KORT OG OVERORDNET OM

Regler for tilsetning av vitaminer, mineraler
og visse «andre stoffer» til næringsmidler i Norge

Norge har egne regler med bestemmelser og vilkår for tilsetning av vitaminer og mineraler til
næringsmidler unntatt kosttilskudd, og for tilsetning av visse «andre stoffer» til næringsmidler
og kosttilskudd. Disse reglene gjelder i tillegg til de reglene som er felles i hele EØS.

HVILKE TYPER NÆRINGSMIDLER, OG HVILKE
STOFFER ER OMFATTET AV BESTEMMELSENE?

HVA NÅR TILSETNINGEN ER I TRÅD MED
VILKÅRENE I POSITIVLISTENE?

Bestemmelsene er gitt i forskrift om vitamintilsetning mv.
til næringsmidler. De spesifikke vilkårene for tilsetning
framkommer av to positivlister i vedlegg 1 og vedlegg 3
til forskriften.

Produkter som er tilsatt vitaminer, mineraler og/eller visse
«andre stoffer» i tråd med vilkårene i forskriften, kan i utgangspunktet selges i Norge uten at dere må melde eller søke om
tillatelse til tilsetningen på forhånd.

Positivlistene gir grenseverdier og vilkår for:
• Tilsetning av vitaminer og mineraler til ulike næringsmidler,
unntatt kosttilskudd (vedlegg 1)

Forutsetningene er:
• at produktet ikke er tilsatt andre vitaminer, mineraler og visse
«andre stoffer» enn de som står oppført i positivlistene
i vedlegg 1 (vitaminer og mineraler) og vedlegg 3 (visse
«andre stoffer») i den aktuelle kategorien, og

• Tilsetning av visse «andre stoffer» til ulike næringsmidler,
inkludert kosttilskudd (vedlegg 3)
Det er bare de vitaminene, mineralene og «andre stoffene»
som er oppført i de to positivlistene, som kan tilsettes.
Aminosyrer og koffein er eksempler på visse «andre stoffer».
Hva som skal til for at et «annet stoff» er omfattet av
bestemmelsene, framkommer av § 6.
Forskriften inneholder både bestemmelsene som gjelder i hele
EØS, og bestemmelsene som gjelder spesielt for Norge. Alle
bestemmelser og vilkår må være oppfylt før et produkt kan
selges i Norge.
Reglene for tilsetning av vitaminer og mineraler til kosttilskudd
er gitt i forskrift for kosttilskudd.

• at den tilsetningen som er gjort oppfyller alle vilkårene i de
ulike bestemmelsene i selve forskriften, og i positivlistene
og fotnotene til positivlistene.
En annen forutsetning er som alltid, at dere også følger alle
de andre bestemmelsene for innførsel, produksjon og salg av
næringsmidler i Norge.
I noen tilfeller har dere plikt til å sende inn visse opplysninger
Dersom dere er den første virksomheten som skal selge
produktet i Norge, må dere sende inn visse opplysninger om
dere selv og produktet til Mattilsynet på eget skjema. Dette er
blant annet navn, postadresse, produktets navn, ingrediensliste
og næringsdeklarasjon.
På samme måte skal dere sende nytt skjema dersom dere
endrer noe ved de innsendte opplysningene, eller dersom dere
slutter å selge produktet i Norge.
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KORT OG OVERORDNET OM
Regler for tilsetning av vitaminer, mineraler og
visse «andre stoffer» til næringsmidler i Norge

HVA NÅR TILSETNINGEN IKKE ER I TRÅD MED
VILKÅRENE I POSITIVLISTENE?

SKJEMA FOR INNSENDING AV OPPLYSNINGER
ELLER MELDING/SØKNAD

Produkter som er tilsatt vitaminer, mineraler og/eller visse
«andre stoffer» som ikke er i tråd med vilkårene i forskriften,
kan ikke selges i Norge.

Det finnes to ulike skjemaer for innsending av opplysninger,
og to ulike skjemaer for melding/søknad.

Plikt til å melde, eller søke om tillatelse
Dersom dere skal innføre, produsere eller selge et produkt der
tilsetningen ikke er i tråd med vilkårene, må dere melde eller
søke om tillatelse på eget skjema for dette, før dere eventuelt
kan selge produktet i Norge.
Mattilsynet kaller det melding når det dreier seg om endringer
i vilkårene for tilsetningen av vitaminer, mineraler eller «andre
stoffer» som allerede er oppført i positivlistene i vedlegg 1 og
vedlegg 3.
Mattilsynet kaller det søknad når det dreier seg om å tilsette
et nytt «annet stoff» enn de som allerede er oppført i positivlisten i vedlegg 3.
Dersom produktet ikke er omfattet av vilkårene i vedlegg 1 eller
vedlegg 3 fordi det ikke finnes noen passende kategori for
produktet, kan dere også sende melding/søknad til Mattilsynet.
Det er ulike krav til hvilken dokumentasjon og opplysninger en
melding/søknad skal inneholde, og ulike prosedyrer for hvordan
Mattilsynet skal behandle en slik melding/søknad, avhengig
av hva tilsetningen gjelder. Kravene finner dere i vedlegg 2 og
vedlegg 4 i forskriften.

Dere finner rett skjema på temasiden Tilsatte vitaminer,
mineraler og visse andre stoffer, temasiden Kosttilskudd, eller
i Mattilsynets Skjematjeneste på www.mattilsynet.no.

REGELVERKET

Dere finner lenke til forskrift om vitaminstilsetning mv. til
næringsmidler under overskriften Regelverk på temasiden
Tilsatte vitaminer, mineraler og visse andre stoffer på
www.mattilsynet.no.
Tilsetning av vitaminer og mineraler til kosttilskudd er regulert
i forskrift om kosttilskudd.

LES MER UTFYLLENDE OG DETALJERT OM
BESTEMMELSENE PÅ WWW.MATTILSYNET.NO
• temasiden Tilsatte vitaminer, mineraler og visse
andre stoffer
• temasiden Kosttilskudd

For tilsetning av visse «andre stoffer» gjelder noen overgangsbestemmelser. Se § 12 i forskriften.
Gebyr
Dere skal betale gebyr for å få behandlet en melding eller en
søknad. Størrelsen på gebyret framkommer av forskrift om
betaling av gebyr for særskilte ytelser fra Mattilsynet.
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