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Förslagen i huvudsak 
Livsmedelsverket har genomfört Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG av den 10 juni 
2002 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott i Livsmedelsverkets 
föreskrifter (LIVSFS 2003:9) om kosttillskott. Föreskrifterna har sedan tillkomsten ändrats flera 
gånger och hänvisningar till andra rättsakter har ändrats. I samband med förslaget att införa 
maximivärden för vitaminer och mineraler i kosttillskott har föreskrifterna setts över i sin helhet. Det 
föreslås därför att nya föreskrifter för kosttillskott antas och att LIVSFS 2003:9 därmed upphävs. I de 
nya föreskrifterna införs rubriker, strukturen ändras och hänvisningar till rättsakter uppdateras. 
Innehållet är i huvudsak detsamma, dock med några tillägg. I det följande redogörs för innehållet i 
respektive paragraf.  

1 § 
Paragrafen anger föreskriftens tillämpningsområde.  

2 § 
Orden kosttillskott och näringsämne definieras i denna paragraf.  

3 § 
Kosttillskott får endast levereras till konsumenten i färdigförpackad form.  

4 § 
Denna paragraf motsvarar tidigare 1 a §. Beteckningen kosttillskott ska användas på produkter som 
omfattas av föreskrifterna och får inte användas på andra produkter. Paragrafen har justerats till att 
avse produkter som omfattas av föreskrifterna i stället för den tidigare formuleringen enligt vilken 
produkterna ska uppfylla kraven i föreskrifterna. Justeringen syftar till att tydliggöra att alla produkter 
som definieras som kosttillskott ska betecknas som sådana. Om de inte uppfyller alla kraven i 
föreskrifterna kan det behöva göras justeringar i produkten eller märkningen, men det fråntar inte 
produkten från att vara ett kosttillskott. 

5 §  
Av paragrafen följer vilka märkningsuppgifter som måste finnas på kosttillskott. I de tidigare 
föreskrifterna fanns även en upplysningsparagraf om var det finns generella bestämmelser om 
märkning. Denna information har ingen rättslig verkan och bedöms därför inte nödvändig att överföra 
till de nya föreskrifterna. I den mån det finns generella märkningsbestämmelser gäller de även för 
kosttillskott om inget annat framgår i respektive bestämmelse. 
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6 § 
Kosttillskott får inte märkas och presenteras med påståenden eller antydningar om att en allsidig och 
varierad kost inte i allmänhet ger tillräckliga näringsämnen. 

7 § 
Kosttillskott ska märkas med uppgifter om mängden av de näringsämnen eller ämnen med 
näringsmässig eller fysiologisk verkan som ingår i produkten. Värdena ska grunda sig på tillverkarens 
analys av produkten. 

8 § 
Mängderna av vitaminer och mineralämnen ska i märkningen anges i en procentsats av 
referensvärden. Bestämmelsen fanns tidigare i 10 § och innehöll en hänvisning till Livsmedelsverkets 
föreskrifter om näringsvärdesdeklaration där gällande referensvärden framgick. Dessa föreskrifter har 
ersatts av en EU-förordning och hänvisningen har därmed justerats.  

9 § 
Av bilaga I till direktiv 2002/46/EG framgår vilka vitaminer och mineralämnen som får användas vid 
tillverkning av kosttillskott. Direktiv ska genomföras i nationell lagstiftning. Bilaga I till direktivet är 
dock ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1170/2009 av den 30 november 2009 om 
ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG och Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1925/2006 beträffande förteckningarna över vitaminer och mineralämnen och 
former av dessa som får tillsättas i livsmedel, inbegripet kosttillskott. Förordningen är direkt 
tillämplig. Paragrafen utgör därför endast en upplysning till att bilaga I till direktivet ska tillämpas.  

