
LAGSTIFTNING OM 
LIVSMEDELSKONTAKTMATERIAL 
OCH ANVISNINGAR FRÅN EVIRA



EU:S kontrollförordning 2017/625, bla.

▪ Gäller utöver livsmedel och foder också livsmedelskontaktmaterial (art. 
1)

▪ Varje medlemsstat ska utse den myndighet som utför kontroll av varje 
enskild sak i medlemsstaten (4 art.).

▪ De behöriga myndigheterna ska utföra offentlig kontroll för alla 
företagares del regelbundet, riskbaserat och med lämplig frekvens 
beaktande de identifierade risker, som hänför sig till bl.a. 
användningen av sådana material och ämnen, som kan påverka 
livsmedlens säkerhet (9 art.).

▪ Kontrollen ska utföras dokumenterat och offentliggörandet av 
resultaten ska vara öppet (11 och 12 art.).

▪ De behöriga myndigheterna ska utarbeta en förteckning över 
företagarna och hålla denna uppdaterad (10 artikeln).
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I Finland utför livsmedelstillsynsmyndigheten kontroll av 
livsmedelskontaktmaterialen.

Livsmedelslagen 23/2006 – gäller i tillämpliga delar kontaktmaterial (1§), 

bl.a.

▪ 21 a § Anmälan om utsläppande på marknaden av produkter som kommer i beröring 
med livsmedel

▪ Företagare som på marknaden släpper ut produkter som kommer i beröring med livsmedel ska 
anmäla sitt verksamhetsställe och den verksamhet som bedrivs där till myndigheten för 
livsmedelstillsyn i den kommun där verksamhetsstället finns.

I tillämpliga delar också
▪ 24, 26 §§ företagarens skyldighet att lämna uppgifter och bistå myndigheten

▪ Myndigheterna och dessas uppgifter, kapitel 4 

▪ Livsmedelstillsynen, kapitel 6 

▪ Administrativa tvångsmedel, kapitel 7
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ALLA KONTAKTMATERIAL

▪ Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004, den s.k. ramförordningen

▪ Kommissionens förordning (EG) nr 2023/2006, den s.k. GMP-förordningen

▪ HIM:s förordning 268/1992 om tungmetaller som övergår från kontaktmaterial (tillämpas inte på 
sådana material som regleras av särskild lagstiftning såsom plast)

AKTIVA OCH INTELLIGENTA MATERIAL OCH PRODUKTER

▪ Kommissionens förordning (EG) nr 450/2009

PLAST

▪ Kommissionens förordning (EU) nr 10/2011, den s.k. plastförordningen

▪ Kommissionens förordning (EG) nr 282/2008 , den s.k. returplastförordningen

KERAMIK

▪ Handels- och industriministeriets förordning 165/2006 

REGENERERAD CELLULOSA

▪ Handels- och industriministeriets förordning 697/2005 

Utöver dessa regleras också bl.a. epoxiderivat, simulanter och testningsmetoder som används vid 
testning jämte kinesiska köksredskap.
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EU-förordning 1935/2004 (den s.k. ramförordningen), bl.a.

▪ Gäller alla material och produkter som kommer i direkt eller indirekt kontakt med 
livsmedel.

▪ Allmänna krav på dessa materials och produkters inaktivitet (3 artikeln)
▪ Mängden ämnen som övergår från materialet till livsmedlet får inte vara så stor 

att den kunde utgöra en fara för människors hälsa, medföra oacceptabla 
förändringar i livsmedlens sammansättning eller deras organoleptiska 
egenskaper.

▪ Krav på märkningarna (15 artikeln)
▪ Krav på förklaringarna om överensstämmelse (16 artikeln)
▪ Krav på spårbarheten (17 artikeln)
▪ Inspektioner och kontroller (24 artikeln)

Bilaga 1: Förteckning över de 17 livsmedelskontaktmaterial som avses i förordningen
Bilaga 2: Symbolen som påvisar lämpligheten för kontakt med livsmedel, den s.k. 
bägaren och gaffeln

LAGSTIFTNING OM KONTAKTMATERIAL



EU-förordning 1935/2004, bl.a.

▪ Inbegriper en option att med särskild lagstiftning noggrannare (5 
artikeln) reglera vart och ett av de material som räknats upp i 
bilaga 1, bl.a. med en positiv förteckning över tillåtna råvaror, 
innehållet i förklaringarna om överensstämmelse.

▪ Av materialen som räknats upp i bilaga 1 har endast fyra reglerats 
med särskild lagstiftning, 13 är fortfarande oreglerade.
- Plast och returplast

- Regenererad cellulosa

- Aktiva och intelligenta material 

- Keramik
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EU-förordning 2023/2006, den s.k. GMP-förordningen

▪ Gäller alla företagare i kontaktmaterialbranschen allt från 
tillverkare till importörer och grossister.

▪ Krav på ett skriftligt kvalitetsledningssystem i avsikt att säkerställa 
en god tillverkningssed (kvalitetssäkringssystem + 
kvalitetskontrollsystem) <> motsvarar kravet på egenkontroll i 
livsmedelslagen.

