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HØRINGSSVAR TIL FORSLAG TIL NASJONAL FORSKRIFTSBESTEMMELSE 

AV «ANDRE STOFFER» I KOSTTILSKUDD/NÆRINGSMIDLER 

Innledningsvis vil TINE takke for muligheten til å gi høringssvar til denne 
foreslåtte innføringen av nytt nasjonalt regelverk. 
 

Vi ser at det er behov for noen forbedringer og justeringer i det utsendte 
forskriftsutkastet, dette gjelder både de enkelte paragrafene og tabellen i 

vedlegg 3. 
 
Kommentarer til de enkelte paragrafene: 

I § 9 andre ledd legges det opp til en meldeplikt som forskjellsbehandler 
samhandlede produkter og norskproduserte produkter. Dette er en 

forskjellsbehandling som medfører et konkurransefortrinn for samhandlede 
produkter. TINE anmoder om at denne foreslåtte forskjellsbehandlingen ikke 
gjennomføres, og at alle produkter med meldeplikt i utgangspunktet har en 

kortest mulig «ventetid» før tilsetningen kan tas i bruk, med eventuell 
forlengelse dersom Mattilsynet har særskilt behov for det i enkelttilfeller. 6 

måneders «ventetid» fra meldeplikten er oppfylt er en svært lang ventetid, og 
dette vil kunne ha konsekvenser ved utvikling av nye produkter og i forhold til 

koordinering med dagligvarekjedenes tre årlige lanseringsvinduer. Vi anmoder 
derfor om at det justeres til 6 ukers «ventetid», som kan forlenges til 3 måneder 
i særskilte tilfeller (både for norskproduserte og samhandlede produkter). 

Tilsvarende utfordring ser vi med § 10 som omhandler søknadsplikt. 
 

§§ 9 og 10 samt vedlegg 4 beskriver meldeplikt og innsending av opplysninger. 
Det informeres ikke om hvilket meldeverktøy Mattilsynet ønsker å benytte, men 
vi oppfordrer Mattilsynet til å benytte et brukervennlig og effektivt verktøy. 

Mattilsynets skjematjenester i Altinn er svært tungvinte å håndtere, med liten 
mulighet til «copy/paste» fra virksomhetenes interne reseptarkiv etc. Kanskje 

innsending av opplysninger kan løses ved å sende inn en PDF av emballasjen? 
 
§ 11 har bestemmelser om at virksomheten som er ansvarlig for den første 

omsetningen i Norge skal sende inn opplysninger om virksomhet og produkt. Her 
tror vi det vil gi Mattilsynet en bedre oversikt over produktene på markedet 

dersom alle virksomheter som plasserer produkter med «andre stoffer» på det 
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norske markedet har den samme plikten til innsending av opplysninger. På sikt 
kan en slik ulikhet i krav til innsending av opplysninger slå uheldig ut dersom 

den første virksomheten f.eks. avvikler sin omsetning av det aktuelle produktet. 
Produkter som framstår som identiske kan også være produsert for ulike 
markeder, og dermed ha noe variasjon i næringsinnhold og sammensetning. 

 
Overgangsbestemmelsene beskrevet i § 12 oppfattes som for snevre. Med denne 

forskriften vil det bli innført nye begrensninger for omsetning av næringsmidler. 
Man må regne med at flere virksomheter vil ha behov for å søke om godkjenning 
av bruk av andre stoffer. Dersom man beregner tid fra forskriften trer i kraft, 

innsending av søknad(er), saksbehandling hos Mattilsynet og deretter en 
eventuell endring av resept og produktmerking vil dette totalt ta mer enn 6 

måneder. Vi ber derfor om at Mattilsynet forlenger den foreslåtte 
overgangstiden. 
 

Kommentarer til Vedlegg 3: 
Vi registrerer at tabellen er tilpasset bruk av andre stoffer i kosttilskudd og 

sportsprodukter, men er lite tilpasset bruk av de samme stoffene i vanlige 
næringsmidler. Vi skulle gjerne sett at kategoriene var mer generelle, eller at 
vanlige næringsmidler var inkludert i flere av kategoriene. 

 
Vi mener det er en uheldig inndeling av sportsprodukter i ulike kategorier. Dette 

framstår som litt underlig kategorisering, i og med at sportsproduktforskriften er 
opphevet. Kan det velges andre ord og uttrykk for å differensiere mellom de 

ulike produktene? 
 
Shots/drikkeampuller i mindre enheter bør beskrives nærmere, slik at dette 

tilpasses Mattilsynets definisjon av kosttilskudd, der kosttilskudd etter norsk 
tolkning er næringsmidler som selges i enheter på maks 50 ml og 50 kcal. 

 
Kategorien Barer o.l. framstår som for begrensende, her bør det heller skrives 
spiselige produkter eller lignende.   

 
 

Med vennlig hilsen 

 
 
Gro Ånestad Rimstad 
Fagleder Matregulatorisk 
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