10 § 
Av bilaga II till direktiv 2002/46/EG framgår vilka källor till vitaminer och mineralämnen som får 
användas vid tillverkning av kosttillskott. Precis som med bilaga I är bilaga II till direktivet ändrad 
genom förordning (EG) nr 1170/2009 och direkt tillämplig. Första stycket i paragrafen är därför endast 
en upplysning att bilaga II till direktivet ska tillämpas. 

Av 10 § andra stycket framgår att de renhetskriterier som ska tillämpas för källorna till vitaminer och 
mineralämnen som används i kosttillskott anges i bilaga 1 till föreskrifterna. 

11 § 
Denna paragraf är ny men innehållet följer direkt av direktivet. Livsmedelsföretagaren ska använda sig 
av lämpliga metoder för att säkerställa att kosttillskotten innehåller tillräckligt stora mängder av de 
vitaminer och mineralämnen som de uppges innehålla för att de ska ha en fysiologisk eller 
näringsmässig verkan. Om värdena är lägre än så vilseleds konsumenten till att tro att ett kosttillskott 
utgör en källa av betydelse för ett vitamin eller mineralämne.  
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12 § 
Denna paragraf är ny men innehållet följer direkt av direktivet. Tillverkaren av ett kosttillskott ska, när 
denna fastställer den rekommenderade maximala dagliga dosen av de vitaminer och mineralämnen 
som ingår i ett kosttillskott, ta hänsyn till vissa parametrar. Genom att denna bestämmelse tas med i 
föreskrifterna ska alla livsmedelsföretagare följa samma metod när de fastställer vad den 
rekommenderade dagliga dosen maximalt får fastställas till. Tillverkaren får inte sätta den 
rekommenderade dagliga dosen högre än vad denne själv kommer fram till är lämpligt utifrån de 
angivna kriterierna, dock kan dosen sättas lägre. I 13 § införs maximivärden för vissa vitaminer och 
mineralämnen. Dessa värden får tillverkaren inte överskrida om denna inte har beviljats dispens för 
den aktuella produkten. 

13 § 
Paragrafen är ny och innebär att det införs maximivärden för hur höga halter vitaminer och mineraler 
som får ingå i ett kosttillskott. Värdena framgår av bilaga 2 och är satta utifrån den rekommenderade 
dagliga dosen, vilket innebär att om tillverkaren rekommenderar två tabletter dagligen får inte 
innehållet i dessa tillsammans överstiga det satta maximivärdet. Maximivärden ska tas fram av EU-
kommissionen enligt artikel 5.4 i direktiv 2002/46/EG. I avvaktan på att sådana värden tas fram har 
dock medlemsstaterna möjlighet att själva införa sådana regler. En tillverkare kan inte frångå 
maximivärdena med stöd av egna värderingar om den inte beviljas dispens för den aktuella produkten. 

14 § 
Paragrafen innehåller ett förfarande för att en livsmedelsföretagare ska kunna få dispens från de 
maximivärden för vitaminer och mineraler som införs i föreskrifterna. Att ett sådant förfarande krävs 
framgår av EU-praxis . Företag som tillverkar eller saluhåller kosttillskott kontrolleras i huvudsak av 
kommunala kontrollmyndigheter. Att bedöma om vetenskapliga underlag innehåller tillräckligt med 
information för att visa att ett ämne är säkert i en viss mängd kräver personal med särskild kompetens 
för uppgiften. Livsmedelsverket har, som central livsmedelsmyndighet, den kompetensen. Utöver att 
nödvändig kompetens finns inom Livsmedelsverket möjliggörs även att ansökningar bedöms på ett 
enhetligt sätt om alla bedömningar utförs centralt. Med hänsyn till detta anser Livsmedelsverket att det 
är nödvändigt att Livsmedelsverket prövar dispensansökningarna i stället för att det görs av varje 
kommunal kontrollmyndighet.  

