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Høringsuttalelse - Forslag om innføring av ytterligere utfyllende nasjonale 
forskriftsbestemmelser om tilsetning av visse «andre stoffer» til næringsmidler, 
herunder kosttilskudd 

1. Innledning 

Mattilsynet har den 22. mars 2018 sendt på høring et forslag om endring i forskrift 26. februar 2010 

nr. 247 om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler (forskrift om 

vitamintilsetning mv. til næringsmidler). Høringsfristen er satt til 1. august 2018.  

Denne høringsuttalelsen inngis på vegne av Life AS («Life»). Life er Norges ledende kjede for 

helsekostprodukter, med 125 butikker i Norge. En høringsuttalelse på vegne av flere aktører, 

herunder Life, er innsendt av Advokatfirmaet NOVA. Life slutter seg til den felles høringsuttalelsen. 

I det følgende vil Life i tillegg redegjøre for sitt syn på enkelte av punktene i forslaget.  Innholdet i 

de enkelte bestemmelsene vil ikke bli kommentert særskilt her, men er kommentert i den felles 

høringsuttalelsen. 

2. Mattilsynets forslag 

2.1 Grunnlaget for Mattilsynets forslag 

Mattilsynet foreslår å innføre utfyllende nasjonale forskriftsbestemmelser, for å regulere tilsetning 

av såkalte «andre stoffer» til næringsmidler, herunder kosttilskudd. «Andre stoffer» er i Mat-

tilsynets høringsbrev definert som stoffer som har en ernæringsmessig eller fysiologisk effekt, og 

som ikke er vitaminer og mineraler.  

Som det fremgår av Mattilsynets høringsbrev, må et eventuelt slikt nasjonalt regelverk tilfredsstille 

kravene som følger av EØS-avtalen artikkel 8 om fritt varebytte, artikkel 11 og 13 om henholdsvis 

forbudet mot kvantitative importrestriksjoner og unntakene fra dette forbudet, samt prinsippet om 

gjensidig godkjenning. Mattilsynet fremholder at forslaget tilfredsstiller disse kravene. Hørings-

brevet inneholder imidlertid ingen nærmere redegjørelse for Mattilsynets vurdering av forslaget i lys 

av EØS-avtalens bestemmelser.  
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Tilsetning av «andre stoffer» til næringsmidler, herunder kosttilskudd, er ikke underlagt 

harmoniserte EØS-krav. Prinsippet om gjensidig godkjenning kommer derfor til anvendelse. Dette 

innebærer at en vare som er lovlig omsatt i en EØS-stat, som hovedregel også skal kunne omsettes i 

en annen EØS-stat, uten å måtte oppfylle ytterligere krav. Slik Life vurderer det, vil forskrifts-

endringen, dersom den gjennomføres som foreslått, utgjøre en handelshindring som i utgangs-

punktet er i strid med EØS-avtalen artikkel 11. 

Etter EØS-avtalen artikkel 13 kan en slik hindring likevel være tillatt, dersom den er begrunnet «ut 

fra hensynet til offentlig moral, orden og sikkerhet, vernet om menneskers og dyrs liv og helse, 

plantelivet, nasjonale skatter av kunstnerisk, historisk eller arkeologisk verdi eller den industrielle 

eller kommersielle eiendomsrett». Videre må tiltaket være proporsjonalt. Dette innebærer at 

tiltaket må stå i et rimelig forhold til det formål tiltaket skal oppnå – det såkalte proporsjonalitets-

prinsippet.  

Om dette har EU-domstolen uttalt følgende: «I mangel af fællesskabsretlig harmonisering på 

området tilkommer det i princippet medlemsstaterne at fastlægge beskyttelsesniveauet for 

sådanne legitime interesser samt måden, hvorpå dette beskyttelsesniveau skal opnås. De kan 

imidlertid kun gøre dette inden for grænserne fastlagt ved traktaten og særligt under overholdelse 

af proportionalitetsprincippet, som kræver, at de vedtagne foranstaltninger er egnede til at 

virkeliggøre det formål, som de forfølger, og ikke går videre end nødvendigt med henblik på at 

