
Viktigt om produkter i 
kontakt med livsmedel 
Det är viktigt att du använder rätt produkt när det gäller förpackningar, utrustning och 
 redskap i din hantering för att maten ska vara säker för dina kunder. 

Produkter får inte överföra ämnen 
till mat 
Produkter som förpackningar, utrustning och 
redskap som kommer i kontakt med livsmedel 
får inte överföra ämnen i sådana mängder att det
•  är en fara för människors hälsa 
•  medför en oacceptabel förändring av 

 livsmedlets sammansättning 
•  försämrar smaken och lukten. 
Ämnen överförs lättare från produkter till mat 
om du förvarar varm, fet, sur eller alkoholhaltig 
mat i produkten. 

Glas- och gaffelsymbolen 
Glas- och gaffelsymbolen är ett 
sätt att märka produkter som är 
avsedda att komma i kontakt med 
livsmedel. Det går även bra att 
märka produkten med orden ”för kontakt med 
livsmedel” eller att ange ett specifikt använd-
ningsområde, till exempel vinkaraff. 

Om det är tydligt att produkten är avsedd för 
livsmedel så behövs ingen märkning, till exem-
pel på en matgaffel. 

Även om produkten har glas- och gaffel-
symbolen är det inte säkert att alla livsmedel 
är lämpliga att komma i kontakt med produk-
ten. Du måste vara uppmärksam på om det 
finns anvisningar i anslutning till produkten på 
inköpsplatsen eller på ytterförpackningen som 
säger hur produkten ska användas. 

Återanvända förpackningar 
Om du återanvänder till exempel hinkar och 
burkar måste du försäkra dig om att de är 
lämpliga för livsmedlen som du tänker förvara 
där. En förpackning som har innehållit glass 
kan till exempel vara olämplig att förvara varm 
mat i. Det är inte heller säkert att den tål att 
diskas i diskmaskin. 

Annan dokumentation om produkten 
Alla produkter som är avsedda att komma 
i kontakt med livsmedel ska ha en tillhörande 
dokumentation, som intygar att produkten är 
testad och att den uppfyller kraven i lagstift-
ningen. Dokumentationen visar även om det 
finns några begränsningar i hur du kan använda 
produkten. 

Ett exempel på en dokumentation som 
intygar på vilket sätt materialet får användas 
är förklaring om överensstämmelse, på engel-
ska Declaration of compliance. Du kan begära 
sådan dokumentation när du köper dina pro-
dukter hos en grossist. Köper du däremot dina 
produkter i detaljhandeln är det inte säkert att 
du kan få den dokumentationen då det enligt 
lag inte behöver finnas i detaljhandeln. Det kan 
därför vara säkrare att köpa dina produkter hos 
en grossist. 

Krav på engångshandskar 
Om du använder engångshandskar när du han-
terar oförpackade livsmedel ska handskarna 
vara märkta  med text eller symbol om att de är 
lämpliga för  att hantera livsmedel.

Läs om om material i kontakt med livsmedel 
på Livsmedelsverkets webbplats:  
livsmedelsverket.se 

Sök med ”Material i kontakt med livsmedel”

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon: 018-727 43 04 
måndag–fredag 9.00–12.00  
E-post: miljoforvaltningen@uppsala.se   

Postadress: Uppsala kommun, 
Miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala

uppsala.se/livsmedel

O
kt

ob
er

 2
0
1
9


