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Se sändlista 

Konsekvensutredning
1
 av förslag till föreskrifter om upphävande 

av Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 

1993:15) om erukasyra i oljor och fetter 

 

1. Bakgrund 

Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om erukasyra i oljor och 

fetter genomförde kommissionens direktiv 80/891/EEG av den 25 juli 1980 

om gemenskapens analysmetod för bestämning av halten erukasyra i oljor 

och fetter avsedda som människoföda och i livsmedel tillsatta med oljor och 

fetter, samt rådets direktiv av den 20 juli 1976 om högsta tillåtna halt av 

erukasyra i oljor och fetter avsedda som människoföda och i livsmedel med 

tillsatta oljor och fetter (76/621/EEG).  

 

Båda direktiven har numera upphävts. Det förstnämnda direktivet 

upphävdes genom kommissionens förordning (EU) 2015/705 av den 30 

april 2015 om provtagningsmetoder och prestandakriterier för 

analysmetoderna vid offentlig kontroll av halten av erukasyra i livsmedel 

och om upphävande av kommissionens direktiv 80/891/EEG. Den 

analysmetod som reglerades genom direktivet används inte längre utan har 

ersatts av de prestandakriterier för analysmetoder för erukasyra som 

framgår av förordning (EU) 2015/705. Förordningen trädde i kraft den 21 

maj 2015 och är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla 

medlemsstater. 

 

Rådets direktiv 76/621/EEG upphävdes genom Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) 2015/2284 av den 25 november 2015 om 

upphävande av rådets direktiv 76/621/EEG om högsta tillåtna halt av 

erukasyra i oljor och fetter och rådets förordning (EG) nr 320/2006 om 

inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin. 

Förordning (EU) 2015/2284 trädde i kraft den 14 december 2015 och är till 

alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. Innehållet i 

rådets direktiv 76/621/EEG har införts i kommissionens förordning (EG) nr 

1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av gränsvärden för 

vissa främmande ämnen i livsmedel. Halterna för erukasyra i förordning 

(EG) nr 1881/2006 motsvarar halterna som tidigare reglerades i direktivet.  

                                                 
1
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2. Beskrivning av problemet och vad Livsmedelsverket vill uppnå 

Innehållet i föreskrifterna regleras numera genom ovan nämnda EU-

förordningar som är direkt tillämpliga. Livsmedelsverkets föreskrifter är 

således obsoleta och ska därför upphävas. Även det allmänna rådet är 

inaktuellt eftersom det hänvisar till analysmetoden i det upphävda direktivet 

80/891/EEG.  

 

3. Alternativa lösningar för det Livsmedelsverket vill uppnå och 

effekterna om någon reglering inte kommer till stånd 

Om regleringen inte kommer till stånd blir effekten att föreskrifter som är 

obsoleta och inte tillämpbara gäller parallellt med EU-lagstiftningen. 

Livsmedelsverket skulle därmed inte uppfylla de skyldigheter som följer av 

EU-lagstiftningen.  

 

4. Vilka som berörs av regleringen 

Producenter av vegetabiliska oljor och fetter. Dessa tillämpar dock redan 

EU-förordningarna. Att SLVFS 1993:15 upphävs innebär således inte 

någon förändring. De kontrollmyndigheter som kontrollerar dessa 

producenter berörs, dvs. Livsmedelsverket och kommuner.  

 

5. De bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar sig på 

Av 2 § tredje stycket livsmedelsförordningen (2006:813) framgår att 

Livsmedelsverket får meddela de föreskrifter och fatta de beslut som 

behövs som komplettering till EU-bestämmelser.  

 

6. Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser 

regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de 

övervägda regleringsalternativen 

Föreskrifterna och rådet är inte tillämpbara. Upphävandet medför därför 

vare sig kostnadsmässiga eller andra konsekvenser.  

 

7. En bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver 

de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen  

Regleringen överensstämmer med de skyldigheter som följer av Sveriges 

anslutning till Europeiska unionen. 

 

8. En bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller 

tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella 

informationsinsatser 

Upphävandet bör ske så snart som möjligt. Livsmedelsverket kommer att 

informera på hemsidan.  
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9. Övrigt 

Livsmedelsverket bedömer att regleringen inte får effekter av betydelse för 

företagens arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt, 

eller för kommuner eller landsting.  

 

Kontaktperson 

Gabriella Modin, tfn 018-175394 

 