virkeliggøre dette formål.»1 

Formålet med Mattilsynets forslag er blant annet å «redusere helseskader som kan oppstå» ved 

inntak av visse «andre stoffer» i næringsmidler, herunder kosttilskudd, og «gi forbrukerne bedre 

beskyttelse», jf. side 2 i høringsbrevet. Reduksjon av helseskader er også oppgitt som hovedmål i 

punkt 5 i Mattilsynets konsekvensvurdering datert 6. februar 2014. På denne bakgrunn forstår Life 

det slik at forskriftsendringen er begrunnet i hensynet til menneskers «liv og helse», jf. EØS-avtalen 

artikkel 13.  

Som det vil fremgå av det følgende, er Life av den oppfatning at det kan settes spørsmålstegn ved 

om tiltaket som Mattilsynet foreslår, står i et rimelig forhold til det formålet tiltaket skal oppnå.  

2.2  De offentlige hensyn tiltaket skal beskytte 

2.2.1  Hensynet til menneskers liv og helse   

I Mattilsynets konsekvensvurdering av 6. februar 2014 fremholdes det at det kan være forbundet 

stor risiko ved inntak av «andre stoffer» som har «sterk fysiologisk effekt», og at slike stoffer «kan 

føre til alvorlige helseskader og i verste fall død». Disse uttalelsene knytter seg imidlertid til 

bestemte stoffer som har en identifisert helserisiko.2 De stoffene det er henvist til – efedrin, 

synefrin, sibutramin, yohimbin, oktopamin, steroider og hormoner – er allerede regulert, og er ikke 

tillat i kosttilskudd i Norge. 

Med hensyn til «andre stoffer» for øvrig fremholdes det at risikoen er «mer moderat fordi det skal 

større mengder av et stoff til før en negativ helseeffekt opptrer», og at «alle næringsstoffer og 

                                                 

1 Jf. sak C-112/05, Kommisjonen mot Tyskland, avsnitt 73. 
2 Jf. konsekvensvurderingen punkt 3.1, side 3. 
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kroppsegne stoffer» kan ha uheldige eller skadelige effekter hvis inntaket blir for høyt. Samtidig 

påpekes det at dette er «meget sjeldent ved et vanlig variert kosthold», men at det kan skje hvis 

man inntar for høye doser kosttilskudd som er tilsatt «andre stoffer».3 Det gjøres videre klart at 

Mattilsynet ikke har noen systematisk oversikt over bruken av «andre stoffer» i kosttilskudd på det 

norske markedet.  

I konsekvensvurderingen vises det også til «andre stoffer» som Mattilsynet ikke anser for å ha like 

stort skadepotensial, men som kan være skadelig i store mengder, som aminofettsyrer og CLA 

(konjugerte linolsyrer). I Mattilsynets tilstandsrapport fra 2013, Kosttilskudd – en tilstands-

beskrivelse, gjennomgikk Mattilsynet risikoen knyttet til inntak av disse stoffene. Mattilsynet mente 

at det ikke forelå tilstrekkelig vitenskapelig dokumentasjon på negative effekter knyttet til inntak 

av aminosyrer til at man kunne sette øvre grenser.4 Også for omega-3 fettsyrer pekes det i denne 

rapporten på at det ikke foreligger forskningsgrunnlag for å begrense inntaket av stoffet. For andre 

stoffer som er vurdert i rapporten - CLA (konjugerte linolsyrer), keratin og kumarin – er det fastlagt 

anbefalte øvre grenser for inntak. Det foreligger likevel ikke forbud mot å omsette eller bruke disse 

stoffene. Mattilsynet har, så vidt Life kan bedømme, verken i høringsbrevet eller på annet vis 

fremlagt nyere dokumentasjon som viser at «andre stoffer» utgjør en større helserisiko. 

Dette harmonerer med Lifes oppfatning. Så vidt Life bekjent, omsettes alle kosttilskudd tilgjengelig 

på det norske markedet også i andre EU/EØS-land. Videre er det, etter det Life kjenner til, få 

rapporter om bivirkninger eller andre helseskader som følge av bruk av kosttilskudd. 

