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Til høringsparterne (ikke-ministerielle parter)  

 

J.nr. 2019-29-31-00002 

Ref. BENAG 

Dato: 12-04-2019 

Høring om udkast til bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer 

end vitaminer og mineraler til fødevarer 

Her sendes udkast til bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitami-

ner og mineraler til fødevarer i høring. Fødevarestyrelsen skal venligst anmode om at 

modtage eventuelle høringssvar senest den 3. maj 2019.  

Høringssvaret bedes sendt til Fødevarestyrelsen på e-mail til 291@fvst.dk med angi-

velse af journalnummer 2019-29-31-00002. 

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse af 

høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn 

og mailadresse.  

Udkastet til bekendtgørelsen erstatter bekendtgørelse nr. 1342 af 28. november 2018 

om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer. Den op-

daterede bekendtgørelse forventes at træde i kraft den 1. juli 2019.  

Baggrunden for ændringerne i bekendtgørelsen er, at den danske regulering af tilsæt-

ning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer opdateres med 

nye generelle tilladelser, som er baseret på individuelle tilladelser givet siden sidste 

gang, bekendtgørelsen blev udstedt. Bekendtgørelsesudkastet indeholder derfor føl-

gende forslag til ændring af bilag 1 i bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stof-

fer end vitaminer og mineraler til fødevarer: 

- Indtagelsesmønstret for ikke-alkoholholdige drikkevarer er forskelligt for 

drikkevarer, der er henholdsvis vand- og mælkebaserede. Derfor tilføjes der 

en ny kategori for mælkebaserede drikkevarer, der lyder således: ”Mælkeba-

serede drikkevarer (fermenterede og/eller aromatiserede). Herunder opblan-

dinger, hvor pulver eller tabletter er opblandet i mælk eller vand.”  

- Det foreslås præciseret i to noter i bilag 1, at de generelle tilladelser for vand- 

og mælkebaserede drikkevarer angiver det maksimale indhold pr. 100 ml, ef-

tersom kategorierne også omfatter fx pulvere beregnet til opblanding i vand 

eller mælk.  

- I kategorierne ”Ikke-alkoholholdige drikkevarer baseret på vand med aroma, 

uden eller tilsat koffein i en mængde på højst 15 mg pr. 100 ml” og ”Ikke-al-

koholholdige drikkevarer baseret på vand med aroma tilsat koffein i en 
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mængde over 15 mg pr. 100 ml” tilføjes L-Phenylalanin med 530 mg pr. 100 

ml, og L-Tryptofan tilføjes med 140 mg pr. 100 ml. 

- I kategorien ”Bolsjer og lignende” tilføjes ”karameller”. 

- På baggrund af en positiv risikovurdering fra DTU Fødevareinstituttet med-

tages L-Serin i bilag 1 med et niveau på 5 mg pr. anbefalet daglig dosis. 

- På baggrund af en positiv risikovurdering fra DTU Fødevareinstituttet med-

tages palmitoylethanolamid i kosttilskud i bilag 1 med et niveau på 350 mg 

pr. anbefalet daglig dosis.  

- På baggrund af en positiv risikovurdering fra DTU Fødevareinstituttet med-

tages zeaxanthin fra opret fløjlsblomstekstrakt i kosttilskud i bilag 1 med et 

niveau på 2 mg pr. anbefalet daglig dosis.  

- Det foreslås præciseret i en ny § 4, stk. 2, at virksomheder ikke skal notificere 

ændringer i et allerede notificeret produkt, fx hvis virksomheden reducerer 

eller forøger mængden af tilsatte stoffer, så længe ændringerne stadig er om-

fattet af de generelle tilladelser. 

- Det foreslås præciseret i § 9, hvad hjemmelsgrundlaget er i fødevareloven for 

nedlæggelse af forbud mod tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og 

mineraler i fødevarer.  

- Herudover er der foretaget sproglige og lovtekniske præciseringer uden ind-

holdsmæssig betydning. 

Fødevarestyrelsen vurderer, at udvidelsen af de generelle tilladelser med en række 

tilsætninger af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler er til gavn for virksom-

hederne, da de generelle tilladelser frivilligt og gebyrfrit kan anvendes af alle virk-

somheder og derfor vil lette virksomhedens byrder. 

Implementeringsrådet (IR) har til Regeringens Implementeringsudvalg (IU) fore-

slået, at bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer (1399/2016) op-

hæves eller alternativt, at den danske risikovurderingsmodel, benyttet til sagsbe-

handling ved tilsætning af næringsstoffer til fødevarer, ændres. IU har ved møde den 

28. september 2017 godkendt bekendtgørelsen. 

Ændringerne vurderes at have positive økonomiske og administrative konsekvenser 

for erhvervslivet, da virksomhederne ved opdateringerne får flere muligheder for at 

markedsføre visse berigede fødevarer uden forudgående sagsbehandling og uden be-

taling af gebyr, da listen over generelle tilladelser i bilag 1 udvides. Ændringerne spa-

rer således virksomhederne for gebyrbelagt sagsbehandling og lemper virksomheder-

nes administrative byrder forbundet med sagsbehandlingen.  

Erhvervsstyrelsen har vurderet, at bekendtgørelsesudkastet medfører administrative 

konsekvenser under 4 mio. kr. årligt. De bliver derfor ikke kvantificeret yderligere. 

Fødevarestyrelsen vurderer, at principperne om agil erhvervsrettet regulering ikke 

findes at være relevante for ændringerne i bekendtgørelsen, da reguleringen ikke vur-

deres at påvirke virksomhedernes muligheder for at teste, udvikle og anvende digitale 
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teknologier og digitale forretningsmodeller. Erhvervsstyrelsen har ingen bemærknin-

ger hertil. 

Videre vurderer Fødevarestyrelsen, at de syv principper for digitaliseringsklar lovgiv-

ning er fulgt. 

Udkast til bekendtgørelse er sendt i høring hos de parter, der fremgår af vedlagte li-

ste.  

Eventuelle spørgsmål til bekendtgørelsesudkastet kan rettes til Fødevarestyrelsen på 

e-mail til 291@fvst.dk.  

 

Med venlig hilsen 

Benedicte Nybye Ågesen  

Fuldmægtig, cand.jur. 
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