
Høringssvar fra Virke Handel 
 Virke Handel representerer 14500 virksomheter i norsk handel og er del av Hovedorganisasjonen Virke. 
 Mattilsynet har foreslått en forskrift om regulering av tilsetting av «andre stoffer» til kosttilskudd og andre matvarer. 
Tilsynet begrunner forslaget med at for høyt inntak av visse «andre stoffer» kan være forbundet med alvorlig helserisiko, 
at tilsetning av «andre stoffer» i kosttilskudd og andre næringsmidler ikke er harmonisert på EU-nivå. Mattilsynet anfører 
å ville å regulere dette området for å sikre et høyt nivå av forbrukerbeskyttelse, gi bransjen en forutsigbarhet og likere 
konkurransevilkår og bidra til et effektivt og enhetlig tilsyn. 
 
 Virke Handel har mottatt reaksjoner fra aktører i bransjen, som hevder at det motsatte vil være tilfellet: I praksis 
innebærer de særnorske reguleringene at populære produkter for forbrukerne ikke vil være tilgjengelige gjennom norske 
kanaler og at bransjen i Norge får betydelig dårligere konkurransevilkår sammenlignet med andre aktører i EU/EØS. 
 
 Det er riktig, som Mattilsynet påpeker, at Norge har mulighet til å fastsette nasjonale forskriftsbestemmelser på dette 
området innenfor de rammene som EØS-avtalen. Slike bestemmelser bør være forholdsmessige, dvs at hensikten bør 
oppnås uten for store konsekvenser for konkurransen, næringsdrivende og forbrukerne. Dersom tilsynets forslag vil 
innebære et de facto forbud mot mange produkter i Norge, vil dette ikke være forholdsmessig. 
 
 Virke Handel ber derfor om at tilsynet utreder alternative måter å redusere forbrukeres inntak av de aktuelle stoffene 
som tilsynet mener utgjør en helserisiko. En måte å gjøre det på er å følge Sveriges eksempel med å lage en 
negativ-liste av ingredienser som vurderes som farlige. Virke Handel støtter intensjonen om å fjerne farlige stoffer, men 
mener at Mattilsynets forslag om å lage en positiv-liste i praksis vil gjøre at mange produkter som er godkjente i våre 
naboland ikke vil kunne omsettes i norske salgskanaler. 
 Norsk handel, herunder handel med helsekostprodukter, konkurrerer internasjonalt og er del av det indre marked. 
Netthandelen er sterkt økende i Norge så vel som i hele EU/EØS. Det er derfor viktig å ha like vilkår i det indre marked. 
En uforholdsmessig og særnorsk regulering av disse produktene, som omsettes i det indre marked, vil ramme norsk 
næringsliv. Det kan også diskuteres hvor mye tilgjengeligheten til norske forbrukere vil reduseres av de foreslåtte 
tiltakene. Produktene er tilgjengelige på nettet, og forbrukeren i Norge er i liten grad opptatt av om nettstedet befinner 
seg i Norge eller i utlandet. Nordmenns netthandel i utlandet økte i perioden 2011-2017 med 281 pst, mens den økte 
101 pst i Norge i samme periode, ifølge transaksjonsdata fra Norges bank. Det er lite kontroll med den private 
innførselen. 
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