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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av 1 § landskapslagen om 

tillämpning i landskapet Aland av vissa riks

författningar rörande livsmedel. 

I 1 § landskapslagen angående tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfatt

ningar rörande livsmedel (43/77) uppräknas de riksförfattningar om livsmedel som skall 

tillämpas i landskapet. Genom lagen har i huvudsak alla riksförfattningar om livsmedel 

bringats i kraft i landskapet. Två nya förordningar som rör livsmedel, förordningen om 

främmande ämnen i livsmedel (FFS 761/84) och förordningen om allmänna bruks- och 

konsurntionsförnödenheter som kommer i beröring med livsmedel (FFS 364/85), har 

utfärdats i riket efter det att l § senast ändrades i landskapet. 

Med främmande ämne avses enligt den ovannämnda förordningen från år 1984 ämne 

som förekommer i eller på ett livsmedel, om ämnet inte ä r ingrediens eller tillsatsämne 

och om det är av sådan art att det kan göra livsmedlet menligt för hälsan eller 

otjänligt som människoföda. Som främmande ämnen anses även insekter, kvalster och 

liknande. 

Med allmänna bruks- och konsumtionsförnödenheter som kommer i beröring med 

livsmedel avses enligt den ovannämnda förordningen från år 1985 kärl, maskiner, 

förpackningsmaterial och liknande. Enligt förordningen får förnödenheterna inte avge 

främmande smak, lukt eller färg och inte heller göra livsmedel menligt för hälsan eller 

otjänligt som människoföda. 

Eftersom bestämmelser om främmande ämnen i livsmedel samt om allmänna bruks

och konsumtionsförnödenheter som kommer i beröring med livsmedel enligt landskaps

styrelsens mening bör gälla även i landskapet, bör ovannämnda förordningar intas i 

förteckningen över tillämpliga riksförfattningar i lagens 1 §. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 

Landskapslag 

angå.ende ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa 

riksförfattningar rörande livsmedel. 
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I enlighet med landstingets beslut fogas till 1 § l mom. landskapslagen den 23 maj 

1977 om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande livsmedel 

(4 3/77), sådant det lyder i landskapslagarna den 31 juli 1981 (55/81), den 31 mars t 983 

(l 5/83) och den 12 februari 1985 (8/85), nya 28 och 29 punkter som följer: 

l §. 

Utöver vad beträffande den allmänna hälsovården och bedrivande av näring 

annorstädes är stadgat skall vid tillverkning och annan hantering av livsmedel följande 

riksförfattningar, med nedan i denna lag angivna avvikelser, äga tillämpning i landska

pet Åland: 

28) förordningen den 9 november 1984 om främmande ämnen i livsmedel (FFS 

761/84) samt 

29) förordningen den 3 maj 1985 om allmänna bruks- och konsumtionsförnödenheter 

som kommer i beröring med livsmedel (FFS 364/85). 

Denna lag träder i kraft den 

Mariehamn den 27 augusti 1985. 

Lantråd Folke Woivalin 

Lagberedningssekreterare Birgitta Lanning. 
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Nr 761 

Förordning 
om främmande ämnen i livsmedel 

Given i Helsingfors den 9 november 1984 

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och indumirnm .. 
tericts verksamhetsområd~ stadgas med stöd av 11 § livsmedelslagen av den 3 juli 1941 (HM -i: ! 

Tilliimpnin~.Jområde 

I § I 

Denna förordning gäller import, försäljning 
och saluföring av livsmedel som innehåller främ
mande ämne. 

Definition 

2 § 
Med främmande iimne avses ett i eller på en 

livsmedel förekommande ämne, som inte är 
tillverknings- eller tillsatsämne och som är av 
sidan an, att det kan göra livsmedlet menligt för 
hälsan eller odugligt eller otjänligt som män
niskoföda. Som främmande ämnen anses i denna 
förordning även insekter, kvalster och andra djur 
och delar och lämningar av dem samt exemplar 
som blivit smutsiga eller förskämda eller som 
ätits av. 

Utfiirdande av närmare be1tiimme/1er 

3 § 
Närmare bestämmelser om främmande äm

nens högsta halt och förekomst i eller p~ livsme
del utfärdas vid behov av handels- och industri
ministeriet, om inte annorlunda är stadgat. 

Närmare bestämmelser om främmande ämnm 
i hönsägg och sådana hönsäggsproduktcr i.om 
avses i 25 § förordningen om hönsägg (791J/ ""1 

samt om sådana främmande ämnen i fisk. fi,l 
produkter och honung som härrör från medinnr · 
ring av djuren utfärdas vid behov av jord· och 
skogsbruksministeriet. 

