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 Med stöd av 5 § livsmedelsförordningen (2006:813) föreskriver1 
Livsmedelsverket i fråga om bilaga 1 till verkets föreskrifter (LIVSFS 
2006:22) om bekämpningsmedelsrester i livsmedel  
 dels att texten i bilaga till dessa föreskrifter ska införas före tabellen,  
 dels att gränsvärdet för atrazin i spannmål ska vara 0,1 mg/kg. 
 
 
 
___________________ 
 

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den dag de utkommer från trycket. 
2. Gränsvärdet för atrazin i spannmål ska tillämpas från och med den 21 

januari 2007.  
 
 
 
INGER ANDERSSON 
 
 
 
  Susanne Carlsson 
  (Regelavdelningen) 

                                                 
1 Jfr kommissionens direktiv 2007/7/EG av den 14 februari 2007 om ändring av vissa bilagor till 
rådets direktiv 86/362/EEG och 90/642/EEG när det gäller gränsvärden för resthalter av atrazin, 
lambda-cyhalotrin, fenmedifam, metomyl, linuron, penkonazol, pymetrozin, bifentrin och 
abamectin (EUT L 43, 15.2.2007, s. 19, Celex 32007L0007). 
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LIVSFS 2007:2 

  Bilaga 
  (till LIVSFS 2007:2) 

Gränsvärden för rester av bekämpningsmedel i livsmedel av 
vegetabiliskt ursprung 
 Med frukt avses färsk, kyld och torkad frukt och oberedd fryst frukt utan 
tillsatt socker.  
 Med grönsaker avses färska, kylda och torkade grönsaker och oberedda 
frysta eller blancherade frysta grönsaker. 
 Med potatis avses även potatis avsedd för användning inom livsmedels-
industrin. 
 Med spannmål avses de mogna frukterna av vete, råg, korn, havre, majs, 
ris, bovete, hirs, durra (sorghum), rågvete (tritikale) eller annan spannmål. 
Med ris avses ris med ytterskal, råris, polerat ris, slipat ris m.m.  
 Med te avses torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa, från tebusken 
Camellia sinensis. 
 Med humle avses torkad humle inklusive pellets och pulver som inte  
koncentrerats. 
 Om gränsvärdet inbegriper nedbrytnings- eller omvandlingsprodukter har 
detta markerats med (D) i denna bilaga (se även bilaga 4). 
 Gränsvärde markerat med * ligger vid den analytiska bestämnings- 
gränsen. 
 Om gränsvärdet är detsamma för samtliga livsmedel inom en livsmedels-
grupp (t.ex. 1.3 Kärnfrukter eller 4. OLJEVÄXTFRÖER) eller i en 
undergrupp (t.ex. 2.4 A Blommande kål) anges gränsvärdet (med fetstil) för 
livsmedelsgruppen eller undergruppen i sin helhet och inte för varje enskilt 
livsmedel i gruppen. 
 Om däremot olika gränsvärden gäller för olika livsmedel inom gruppen 
anges gränsvärden eller streck (-) för samtliga livsmedel. 
 Ett streck (-) för en hel livsmedelsgrupp (t.ex. 1.3 Kärnfrukter), 
undergrupp (t.ex. 2.4 A Blommande kål) eller enskilt livsmedel betyder att 
gränsvärde saknas för gruppen respektive livsmedlet. 
 Gränsvärde markerat med (p) anger att gränsvärdet är provisoriskt.  
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