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1.  Rapport om livsmedelskontroll av 
kosttillskott 

I Vallentuna kommun är det Bygg- och miljöavdelningen som utövar regelbunden 

kontroll av livsmedelsverksamheterna som finns i kommun. Syftet med arbetet är att 

kontrollera att livsmedelsföretagarna följer de lagar och regler som finns. 

Livsmedelslagstiftningen finns för att säkerhetsställa att livsmedel som släpps ut på 

marknaden ska vara säkra. 

Projektets syfte och bakgrund 

I detta projekt om kosttillskott kontrollerades livsmedelsverksamheter som 

bedömdes ha kosttillskott t.ex. livsmedelsbutiker, hälsokostbutiker, apotek och 

distributörer av kosttillskott i sitt sortiment.  

Syftet med projektet var att kontrollera att den komplexa lagstiftningen som finns 

på området följs. Syftet var också att se till att konsumenterna får säkra och redliga 

livsmedel genom att kontrollera – märkning av kosttillskott och vad de innehåller. 

Det är försäljarens ansvar att de produkter de säljer är säkra. 

Projekt om kosttillskott i andra kommuner har visat på bristande efterlevnad av 

märkningskrav och att kosttillskott kan innehålla substanser som gör att produkten 

ska klassas som ett läkemedel.  

1.1 Kosttillskott 

Kosttillskott räknas som livsmedel och regleras av livsmedelslagstiftningen. Med 

kosttillskott avses livsmedel som (LIVSFS 2003:9): 

 är avsedda att komplettera en normal kost, 

 utgör koncentrerade källor för vitaminer, mineraler eller andra ämnen med 

näringsmässig eller fysiologisk verkan. 

  är avsedda att intas i uppmätta små enheter 

Märkningen av kosttillskott är komplex med många föreskrifter, EG-förordningar och 

riktlinjer som styr t.ex. hur produkterna ska märkas, vilka hälso- och 

näringspåståenden som får användas om produkten samt vilka ingredienser som får 

användas. 

1.1.1 Lagstiftning 

Vid granskningen av kosttillskott har olika regelverk och källor använts. Här listas 

den lagstiftning som har används: 

1. Kommissionens förordning (EG) nr 1170/2009 av den 30 november 2009 

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG och 
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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 livsmedelsverkets 

föreskrifter (SLVFSF 2004:27) om märkning och presentation av 

livsmedel  

 

2. Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFSF 2004:27) om märkning och 

presentation av livsmedel  

 

3. Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2003:9) om kosttillskott  

 

4. Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVSF 1993:21) om 

näringsvärdesdeklaration  

 

5. Vägledning om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel 

(förordning (EG) nr 1924/2006)  

 

6. Vägledning om kosttillskott (SLVSFS 2003:9)  

 

7. Förteckning över växter och växtdelar som är olämpliga i livsmedel 

(VOLM)  

 

2.  Genomförande 

Innan projektet startade fanns inga rutiner framtagna för kontroll av kosttillskott på 

miljöenheten i Vallentuna kommun. Därför var ett första steg i projektet att utveckla 

och ta fram en kontrollmetod, checklistor och andra hjälpdokument. 

Området kosttillskott är stort och begränsades därför till att innehålla 5 

livsmedelsverksamheter och ca 10 produkter per verksamhet. Ett antal hälsofarliga 

substanser valdes ut för att se om dessa ingick i produkterna. 

Kontrollobjekten (livsmedelsverksamheterna) kännetecknas av att de inte producerar 

produkterna själva och normalt märker butikerna heller inte de produkter som säljs. 

Butikerna ansvarar däremot för att de produkter som säljs är säkra.  

Inspektionerna genomfördes sedan oanmälda. På plats på livsmedelsverksamheten 

valdes slumpmässigt olika produkter ut ur följande kategorier: 

 Prestationshöjande preparat 

 Viktminskningspreparat 

 Vitaminer och/eller mineraler 

 Omega 3-fettsyror 

 Örtpreparat 
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Produkterna fotograferades på plats och kontrollerades sedan på kontoret. Målet var 

att välja ut 10 produkter ur de olika kategorierna (nämnda ovan) vid varje 

livsmedelsverksamhet. Inspektörerna kontrollerade produkterna enligt följande: 

 Märkning, enligt de generella märkningsreglerna. 

