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Innspill til høring tilsetning av visse "andre stoffer" til 

næringsmidler 

Sunkost ønsker å komme med innspill til Mattilsynet forslag om endring i 

forskriften om tilsetning av andre stoffer til næringsmidler, herunder 

kosttilskudd. 

 

Positivlisten er begrenset i forhold til eksisterende utvalg og døgndoser 
av «andre stoffer» 
Vedlegg 3 inneholder kun 36 "andre stoffer" som skal være tillatt for 

kosttilskudd. Dagens sortiment av kosttilskudd består av flere "andre stoffer", 

som ikke lenger vil være godkjent, dersom ikke Mattilsynet innen 3-6 måneder 

godkjenner innsendte meldinger/søknader. I tillegg er det tilfeller der 

eksisterende maksdoser av «andre stoffer» ikke er vurdert av VKM. Produkter 

som er tillatt i våre naboland og andre EU land vil heller ikke være tillatt i Norge.  

Konsekvensen av denne forskriftsendringen blir at leverandører, grossister og 

butikker vil miste betydelig del av sin omsetning. Forbruker vil få et dårligere 

utvalg i Norge enn de forventer, som igjen sannsynligvis vil føre til økt 

netthandel fra utlandet.  

En eventuell positivliste bør inneholde et bredere utvalg av «andre stoffer» er i 

forhold til eksisterende sortiment av kosttilskudd enn det som ligger i vedlegg 3 i 

forskriftsutkastet. 

 

Overgangsbestemmelse – urimelig kort overgangsperiode 
I høringsutkastet er overgangsperioden for produkter, som var lovlige før 

forskriften trer i kraft, satt til 6 måneder etter forskriften trer i kraft. Dette er 

urimelig kort frist i forhold til kosttilskudd da disse vanligvis har en holdbarhet på 

minst to år. På grunn av den lange holdbarheten produseres det ofte opp høyt 

antall varer. I tillegg vil 6 måneders overgangsperiode også være for kort i 

forhold til den tiden det vil ta å utarbeide en søknad og den lange 

saksbehandlingstiden som er satt for meldinger/søknader. 

Den korte overgangsperioden vil medføre at mye varer må kastes, med store 

økonomiske konsekvenser for berørte virksomheter. 



 
 
 

 
 

 
Økt konkurranse med utenlandske nettbutikker.  
Vil det være slik at forbruker fortsatt kan bestille produkter/styrker som ikke 

lenger er lov i Norge fra utenlandske nettbutikker? Ved flere anledninger har 

Mattilsynet og Legemiddelverket frarådet internetthandel fra utenlandske 

nettbutikker. Hvis forslaget til forskriftsendring blir vedtatt, må det påregnes at 

privatimporten fra utenlandske nettbutikker vil øke ytterligere. Innføring av dette 

forslaget til forskriftsendring vil gi bedrifter i Norge et enda dårligere 

konkurransegrunnlag enn det vi har i dag.  

 

Begrenser innovasjon på grunn av lang og uklar saksbehandlingstid 
I forslaget til endret forskrift er det satt en saksbehandlingstid på 3-6 måneder. 

Usikkerhet i forhold til når Mattilsynet anser søknader som mottatt og at de ved 

behov kan forlenge søknadstid med 3-6 måneder gir uforutsigbarhet i forhold til 

utvikling av nye produkter.  

Gebyr som skal betales av første firma som sender inn søknad vil også begrense 

interessen for å utvikle nye produkter, spesielt vil dette gjelde for små bedrifter. 

I tillegg kommer usikkerhet på utfallet etter en søknad og dermed vil dette 

regelverket ytterligere begrense norske virksomheters mulighet for utvikling av 

nye produkter.  

 

Maksimumsgrenser  
Vi finner det problematisk og uhensiktsmessig at de tillatte maksimumsgrensene 

utelukkende fastsettes på grunnlag av det nivået som det konkret søkes om eller 

er vurdert av VKM i stedet for å sette en verdi på grunnlag av en vurdering av 

hvilket maksimumsnivå som er akseptabelt ift en bredere sikkerhetsvurdering. 

 

I tillegg støtter vi høringsutspillene som blir sendt på vegne av flere aktører fra 

advokat Inga Kaasen. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Anne Mæland 

For Sunkost Kjede AS 

 



 
 

 


