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Område Strategisk utveckling och stöd 

Juridiska avdelningen 

Gertrud Heed Enligt sändlista 

Konsekvensutredning  

Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 

2011:12) om extraktionsmedel vid framställning av livsmedel 

 

1. Bakgrund 

Livsmedelsverkets föreskifter (LIVSFS 2011:12) om extraktionsmedel vid framställning 

av livsmedel innehåller bestämmelser om extraktionsmedel som används eller är avsedda 

att användas vid framställning av livsmedel eller livsmedelsingredienser. Föreskrifterna 

är ett genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/32/EG av den 23 

april 2009 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om extraktionsmedel vid 

framställning av livsmedel och livsmedelsingredienser.  

 

Genom kommissionens direktiv (EU) 2016/1855 av den 19 oktober 2016  har 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/32 ändrats. Genom ändringen har högsta 

tillåten resthalt för användning av ämnet dimetyleter som extraktionsmedel i vissa 

avfettade animaliska proteinprodukter ändrats och ett nytt användningsområde har lagts 

till.  

 

Ändringen innebär att högsta tillåten resthalt av dimetyleter när det används vid 

beredning av kollagen och kollagenderivat, med undantag för gelatin, har ändrats från 

0,009 mg/kg till 3 mg/kg. Dimetyleter får även användas vid extraktion av 

proteinprodukter för framställning av gelatin. Vid beredning av avfettade animaliska 

proteinprodukter, inklusive gelatin, får högsta tillåten resthalt vara 0,009 mg/kg. 

 

2. Beskrivning av problemet och vad Livsmedelsverket vill uppnå 

 

I bilagan till LIVSFS 2011:12, avsnitt 2, anges bland annat att dimetyleter får användas 

med särskilda villkor som extraktionsmedel. Högsta tillåten resthalt och villkor för 

användningen framgår bland annat av bilagan. Genom direktivsändringen gällande 

dimetyleter behöver bilagan till föreskrifterna ändras.  

 

Enligt gällande bestämmelser får dimetyleter användas för beredning av avfettade 

animaliska proteinprodukter med en högsta tillåten resthalt om 0,009 mg/kg. Genom 
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föreslagen ändring kommer ett nytt användningsområde för extraktion av 

proteinprodukter för framställning av gelatin att omfattas med en högsta tillåten resthalt 

om 0,009 mg/kg. Vidare föreslås att dimetyleter får användas vid beredning av kollagen 

och kollagenderivat, med undantag för gelatin, med högsta tillåten resthalt om 3 mg/kg.  

 

3. Alternativa lösningar för det Livsmedelsverket vill uppnå och vilka blir 

effekterna om någon regeländring inte kommer till stånd 

Föreskrifterna är ett genomförande av EU-direktiv och innehåller inte några nationella 

anpassningar. Underlåtenhet att anpassa nationella bestämmelser i enlighet med direktivet 

skulle medföra att Sverige åsidosätter sina förpliktelser enligt EU-rätten. Några 

alternativa lösningar finns inte.  

 

4. Vilka berörs av regleringen 

Företag som tillverkar avfettade animaliska proteinprodukter, inklusive gelatin, kollagen 

och kollagenderivat. 

 

5. Vilka bemyndiganden som Livsmedelsverkets beslutanderätt grundar sig på 

Livsmedelsverkets bemyndigande finns i 6 § livsmedelsförordningen (2006:813). 

 

6. Vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför och en 

jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen 

Den aktuella ändringen utgör i sin helhet ett genomförande av direktiv och det finns ingen 

möjlighet att föreslå anternativa lösningar.  

 

Föreslagen ändring innebär en utvidgad möjlighet att använda dimetyleter som 

extraktionsmedel. Livsmedelsverket bedömer inte att ändringen kommer att medföra 

några ökade kostnader eller andra konsekvenser för berörda företag. 

 

7. Bedömning om regleringen överensstämmer med eller går utöver de 

skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen 

Förslaget innebär ett införlivande av EU-bestämmelser i svensk rätt. Förslaget 

överensstämmer med de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till EU. 

 

8. Bedömning om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för 

ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser 

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 9 november 2018, då Sverige enligt direktiv (EU) 

2016/1855 är skyldigt att börja tillämpa bestämmelserna.  

 

Livsmedelsverket bedömer inte att det finns behov av särskilda informationsinsatser. 
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9. Effekter för företagen 

Förslaget bedöms inte få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, 

konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller därför inte 

någon beskrivning enligt 7 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid 

regelgivning.  

 

10. Effekter för kommuner eller landsting eller förändringar av kommunala 

befogenheter och skyldigheter   

Föreskriftsförslaget bedöms inte medföra sådana effekter och förändringar som anges i  

8 § förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning. 

 

11. Effekter för jämställdhet och miljö  

Livsmedelsverket bedömer inte att förslaget får effekter för jämställdhet och miljö. 

 

Kontaktpersoner vid Livsmedelsverket 

Ulrica Colberg, 018-17 55 00 

Gertrud Heed, 018-17 55 00 


