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Oppdrag fra Helse — og omsorgsdepartementet om helsemessige vurderinger av tilsatt
søtstoff i drikke - og matvarer

Helse- og omsorgsdepartementet ber henholdsvis Helsedirektoratet og Mattilsynet om å
gjennomføre helsemessige vurderinger ved bruk av drikkevarer som er tilsatt søtstoff.
Dersom det er nødvendig, bes Helsedirektoratet og Mattilsynet om å kontakte andre aktører
ved behov. Dette bør imidlertid skje i god tid før fristen for oppdraget utløper.

Bakgrunnen for oppdraget er at drikkevarer med tilsatt søtstoff kan vurderes som et gunstig
alternativ til varer med sukker. Det har derfor vært reist spørsmål ved om avgiften på
drikkevarer tilsatt søtstoff bør endres.

Søtstoff som er tillatt i mat- og drikkevarer er vurdert som trygge. Dersom forbruket av
søtstoff i mat- og drikkevarer blir svært høyt kan aktuelle grenseverdier for inntak overstiges.
Med utgangspunkt i ulike scenarioer med økt forbruk som følge av å redusere/fjerne
avgiften på drikkevarer tilsatt søtstoff, bes Mattilsynet om å vurdere om det er en
helserisiko forbundet med økt forbruk av drikkevarer tilsatt søtstoff.

Helsedirektoratet bes om å vurdere de helsemessige konsekvensene ved inntak av
drikkevarer tilsatt søtstoff herunder

1. om forbruk av drikkevarer tilsatt søtstoff fremfor sukrede drikkevarer, har betydning
for vektutviklingen.

2. tannhelse. Ta også med i vurderingen komplementære drikkevarer.
3. om barns inntak av søt mat (i form av sukker eller søtstoff) påvirker preferansen for

søt mat og drikke.
4. om forbruk av drikkevarer med tilsatt søtstoff fremfor sukrede drikkevarer har

betydning for kostholdets ernæringsmessige kvalitet.
5. om forbruk av drikkevarer tilsatt søtstoff fremfor sukrede drikkevarer kan ha

betydning for andre helseutfall.

Oppdraget til både Helsedirektoratet og Mattilsynet må ses i sammenheng med arbeidet
som omfatter

1. særavgifter på alkoholfrie drikkevarer, og sjokolade - og sukkeravgiften. Vurderingen
fra både Mattilsynet og Helsedirektoratet bes derfor også å ivareta andre produkter
enn drikkevarer som inneholder søtstoff.

2. markedsføring av usunne mat - og drikkevarer rettet mot barn og unge hvor
særavgiften for alkoholfrie drikkevarer er benyttet for å avgrense gruppen
drikkevarer. Samtidig har man i dette arbeidet funnet grunn til å si at produkter som
tyggegummi mv tilsatt søtstoff ikke skal inkluderes i oversikten over varer som forbys
markedsført rettet mot barn.

Departementet ber om at en samlet vurdering fra Helsedirektoratet og Mattilsynet
gjennomføres i løpet av 2013, slik at denne kan foreligge i medio januar 2014.
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