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Föreskrifter om ändring i 

Livsmedelsverkets föreskrifter 

(LIVSFS 2003:21) om kollagen och 

gelatin; 

LIVSFS 2003:41 

(H 200:1) 

Utkom från trycket  
19 december 2003 

 

beslutade den 11 december 2003. 

 Med stöd av 55 § livsmedelsförordningen (1971:807)1 föreskriver2 

Livsmedelsverket i fråga om verkets föreskrifter (LIVSFS 2003:21) om 

kollagen och gelatin  

 dels att bilaga 1 skall ha följande lydelse, 

 dels att tidpunkten för ikraftträdande av föreskrifterna skall vara den 31 

december 2003. 

 

 

___________ 

  

 Dessa föreskrifter träder i kraft den 31 december 2003. 

 

 

 

BERTIL NORBELIE 

 

 

 

  Susanne Carlsson 

  (Regelavdelningen) 

                                                 
1 Förordningen omtryckt 1990:310. Senaste lydelse av 55 § 1998:133. 
2 Jfr kommissionens beslut 2003/721/EG av den 29 september 2003 om ändring av rådets 

direktiv 92/118/EEG avseende kraven på kollagen avsett som livsmedel och om upphävande av 

beslut 2003/42/EG (EGT L 260, 11.10.2003, s. 21, Celex 303D0721). 
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    Bilaga 1  

 (till LIVSFS 2003:21) 

HANDELSDOKUMENT 

För råmaterial till framställning av kollagen avsett som livsmedel  

 

Handelsdokument nr: ........................................................................................................................  

1. Identifiering av råmaterialet 

Art (t.ex. hudar och skinn): ...............................................................................................................  

Djurart (t.ex. nötkreatur, svin): .........................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Nettovikt (kg): ..................................................................................................................................  

Identitetsmärke (pall eller container): ...............................................................................................  

2. Råmaterialets ursprung  

Slakteri 

Företagets adress: .............................................................................................................................  

Veterinärt godkännande/registreringsnummer: ..................................................................................  

Styckningsanläggning 

Företagets adress: .............................................................................................................................  

Veterinärt godkännande/registreringsnummer: ..................................................................................  

Köttproduktanläggning 

Företagets adress: .............................................................................................................................  

Veterinärt godkännande/registreringsnummer: ..................................................................................  

Anläggning för framställning av andra animaliska produkter 

Företagets adress: .............................................................................................................................  

Registreringsnummer: ......................................................................................................................  

Bearbetningsanläggning för vilt 

Företagets adress: .............................................................................................................................  

Veterinärt godkännandenummer: ......................................................................................................  

Anläggning för fiskeriprodukter 

Företagets adress: .............................................................................................................................  

Veterinärt godkännande/registreringsnummer: ..................................................................................  

Uppsamlingscentral 

Företagets adress: .............................................................................................................................  

Registreringsnummer: ......................................................................................................................  

Garveri 

Företagets adress: .............................................................................................................................  

Registreringsnummer: ......................................................................................................................  
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Återförsäljare 

Adress: .............................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Lokaler vid försäljningsställen där styckning och lagring av kött och fjäderfäkött uteslutande sker för 

direkt leverans till slutkonsumenten 

Adress: .............................................................................................................................................  

3. Råmaterialets bestämmelseort 

Råmaterialet sänds till följande uppsamlingscentral/garveri/kollagenberedningsananläggning 1 

 .........................................................................................................................................................  

Adress: .............................................................................................................................................  

4.  Intygande 

Härmed intygar jag att jag har läst och förstått bestämmelserna i kapitel 4 avsnitt B delarna III och IV i 

bilaga II till direktiv 92/118/EEG och att  

 de hudar och skinn från idisslande tamdjur/skinn, ben och tarmar från svin/skinn och ben av 

fjäderäfä/ligament som beskrivs ovan härrör från djur som har slaktats på ett slakteri och vars 

slaktkroppar vid en besiktning före och efter slakt har befunnits lämpliga som livsmedel, 

och/eller
1
 

 hudar och skinn från vilt som beskrivs ovan härrör från nedlagda djur vars slaktkroppar har 

befunnits lämpliga som livsmedel vid besiktningen enligt artikel 3 i rådets direktiv 92/45/EEG 

(EGT L 268, 14.9.1992, s.35), och/eller
1
 

 ovan angivna fiskskinn och fiskben kommer från anläggningar där man tillverkar fiskeriprodukter 

som är avsedda som livsmedel eller som registrerats i enlighet med rådets direktiv 91/493/EEG 

(EGT L 268, 24.9.1991, s.15)
1
. 

 

Utfärdat i .......................................................................  den ...........................................................  
 (ort) (datum) 

 

 .........................................................................................................................................................  
(Företagsägarens eller dennes företrädares underskrift)2 

 

 .........................................................................................................................................................  

(Namnet textat) 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Stryk det som inte gäller. 
2 Underskriftens färg skall avvika från den tryckta textens färg . 