▪ I bilagan ges detaljerade bestämmelser om de extra krav som 
användningen av tryckfärger och returplastprocessen ställer. 
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JSM:s webbplats om lagstiftningen om kontaktmaterial:
▪ http://mmm.fi/documents/1410837/1875432/Kontaktimateriaalit+18022015_FI

+%282%29.pdf/bb4425cf-aa71-4193-9679-695b7dbd0fcf

Webbplatsen för sökning av EU-lagstiftning:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi

Finlands nationella lagstiftning:
http://www.finlex.fi/fi/
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ANVISNINGAR SOM EVIRA UTARBETAT MED TANKE PÅ TILLSYNEN 
OCH FÖRETAGARNA

▪ Eviras webbplats om kontaktmaterial

▪ Eviras anvisning om hur en företagare i kontaktmaterialbranschen 
registrerar sig 17045/3

▪ Eviras anvisning om tillsynen över kontaktmaterialverksamhet 
17018/3

▪ Inspektionsblankett: Bilaga 1

▪ Eviras Oiva-bedömningsanvisningar (Oiva-anvisning 14.1.) om 
tillsynen över kontaktmaterial i livsmedelslokaler.
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https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/kontaktimateriaalit/
https://www.evira.fi/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-ohjeet/elintarvikkeet/kontaktimateriaalit/
https://www.evira.fi/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-ohjeet/elintarvikkeet/kontaktimateriaalit/
https://www.evira.fi/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-ohjeet/elintarvikkeet/kontaktimateriaalit/
https://www.oivahymy.fi/yrityksille/tarkastusohjeet/


▪ Efsas (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) webbplats om 
kontaktmaterial

http://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodcontactmaterials
▪ Kommissionens webbplats om kontaktmaterial
http://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials/legislatio
n_en
https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/food-contact-materials
▪ Europarådets resolutioner
http://online6.edqm.eu/Packaging/
▪ JRC:s rapport om oharmoniserade material
https://ec.europa.eu/jrc/en/science-update/mapping-industry-and-regulatory-
frameworks-food-contact-materials-support-better-regulation
▪ Tyska BfR:s rekommendationer (ofta om papper och kartong, silikon och vaxer)
https://bfr.ble.de/kse/faces/DBEmpfehlung_en.jsp?filter=clear
▪ Amerikanska FDAs författningar (ofta om ytbeläggningar och lim)
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/cfrsearch.cfm
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http://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodcontactmaterials
http://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials/legislation_en
https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/food-contact-materials
http://online6.edqm.eu/Packaging/
https://ec.europa.eu/jrc/en/science-update/mapping-industry-and-regulatory-frameworks-food-contact-materials-support-better-regulation
https://bfr.ble.de/kse/faces/DBEmpfehlung_en.jsp?filter=clear
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/cfrsearch.cfm


▪ Europeiska ”stainless steel” organisationens publikation om användningen av 
rostfritt stål: http://www.worldstainless.org/Files/issf/non-image-
files/PDF/Euro_Inox/TheSafeChoice_EN.pdf

▪ Nordens anvisning om metaller och legeringar

http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:816816/FULLTEXT02.pdf

▪ Franska författningar om fcm-material av metall

http://www.asiainspection.com/regulatory-updates/April-2016/fr-new-
methodological-document

▪ Europarådets anvisning om metaller och legeringar (2013)

https://www.edqm.eu/medias/fichiers/list_of_contents_metals_and_alloys_1st_edi
tion.pdf
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http://www.worldstainless.org/Files/issf/non-image-files/PDF/Euro_Inox/TheSafeChoice_EN.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:816816/FULLTEXT02.pdf
http://www.asiainspection.com/regulatory-updates/April-2016/fr-new-methodological-document
https://www.edqm.eu/medias/fichiers/list_of_contents_metals_and_alloys_1st_edition.pdf


▪ Europeiska branschorganisationens anvisningar om tryckfärger (ofta som 
säkerhetsreferens för tryckfärger på tryckta kontaktmaterial)

http://www.eupia.org/index.php?id=29

▪ Nordens publikation om tryckfärger i FCM-material
https://www.evira.fi/globalassets/elintarvikkeet/valmistus-ja-
myynti/kontaktimateriaalit/food_contact_materials_and_articles__printing_inks_.pdf

▪ Schweizisk lagstiftning om tryckfärger (ofta som säkerhetsreferens för tryckfärger på 
tryckta kontaktmaterial)

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/en/dokumente/gebrauchsgegenstaende/rechts-und-
vollzugsgrundlagen/anhang-6-sr-
bedarfsgegenstaende.pdf.download.pdf/130401%20Annex%206_en.pdf

▪ JRC:s anvisning om kontaktmaterialens undersökningsförhållanden 
(köksredskap)

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC51601/guidelines%20test%20condition
s_final_ed2009.pdf

▪ Europeiska limindustriföreningens anvisningar om lim
http://www.feica.eu/information-center/industry-guidelines.aspx
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http://www.eupia.org/index.php?id=29
https://www.evira.fi/globalassets/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/kontaktimateriaalit/food_contact_materials_and_articles__printing_inks_.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/en/dokumente/gebrauchsgegenstaende/rechts-und-vollzugsgrundlagen/anhang-6-sr-bedarfsgegenstaende.pdf.download.pdf/130401 Annex 6_en.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC51601/guidelines test conditions_final_ed2009.pdf
http://www.feica.eu/information-center/industry-guidelines.aspx


▪ Projekt för monitorering av mineraloljor 2017-2018

– Framtagning av en metod, provtagning, riskvärdering

▪ Uppdatering av ramförordningen 1935/2004 (5-6 år)

– Kraven på innehållet i förklaringarna om överensstämmelse kommer att 
gälla alla material

– Ändring av processen för godkännande av nya ämnen på den positiva 
listan över särskild lagstiftning 

▪ Förordning om tryckta kontaktmaterial 2018

– De tyska författningarna som grund

▪ Uppdatering av pappers- och kartongresolutionen – pågår

▪ Godkännandet av returplastmaterialprocesserna sker i år troligen 
i juni.

VILKA AKTUELLA SAKER ÄR PÅ GÅNG FÖR 
KONTAKTMATERIALENS DEL