Innan ovan i I och 2 mom. avsedda brn;im . 
melscr utfärdas, skall medicinalsryrclsen bcrcd.l• 
tillfälle att bli hörd i folgor som ansluter sig 1111 
hälsa. 

4 § 
Handels- och industriministeriet kan vid bch11' 

bestämma hur ett främmande ämnes förekom~• 1 

eller på ett livsmedel skall anges. 

SiiTJktlda Jtadganden 

5 § . 
Utöver vad som är stadgat i denna forordnin~ 

skall sradgandena i livsmedclsförordningcn ( 40H 
5 2) iakttas. 

Om påföljderna för överträdelse av denna 
förordning och de bestämmelser som utfärdat~ 
med stöd av förordningen stadgas i livsmedelsla· 
gen (526/41). 

.. ~ ~ .... /' - ~ 
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6 § 
Närmare bcstämmdscr och anvisningar om 

rillämpning av denna förordning utfärdas vid 
behov av handels- och indwuiministeriet samt 
jord· och skogsbruksminismiets veterinäravdel
ning. vandera inom sin verksamheuomrlde. 

Helsingfors den 9 november 1984 

lirafttr.ldelu 

7 § 
Denna förordning uäder i kraft den 1 april 

198S. 
Före förordningens ikraftträdande kan för dess 

verkstillighet nödiga l tgärder vidtagas . 

Republikens President 

MAUNO KOMSTO 

' ' ~ 

Minister ]ermu Laine 

... ~ - : 



... ;. : ··.: .. : 

Nr 364 

Förord nin g 
om allmänna bruks- och konsumtionsförnödcnheter som kommer beröring med livsmedc:l 

Given i Helsingfors den 3 maj 1985 

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriminis
teriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 11 § livsmedelslagen av den 3 juli 1941 (526/ 41 ): 

Tillämpning wmråde 

1 § 
Denna förordning gäller allmänna bruks- och 

konsumtionsförnödenheter som kommer i berö
ring med livsmedel när de används för sitt 
ändamål, såsom kärl, maskiner, anordningar, 
redskap, konstruktioner samt försäljningshöljen 
och övriga förpackningsmaterial. 

Denna förordning gäller även dinappar och 
tuggleksaker. 

Förnödenhets egenskaper 

2 § 
I 1 § avsedd förnödenhet skall vara sådan, att 

den inte gör livsmedlet menligt för hälsan och ej 
heller odugligt eller otjänligt som människoföda. 
Den får inte heller ge tydligt förnimbar främ
mande smak, lukt eller färg till livsmedlet. 
Dinapp och tuggleksak skall anses menliga för 
hälsan, om de vid användning för sitt ändamål 
avger färg . 

Särskilda stadganden 

3 § 
Utöver stadgandena i denna förordning länder 

till efterrättelse vad som är stadgat i livsmedels
förordningen ( 408 / 5 2) . 

Om påföljderna för övenrädelse av denna 

Helsingfors den 3 maj 1985 

förordning och de bestämmelser som utfärdats 
med stöd av förordningen stadgas i livsmedelsla · 
gen {526/41) . 

4 § 
Närmare bestämmelser och anv1sn111gar 0111 

tillämpning av denna förordning utfärdas vid 
behov av handels- och industriministeriet, som 
även kan allmänt föreskriva undantag från stad
gandena i förordningen. 

Innan i 1 mom. avsedda bestämmelser utfär
das, skall medicinalstyrelsen beredas tillfälle att 
bli hörd i frågor som ansluter sig till hälsa. 

Ikraftträdande 

5 § 
Denna förordning träder i kraft den 1 juni 

1985. 
Genom denna förordring upphävs livsmedcls

förordningens 16, 16 a, "l 7 och 22 §§, av dessa 16 
§ sådan den lyder i för~rdning av den 27 augusti 
1965 (477/65) och delvis ändrad i förordning av 
den 2 september 1983 {727 / 83 ), 16 a § sådan 
den lyder i nämnda förordning av den 2 septem
ber 1983 och 17 §sådan den lyder delvis ändrad i 
förordning av den 18 mars 1977 {279/77). 

Åtgärder som verkställigheten av denna 
förordning förutsätter kan vidtas innan förord
ningen träder i kraft. 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Minister jermu Laine 
i 
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I 


