bilaga 2. 

2. Vid transport av flytande fetter och oljor som inte är avsedda att bearbe-
tas skall tankarna vara av rostfritt stål eller invändigt klädd med epoxiharts 
eller annat tekniskt jämförbart material. De tre närmast föregående lasterna 
skall ha varit livsmedel. 

3. Befälhavare på fartyg som utför bulktransporter av flytande fetter och 
oljor enligt I . eller 2. skall inneha dokumentation om de tre närmast föregåen-
de lasterna i berörda tankar samt om effektiviteten i de rengöringsåtgärder 
som genomförts mellan lasterna. 

Om lasten överförs från ett fartyg till ett annat skall befälhavaren på det 
mottagande fartyget, utöver dokumentation för det egna fartygets tankar enligt 
första stycket, även inneha motsvarande dokumentation avseende det avläm-
nande fartygets tankar. 

Dokumentationen skall på begäran kunna uppvisas för tillsynsmyndighet. 
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Li11a 6ver godtagbu-. f6reglende laster 

Xmne 

Ättiksyro (Etansyn. Ättika, Metanurboxyl,yn) 

Aceton - dimctylk.cton; l •propanon 

Sur. oljor och fetuyredeatill11 - frln vcge11biliaka oljor och feltlmnen och/eller 
bl1ndningu av dessa samt animaliska och marina fcttlmncn och oljor 

Ammoniumhydroxid - (Ammoniumhydrat. Ammoniakl&ning. Aqua ammonia) 

Animaliska. marina och vc3cta.biliska ol;<>r och fcttlmncn - (andra In kujun6t-
akalsolja och rl tallolja) 

Bivu 

Btnsylalkohol - (endast NP och kemiskt rena lcnlit<t<r) 

Butylacctat - (normal-; ackundir•; t<rtilr•) 

KalciumkloridlOaning 

K1lciumlign01ulfon1t 

Kandclillavu 

Kamaubcvu: - (brasilianskt vax) 

Cyklohcxan - (Hcxamctylcn, Hcxanaft<n, Hcxahydrobcn,cn) 

Cyclohaanol - (Hcxahydrofcnol) 

Epoxidcnd 10jaolj1 (med minimum 7 '/, oxinruyreinnchlll) 

Etanol - (Etylalkohol) 

Etylacc11t - (Ättiketer, Ättikest<r) 

2-Etylhcxanol - (2-Etylhcxylalkohol) 

Fettsyror. 

Butyloyro - (n-Butyllyn. Bu11nsyr11, Etyllttiksyra. Propylmyrayn. Sm6nyro) 

Valcriansyn - (n-Pcntansyn) 
Kapronsyro - (n-Hcaansyro) 
Hcptonayro - (n-Hcpllnsyra) 

Kaprylayro - (n-Ok11nsyro) 

Pclargonayro - (n-Non,nsyra) 

K,prinayro - (n-Dckanayro) 

Laurin,yn - (n-Dodcunsyra) 

Laurolcinsyro - (Dodckcnoyro) 
Myriotin,yro - (n-Tctradckanayro) 

Myri1tolciruyn - (n•Tctradclccnsyn) 
Palmitinayro - (n-Hexadckansyn) 

Palmitolcinsyn - (cis-9-Hcudckcnsyn) 
St<arin,yro - (n-Ok11dckansyro) 
Ricinolinsyn - (cis-12-Hydroziok.tadclc-9-cruyra; Ricinoljcsyra) 
Olj<syro - (n-Ok11dckcn1yro) 

Linolsyro - (9,12-Okudckadicnsyro) 

Linolcnsyro - (9,12,IS-Oklldckatricn,yn) 

Jordn6tolje$fn - (Eilcosan1yn) 

SLV FS 1996:5 

Bilaga 2 
(till SL V FS 1996:5) 

CAS nr 

1336-21-' 

8012-89-3 

100-51-' 

123-86-4 

540-88-5 

800~ 

8015-86-9 

110-82-7 

108-93-0 

8013-07-8 

64-17-5 

141-78-6 

104-76-7 

107-92-6 

109-5H 

142-62-1 
111-14-8 

12+-07-2 

112-05-0 

334-48-5 
143-07-7 

544-63-8 

544-64-9 
$7-10-3 

141-22-0 
112-80-1 

60-33-3 

~3-40-1 

506-30-9 

13 
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Bchen1yra - (Dokonrayra) 
Erulwyn - {Cit-13-<loko .. ,uyra) 

Fett alkoholer - Naturliga alkoholer 

Butylalkohol - (1 -Butanol) 