 Specifik märkning av kosttillskott. 

 Närings- och hälsopåståenden, enligt förordningen (EG) nr 1924/2006 

 Kontroll av ingredienser mot VOLM (förteckning av växter och växtdelar som 

är olämpliga i livsmedel) 

 Att ingående mineraler och vitaminer finns upptagna i EG-förordningen 

1170/2009. 

 Att produkterna inte innehåller följande substanser enligt 

märkningsuppgifterna på produkten:  

o DMAA 

o 1,3-Dimetylamylamine 

o Methylhexaneamine 

o Dimethylpentylamine 

o 4-Methyl-2 hexanamine 

o 4-Methyl-2-hexylamine 

o Pentylamine 

o 2-amio-4-methylhexane 

o Geranamine 

o Geranium 

o Forthane 

o Synefrin 40 mg eller mer 

o Synefrin tillsammans med koffein   

Efter genomgång av produkterna skickades inspektionsrapport och eventuellt 

föreläggande till livsmedelsverksamheterna som sedan följdes upp. 

2.1  Projektets omfattning och resultat 

Kontroller gjordes på 5 verksamheter som har kosttillskott i sitt sortiment och totalt 

granskades 58 kosttillskott varav 23 vitamin- och mineral tillskott, 11 

viktminskningspreparat, 11 prestationshöjande preparat, 6 Omega 3-fettsyror och 7 

örtpreparat. 

Av de 58 kosttillskotten bedömdes 50 helt utan anmärkningar (85 %). 

De 9 preparat (15 %) som hade brister var anmärkningarna avseende närings- och 

hälsopåståenden, vilseledande märkning och felaktiga enheter. Inga produkter 

innehöll de hälsofarliga substanser som kontrollerades. Tre av 

livsmedelsverksamheterna fick föreläggande om att åtgärda bristerna på produkterna. 

Närings- och hälsopåståenden som förekom på produkterna var t.ex. ”Vitamin A är 

viktig för flera av kroppens funktioner”, detta påstående är ospecificerat uttryck och 

ska om det används följas av ett godkänt specificerat uttryck.  
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Vidare förekom påstående som: 

 ”Vitamin A är viktig för flera av kroppens funktioner bl.a. syn och 

immunförsvar” 

 ”högt innehåll av vitamin E och Selen. Källa till D-vitamin. Näringsämnen 

som bidrar till att bygga upp, skydda och underhålla ben och muskelmassa 

samt stärka immunförsvaret” 

Dessa påståenden är inte godkända hälsopåstående. 

Uttryck som ”unik kombination”, ”immunförsvar”, och ”äkta” förekom på 

produkterna vilka kan vara vilseledande. Även användes utryck som ”komplett 

kostersättning” när produkten inte var en komplett kostersättning, vilket är 

vilseledande. 

En produkt hade felaktiga enheter för mineraler.  

 

2.1.1 Diskussion och slutsats 

Av de produkter som kontrollerades var 85 % utan anmärkning vilket tyder på att de 

flesta producenter följer lagstiftningen. 

De flesta produkter som hade anmärkningar hade det på felaktiga hälsopåståenden 

och/ eller vilseledande märkning. För livsmedelsverksamheter som inte märker 

produkter själva verkar regelverket komplicerat.  Att andelen vilseledande märkning 

och felaktiga närings- och hälsopåståenden minskar är viktigt för trovärdigheten mot 

konsument. Tre livsmedelsverksamheter fick föreläggande om att åtgärda bristerna 

på produkterna vilka vi sedan följde upp. Livsmedelsverksamheterna hade vid 

uppföljande kontroll åtgärdat bristerna. 

Inga av de produkter som granskades innehöll några av de granskade hälsofarliga 

substanserna enligt märkningen på produkten vilket tyder på att producenterna är 

medvetna om att vissa substanser inte får ingå i kosttillskott. 