2.2.2 Hensynet til bedre beskyttelse av forbrukere 

Life setter også spørsmålstegn ved om den foreslåtte forskriftsendringen er egnet til å «gi 

forbrukerne bedre beskyttelse».5 En reduksjon av tilgjengelige helsekostprodukter på det norske 

markedet vil ikke nødvendigvis redusere forbrukernes konsum av de samme produktene. 

Etterspørselen etter helsekostprodukter er betydelig. I Mattilsynets konsekvensvurdering fremgår 

det at kosttilskudd med «andre stoffer» i 2011 utgjorde mer enn 50 % av markedet. Videre viser 

Mattilsynet til at Tollvesenet de siste årene har sett en «eksplosiv utvikling i privatimport via 

postforsendelser».6 Det er også Lifes erfaring at kjøp av helseprodukter på Internett er omfattende 

og i vekst.  

Slik Life vurderer det, er det sannsynlig at dersom produkter, som følge av forskriftsendringen, ikke 

lenger kan tilbys av norske aktører, slik som Life, vil forbrukere fortsatt kjøpe disse produktene i 

nettbutikker. Hvis så blir tilfelle, vil ikke forskriftsendringen medføre at tilsynet blir enklere. Tvert 

imot vil en slik utvikling kunne medføre redusert kontroll med hvilke produkter som faktisk 

omsettes til norske forbrukere.  

2.3 Hvorvidt tiltaket er proporsjonalt 

Proporsjonalitetsprinsippet innebærer at tiltaket skal stå i et rimelig forhold til, og begrenses til det 

reelt nødvendige for å sikre beskyttelsen av, det formål som søkes oppnådd.7 Der hensynet til 

                                                 

3 Jf. konsekvensvurderingen punkt 3.1, side 3. 
4 Jf. Kosttilskudd – en tilstandsbeskrivelse (2014), side 36. 
5 Jf. side 2 i høringsbrevet. 
6 Jf. konsekvensvurderingen punkt 3.3. 
7 Jf. sak C-319/05, Kommisjonen mot Tyskland, avsnitt 87. 



 

   

   

 

 

#8012963/2 4 (5) 
 

menneskers liv og helse påberopes, må norske myndigheter vise at tiltaket, i lys av nasjonale 

ernæringsvaner og internasjonal forskning, er nødvendig for effektivt å beskytte dette hensynet. 

Spesielt må det vises at de rammede produktene utgjør en reell helserisiko.8 

Mattilsynet foreslår at forskriftsbestemmelsene blant annet skal inneholde en «positivliste». Denne 

listen skal uttømmende regulere hvilke «andre stoffer» som skal kunne tilsettes til næringsmidler, 

herunder kosttilskudd, i hvilke mengder og på hvilke vilkår. En slik endring vil få betydelige 

konsekvenser for aktørene på det norske markedet.  

Slik Life vurderer det, må en eventuell positivliste omfatte samtlige stoffer som i dag er lovlig 

omsatt på markedet i Norge, og som ikke har en identifisert helserisiko. Så vidt Life er kjent med, 

foreligger det ingen slik dokumentasjon om «andre stoffer» som i dag lovlig er omsatt i Norge. Det 

vises i denne sammenheng til punkt 2.2.1 ovenfor.  

Positivlisten som foreslås, slik den nå foreligger, består av 36 såkalte «andre stoffer». Life har fått 

opplyst at man regner med at det i EU i dag er over 400 «andre stoffer» i bruk i kosttilskudd og 

næringsmidler. Positivlisten, slik den foreligger, vil derfor innebære at produkter som kan ha vært 

på markedet i mange år, og som inneholder stoffer som ikke står på positivlisten, må trekkes fra 

markedet for så å søke opptak på positivlisten. Dette vil medføre betydelige kostnader for de 

berørte aktørene, herunder Life. 

