
 
 
 
 

 

Til Mattilsynet 
 
 
Ad HØRING:  

FORSLAG OM INNFØRING AV YTTERLIGERE UTFYLLENDE NASJONALE FORSKRIFTS-

BESTEMMELSER OM TILSETNING AV VISSE «ANDRE STOFFER» TIL NÆRINGSMIDLER, 
HERUNDER KOSTTILSKUDD. 

NASJONAL FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM TILSETNING AV VITAMINER ELLER MINERALER 

TIL VANLIGE NÆRINGSMIDLER- 

 

 
Kommentarer fra Bryggeri- og Drikkevareforeningen 
 
Bryggeri- og Drikkevareforeningen (BROD) har 137 medlemsbedrifter og representerer 
ca. 95 % av øl-, cider-, brus-, vann- og energidrikkproduksjonen i Norge. 

 
Høringsforslaget kan potensielt påvirke både brusprodukter og energidrikker. 
 
Bakgrunn - energidrikker 
Når det gjelder energidrikker er to av våre medlemsbedrifter norske representanter for 
internasjonale merkevarer som importeres til Norge: Ringnes (dis tributør av Battery) 

og Coca-Cola European Partners Norge (distributør av Monster). Den største aktøren 
innenfor energidrikk i det norske markedet, Red Bull, er ikke medlem, ettersom de ikke 
har egen produksjon i Norge. 
 

Et av punktene i høringsforslaget som har direkte relevans for energidrikkategorien, er 

forslaget om at emballasje for energidrikker skal merkes med følgende tekst: «Et 
daglig inntak av 400 mg koffein fra alle kilder bør ikke overskrides». 

 
Vi har bragt på det rene at det blant våre to store energidrikkleverandører er ulike 

holdninger til Mattilsynets forslag når det gjelder energidrikke spesifikt.  
 

Ringnes (Battery) gir uttrykk for at de ikke har innvendinger mot Mattilsynets forslag, 
forutsatt at de får rimelig tid til omstilling og utskifting av eksisterende emballasje. 

 
Uttalelsen fra BROD knyttet til forslaget er derfor mere overordnet, og omfatter også 

andre produkter enn energidrikker.  



Kommentarer til høringsforslaget 
 

Vårt prinsipielle utgangspunkt er at enhver regulering som innføres med et overordnet 
samfunnsmessig formål, må ha vært gjenstand for en grundig konsekvensutredning før 
den vedtas og implementeres. Det gjelder særlig i tilfeller der bransjens rammevilkår 
endres. Det må sannsynliggjøres at omkostningene kan forsvares i form av positive 
resultater.  
 
Endring av emballasje 
Endring av emballasjemerking innebærer alltid slik endring, fordi  

- det er kostnadskrevende å endre og skifte ut eksisterende emballasje. 
- internasjonale produsenter vil av økonomiske og miljømessige årsaker tilstrebe 

å bruke samme emballasje i alle markeder. Dette umuliggjøres når man må 
forholde seg til særnasjonale bestemmelser i enkelte markeder. 

 

Rimelig omstillingstid 
Vi vil sterkt understreke poenget om rimelig omstillingstid hvis forslag som medfører 

endring i merking vedtas. Utskifting av emballasje er svært kostnadskrevende og evt. 
skroting av store mengder eksisterende emballasje vil innebære en betydelig 

miljøkostnad. Det er også verdt å merke seg at holdbarheten på mange av 
energidrikkene er relativt lang, i noen tilfeller to år. Eventuell skroting av ferdig tappet 

produkt som følge av kort omstillingstid vil naturligvis innebære en vesentlig kostnad 
for bedriftene og miljøet. 

 
Energidrikk som egen kategori 
Å single ut energidrikker som egen kategori, vil være diskriminerende i forhold til 
andre produkter med innhold av koffein. Det gjelder i første rekke drikker basert på 
kaffe og te, med koffeininnhold over 15 mg/100 ml, men også bl.a.  mat- og drikke som 
inneholder kakao/sjokolade osv. For at en evt. ny merking skal være til hjelp for 
forbruker må kravet omfatte alle drikkeklare produkter med koffeininnhold over den 
foreslåtte grensen.  

 

Tilleggskategori 
I «Utkast til forskrift om endring av forskrift om endring i forskrift om tilsetning av 

vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler” er det i positivlisten i 
Vedlegg 3 kun tatt med en næringsmiddelgruppe med tilsatt koffein i en mengde over 

15 mg/100 ml. Det er i dag adgang til å tilsette koffein til næringsmidler uten at det 
først skal søkes om dette. Ifølge det nye forslaget vil et produkt med koffein tilsatt i en 

lavere mengde enn dette være ulovlig å markedsføre uten at det først søkes tillatelse 
fra Mattilsynet. Vi finner dette lite hensiktsmessig, og går ut fra at utslaget ikke er 

tilsiktet.  
- Vi foreslår derfor at gjeldende praksis formaliseres for produkter med tilsatt 

koffein under nevnte grense, ved at det i positivlisten tilføyes en gruppe for 
”Ikke-alkoholholdige drikkevarer med aroma, uten eller tilsatt koffein i en 
mengde på høyst 15 mg/100 ml.” Dette tilsvarer det danske regelverket på 
området, se https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201622. 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.retsinformation.dk%2FForms%2FR0710.aspx%3Fid%3D201622&data=02%7C01%7Cvfentz%40coca-cola.com%7C9cce76546a3644198ffb08d5ee31bfa0%7C548d26ab8caa49e197c2a1b1a06cc39c%7C0%7C0%7C636676819818543526&sdata=lje1U2%2BpvCsZpW4f%2FoooHWwpAAY5I56JxOfOs7YQAZ0%3D&reserved=0


- Vi ønsker at koffein listes i vedlegget under denne gruppen, med bruksvilkåret 
«maksimalt innhold i produktet»: 15 mg/100 ml.  

 
Forenklinger ønskes velkommen 
Vi ønsker avslutningsvis å understreke at vi er positive til endringene som medfører 
forenklinger. Det gjelder også høringsforslaget om ”Nasjonal forskriftsbestemmelse om 
tilsetning av vitaminer eller mineraler til vanlige næringsmidler”.  Her fremgår det at 
myndighetene ønsker å innføre en positivliste, og at det dermed ikke vil være behov 
for å søke på forhånd dersom et produkt overholder betingelsene i det nye forslaget. 
Det anser vi som et steg i riktig retning. 
 
 
Høversland,  31.07. 2018 
 
Vennlig hilsen 
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