Xmnc 

K.apronol - {l-Heunol; HaylalkohoQ 

Enantylalkohol - (1-Heptanol; Heptylalkohol) 

K.aprylalkohol - (1-0ktanol) 
Nonylalkohol - (1-Nonanol; PclarSol; Oktylkarbinol) 
Dekylalkohol - (1-Oekanol) 

Lauryl,lkohol - (n -Dodekanol; Dodckylalkohol) 
Tridekylalkohol - (1 -Tridekanol) 

Myri1tylalkohol - (l •Tetndekanol; Tetndek1nol) 

- (C-16-Alkohol; Palmitylalkohol; n-primlr Hexade-
kylalkohol) 

Stcarylalkohol -

Oleylalkohol - (Oktadekenol) 

Lauryl-myristyl,lkohol - (C l 2-Cl4-blandning) 
Cetyl-,tnrylalkohol - (Cl 6-Cl 8-blandning) 

Pcttsyrccstrar -

varje ester som bildats genom fOrcning av de ovan angivna fettsyrorna med de ovan 
angivna feta alkoholerna. Som cnmpcl pl dun k.an nlmnu butylmyri1tat. olcyl• 
p1lmitat. cctylstcant 
Pctuyrcmctylctttar -
Metyll1ur>t - (Metyldodekanat) 

Metylpalmitat -
Metylstearat - (Metyloktadekenat) 

Mynyra - (Metanoyni; Vitekarboxylsyn) 

Glycerin - (Glycerol) 

Glykoler -

Butandiol - (1,3-Butytenglykol; 1.3-Butandiol; 1.4-Butycnlglykol; 1,4-Butandiol; 
2.J-Butylen3lykol; 2.3-Butandiol; Butyenlglykol) 

Polypropylenglykol - (molekylvikt större In <l-00) 

Propyl3lykol - (l.2-Propylenglykol; 1.2-Propandiol; 1.2-Dihydroxipropan; Mone>-
propylcn3lykol (MPG~ Metylglykol) 
1.3-Propylglykol - (frimctytcnglykol; 1.3-Propandiol) 

n•Hcptan -

n•Hcnn - (tå.ni1k1 rcnhctsgndcr) 

hobutanol - (2-Metyl-1-propanol) 

lsobutylacctat 

lsodckanol (lsodekyl,lkohol) 

ho nonal (hononyl,lkohol) 

lsooktanol (Isooktylalkohol) 

hopropanol (lsopropylalkohol; IPA) 
Limoncn - (Dipcnt.cn) 

Magncsiumkloridlösning 

Metanol - (Metylalkohol) 

Mctyletylkcton - (2-Butanon) 

SLV FS 1996:S 

CAS"' 

112-8S-6 
112-86-7 

71-36-3 
111-27-3 

110-70-6 

111-87-S 
143-08-8 

112-30-1 

112-S3-8 
274S8-92--0 
112-72-1 

36653-82--4 

112-92-S 

IH-28·2 

111-82--0 
I 12-39--0 

112-61-8 

112-62-9 

64- 18-6 

56-81 -5 

107-88--0 
110-63--4 
S13-8S-9 
25322-69--4 

57-SS-6 

504-63-2 

142-82-5 

110-S4-3 
64742--49-0 

78-83-1 

I 10-19--0 

25339-17-7 

27458-94-2 

26952-21-6 

67-63--0 

138-86-3 

n86-30-3 

67-56-1 

78-93-3 



MetyliJObutylketon - (4-Metyl-2-pcntanon) 

Metyl-tertilr-butylel<r - (MTBE) 

Mikro 1ilica 

Melw 

Montanvu 

Nonan 

kv1li1<t) 

Pcnlln 

Podonyn - (Ortofosfonyn) 

Dricb .. w:n kan f0reglende om den f0rglen• 
de luten finns angiven p1 denna lista 

KAiiumhydroxid 

n•Propylacc:tat 

(JC.ustik 1od1, lut) 

Sorbitol - (D-Sorbitol; D-Sorbit) 

Svavdsyn 

Urinlmnc-ammoniumnitntJösning - (UAN) 

Vinavlagringar - (vinboucnsatsc:r, vinsten, ritt tanratslam, rl ka1iumbitunt) 

CAS"' 

108-10- 1 

1634-04-4 

7631-86-, 

S7-50-I 

8002-53-7 

11 1-84-2 

10,.66-0 

7664-38-2 

1310-58-3 

10,-'0-4 

1310-73-2 

50-70-4 

7664-,3·' 

868-1-H 

S LV FS 1996: 5 Tryck: Livsmedclsverkcts rcpro 
Uppsala 1996 
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