Mattilsynets forslag snur utgangspunktet sammenlignet med slik det er i dag, slik at kosttilskudds-

produkter som er tilsatt «andre stoffer», og som er lovlig omsatt på markedet i EU/EØS, ikke lovlig 

kan omsettes i Norge, uten først etter søknad å bli satt på Mattilsynets positivliste. Mattilsynets 

forslag vil innebære en betydelig reduksjon av markedet for kosttilskudd. Mattilsynet har ikke 

dokumentert noen reel helserisiko, jf. 2.2.1 ovenfor. Slik Life vurderer det, basert på Mattilsynets 

høringsbrev og konsekvensvurdering, fremstår det foreslåtte tiltaket ikke som nødvending for å 

beskytte liv og helse, verken i lys av norske ernæringsvaner eller i lys av internasjonal forskning. 

Tiltaket står, slik Life vurderer det, følgelig ikke i et rimelig forhold til det formål tiltaket skal 

oppnå. 

2.4 Formålet kan oppnås ved mindre inngripende tiltak 

Mattilsynet har i konsekvensvurderingen identifisert fem alternative tiltak som kan redusere 

helseskader som kan oppstå ved «andre stoffer» i næringsmidler. Mattilsynet uttaler at «alle de 

aktuelle tiltakene (veilednings-, negativ- og positivlister) vil føre til at produkter med «andre 

stoffer» blir tryggere enn det de er i dag, og gi mer like konkurransevilkår for bransjen».9 Mat-

tilsynets forslag til forskriftendring er det mest inngripende av de alternative tiltakene. Slik Life 

vurderer det, kan formålet om å «redusere helseskader som kan oppstå» ved inntak av visse «andre 

stoffer» i næringsmidler, herunder kosttilskudd, og «gi forbrukerne bedre beskyttelse», oppnås på 

annen og mindre inngripende måte enn Mattilsynets forslag om en positivliste.  

                                                 

8 Se Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the use of substances other than vitamins 

and minerals in food supplements av 5. desember 2008 og EU-domstolens avgjørelse i C-319/05, Kommisjonen mot Tyskland, 

avsnitt 86-88. 
9 Jf. konsekvensvurderingen side 20. 
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Life vurderer det slik at i den grad det er identifisert en helserisiko ved bestemte stoffer, bør disse 

reguleres, for eksempel forbys eller underlegges restriksjoner, i en negativliste. En slik regulering er 

et mindre inngripende alternativ enn en positivliste, samtidig som en slik liste, etter Lifes syn, er 

tilstrekkelig til å ivareta hensynet til menneskers liv og helse. 

Stoffer som ikke er oppført på negativlisten vil da være tillatt. Ved en slik ordning vil det være opp 

til myndighetene å føre opp stoffer på negativlisten, når det foreligger «et tilstrekkelig viten-

skapelig grunnlag for dette».10 Av den grunn bør det vies ressurser til å overvåke markedet og 

oppdatere negativlisten ved behov. En slik ordning harmonerer, etter Lifes syn, bedre med 

prinsippet om gjensidig godkjenning. Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig vitenskapelig grunnlag 

som identifiserer en helserisiko ved et aktuelt stoff, og dette er lovlig omsatt i en annen EØS-stat, 

bør det også lovlig kunne omsettes i Norge. 

3. Konklusjon 

Life mener at forslaget, slik det foreligger, ikke er tilstrekkelig begrunnet, herunder at behovet for 

den foreslåtte reguleringen ikke er tilstrekkelig dokumentert, og at det dermed kan stilles spørsmål 

ved om forslaget tilfredsstiller de krav som følger av EØS-avtalen.  

Life mener kosttilskudd er tilstrekkelig regulert av gjeldende regelverk. Av den grunn ønsker Life 

prinsipalt kosttilskudd fjernet fra Mattilsynets forslag til forskrift. Dersom en forskriftendring skal 

omfatte tilsetning av «andre stoffer» til kosttilskudd, kan formålet om å «redusere helseskader som 

kan oppstå» ved inntak av visse «andre stoffer» i næringsmidler, herunder kosttilskudd, og «gi 

forbrukerne bedre beskyttelse», oppnås ved et tiltak som i mindre grad hindrer den frie 

bevegelighet av varer. 

For øvrig vises det til bemerkningene i den felles høringsuttalelsen innsendt av Advokatfirmaet 

NOVA. 

                                                 

10 Jf. konsekvensvurderingen punkt 6.1, 2 b). 
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