För att hantera ansökan behöver Livsmedelsverket få uppgifter om vem som är sökande, vilken 
produkt ansökan gäller för, vilket vitamin eller mineralämne som ska överstiga maximivärdena och 
vilken rekommenderad daglig dos som företaget vill använda sig av. Vidare behövs uppgifter om det 
vetenskapliga underlaget som visar att vitaminet eller mineralämnet inte utgör en säkerhetsrisk i 
angiven dos. Om livsmedelsföretagaren inte kan presentera uppgifter som visar att halterna av 
vitaminer eller mineralämnen i produkten som ansökan gäller är säkra kommer dispens inte att 
meddelas. Det är först efter att en dispensansökan godkänts som livsmedelsföretaget får släppa ut 
produkten som överstiger maximivärdena på marknaden. 
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15 §  
Den som ansöker om dispens ska betala en avgift för prövningen av ansökan till Livsmedelsverket. 
Avgiften tas ut för själva prövningen och inte för godkännandet, vilket innebär att avgiften ska betalas 
även om dispensansökan avslås. Avgiften kommer att vara en fast avgift på 20 000 kr, vilket är 
beräknat utifrån en uppskattning av den kostnad som uppstår för Livsmedelsverket att hantera och 
bedöma ansökan. Om det finns särskilda skäl kan Livsmedelsverket sätta ned eller efterge avgiften. 
Detta kan t.ex. bli aktuellt om tidsåtgången för att hantera en ansökan uppenbarligen inte står i 
proportion till avgiften. 

Övergångsbestämmelser 
Införandet av maximivärden kommer att kräva anpassningar i sammansättning, märkning och 
marknadsföring för flera produkter. Vissa livsmedelsföretagare kan även behöva göra justeringar i sina 
avtal med leverantörer. Utöver omställningstiden bör det även finnas ett utrymme för företag att sälja 
de produkter som hunnit produceras innan de nya reglerna beslutats. Vid bedömning av hur lång 
omställningstiden bör vara ska dock hänsyn även tas till de risker som konsumenter utsätts för i väntan 
på att reglerna kan tillämpas fullt ut. Livsmedelsverket bedömer att en lämplig tidsfrist för att ställa 
om produktionen och avyttra befintliga produkter är ett år från att föreskrifterna beslutats. Genom att 
sätta ett fast datum för när produkterna inte längre får säljas blir det tydligt för företag och 
kontrollmyndigheter när produkterna inte längre får finnas på marknaden. 

Övriga bestämmelser innebär inte sådana förändringar att särskild hänsyn behöver tas gällande 
tidpunkten för ikraftträdandet. Föreskrifterna i övrigt kan därför träda i kraft två månader efter att de 
beslutats. I samband med detta kommer LIVSFS 2003:9 att upphävas. 

Bilaga 1 
I bilaga 1 anges vilka renhetskriterier som ska användas för källor till vitaminer och mineralämnen. De 
rättsakter som det tidigare hänvisades till har ersatts med en ny EU-förordning. Hänvisningen i 
punkten 1 har därför ändrats. 

Bilaga 2 
I bilaga 2 anges de maximivärden som ska tillämpas på vitaminer och mineralämnen som ingår i 
kosttillskott. 
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Parallelluppställning 
Förslaget till föreskrifter är ett genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG 
av den 10 juni 2002 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott. I tabellen 
nedan följer vilka paragrafer i föreskrifterna som genomför vilka artiklar i direktivet. 

 

Direktiv 2002/46/EG Livsmedelsverkets föreskrifter 
(LIVSFS 2020:xx) om kosttillskott 

Artikel 1 1 och 3 §§ 

Artikel 2 2 § 

Artikel 3 – 

Artikel 4 9 och 10 §§ 

Artikel 5 11 och 12 §§ 

Artikel 6 4 och 5 §§ 

Artikel 7 6 § 

Artikel 8 7 och 8 §§ 

Artikel 9 7 och 8 §§ 

Artikel 10–17 – 

Bilaga I – 

Bilaga II – 
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